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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en probleemstelling  

Het kabinet verwoordt in het Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011 

(Ministerie BZK) zijn bezorgdheid over polarisatie en radicalisering in 

Nederland, die in omvang, snelheid en intensiteit lijken toe te nemen. Hij 

baseert deze zorg mede op het AIVD-jaarverslag van 2005, waarin de grootste 

dreiging voor de Nederlandse democratische rechtsorde wordt omschreven als 

‘het bestaan van een breed maatschappelijk probleem waar in een sfeer van 

frustratie over de Nederlandse “multiculturele” samenleving zowel van 

autochtone als van allochtone zijde interetnische confrontaties worden uitgelokt’ 

(AIVD 2006b: 50). Daarnaast constateert de AIVD (2007b) in het jaarverslag 

van 2006 dat zowel het radicaliseringsproces onder migrantenjongeren doorzet 

(aangejaagd door de salafistische stroming), als ook de groei van rechts-

extremistische groeperingen die niet politiek actief zijn. Voor het kabinet vormen 

islamitische radicalisering en rechts-extremistische radicalisering daarmee de 

grootste maatschappelijke dreiging in Nederland. 

 

Bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) bestaat behoefte aan 

een beter inzicht in de wijze waarop beide vormen van radicalisering zich in 

Nederland manifesteren. Er zijn tal van publicaties over islamitisch en extreem-

rechts radicalisme in Nederland verschenen, maar een systematisch overzicht 

en vergelijkende analyse van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek 

naar deze twee bewegingen ontbreekt. De doelstelling van dit 

literatuuronderzoek is om in deze kennisleemte te voorzien. Meer in het 

bijzonder heeft het onderzoek tot doel een overzicht te bieden van inzichten uit 

de onderzoeksliteratuur over beide radicale bewegingen in Nederland om 

zodoende zowel aanknopingspunten te bieden voor toekomstig te voeren beleid 

als richtingen voor vervolgonderzoek aan te geven om kennislacunes op te 

vullen.  
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De centrale vraagstelling van het onderzoek is: 

 

• Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen islamitische en 

extreem-rechtse radicalisering in Nederland? Wat is hierover bekend uit de 

onderzoeksliteratuur? 

• Welke aanknopingspunten volgen uit de analyse van inzichten uit de 

onderzoeksliteratuur voor te voeren beleid ten aanzien van deze vormen 

van radicalisering?  

• Hoe kunnen niet of onvolledig beantwoorde onderzoeksvragen worden 

beantwoord in vervolgonderzoek? 

1.2 Aanpak onderzoek  

In dit rapport worden inzichten uit de literatuur over hedendaagse vormen van 

extreem-rechtse en islamitische radicalisering in Nederland besproken en 

geanalyseerd. Daartoe is een onderzoekskader ontwikkeld, inclusief centrale 

begrippen, een analysekader en een uitwerking van de vraagstelling. Het 

volgende hoofdstuk beschrijft dit kader. 
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Hoofdstuk 2 Centrale begrippen en Analysekader  

2.1 Inleiding 

Een literatuuronderzoek naar radicalisering onder islamitische en extreem-

rechtse radicale bewegingen vereist een conceptueel kader, zowel voor de 

afbakening van de onderzoeksobjecten als voor de uiteindelijke analyse. 

Allereerst wordt in dit hoofdstuk aangegeven wat verstaan wordt onder 

radicalisme en radicalisering. Vervolgens worden de twee radicale bewegingen 

afgebakend en kort aangeduid. Daarna wordt het kader voor analyse 

gepresenteerd en wordt de probleemstelling van het onderzoek uitgewerkt in 

onderzoeksvragen. Vervolgens wordt de aanpak van het onderzoek 

gepresenteerd en wordt aangegeven hoe de selectie van literatuur tot stand is 

gekomen. Ten slotte wordt de opbouw van het rapport aangeduid. 

2.2 Centrale begrippen 

In deze paragraaf worden omschrijvingen van enkele centrale begrippen 

gegeven die passend zijn voor het doel van deze studie: omschrijvingen die 

zowel aansluiten bij definities die gangbaar zijn in het Nederlandse beleid als 

bruikbaar zijn bij de analyse van de wetenschappelijke literatuur. De discussie 

over de centrale begrippen wordt alleen kort aangeduid. Allereerst worden de 

begrippen van radicalisme en radicalisering omschreven; daarna volgt de 

afbakening van extreem-rechts en islamitisch radicalisme.  

2.2.1 Radicalisme en radicalisering 

Radicalisering en radicalisme zijn ruime begrippen die op vele wijzen worden 

ingevuld. In dit rapport wordt uitgegaan van de omschrijving van radicalisme uit 

de nota Radicalisme en radicalisering. 

 

“Radicalisme is een geesteshouding. We duiden er de bereidheid mee 

aan om de uiterste consequentie uit een denkwijze te aanvaarden en die 

in daden om te zetten. Die daden kunnen maken dat op zichzelf 

hanteerbare tegenstellingen escaleren tot een niveau waarop ze de 
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samenleving ontwrichten. Doordat er geweld aan te pas komt, of ander 

gedrag dat mensen diep kwetst of in hun vrijheid raakt. Of doordat hele 

groepen zich afkeren van de samenleving.” (Ministerie van Justitie 2005: 

2).  

 

Dit is een omschrijving die een breed scala aan verschijnselen dekt. 

Radicalisme kenmerkt zich door een “denken en doen” dat wordt overheerst 

door een geloof, ideaal of doel, waaraan de complexe werkelijkheid en ook het 

eigen leven ondergeschikt wordt gemaakt (Ministerie van Justitie 2005: 7). 

Radicalisme wordt gekenmerkt door (impliciete of expliciete) superioriteitsclaims 

die gepaard gaan met “nietsontziende onverdraagzaamheid”, die gemakkelijk 

leidt tot “ontkenning van de vrijheid en soms zelfs het bestaansrecht van 

andersdenkenden.” (Ministerie van Justitie 2005: 7). De dreiging van 

radicalisme gaat vooral uit van de verwachte negatieve gevolgen van de 

radicale geesteshouding. Radicalisme hoeft overigens niet noodzakelijkerwijze 

negatieve gevolgen te hebben voor de samenleving, democratie en 

rechtsorde.1 Tevens is het van belang om radicalisme in zijn maatschappelijke 

en historische context te plaatsen. Terwijl seculier-democratische bewegingen 

in Saoedi-Arabië radicaal zijn, zijn in Nederland juist salafistische groepen 

radicaal. De democratische rechtsorde, de rechten van minderheden en het 

open en pluriforme karakter van de samenleving vormen de grondslag van de 

Nederlandse maatschappij en daarom zijn hier vooral die bewegingen radicaal 

die deze grondslag bedreigen.  

 

Zoals in de nota Radicalisme en radicalisering wordt gesteld, is het 

maatschappelijke en politieke probleem van radicalisme vooral de dreiging die 

uitgaat van ontwrichtende daden en het uitdragen van ondermijnende ideeën 

die erop gericht zijn op niet-democratische wijze veranderingen tot stand te 

brengen of erop gericht zijn de besluitvorming zodanig te veranderen dat hierin 

de vrijheden en rechten van minderheden niet meer worden gerespecteerd 

(Ministerie van Justitie 2005: 7-8). Vier soorten dreigingen worden expliciet 

genoemd (Ministerie van Justitie 2005: 12-14):  

1. geweld of het dreigen met en oproepen tot geweld, bijvoorbeeld de moord 

op Van Gogh;  

 
1  Een radicale geesteshouding is - achteraf bezien - in bepaalde gevallen zelfs prijzenswaardig 

te noemen. Zoals in de nota wordt aangegeven: “de Nederlandse staat als zodanig, maar ook 
de democratische rechtsorde in bredere zin en de meeste politieke, maatschappelijke en 
wereldbeschouwelijke overtuigingen die wij nu kennen” hebben we te danken aan enkelingen 
en grotere groepen die de bereidheid hadden de uiterste consequentie uit een denkwijze te 
aanvaarden en die in daden om te zetten (Ministerie van Justitie 2005: 6).Gedacht kan 
worden aan bijvoorbeeld de soms felle strijd in het verleden van radicale sociaal-democraten 
voor verbetering van de positie van de arbeiders en van radicale feministes voor onder meer 
vrouwenkiesrecht. 
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2. indirect oproepen tot en het uitlokken van geweld, zoals de opvatting dat 

geweld in zijn algemeenheid tegen specifieke categorieën individuen 

acceptabel of wenselijk is;  

3. bedreiging van de open samenleving door uitingen van intolerantie zoals 

antisemitisme, homofobie, en islamofobie, bijvoorbeeld als gevolg van 

‘radicaal exclusivisme’ (AIVD 2004b: 18); en  

4. de afwijzing van de waarden van de samenleving op basis van normen en 

waarden die niet verenigbaar zijn met de Nederlandse samenleving, zoals 

de invoering van de sharia in Nederland. Het gaat hier om anti-integratief 

radicalisme dat de vorm kan aannemen van radicaal isolationisme of 

radicaal parallellisme (AIVD 2004b: 18).  

 

Deze ruime omschrijving heeft als voordeel dat ze verwijst naar een “continuüm 

van veiligheids- en maatschappelijke effecten van radicalisme” (Balogh e.a. 

2009:18). In die zin komt ze redelijk overeen met het gangbare gebruik van de 

term. Wel kan deze ruime definiëring tot verschil van mening leiden over de 

risico’s van uitingsvormen van radicalisme. Over de veiligheidsrisico’s van 

gewelddadig radicalisme zullen de meningen minder uiteen lopen dan over de 

niet-gewelddadige vormen van radicalisme met ‘anti-integratieve’ gevolgen. 

Wanneer is bijvoorbeeld sprake van een afwijzing van de waarden van de 

Nederlandse samenleving? En welke vormen van het ‘afkeren’ van de 

samenleving ontwrichting deze?  

Een andere kanttekening is dat de aandacht in de boven gegeven omschrijving 

vooral gaat naar de eindtoestand van radicalisme, en veel minder naar het 

proces van radicalisering. In de nota Radicalisme en radicalisering wordt geen 

eenduidige omschrijving van radicalisering gegeven. Dit is begrijpelijk, gezien 

de complexiteit en veelvormigheid van processen van radicalisering. Dit is ook 

een reden om in deze literatuurstudie te volstaan met de basale omschrijving 

van radicalisering als het proces van groeiende bereidheid om de eerder 

genoemde veranderingen na te streven, te ondersteunen of anderen daartoe 

aan te zetten. Daaraan kan worden toegevoegd dat radicalisering een proces is 

waarbij individuen of groepen zich verwijderen van - de normen en waarden van 

- de gevestigde samenleving (vgl. Beach 1977; vgl. Buijs e.a. 2006). In een 

democratie als Nederland neemt radicalisering vaak de vorm aan van een 

verschuiving in een on- of anti-democratische richting. De verschillende fasen 

van radicalisering kunnen evenzeer als vormen van radicalisme worden 

aangeduid.  

 

Radicalisering wordt regelmatig verbonden met terrorisme, vooral in de 

buitenlandse literatuur. Maar alleen in uiterste gevallen kan radicalisering tot 
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extremisme of zelfs terrorisme leiden. Er zijn tal van publicaties over 

jihadistische terroristen die betrokken zijn geweest bij aanslagen, 

geweldplegingen of het dreigen hiermee (o.a. Sageman 2004, 2008; Bakker 

2006). In dit rapport wordt deze literatuur gebruikt indien relevant, maar op 

terrorisme ligt zeker niet de nadruk. 

De AIVD maakt een verhelderend onderscheid tussen activisme en extremisme. 

Activisme duidt op het nastreven van maatschappelijke verandering door 

buitenparlementaire acties waarbij niet bewust de grenzen van de wet worden 

overschreden, terwijl bij extremisme bewust de grenzen van de wet worden 

overschreden en (gewelddadige) illegale acties worden gepleegd, zoals 

intimidatie, bedreiging of brandstichting (AIVD 2009a: 8). Activisme kan 

onbedoeld wel met geweld en verstoring van de openbare orde samengaan. 

Terrorisme gaat nog een stap verder dan extremisme en wordt door de AIVD 

gedefinieerd als: “het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of 

plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het 

aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel 

maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees 

aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden” (AIVD 2009a: 92). Een 

proces van radicalisering gaat veelal vooraf aan extremistische en terroristische 

acties. Maar een proces van radicalisering leidt vaak niet tot extremisme en 

zelden tot terrorisme.  

2.2.2 Islamitisch en extreem-rechts radicalisme  

Dit literatuuronderzoek beperkt zich tot islamitisch en extreem-rechts 

radicalisme in Nederland. Deze vormen van radicalisme zijn op dit moment het 

meest bedreigend voor de democratische rechtsorde volgens de overheid, 

waarbij zij zich baseert op informatie van de AIVD (zie Ministerie van Justitie 

2005, 2008; Ministerie van BZK 2007; AIVD 2009a).2 Het onderzoek beperkt 

zich verder tot de hedendaagse vormen van beide typen van radicalisme.3

Islamitisch radicalisme 

In Nederland is het salafisme de meest voorkomende manifestatie van het 

islamitisch radicalisme. Weliswaar manifesteren zich ook andere als radicaal 

aan te duiden stromingen binnen de islam in Nederland, zoals de 

 
2  Het dierenrechtenactivisme wordt ook als bedreigend aangemerkt (AIVD 2009b). Maar dit is 

een andersoortige beweging, die geen verband houdt met de etnisch-culturele en religieuze 
diversiteit van de samenleving. Dat is een reden om deze beweging hier buiten beschouwing 
te laten.  

3  Een vergelijkend historisch onderzoek zou zeker interessante inzichten opleveren (zie 
bijvoorbeeld Withuis 2007, Demant e.a. 2008; vgl. Moors en Rovers 2008), maar dat is geen 
onderwerp van dit onderzoek. 
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Moslimbroeders en de Hizb ut-Tahrir (zie o.a. AIVD 2007a), maar deze 

bewegingen zijn geen onderwerp van onderzoek. Kenmerkend voor al deze 

bewegingen is dat ze ultraorthodox zijn4. In de termen van de AIVD (2007: 83) 

kenmerken zij zich door een zeer rigide interpretatie van de islam, zijn zij 

absoluut overtuigd van het eigen gelijk, en willen zij - in theorie - de 

samenleving dwingend hervormen naar een streng islamitisch model.  

Er worden gewoonlijk drie stromingen onderscheiden binnen het salafisme: het 

apolitieke, het politieke en het jihadistische salafisme. De eerste twee 

stromingen houden zich – in ieder geval in het openbaar – aan de grenzen van 

de rechtsstaat; ze worden ook wel als het niet-gewelddadig salafisme 

aangeduid (NCTb 2008). Het jihadistische salafisme is de meest radicale vorm 

van salafisme. Het kenmerkt zich door de verkondiging van de gewelddadige 

jihad als plicht van elke gelovige. Deze stroming is extremistisch in de zin dat ze 

– althans in theorie - de grenzen van de democratische rechtsstaat overschrijdt 

(Buijs e.a. 2006). Jihadistische formaties zijn het meest interessant voor een 

onderzoek naar radicalisering. Maar de AIVD en NCTb menen dat ook de 

apolitieke en politieke bewegingen een risico van radicalisering inhouden, onder 

meer omdat ze geweld niet principieel afwijzen en vanwege de neiging het 

isolement op te zoeken (AIVD 2007a; NCTb 2008).  

Extreem-rechts radicalisme 

Extreem-rechts is een moeilijk te definiëren begrip. Er bestaat geen consensus 

over in de wetenschap. Ook worden verschillende begrippen gehanteerd om 

formaties in de uiterst rechtse hoek aan te duiden. Wel is er enige 

overeenstemming over de basisaspecten die de extreem-rechtse ideologie zou 

kenmerken, namelijk nationalisme, racisme, heftige kritiek op het politieke 

bestel en de parlementaire democratie, de roep om een sterke staat en leider, 

en bestrijding van de politieke tegenstander (Mudde 1995; De Witte en 

Scheepers 1996: 637; TSSRL 2008; Linden 2009: 21). Maar over de invulling 

van deze centrale elementen bestaat geen consensus in de academische 

literatuur.  

 

In dit rapport wordt de term ‘extreem-rechts’ gehanteerd omdat dit de meest 

gangbare term is in het Nederlandse maatschappelijke en wetenschappelijke 

 
4  De term orthodox is ontwikkeld binnen de christelijke traditie en verwijst naar het streng 

vasthouden aan de overgeleverde en geïnstitutionaliseerde leer. In deze zin is het salafisme 
duidelijk niet orthodox. Ze is alleen orthodox te noemen in de meer algemene betekenis van 
‘streng in de leer’ en ‘op de letter’ (persoonlijke mededeling van Martijn de Koning). Daarnaast 
is het salafisme ook op te vatten als een vorm van fundamentalisme, in de zin van 
‘vasthouden aan de grondbeginselen van een historisch gesitueerd ideeëngoed’ (Moors en 
Jacobs 2009:11). 
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debat (zie Linden 2009: 10; en de rapporten van de Monitor Racisme & 

Extremisme). Ook zal de term extreem-rechts radicalisme worden gebruikt, 

vanwege de focus van deze studie op radicalisme.  

Vanwege de afbakeningsproblemen zal met de term extreem-rechts worden 

verwezen naar ideologieën en formaties die binnen de samenleving over het 

algemeen als zodanig worden aangemerkt. Een dergelijke relatieve definitie 

wordt ook elders gebruikt, bijvoorbeeld in het Europese onderzoeksproject 

waarover wordt gerapporteerd in Klandermans en Mayer (2006). Dit is in 

overeenstemming met de gangbare opvatting van extreem-rechts: de 

afgrenzing is niet scherp en is voortdurend onderwerp van discussie. Dat komt 

tot uiting in bijvoorbeeld de huidige discussie over het extreem-rechtse gehalte 

van de PVV (Van Donselaar & Rodrigues 2008; Lucardie 2009). Deze relatieve 

afbakening laat geen onduidelijkheid over de meest radicale uitingsvormen. 

Iedereen herkent de meest extreme vormen van extreem-rechts: formaties die 

openlijk voor hun racistische, antisemitische, antidemocratische en 

neonazistische ideologie uitkomen en die de grenzen van de wet opzoeken en 

overschrijden. Dit soort organisaties wordt in dit rapport ook wel aangeduid als 

rechts-extremistisch. Het zijn precies deze formaties die het meest interessant 

zijn vanuit het oogpunt van radicalisering.  

2.3 Analysekader en onderzoeksvragen  

Het literatuuronderzoek is gericht op het vergroten van inzicht in het ontstaan 

en verloop van extreem-rechtse en islamitische radicalisering. De complexiteit 

van het verschijnsel heeft mede geleid tot een grote diversiteit in 

onderzoeksbenaderingen. Zo is in de literatuur een verscheidenheid aan 

gehanteerde dimensies, faseringen, type factoren, niveaus van analyse, 

theoretische kaders en disciplinaire invalshoeken terug te vinden (vgl. 

Dalgaard-Nielsen 2008a, 2008b). Sommige literatuur richt zich op de 

beschrijving van vormen van radicalisme van boven af, zoals rapporten van 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Andere literatuur richt zich op de vraag naar 

de oorzaken: waarom worden mensen radicaal (psychologische en 

sociologische literatuur). Weer anderen onderzoeken hoe mensen radicaal 

worden: het ontwikkelingsproces (etnografische en sociaal-psychologische 

literatuur). Om de grote verscheidenheid aan inzichten uit de literatuur 

hanteerbaar te maken bij de beantwoording van de onderzoeksvragen, is een 

basaal analysekader nodig. 
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De basis voor het analysekader voor dit literatuuronderzoek wordt gevormd 

door vier invalshoeken of vraagstukken in de literatuur: (1) de vraag wat de 

kenmerken zijn van de radicale beweging: het gedachtegoed, de formaties, de 

aanhang en de extreme gedragingen; (2) de vraag waarom mensen radicaal 

worden; (3) de vraag hoe mensen voor het eerst in contact komen met radicale 

formaties, en (4) de vraag hoe mensen binnen die formaties radicaliseren.  

 

Deze vier invalshoeken of vraagstukken worden hieronder verder uitgewerkt tot 

de onderzoeksvragen van het literatuuronderzoek.  

 

1. Wat is het gedachtegoed van de radicale islam en extreem-rechts in 

Nederland, hoe organiseren zij zich, tot welke extreme gedragingen gaan 

zij over en hoe verhouden zij zich tot de omgeving?  

(a) Wat is hun gedachtegoed5, welke stromingen zijn hierbinnen te 

onderscheiden en hoe verhouden deze zich tegenover elkaar? 

(b) Hoe organiseren de radicale islam en extreem-rechts zich in 

Nederland wat betreft de organisatiestructuur, financiën, de rol van 

leiders, de werving van nieuwe aanhangers, 

samenwerkingsverbanden en de rol van het internet en andere 

media?6  

(c) Aan welke kenmerken voldoen de aanhangers van de radicale islam 

en extreem rechts in Nederland? 

(d) Tot welke (extreme) gedragingen zijn de aanhangers van de radicale 

islam en extreem-rechts in Nederland overgegaan, of gaan ze 

mogelijk nog over? Hoe worden deze gedragingen gestuurd?  

(e) Hoe verhouden de radicale islam en extreem-rechts zich tot hun 

omgeving? Is er een groot draagvlak voor? Welke verbanden zijn er 

met andere organisaties? Hoe verhouden zij zich tot de overheid? 

 

2. Welke individuele en maatschappelijke voorwaarden verklaren waarom 

mensen radicaal worden en zich aansluiten bij de radicale islam en 

extreem-rechts? 

(a) Welke factoren op het niveau van individuen verklaren de 

ontvankelijkheid voor de radicale islam en extreem-rechts?  

(b) Welke maatschappelijke factoren vormen een voedingsbodem voor 

de radicale islam en extreem-rechts? 

 
 

5  De term ideologie wordt in dit rapport gebruikt als synoniem van gedachtegoed. 
6  In het rapport wordt de term ‘formaties’ gebruikt om de diversiteit aan te duiden van in 

meerdere of mindere mate georganiseerde verbanden, variërende van politieke partijen tot 
diffuse jongerennetwerken. 
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3. Hoe komt men voor het eerst in contact met de radicale islam en 

extreem-rechts en wat is de aantrekkingskracht van deze bewegingen? 

(a) Hoe komt men voor het eerst in contact met radicaal-islamitische of 

extreem-rechtse formaties? Wat is de rol van werving? 

(b) Welke aantrekkingskracht gaat uit van de radicale islam en extreem-

rechts? Wat bieden ze hun aanhangers en volgelingen? 

 

4. Hoe verlopen processen van radicalisering binnen de radicale islam en 

extreem-rechts? 

(a) Wat is bekend over deze processen? Wanneer begint dit proces? 

Welke fasen zijn te onderscheiden? Onder welke omstandigheden 

treden deze processen op? Wie spelen hierbij een rol en op welke 

wijze doen zij dit?  

(b) Welke achterliggende factoren spelen een rol en op welke wijze 

doen zij dit?  

 

5. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de radicale islam en 

extreem-rechts in Nederland met betrekking tot de bovenstaande 

vragen?  

 

6. (Welke aanknopingspunten volgen uit de vergelijkende analyse van de 

radicale islam en extreem-rechts in Nederland voor mogelijk te voeren 

beleid ten aanzien van beide stromingen? 

 

7. Hoe kunnen de niet of onvolledig beantwoorde onderzoeksvragen 

worden beantwoord in vervolgonderzoek?  

 

Beantwoording van de eerste vraag geeft een overzicht over wat bekend is over 

de kenmerken van de hedendaagse vormen van islamitisch en extreem-rechts 

radicalisme. 

De tweede vraag is die naar de oorzaken: waarom worden mensen radicaal? 

De vraag kan op twee analyseniveaus worden beantwoord, namelijk uitgaande 

van (1) een microbenadering, waarbij de oorzaken worden gezocht bij 

individuele kenmerken, ervaringen en persoonlijkheidsfactoren, en (2) een 

macrobenadering, waarbij de oorzaken worden gezocht bij de sociale, 

economische, culturele, politieke en historische factoren die fungeren als 

‘voedingsbodem’ voor radicalisme. 

De derde vraag is er een naar het eerste contact met en de aantrekkingskracht 

van radicale formaties. Om te begrijpen waarom mensen contact zoeken of in 

contact komen met dit soort formaties moeten individuen worden onderzocht in 
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hun context. Deze vraag richt de aandacht op een derde analyseniveau, 

namelijk het mesoniveau van processen, relaties en interacties die leiden tot het 

eerste contact met radicale formaties.  

Een antwoord op de vierde vraag, hoe mensen radicaal worden, vereist 

eveneens aandacht voor individuen in hun sociale context. Radicalisering is een 

sociaal gebeuren dat zich afspeelt in interactie met gelijkgestemden, in face-to-

face en/of virtuele relaties.7  

 

Deze onderzoeksvragen vormen tevens de hoofdstructuur voor de volgende 

hoofdstukken. In de hoofdstukken 3 en 4 worden de eerste vier vragen 

beantwoord. De conclusie geeft antwoord op de laatste drie vragen. 

 

De literatuurstudie heeft als doel een overzicht te geven van wat we wel en wat 

we niet weten over extreem-rechtse en islamitische radicalisering in Nederland. 

Het bieden van een overzicht betekent dat de bovenstaande onderzoeksvragen 

niet alle even uitgebreid worden behandeld, maar alleen in grote lijnen en in 

zoverre de beschikbare literatuur hiervoor relevante inzichten bevat.  

 

In dit onderzoek worden extreem-rechts en islamitisch radicalisme ook wel 

aangeduid als sociale bewegingen (vgl. Klandermans en Mayer 2006; Sunier 

2006; Linden 2009; zie ook Dalgaard-Nielsen 2008a). Het zijn vormen van 

collectief activisme gericht op politieke en maatschappelijke verandering door 

middel van het beïnvloeden van het gedrag van politieke actoren (vgl. Buijs en 

Van Donselaar 1994: 2). De sociale-bewegingsbenadering maakt duidelijk dat 

het rationeel kan zijn om actief te worden binnen radicale bewegingen. Ook 

vraagt zij aandacht voor het politieke karakter van sociale bewegingen: ze 

streven een politiek doel na. Islamitisch en rechts-radicalisme zijn op te vatten 

als sociale bewegingen met een grote verscheidenheid aan stromingen en 

organisatievormen (vgl. Linden 2009).  

2.4 Onderzoeksopzet en selectie van literatuur 

De aanpak van het literatuuronderzoek omvat de volgende stappen: 

1. inventarisatie van de relevante literatuur en lopend onderzoek; 

2. selectie van de literatuur voor de nadere analyse; 

3. analyse van de literatuurselectie per beweging; 

 
7  Lone-wolf radicalisme en terrorisme worden in dit rapport buiten beschouwing gelaten. Het is 

een verschijnsel dat maar in zeer beperkte mate optreedt binnen het islamitisch en extreem-
rechts radicalisme (COT 2007) 
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4. vergelijkende analyse van inzichten over beide bewegingen; 

5. rapportage over het literatuuronderzoek. 

Inventarisatie 

In eerste instantie is breed gezocht naar onderzoeksliteratuur, via het internet, 

via documentatiecentra en via bronnenlijsten. Veel literatuur is niet officieel 

gepubliceerd. Mede daarom zijn gespecialiseerde documentatiecentra de 

belangrijkste ingang voor het vinden van relevante publicaties en lopend 

onderzoek. Belangrijke ingangen voor het zoeken van relevant onderzoek en 

literatuur waren: de ‘Terrorism, Counterterrorism and Radicalization’ Database8 

van het Centre for Terrorism and Counterterrorism van de Campus Den Haag 

van de Universiteit van Leiden, het Documentatiecentrum van de Anne Frank 

Stichting en de database van Nuansa9, Kennis - en Adviescentrum Polarisatie 

en Radicalisering. Daarnaast is gezocht op het internet, onder andere op de 

sites van NICIS10, PiCarta (NCC, Online Contents), en Google Scholar. Tevens 

is contact gezocht met enkele deskundigen op het terrein van extreem-rechts 

en islamitisch radicalisme, om de lijst met gevonden literatuur voor te leggen 

met de vraag deze zo mogelijk aan te vullen. Ook zijn relevante lopende 

onderzoeksprojecten geïnventariseerd via de CTC database, Nederlandse 

Onderzoek Databank (NOD, van KNAW), via contact met onderzoekers op dit 

terrein en via leden van de begeleidingscommissie. Het overzicht van lopend 

onderzoek is opgenomen in bijlage 2. De inventarisatie is eind april 2009 

afgesloten. Daarna zijn tijdens de fase van het schrijven van het eindrapport 

nog enkele relevante nieuwe publicaties meegenomen, zonder dat verder 

systematisch is gezocht. 

Selectie 

De volgende stap was het selecteren van de meest relevante publicaties uit 

deze inventarisatie met het oog op het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen. De relevantie van de literatuur wordt uiteraard bepaald door 

het onderwerp van de studie: biedt zij een antwoord op de onderzoeksvragen? 

Maar de relevantie wordt ook bepaald door het wetenschappelijk karakter van 

de studie. Het doel van de literatuurstudie is een overzicht te bieden van wat we 

op basis van de resultaten van empirisch onderzoek weten over extreem-rechts 

en islamitisch radicalisme. De meest relevante literatuur is dus empirische 

onderzoeksliteratuur, maar daarnaast zijn ook enkele overzichtsstudies 

 
8  CTC database: http://www.terrorismdata.leiden.edu/ 
9  www.nuansa.nl 
10  Kenniscentrum Grote Steden (http://www.nicis.nl/) en het Kennisprogramma Integratie 

(http://www.integratie.net/). 
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meegenomen die zijn gebaseerd op bestudering van andere empirische 

literatuur. Empirische onderzoeksliteratuur over extreem-rechts en islamitisch 

radicalisme is zeer schaars, niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Veel 

publicaties zijn namelijk gebaseerd op andere literatuur of maken gebruik van 

openbare bronnen – zoals berichten uit de media en rechtbankverslagen - of 

van inlichtingen van veiligheidsdiensten.  

De onderzoeksperiode is beperkt tot literatuur van de deze eeuw om redenen 

van vergelijkbaarheid. Immers, islamitisch radicalisme heeft pas recentelijk 

aandacht gekregen – ook in de wetenschap – vanwege de terroristische 

aanslagen in de Verenigde Staten, Azië en Europa. Wel is gedurende het 

project besloten om vanwege de beperkte beschikbaarheid van relevante 

literatuur ook enkele oudere publicaties - voorzover nog relevant – mee te 

nemen (dit geldt alleen voor extreem-rechts), evenals enkele belangrijke 

buitenlandse publicaties.  

Analyse en rapportage 

De zoektocht naar relevante literatuur leverde uiteindelijk een beperkt aantal 

bronnen op. Dit heeft onvermijdelijk gevolgen voor het beeld van islamitische en 

extreem-rechtse radicalisering in Nederland dat in de volgende hoofdstukken 

wordt gegeven. Een literatuurstudie heeft nu eenmaal haar beperkingen, want 

zij is afhankelijk van (de kwaliteit van) de beschikbare bronnen.  

 

De beschrijving en analyse van de inzichten uit de literatuur gebeurt in de 

volgende hoofdstukken eerst voor elk van de stromingen apart, om ze 

vervolgens in het concluderende hoofdstuk met elkaar te vergelijken. Bij de 

analyse zal ook aandacht worden gegeven aan methodologische aspecten van 

houdbaarheid en generaliseerbaarheid van de inzichten uit het onderzoek. In 

bijlage 1 worden de belangrijkste bronnen kort beschreven, waarbij met name 

wordt ingegaan op probleemstelling, onderzoeksveld- en populatie, methode en 

onderzoeksperiode. De functie hiervan is om aan de lezer meer duidelijkheid te 

bieden over de empirische basis van de bevindingen uit de gebruikte bronnen.  

2.5 Opbouw rapport 

In de volgende twee hoofdstukken worden de eerste vier onderzoeksvragen – 

inclusief subvragen – beantwoord op basis van de inzichten uit de 

onderzoeksliteratuur. Uiteraard gebeurt dit in zoverre de literatuur dit mogelijk 
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maakt. Hoofdstuk 3 behandelt islamitisch radicalisering, hoofdstuk 4 extreem-

rechtse radicalisering.  

In het laatste hoofdstuk worden inzichten over beide vormen van radicalisering 

vergeleken. Op basis van deze vergelijking worden aanknopingspunten voor 

beleid aangegeven evenals lijnen van vervolgonderzoek om kennisleemten 

over beide vormen van radicalisering op te vullen. In de bijlagen worden de 

belangrijkste bronnen kort beschreven (bijlage 1) en wordt een overzicht 

geboden van relevant lopend onderzoek (bijlage 2). 
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Hoofdstuk 3 Islamitisch radicalisme en radicalisering 

In dit hoofdstuk worden antwoorden gezocht op de onderzoeksvragen op basis 

van inzichten uit de literatuur over islamitisch radicalisme. Wat is bekend over 

islamitisch radicalisme en radicalisering in Nederland? Het hoofdstuk richt zich 

op hedendaagse vormen van islamitisch radicalisme in Nederland, maar ter 

aanvulling is tevens gebruik gemaakt van inzichten uit enkele belangrijke 

buitenlandse studies.  

3.1 Profiel van de radicale islam in Nederland 

In deze paragraaf wordt nagegaan wat bekend is over de radicale islam in 

Nederland en recente trends: de ideologieën, de formaties, de rol van internet, 

de aanhang, extreme gedragingen en de verhouding tot de omgeving. 

Tegelijkertijd wordt zo relevante achtergrondinformatie gepresenteerd voor de 

volgende paragrafen die op een meer systematische wijze ingaan op oorzaken 

en processen van radicalisering.  

3.1.1 Radicale islamitische ideologieën en formaties 

Radicale islam 

De radicale islam is sinds de aanslagen van 9/11 zowel nationaal als 

internationaal synoniem aan het salafisme. Andere radicale islamitische 

bewegingen, zoals de Moslimbroeders, de Hizb ut-Tahrir en de Fethullah 

Gülenbeweging, manifesteren zich sporadisch in Nederland. Ze krijgen 

incidenteel aandacht in de media, en activiteiten van deze bewegingen worden 

regelmatig door leden van de Tweede Kamer aan de orde gesteld in vragen aan 

de verantwoordelijke minister en in debatten. 

Er bestaat verschil van mening over het radicale karakter van deze bewegingen 

in Nederland. Zo meent de AIVD dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat de 

Moslimbroeders en de Fethullah Gülenbeweging in Nederland een risico 
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vormen voor de nationale veiligheid. 11 De Hizb ut-Tahrir (HUT, Partij van de 

Bevrijding) is een in Londen gevestigde internationale radicale islamitische 

organisatie die officieel geen geweld voorstaat, maar wel “bijzonder radicale 

ideeën” erop nahoudt (Roy 2005). In Nederland komt de HUT af en toe in actie 

rond incidenten als de film Fitna van Wilders en het conflict in de Gazastrook 

(2008/9). De HUT is in Nederland niet onderzocht (wel internationaal; zie 

TTSRL 2007). Onderzoek naar de Moslimbroeders en de Gülenbeweging in 

Nederland is evenmin voorhanden. 

Salafisme: gedachtegoed en stromingen 

Er is een groeiende stroom aan nationale en internationale studies over het 

salafisme, vooral gemotiveerd door de dreiging die deze stroming vormt voor de 

nationale veiligheid.  

Wat is het salafisme voor beweging? De AIVD definieert het salafisme kort als 

‘een brede ideologische stroming binnen de islam die een letterlijke terugkeer 

bepleit naar de ‘zuivere islam’ uit de begintijd van de islam’ (o.a. AIVD 2009a). 

Het salafisme manifesteert zich over de hele wereld en heeft kenmerken van 

een transnationale sociale beweging die zich op verschillende plaatsen in 

verschillende vormen manifesteert (Meijer 2009; Sageman 2008). Meer in het 

bijzonder kan het salafisme worden omschreven als een gevarieerde 

transnationale sociale beweging van salafistische netwerken van imams, 

predikers, organisaties en participanten die streeft naar een revitalisering van 

de islam, gebaseerd op een geïdealiseerde en eenduidige visie op de 

‘authentieke’ islam die stamt uit de begintijd van de islam, de tijd van de profeet 

en de eerste generaties moslims (‘salaf’ betekent ‘voorloper’)12. Het salafisme 

streeft naar een alternatieve levenswijze volgens dit geïdealiseerde beeld van 

de ‘zuivere islam’, een islam die – in theorie - gezuiverd is van de invloed van 

culturele gebruiken. Salafisten zien het salafisme dan ook niet als een stroming 

binnen de islam, maar als dé islam. Ondanks dit zelfbeeld van salafisten van 

hun authentieke geloofsinvulling, wordt in de praktijk de geloofsinvulling 

aangepast aan de specifieke omstandigheden waarin de salafisten leven en 

waaraan hun overtuigingen betekenis moeten geven (De Koning 2008).  

De salafistische beweging is divers en onderling verdeeld, ook in Nederland. 

Gewoonlijk worden drie hoofdstromingen binnen het salafisme in Nederland 
 

11  Zie bijvoorbeeld de Handelingen van de Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 
Aanhangsel, 5123-5124 over de Moslimbroeders, en de Handelingen van de Tweede Kamer 
2008-2009, 31 700 XVIII, nr. 64, Verslag van een Algemeen Overleg, naar aanleiding van 
vragen over de Gülenbeweging. Op verzoek van de Tweede Kamer worden de internaten van 
deze beweging momenteel onderzocht. In deze verslagen wordt ook gerapporteerd over de 
bevindingen van de AIVD over deze twee bewegingen. 

12  Deze omschrijving is gebaseerd op een werkdefinitie van Martijn de Koning (persoonlijke 
mededeling), die weer gebaseerd is op: Price, C., Nonini, D., en Fox Tree, E. (2008). 
Grounded utopian movements: subjects of neglect. Anthropological Quarterly, 81(1), 127-159.  
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onderscheiden: apolitiek, politiek, en jihadistisch salafisme13 (Slootman en Tillie 

2006, Buijs e.a. 2006; De Koning 2008). De apolitieke salafisten (‘selefies’) 

worden gekenmerkt door een sterk religieuze oriëntatie en afzijdigheid van de 

politiek. Politieke (of gepolitiseerde) salafisten zijn wel politiek geëngageerd. 

Naast verkondiging (dawa) om hun geloof te verspreiden proberen zij ook via 

deelname aan het politieke en maatschappelijk domein de samenleving te 

islamiseren. De jihadistische salafisten ten slotte vormen de gewelddadige 

stroming binnen het salafisme. Binnen de groep jihadisten zijn weer twee 

subgroepen te onderscheiden: een groep die de gewelddadige jihad 

gerechtvaardigd acht voor de verdediging van bedreigde islamitische landen 

(zoals Afghanistan en Irak) en een groep die ook het Westen als een gebied 

ziet waar de gewelddadige jihad uitgevochten dient te worden (De Koning 2008: 

375). De Koning (2008) onderscheidt naast deze drie hoofdstromingen nog een 

vierde groep: de ‘salafishoppers’, voor wie het salafisme niet zozeer een 

religieuze stroming of ideologie is, maar een symbool met verschillende 

betekenissen. Ze zien de moslimidentiteit als verzetsidentiteit en uiten salafi-

leuzen om te provoceren, maar de ideologische verdieping ontbreekt bij deze 

jongeren. De indeling in drie hoofdstromingen is vrij gangbaar, ook in de 

internationale literatuur. 

De drie stromingen zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten. Toch zijn de 

verhoudingen tussen aanhangers van deze drie stromingen in Nederland niet 

harmonieus. Zo constateren Buijs e.a. (2006: 86-96) op basis van interviews 

met salafisten dat de aanhangers van de verschillende stromingen elkaars 

opvattingen fel bestrijden en elkaar beschuldigen van onwetendheid en dwaling 

in de leer. De aanhangers van stromingen zouden elkaar in principe proberen te 

mijden (Buijs e.a. 2006), maar vooral op webfora vinden felle discussies plaats 

tussen aanhangers van de verschillende stromingen ( Slootman en Tillie 2006; 

De Koning 2008). In de praktijk zijn de scheidslijnen niet altijd zo scherp, 

uitgezonderd de afwijzing van geweld of juist de verheffing van de 

gewelddadige jihad tot de meest zuivere vorm van aanbidding (De Koning 

2008).  

 

Het gedachtegoed van het salafisme krijgt in veel studies aandacht. Daarbij kan 

onderscheid worden gemaakt tussen studies die de beweging - inclusief het 

gedachtegoed - van bovenaf beschrijven en die de beweging van onderaf (en 

 
13  De term ‘islamisme’ wordt ook wel gebruikt om deze vorm van islamitisch radicalisme aan te 

duiden. In dit rapport wordt deze term niet gebruikt, omdat er discussie is over zowel de 
inhoud als de toepasbaarheid van deze term op alle vormen van het salafisme. Ambrost 
(2009:55) stelt bijvoorbeeld dat ondanks de overeenkomsten tussen islamisme en jihadistisch 
salafisme er belangrijke verschillen zijn: jihadistische salafisten verwerpen het idee van de 
staat of politiek als middel om de samenleving te islamiseren en ze hebben de strijd meestal 
verbreed van het nationale naar het transnationale niveau. 
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van binnenuit) beschrijven. De eerste benadering is kenmerkend voor de 

beschrijving van het salafisme door vooral de Algemene Inlichtingen- en 

Veiligheidsdienst (AIVD 2002, 2004 a/b, 2006a, 2007a) en de Nationale 

Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb 2008). In de rapporten van de AIVD 

wordt getracht de ‘officiële’ ideologie van het salafisme te reconstrueren, zoals 

deze onder meer door voorlieden wordt uitgedragen (De Koning 2008: 378). 

Charismatische leiders en organisaties zouden een centrale rol spelen bij de 

verspreiding van radicale ideeën. De keuze voor dit perspectief is begrijpelijk 

voor een inlichtingen- en veiligheidsdienst: het gaat haar om het traceren van 

concrete aanwijzingen voor een dreiging (Balogh e.a. 2009: 18). Lange tijd 

vormden de publicaties van de AIVD de belangrijkste bronnen van informatie 

over de radicale islam in Nederland. Langzamerhand komen ook andere 

onderzoekspublicaties beschikbaar die vaak een ander beeld geven van de 

ontwikkeling van de radicale islam in Nederland. Uit deze 

onderzoekspublicaties wordt duidelijk dat de ideeën van de radicale kopstukken 

niet zonder meer van toepassing kunnen worden verklaard op de achterban. 

Een ander nadeel dat kleeft aan de benadering van de AIVD is dat de informatie 

voor een groot deel oncontroleerbaar is (De Koning 2008: 378; vgl. Sageman 

2008).  

Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers zoals Buijs e.a. (2006), Slootman en 

Tillie (2006), De Koning (2008, 2009) en Douwes, De Koning en Boender 

(2005) beschrijven het salafisme ‘van onderaf’, vanuit het perspectief van de 

achterban. Deze publicaties maken duidelijk dat aanhangers geen passieve 

ontvangers zijn van een ideologie. Elementen uit het salafistisch gedachtegoed 

worden door activisten en aanhangers actief geselecteerd, gecombineerd en 

toegepast om betekenis te geven aan de werkelijkheid waarin ze leven (De 

Koning 2008; vgl. Sageman 2008). Dit soort studies geven goed inzicht in de 

wijze waarop salafistische ideeën in de praktijk worden geïnterpreteerd en 

toegepast door radicaliserende jongeren. Vaak betreft het etnografisch 

onderzoek en/of diepte-interviews met slechts enkele radicale moslims; dit 

vormt meteen het nadeel van dit soort onderzoek. Buijs e.a. (2006) en 

Slootman en Tillie (2006) hebben bijvoorbeeld interviews afgenomen onder een 

relatief klein aantal radicaliserende jongeren die zijn geworven rond bepaalde 

moskeeën en hogescholen. Ze zijn geselecteerd op hun mate van radicalisme; 

het betreft een niet-representatieve selectie van respondenten. Dergelijk 

onderzoek onder salafisten is schaars in Nederland – maar ook elders – en op 

basis van enkele kleinschalige studies kunnen geen algemene uitspraken 

worden gedaan. De Koning (2008) en Moors en Jacobs (2009) onderzochten 

ook salafisten die niet geradicaliseerd waren. De inzichten uit deze studies zijn 

evenzeer van belang voor het begrijpen van het salafistisch gedachtegoed. Het 
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sterke punt van het onderzoek van De Koning (2008) is dat hij langdurig 

onderzoek heeft gedaan onder een relatief grote groep moslimjongeren in 

Gouda. Daardoor was het mogelijk dieper inzicht te verwerven in de wijze 

waarop jongeren elementen (of repertoires) uit het salafisme toepassen bij het 

geven van betekenis aan de wereld om hen heen.  

Organisatie 

Hoe organiseert de radicale islam zich in Nederland? De belangrijkste bronnen 

hiervoor waren tot voor kort wederom de publicaties van de AIVD en de NCTb 

(zie ook Ministerie van Justitie/BZK 2008). De transnationale salafistische 

beweging heeft zich vanaf het midden van de jaren ’80 van de vorige eeuw 

geïnstitutionaliseerd in Nederland met directe en indirecte ondersteuning vanuit 

Saoedi-Arabië (AIVD 2004b). De AIVD (2007a) onderscheidt drie fasen in de 

ontwikkeling van het salafisme in Nederland:  

1. Vanaf midden jaren ’80 kreeg de radicale islam en met name het salafisme 

voet aan de grond in Nederland. Radicale islamitische organisaties en 

netwerken ontwikkelden zich “dankzij directe ideologische, logistieke en 

financiële ondersteuning vanuit islamitische gidslanden” (AIVD 2007: 83). 

2. Vanaf 2001 ontstaat een radicale beweging van eigen bodem onder de 

tweede generatie moslimjongeren, gekenmerkt door fragmentatie, 

amateurisme en een wildgroei aan knip- en plak-ideologieën waarbij 

selectief uit de islamitische bronnen wordt geciteerd (AIVD 2007a; Ministerie 

van Justitie/BZK 2008). Radicalisering vindt plaats onder sommige 

jihadistische jongerengroepjes, zoals de Hofstadgroep. 

3. Na de moord op Theo van Gogh in 2004 treedt een verandering op binnen 

de salafistische beweging in Nederland. Er komt een nieuwe generatie van 

‘radicale dawapredikers’ op onder kinderen van migranten, door de AIVD 

(2007) aangeduid als het ‘islamitisch neoradicalisme’. Deze fase kenmerkt 

zich door een afname van de invloed van de gidslanden, professionalisering 

en politisering van de boodschap. Gebruik van geweld – althans in het 

Westen - wordt categorisch afgewezen. De jihadisten wordt in toenemende 

mate de toegang ontzegd tot salafistische centra.  

 

In lijn met deze fasering onderscheiden de AIVD (2007) en de NCTb (2008) 

meerdere fasen in de opbouw van de infrastructuur in Nederland. Eind jaren 

negentig van de vorige eeuw werden vier islamitische stichtingen of centra met 

directe of indirecte bemoeienis vanuit Saoedi-Arabië opgericht. De Stichting Al-

Waqf al-Islami in Eindhoven en de daaraan verbonden Al-Fourkaanmoskee is 

“loyaal aan het Saoedische koningshuis en is dan ook eerder te typeren als 

apolitiek” (NCTb 2008: 4). De politieke factie van het salafisme zou 
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vertegenwoordigd zijn door de belangrijkste imams van de El-Tawheed (in 

Amsterdam) en de As-Soennah (in Den Haag) stichtingen en de daaraan 

gelieerde moskeeën, evenals de Islamitische Stichting voor Opvoeding en 

Overdracht van Kennis (ISOOK) met de daaraan verbonden moskee in Tilburg 

(NCTb 2008: 3-4) Deze laatste drie moskeeën maken sinds 2001 deel uit van 

de Stichting Islamitisch Comité voor Ahl-Soennah in Nederland (NCTb 2008: 4). 

De nadruk van de centra ligt op predikings- en missiewerk (dawa). Via preken, 

lezingen en trainingen wordt het gedachtegoed verspreid. Naast deze centra 

zijn organisaties van salafistische signatuur te onderscheiden die voortkomen 

uit initiatieven tot institutionalisering en professionalisering van het islamitisch 

theologisch onderwijs vanuit salafistische hoek. Zo onderscheidt de NCTb 

(2008: 26-28, 41) enkele stichtingen en tientallen moskeeorganisaties die onder 

toenemende invloed van de vier grote centra zouden staan. Met de derde 

ontwikkelingsfase zou de politieke, niet-gewelddadige variant volgens de AIVD 

(2007: 38) de overhand hebben gekregen binnen het salafisme in Nederland. 

De risico’s van het salafisme ‘van eigen bodem’ zou zich volgens de NCTb 

(2008: 5) tegenwoordig beperken tot het ‘islamitisch neoradicalisme’ van het 

gepolitiseerde salafisme. Het zendingswerk richt zich vooral op tweede en 

derde generatie Marokkaans-Nederlandse jongeren door predikers die vaak 

hun achtergrond delen (NCTb 2008: 42).  

 

Het jihadistisch salafisme in Nederland is veel minder georganiseerd dan de 

gematigde stromingen. Ook hier vormen publicaties van de AIVD en het NCTb 

de belangrijkste bronnen. De eerste jihadistische netwerken in Nederland 

ontstonden rond 1999. Deze waren gericht op ondersteuning en facilitering van 

de internationale jihad (NCTb 2008). Sinds 2002 komen er ook lokale 

jihadistische netwerken op die gericht zijn op de gewelddadige jihad in 

Nederland, zoals de Hofstadgroep. Deze netwerken organiseerden een eigen 

scholings- en vormingsaanbod (huiskamerbijeenkomsten) buiten de vier centra 

om. Het gaat om netwerken met een lokale samenstelling, maar soms met de 

betrokkenheid van een buitenlandse geestelijke leider. Volgens de NCTb neemt 

vanaf 2006 de slagkracht van de jihadistische netwerken in Nederland af, als 

gevolg van overheidsoptreden en door gebrek aan discipline en leiderschap 

binnen lokale netwerken (NCTb 2008: 52-53). De islamitische terroristische 

dreiging komt vanaf 2006 met name van internationale organisaties die zich 

mogelijk op Nederlandse doelen richten. Ook zou vanuit Nederland 

ondersteuning worden geboden aan de internationale jihad. Tegenwoordig lijken 

vooral trainingskampen in Somalië in trek, ook bij enige jihadistische jongeren 

uit Europa.  
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Dit overzicht maakt tevens duidelijk dat in het begin de opbouw van de 

salafistische infrastructuur voor een belangrijk deel vanuit de gidslanden werd 

gefinancierd (AIVD 2004a). De financiering van stichtingen en moskeeën vanuit 

Saoedi-Arabië is in 2004 onderzocht door de AIVD (2004a), op verzoek van de 

Tweede Kamer (zie ook NCTb 2008: 37-38). Over de financiële ondersteuning 

sinds 2004 is minder bekend.14  

Indien we ons niet beperken tot Nederland blijken islamitische terroristen 

fondsen te verwerven via sympathisanten en via allerlei legale en illegale 

activiteiten (Mascini en Verhoeven 2004). De jihadisten maken volgens 

Benschop (2006: 15) ook gebruik van het internet om fondsen te werven voor 

onder meer financiële ondersteuning van de jihadistische strijd. Ook zouden 

islamitisch-terroristische groepen in Europa en Noord-Afrika volgens hem 

gefinancierd worden door criminele activiteiten op het internet, zoals 

creditcardfraude (idem). Onduidelijk is in hoeverre Nederlandse jihadisten 

hiervan gebruik maken. 

 

De hierboven gepresenteerde ontwikkeling is maar in beperkte mate te staven, 

te nuanceren of te weerspreken met onderzoekspublicaties. Het Nederlandse 

onderzoek beperkt zich in feite tot de tweede fase, tot de in meerdere of 

mindere mate georganiseerde netwerken zoals de Hofstadgroep en enkele 

radicale moslimjongerennetwerken rondom de salafistische moskeeën (Bakker 

2006; Buijs e.a. 2006; Slootman en Tillie 2006; Groen en Kranenburg 2006; 

TTSRL 2007; Bakker en Veldhuis 2009; De Koning 2009). De Hofstadgroep is 

veel onderzocht, ook internationaal. De openbare bronnen – zoals 

rechtbankverslagen en mediaverslagen – maken onderzoek vrij eenvoudig 

mogelijk. Maar zonder aanvullende interviews bieden deze bronnen slechts 

beperkt inzicht in radicaliseringsprocessen. Buijs e.a (2006), Slootman en Tillie 

(2006), Groen en Kranenberg (2006) en De Koning (2009) baseren zich ook op 

eigen onderzoek en met name op interviews met radicaliserende moslims. Het 

onderzoek van Moors en Jacobs (2009) betreft een case study naar een 

moskee in Tilburg die tot het politieke salafisme wordt gerekend.  

Al deze onderzoekspublicaties maken duidelijk dat het eenduidige beeld dat de 

AIVD van het salafisme schetst, als een bedreiging voor de democratische 

rechtsorde, nuancering behoeft. Zoals de NCTb (2008: 44-45) aangeeft: door 

de opkomst van wetenschappelijk en journalistiek onderzoek naar het salafisme 

bepaalt de AIVD niet meer alleen het beeld van het salafisme in Nederland. 

 
14  Vanuit de Tweede Kamer worden regelmatig zorgen geuit over buitenlandse financiering van 

moskeeën in Nederland door islamitische missieorganisaties en welgestelden. Zie 
bijvoorbeeld de brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer van 16 maart 2009 (TK, 
vergaderjaar 2008-2009, 29 754, nr. 145), in antwoord op vragen uit de Kamer.  
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Daardoor ontstaan ‘concurrerende beelden’ en wordt het beeld van het 

salafisme en de salafistische moskeeën ‘diffuser’ (idem). 

 

Wat is de rol van leiders binnen het salafisme? In het perspectief van bovenaf 

van de AIVD (en NCTb 2008) is relatief veel aandacht voor enkele 

sleutelfiguren binnen het Nederlands salafisme. Het gaat hier vooral om enkele 

imams en predikers die verbonden zijn aan de vier centra. Niet alleen door de 

AIVD maar ook in het politieke debat wordt herhaaldelijk gewezen op het 

gevaar van radicale imams en moskeeën. Dit beeld wordt bevestigd door het 

journalistieke onderzoek van Groen en Kranenberg (2006) naar de Haagse As-

Soennahmoskee. Radicale imams blijken vooral een rol te kunnen spelen in de 

eerste fase van het radicaliseringsproces van jihadistische jongeren. Analyse 

van de inhoud van opgenomen preken samen met anonieme e-mailberichten 

en uitspraken van leden van de Hofstadgroep wijzen volgens Groen en 

Kranenberg (2006) erop dat in deze moskee een opruiende, 

fundamentalistische boodschap werd verspreid, zonder dat direct werd 

opgeroepen tot geweld. De rol van leiderschap binnen jihadistische netwerken 

komt aan de orde in de paragraaf over radicalisering. 

Door de AIVD en ook in de Trendanalyse polarisatie en radicalisering 2008 

(Ministerie van Justitie/BZK 2008: 13) wordt gesproken over een nieuwe fase 

van radicale dawa sinds 2004. Dit is de derde fase in de ontwikkeling van het 

salafisme in Nederland volgens de AIVD (2007a). Er zou sprake zijn van een 

meer autonome ontwikkeling in Nederland, van professionalisering en 

politisering waarbij radicale predikers een uitermate radicale boodschap 

uitdragen die uiteindelijk de samenhang van de samenleving en de 

grondrechten zou kunnen ondermijnen (AIVD 2007a). Het enige recente 

onderzoeksrapport over een moskee die als radicaal salafistisch te boek staat is 

dat van Moors en Jacobs (2009). Hun onderzoek biedt een veel minder 

verontrustend beeld van de moskeegemeenschap en de rol van de imam van 

de moskee in Tilburg-Noord. Volgens de onderzoekers is op zijn hoogst sprake 

van een niet-bewust nagestreefde geslotenheid en afzijdigheid van de 

Nederlandse samenleving, vanwege de orthodoxe geloofsopvatting. Maar het is 

de onderzoekers nauwelijks gelukt de moskeebezoekers te interviewen en zicht 

te krijgen op hun opvattingen. Kortom, er bestaat nog weinig zicht op de 

vermeende nieuwe fase van de ‘radicale dawa’. 

 

Na de presentatie van de basiskenmerken van salafisme en de 

hoofdstromingen hierbinnen kan de vraag gesteld worden in hoeverre deze als 

radicaal zijn aan te merken. Het jihadisme is zonder meer een vorm van 

radicalisme, vanwege de bereidheid geweld te gebruiken en de afwijzing van de 
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democratische rechtsorde. Het politiek salafisme – dat volgens de AIVD vooral 

tot uiting komt in het hedendaagse neoradicalisme – heeft wel radicale 

kenmerken. Het zou de samenleving “diep ingrijpend willen hervormen en 

daarbij de westerse democratische rechtsorde afwijzen” (AIVD 2007a: 11). Ook 

propageert het politiek salafisme “verregaande vormen van onverdraagzaam 

isolationisme” en wijst het een op seculiere wetgeving gebaseerde rechtsstaat 

af (AIVD 2007a: 11, 44-46; zie ook NCTb 2008). Het kenmerkt zich bovendien 

door een activisme. Geweld wordt afgewezen, maar in specifieke 

omstandigheden kan het geoorloofd zijn (AIVD 2007a: 22-23, 68-69). Dit laatste 

geldt ook voor de apolitieke variant van het salafisme (NCTb 2008: 68). De 

neiging tot afkeren van de Nederlandse samenleving (isolationisme) van beide 

varianten kan eveneens als radicaal worden aangemerkt volgens onze 

definiëring van radicalisme.15 Het niet-gewelddadig salafisme doet zich volgens 

de AIVD naar buiten gematigder voor: er zou sprake zijn van façadepolitiek. 

De sociaal-wetenschappelijke literatuur over het salafisme geeft een ander 

beeld over het politiek en apolitiek salafisme. De salafisten uit bijvoorbeeld het 

onderzoek van De Koning (2008), Balogh e.a. (2009) en Moors en Jacobs 

(2009) wijzen de Nederlandse samenleving over het algemeen niet af en 

streven evenmin diep ingrijpende veranderingen na. Ze zijn over het algemeen 

nauwelijks radicaal te noemen. Wel hanteren ze de islam hanteren als kritisch 

perspectief voor wat zij zien als uitwassen van de democratie, zoals het meten 

met twee maten in het buitenlands beleid ten aanzien van Irak en Israël (De 

Koning 2008: 316). Zelfs imam Ahmad Salam van de moskee in Tilburg-Noord - 

volgens de AIVD een van de leiders binnen het politiek salafisme in Nederland - 

uit zich niet in anti-integratieve termen, althans niet tegenover de onderzoekers. 

Uiteraard is het niet uit te sluiten dat de imam sociaal wenselijke antwoorden 

gaf. Kortom, over de strijdigheid van het niet-gewelddadig salafisme met de 

democratische rechtsstaat bestaat veel onduidelijkheid. 

3.1.2 Rol internet 

In Nederland is ook onderzoek gedaan naar de rol van internet, zoals 

discussiefora, weblogs en msn-groepen (Benschop 2006; AIVD 2006a, 2007; 

De Koning 2008; Sageman 2008; NCTb 2008). De algemene conclusie is dat 

internet een belangrijke rol kan spelen bij de ontwikkeling en verspreiding van 

het salafistisch gedachtegoed. AIVD (2007), NCTb (2008) en Benschop 

 
15  Een partij als de SGP is volgens deze definiëring van radicalisme overigens ook radicaal, 

want deze partij staat een antidemocratisch, theocratisch ideaal voor, al probeert ze deze met 
democratische middelen dichterbij te brengen.  
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(2006)16 hebben zich gericht op jihadistische sites. Sinds 2001 zijn Nederlandse 

jihadistische sites opgekomen, en sinds 2003 richtten deze zich ook op de 

jihadstrijd in Nederland (AIVD 2007a; NCTb 2008). De Hofstadgroep en de 

moordenaar van Theo van Gogh waren zeer actief op het internet. De 

jihadistische websites, discussiefora en weblogs bieden de mogelijkheid van 

interactie tussen jihadisten onderling en van jihadisten met een breder publiek 

van geïnteresseerden en sympathisanten. Volgens de AIVD (2007a) en NCTb 

(2008) richten jihadistische activiteiten op het internet zich vooral op het 

vertalen en verspreiden van jihadistische literatuur. Ook proberen jihadisten 

invloed uit te oefenen op de publieke opinie. Zo publiceerden ze een pamflet 

tegen deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Internet speelt 

volgens Benschop (2006) juist een grote rol bij jihadisten, omdat radicalisering 

onder deze jongeren zich buiten de kaders van de geïnstitutionaliseerde islam 

voltrekt. Op het internet kunnen ze met gelijkgestemden contact onderhouden 

en informatie over het jihadisme vinden. Internet wordt door de AIVD (2006a) 

aangeduid als turbo van de jihadbeweging. 

Virtuele jihadisten nemen volgens de AIVD (2006a) en NCTb (2007, 2008) 

constant deel aan discussies op allerlei websites waar hun potentiële doelgroep 

te vinden zou zijn. De polemiek tussen jihadisten en niet-gewelddadige 

salafisten zou vooral tot uiting komen op het internet. Dit wordt bevestigd door 

het onderzoek van De Koning (2008) onder Marokkaans-Nederlandse 

moslimjongeren in Gouda. De grote versplintering in religieuze groepen offline 

vertaalt zich online. De Koning wijst wel erop dat het voor evenwichtige 

conclusies nodig is online gedrag te bezien in zijn context en het te relateren 

aan offline gedrag. Het onderzoek van De Koning (2008, 2009) maakt duidelijk 

dat Nederlandse salafistische websites zeer in trek zijn bij moslimjongeren in 

Nederland, en niet alleen bij salafistische jongeren. Dat komt omdat deze sites 

veel informatie bieden over vragen waarmee jongeren worstelen en de vragen 

en antwoorden op een wijze presenteren die aantrekkelijk is voor deze 

jongeren. Jongeren uit zijn onderzoek baseerden zich vaak op informatie van 

salafistische sites op het internet, maar door discussies en gesprekken offline 

vond vervolgens wel een vertaalslag plaats. Door het internet ontstaan ook 

nieuwe gezagsdragers. Maar ook al is het mogelijk is om advies te vragen van 

gezaghebbende figuren op het internet tot in Saoedi-Arabië toe, deze vorm van 

gezag is door de grote fysieke afstand veel minder dwingend dan die van een 

lokale imam (De Koning 2008: 306). Internet draagt tevens bij aan de 

identificatie van Marokkaans-Nederlandse moslims met andere moslims, ook 
 

16  Het artikel van Benschop (2006) geeft een overzicht van mondiaal jihadisme op het internet. 
Benschop heeft zeker kennis van het internetgebruik door jihadisten (zie zijn site Kroniek van 
een aangekondigde moord; Jihad in Nederland: http://www.sociosite.org/jihad_nl.php), maar 
zijn artikel is een overzichtsartikel dat zich niet tot Nederland beperkt.  
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met diegenen die elders in de wereld in een strijd verwikkeld zijn. Het visuele 

karakter van films en foto’s – bijvoorbeeld van gruwelijkheden van de oorlog in 

Irak en de Gazastrook - versterkt de mogelijkheden tot identificatie. Vooral 

“jongeren die vinden dat er een strijd tegen de islam aan de gang is, kunnen op 

deze manier het idee ontwikkelen dat er niet alleen een spirituele verwantschap 

tussen moslims hier en daar bestaat, maar dat er ook een verwantschap is op 

basis van het lijden onder de strijd tegen de islam” (De Koning 2008: 307). Dit 

effect van visueel materiaal op het internet wordt ook door anderen benadrukt 

(Benschop 2006; Sageman 2008).  

De onderzoeksliteratuur biedt maar beperkt inzicht in de rol van internet bij de 

verspreiding van radicale islamitische ideeën en bij de radicalisering van 

jongeren. De Koning (2008) besteedt aandacht aan het gebruik van internet 

door salafisten, maar niet vanuit de invalshoek van radicalisering. Dit is wel de 

invalshoek in de studies van de AIVD (2006a), NCTb (2007) en Benschop 

(2006), maar deze auteurs hebben geen onderzoek verricht naar de 

wisselwerking tussen online en offline gedrag.  

3.1.3 Aanhang 

Er is weinig bekend over de aanhang en sympathisanten van het salafisme in 

Nederland in het algemeen en mogelijk radicale vormen van het salafisme in 

het bijzonder. De belangrijkste bron vormen de AIVD rapporten. Volgens de 

AIVD (2007a) zouden 20.000 tot 30.000 moslims in Nederland open staan voor 

het salafisme, zou een 15-tal salafistische predikers nationaal actief zijn in zo’n 

30 moskeeën en zou een groeiend aantal (vooral Marokkaans-Nederlandse) 

jongeren door hen worden bereikt (Ministerie van Justitie/BZK 2008: 14). De 

vier moskeeën (in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Tilburg) die de 

drijvende kracht bij de verspreiding van het salafisme in Nederland vormen, 

zouden samen zo’n 3000 bezoekers hebben voor het vrijdaggebed (AIVD 

2007a). De harde kern van jihadisten zou bestaan uit enkele honderden 

personen (AIVD 2006a).  

Het gaat hier om schattingen van de AIVD. Momenteel wordt een grootschalig 

survey uitgevoerd door het IMES/SCP (onder leiding van Tillie van het IMES) 

naar het salafisme in Nederland.17  

De uitkomsten van dit onderzoek zullen meer inzicht bieden in de verspreiding 

van of de steun voor het salafistisch gedachtegoed in Nederland. Het 

onderzoek van Slootman en Tillie (2006) is in dit opzicht ook relevant. Zij 

hebben met behulp van de data van de Amsterdamse Burgermonitor 2006 

onderzocht in welke mate twee kernovertuigingen van het radicale salafistische 
 

17  Zie bijlage 2: lopend onderzoek. 
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gedachtegoed onderschreven worden door de Amsterdamse moslimbevolking: 

een orthodoxe religieuze overtuiging en de mening dat de islam een politiek 

strijdpunt is. Slechts 2% van de Amsterdamse moslims onderschrijven beide 

overtuigingen en zouden daarmee ontvankelijk zijn voor de radicale boodschap 

van het salafisme.  

 

Wat is bekend over de sociaal-demografische kenmerken van de aanhang? De 

analyse van Slootman en Tillie (2006) op basis van de Amsterdamse 

Burgermonitor 2006 geeft een beeld van de moslims in Amsterdam die vatbaar 

zijn voor radicale ideeën. Het gaat vooral om jongeren. Opleidingsniveau speelt 

eveneens een rol. Met het stijgen van de opleiding komt de combinatie van 

deze twee opvattingen - orthodoxie en de opvatting van islam als politiek 

strijdpunt - minder vaak voor (Slootman en Tillie 2006). Jongeren die beide 

opvattingen onderschrijven zijn vatbaar voor radicalisering, maar slechts een 

klein deel zal daadwerkelijk radicaliseren. Op basis van een totaal andere 

onderzoeksopzet en met een heel andere onderzoeksgroep18 komen Van den 

Bos e.a. (2009: 62) tot een vergelijkbare bevinding, namelijk dat hoger 

opgeleide jongeren – zowel moslims als niet-moslims – minder vaak 

sympathiseren met een radicale ideologie. Ook constateren Van den Bos e.a. 

(idem) dat jongens meer geneigd zijn om radicale islamitische opvattingen te 

ondersteunen dan meisjes. Het is van belang erop te wijzen dat de bevindingen 

uit de verschillende publicaties niet zo maar met elkaar vergeleken kunnen 

worden. Door verschillen in onderzoeksopzet en onderzoeksgroep worden heel 

verschillende dingen gemeten. Het eerder genoemde lopend onderzoek naar 

salafisme in Nederland van het IMES/SCP (zie bijlage 2) zal naar verwachting 

meer inzicht bieden in de verspreiding van het salafisme in Nederland. 

 

De demografische kenmerken van jongeren die daadwerkelijk radicaliseren 

krijgen in een ander type onderzoek aandacht. Gedoeld wordt op studies die 

gebaseerd zijn op verzamelde data uit openbare bronnen over een groot aantal 

jihadistische terroristen die betrokken zijn geweest bij aanslagen, de 

voorbereiding hiervan of bij andere incidenten. De bekendste voorbeelden 

hiervan zijn de studies van Sageman (2004, 2008) en van Bakker (2006). Het 

nadeel van deze studies, althans voor een literatuurstudie naar radicalisering, is 

dat deze studies zich volledig richten op de meest radicale jihadisten of 

terroristen. Bovendien gaat het om internationale databases: over Europese 

(Bakker 2006) of mondiale jihadistische terroristen (Sageman 2004, 2008). Er 

blijken veel overeenkomsten te bestaan tussen de jihadistische terroristen in 
 

18  Een internetsurvey onder 1341 Nederlandse jongeren. Zie bijlage 1 voor een korte 
beschrijving van dit onderzoek. 
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Europa. Het gaat vaak om jonge mannen in hun adolescentie en 

jongvolwassenheid. De verklarende kracht hiervan is gering, omdat de meeste 

jonge mannen uiteindelijk niet radicaliseren. Bovendien zijn jonge mannen ook 

oververtegenwoordigd in bijvoorbeeld extreem-rechts radicalisme, evenals in 

ander grensoverschrijdend gedrag zoals criminele bendes. Dit hangt samen 

met sociaal-culturele, sociaal-psychologische en biologische processen van 

ontwikkeling in deze leeftijdsfase (zie Van der Pligt en Koomen 2009: 38). De 

terroristen van eigen bodem in Europa, behorend tot de tweede en derde 

generatie migranten, zijn volgens de database van Sageman (2008) afkomstig 

uit de lage tot middenklasse en worden gekenmerkt door hoge schooluitval en 

vaak een voorgeschiedenis in jeugdbendes en kleine criminaliteit. Dit profiel 

komt min of meer overeen met dat van Bakker (2006) over Europese 

jihadistische terroristen. Overigens zijn van de 242 jihadisten uit de database 

van Bakker er maar 15 woonachtig in Nederland.  

 

Tussen moslims die vatbaar zijn voor radicale opvattingen en de leden van 

terroristische organisaties zit een heel scala aan stadia van radicalisering. 

Publicaties zoals die van Buijs e.a. (2006), Slootman en Tillie (2006) De Koning 

(2008) en Moors en Jacobs (2009) geven enig zicht hierop, maar het betreft in 

alle gevallen specifieke gevalsstudies. In ieder geval is duidelijk dat 

Marokkaans-Nederlandse jongeren sterk ververtegenwoordigd zijn in radicale 

islamitische netwerken in Nederland, evenals jongeren uit enkele andere 

etnische groepen uit het Midden-Oosten en Somalië en bekeerlingen (AIVD 

2007a). Vrouwen lijken redelijk goed vertegenwoordigd onder salafisten (De 

Koning 2008), ook in de radicale kringen van en rondom de Hofstadgroep 

(Groen en Kranenberg 2006; De Koning 2009a; Shahbazi 2007). Over het 

opleidingsniveau van radicaliserende salafisten valt weinig te zeggen, omdat 

veel van het onderzoek in Nederland verricht is onder bijvoorbeeld 

respondenten die geworven zijn bij instellingen van hoger onderwijs (Buijs e.a. 

2006; Slootman en Tillie 2006).  

 

Een opvallend gegeven is dat het salafisme vooral aantrekkingskracht heeft op 

Marokkaanse Nederlanders. Dit heeft uiteraard te maken met het feit dat deze 

groep, samen met de Turkse Nederlanders, de grootste moslimgemeenschap in 

Nederland vormt. Maar waarom zijn er geen onderzoeken over radicaliserende 

Turks-Nederlandse moslims? Volgens de AIVD (2007: 37) zou de Turkse 

gemeenschap in Nederland “traditioneel geen verwantschap met het salafisme” 

voelen, vanwege de Arabische oorsprong van het salafisme en de verheerlijking 

van de rol van het Arabisch, maar ook doordat het Kemalisme – met zijn 

scherpe scheiding tussen kerk en staat – onder Turkse Nederlanders op brede 
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steun kan rekenen (idem). Ook zijn de meeste Turkse moskeeën in Nederland 

gematigd van karakter, doordat ongeveer driekwart van deze moskeeën 

ideologisch aangestuurd worden door het Turkse departement van 

godsdienstzaken, Diyanet (idem). Hierdoor zou de weerstand van de Turkse 

gemeenschap in Nederland tegen radicale islamitische ideologieën over het 

algemeen groot zijn (idem; AIVD 2009a: 3). Slechts een kleine groep Turks-

Nederlandse jongeren zou zich aan deze weerstand kunnen onttrekken en zich 

aangetrokken voelen tot het salafisme (AIVD 2007a: 37); en sommige van hen 

zijn geradicaliseerd volgens de AIVD (2009a: 30). De vraag waarom 

Marokkaans-Nederlandse jongeren veel vaker worden aangetrokken tot de 

radicale islam komt in het Nederlands onderzoek evenwel in het geheel niet aan 

de orde. Dit is te wijten aan de beperkingen van de dominante 

onderzoeksaanpak. Doordat bekend is dat radicalisering vooral onder 

Marokkaans-Nederlandse jongens plaatsvindt worden vooral onder deze groep 

naar respondenten gezocht. Deze benadering is begrijpelijk omdat 

radicaliserende moslimjongeren niet eenvoudig te vinden zijn, maar zij geeft wel 

een vertekend beeld.  

3.1.4 Extreme gedragingen 

Tot welke extreme gedragingen zijn aanhangers van het salafisme overgegaan 

of gaan ze mogelijk over? Extreme gedragingen worden hier opgevat als 

extremistisch gedrag, evenals daden die ontwrichtende gevolgen kunnen 

hebben voor de samenleving zonder dat ze direct de grenzen van de wet 

overschrijden. Extremistisch gedrag betreft het werkterrein van de inlichtingen- 

en veiligheidsdienst AIVD. De meest bekende moslimextremistische acties in 

Nederland zijn de moord op Theo van Gogh en incidenten waarbij leden van de 

Hofstadgroep betrokken waren. Daarnaast zijn talrijke andere vermeende 

terroristen in Nederland gearresteerd en vervolgd. Een overzicht hiervan is niet 

voorhanden. Bakker (2006) geeft wel een overzicht van extreme gedragingen 

en incidenten van jihadistische terroristen in Europa, inclusief enkele 

Nederlandse gevallen. De database van Bakker omvat voor Nederland met 

name incidenten waarbij leden van en kringen rondom de Hofstadgroep 

betrokken waren. Veldhuis en Bakker (2009) geven een meer up-to-date 

overzicht. Recentelijk kwam het NRC-Handelsblad met een overzicht van alle 

terreurarrestaties van moslims in Nederland tussen 13 september 2001 en 4 

mei 2009 onder de veelzeggende titel ‘vals alarm’. In die tijd zijn ruim 150 
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moslims gearresteerd als verdachte van terrorisme.19 Zelden kwam het tot een 

veroordeling. De meest ernstige (voorbereidingen tot) extremistische 

gedragingen zijn gerelateerd aan leden van de Hofstadgroep. Volgens de AIVD 

(2008, 2009a) en NCTb (2008) zou sinds 2006 de dreiging van lokale 

jihadistische netwerken in Nederland sterk zijn afgenomen.  

Publicaties maken nauwelijks duidelijk hoe dit soort extremistische gedragingen 

volgt uit de radicalisering van een groep of van individuen, en hoe ze worden 

gestuurd. Wel zijn tal van pogingen ondernomen om de gedragingen van de 

leden van de Hofstadgroep in Nederland te verklaren, en met name om te 

verklaren hoe Mohammed Bouyeri gekomen is tot de moord op Theo van Gogh 

(o.a. AIVD 2006a, Buijs e.a. 2006; Vidino 2007; TTSRL 2008c)20. Het blijkt dat 

de extremistische gedragingen, misdaden zoals moord en wapenbezit, door 

individuele leden zijn gepleegd en niet collectief (TSSRL 2008b,c). Toch blijft het 

gissen naar de ‘werkelijke’ oorzaken en katalysatoren van deze gedragingen, 

ook omdat de bronnen beperkt zijn tot openbare bronnen. In bijvoorbeeld een 

rapport van het onderzoekprogramma TTSRL21 (2008b) wordt een poging 

ondernomen de radicalisering van de groep en de individuele leden te verklaren 

in termen van verschillende factoren. Hier blijkt duidelijk dat het achteraf 

reconstrueren en verklaren van gedragingen door middel van informatie uit 

openbare bronnen zijn beperkingen heeft. Het geeft niet noodzakelijkerwijze 

inzicht in de werkelijke motieven en voorafgaande processen. Zoals Olsen 

(2009: 8) en Sageman (2008) beide stellen: de verklaringen die terroristen zelf 

over hun motieven voor hun daden geven, moeten worden gewantrouwd, vooral 

als ze in het kader van een strafproces worden geuit. Een legitimering achteraf 

zegt vaak weinig over de werkelijke motieven die aan de daad ten grondslag 

lagen.  

 
19  NRC-Handelsblad (NRC Weekblad) van 06-06-2009, ‘Vals alarm’, door S. Derix en M. Thie. 

Tussen 13 september 2001 en 4 mei 2009 zijn er ruim 150 moslims gearresteerd als 
verdachte van terrorisme. Ze worden verdacht van zaken als het voorbereiden van mogelijke 
aanslagen, het ronselen voor de jihad, heling in staatsgeheimen, bedreiging van Wilders, 
maar ook omdat de politie de tas van een treinreiziger – naar later bleek ten onrechte - als 
verdacht aanmerkte. In slechts twintig gevallen kwam het tot een veroordeling voor 
terrorisme. Meestal kwam het helemaal niet tot vervolging en werden de verdachten 
vrijgelaten. Ondanks de aangescherpte anti-terreurwetgeving blijkt het bewijzen van het 
‘oogmerk terreur te plegen’ buitengewoon lastig. Radicale gedachten alleen zijn niet strafbaar.  

20  Er zijn ook onderzoeksrapporten over de aanslagen van 2005 in Londen en 2004 in Madrid. 
Bijvoorbeeld het House of Commons ‘Report of the Official Account of the Bombings in 
London on 7th July 2005’ (2006). Maar dit soort rapporten zegt weinig over wat in Nederland 
mogelijk is. De situatie verschilt sterk per land. Bovendien is de situatie in deze landen, maar 
ook in Nederland, sinds 2004/2005 aanzienlijk veranderd, mede door het overheidsbeleid om 
dit soort aanslagen in de toekomst te voorkomen en op tijd op het spoor te komen. De moord 
op Theo van Gogh in 2004 betrof een eenmansactie tegen de maker van de film 
"Submission", die als een belediging van de islam werd ervaren. Dat is een actie van een 
totaal andere aard dan de georganiseerde aanslagen in Madrid en Londen op ´willekeurige´ 
reizigers. 

21  Een door de Europese Commissie gefinancierd meerjarig onderzoeksproject getiteld 
‘Transnational Terrorist, Security & the Rule of Law’ (TTSRL, 2006-2008). URL: 
http://www.transnationalterrorism.eu/ 
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De poging tot analyse van de relevante factoren bij extreem gedrag in het 

rapport van het TSSRL-programma (2008b) maakt vooral duidelijk dat het 

onvoorspelbaar is wanneer en waarom jihadisten tot radicale gedragingen 

overgaan. In het geval van Mohammed Bouyeri zouden diverse katalyserende 

gebeurtenissen een rol hebben gespeeld, zoals de dood van zijn moeder en 

andere tegenslagen in zijn leven, en uiteraard de verontwaardiging over de film 

‘Submission’.  

 

Een radicale ideologie kenmerkt salafisten, maar welke rol speelt het bij 

extremistisch gedrag? In ieder geval legitimeert de jihadistische ideologie het 

gebruik van geweld tegen ‘ongelovigen’ en delegitimeert zij de autoriteiten. 

Zoals Buijs e.a. (2006) stellen, zou radicalisme samengaan met een 

toenemende mate van verlies van vertrouwen in het systeem. Het onderzoek 

van Van den Bos e.a. (2009) lijkt een dergelijk verband tussen delegitimatie en 

geweld te bevestigen. Het betrof een internetsurvey onder jongeren - zowel 

moslim- als niet-moslimjongeren – waarin attitudes tegenover islamitisch en 

extreem-rechts radicalisme zijn gemeten. Het bleek dat de jongeren in sterkere 

mate bereid waren tot gewelddadig gedrag naarmate ze de Nederlandse 

autoriteiten als minder legitiem beschouwden en wanneer zij ten opzichte van 

andersdenkenden meer afstand ervoeren en zich superieur aan hen waanden. 

Onderzoek onder radicaliserende moslims (Slootman & Tillie 2006) maakt 

duidelijk dat de ‘geleefde’ ideologie continu ontwikkeld wordt in bijvoorbeeld 

discussies en interacties binnen een radicaliserende groep. Er is sprake van 

een wisselwerking tussen opvattingen en gedrag. 

 

Relaties met relevante derden lijken een belangrijke rol te spelen bij het 

plannen en uitvoeren van extremistische acties (Olsen 2009). Op basis van 

interviews met enkele individuen uit extremistische groepen in het algemeen 

(dus niet alleen islamitisch radicalisme) stelt Olsen (2009) vast dat individuen 

binnen radicale subculturen en netwerken door gewelddadige acties acceptatie 

kunnen verwerven als volwaardig lid van een netwerk. Geweld vormt tevens 

een middel om te stijgen in aanzien en in de hiërarchie, niet alleen binnen een 

extremistische groep maar ook binnen de bredere subcultuur waarbinnen de 

groep functioneert. Ook spelen sociaal-psychologische mechanismen een rol. 

Het functioneren binnen een geïsoleerde groep die radicale 

maatschappijveranderingen voorstaat en geweld als een middel daarvoor ziet, 

kan op den duur tot gewelddadige acties leiden om ‘geloofwaardig’ te blijven 

binnen de groep en de subcultuur waarbinnen deze personen hun leven leiden 

(Olsen 2009).  
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Welke daden van moslimradicalen kunnen ontwrichtende gevolgen hebben 

voor de samenleving zonder dat ze direct de grenzen van de wet 

overschrijden? Allerlei niet strafbaar gedrag van salafisten krijgt veel (negatieve) 

aandacht in samenleving en politiek, omdat het strijdig zou zijn met de 

kernwaarden van de Nederlandse samenleving of in ieder geval met de 

gangbare omgangsvormen. Het gaat om uiterlijke kenmerken zoals het dragen 

van een nikab of boerka door vrouwen, de weigering om het andere geslacht 

een hand te geven en uitspraken van als radicaal te boek staande imams over 

homoseksualiteit als een ziekte. In het maatschappelijk en politiek debat komt 

ook de vrees naar voren dat radicaliserende moslims zich afkeren van de 

samenleving. Zo was recentelijk veel beroering in de Tweede Kamer over 

sharia-rechtbanken en islamitisch gesloten huwelijken tussen salafisten (zonder 

burgerlijk huwelijk) in Nederland.22 In zoverre grenzen van de wetgeving en 

rechtsstaat niet worden overschreden betreft het geen extremistisch gedrag. 

Wel bestaat er bezorgdheid over, omdat het zou duiden op een anti-integratieve 

houding en het ontstaan van parallelle samenlevingen.  

3.1.5 Verhouding tot de omgeving 

Tal van publicaties wijzen op de maatschappelijke voedingsbodem voor 

salafisme onder bepaalde segmenten van de moslimjongeren in Nederland (en 

Europa). Het salafisme staat weliswaar een islam voor die ontdaan is van 

culturele elementen, maar in de praktijk zijn de keuzen en toepassingen van 

elementen (repertoires) uit het salafisme contextbepaald (De Koning 2009b). In 

de paragrafen over maatschappelijke factoren en eerste contact zal hierop 

nader worden ingegaan.  

 

Het salafisme is geen geïsoleerd fenomeen binnen de islam. De scheiding 

tussen het salafisme en andere orthodoxe en fundamentalistische vormen van 

de islam is niet altijd scherp. De moskeeën waar salafistische imams en 

predikers voorgaan in het gebed worden niet alleen bezocht door salafisten, 

maar ook door moslims die toevallig in de buurt wonen (Moors en Jacobs 

2008). Salafistische websites blijken populair onder Marokkaans-Nederlandse 

jongeren in het algemeen, omdat ze antwoorden bieden op vragen waarmee 

deze jongeren rondlopen (De Koning 2008). Salafisten hebben ook contact met 

mensen die andere islamitische overtuigingen erop na houden, zoals 

bijvoorbeeld hun ouders, vrienden en collega’s (zie bijvoorbeeld Balogh e.a. 

2008). Wel lijkt toename van radicalisering samen te gaan met afnemende 

 
22  Brief aan de Tweede Kamer over shariarechtbanken, Vergaderjaar 2009-2009 31700 VI, 

nr.160. Zie Van der Leun en Leupen (2009) over informele islamitische huwelijken.  
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contacten met niet-salafisten (Slootman en Tillie 2006). Er bestaat geen breed 

draagvlak voor de salafistische ideologie onder de Nederlandse moslims. Een 

nu lopend onderzoek over salafisme in Nederland zal hierover meer duidelijk 

maken (zie bijlage 2). Wel bestaat onder Nederlandse moslims bredere steun 

voor enkele issues waarop salafisten zich profileren, zoals de militaire aanval 

van Israël op de Gazastrook in 2008.  

 

De verhouding van salafistische organisaties tot de overheden en tot 

Nederlandse maatschappelijke organisaties is ambivalent, vooral sinds 2001: 

Nederlandse overheden en maatschappelijke organisaties zullen niet snel met 

salafistische moskeeën en organisaties in zee gaan, behalve als het nodig 

wordt geacht voor het voorkomen en bestrijden van radicalisering onder 

moslimjongeren. De vier eerder genoemde centra en andere moskeeën lijken 

zich onder druk van de overheid te matigen en jihadisten te weren. De politieke 

en maatschappelijke discussie over het salafisme en de uitingsvormen ervan is 

vijandiger en negatiever geworden sinds het begin van deze eeuw (zie 

bijvoorbeeld SCP 2009). 

Omgekeerd zijn er in de salafistische gemeenschap ook tendensen tot afkeer 

van de Nederlandse samenleving. Leidt een orthodox geloof vanzelf tot een 

zekere mate van het zich afkeren van de samenleving? Het onderzoek van 

Moors en Jacobs (2009) naar het functioneren van de orthodoxe 

moskeegemeenschap in Tilburg-Noord lijkt dit te bevestigen. De onderzoekers 

constateren een vorm van zelfverkozen, cultureel georiënteerd isolationisme bij 

de orthodoxe moslims, de imam en het moskeebestuur. Het betreft geen 

moedwillige verwijdering van de samenleving en haar normen en waarden 

(zoals de AIVD suggereert), maar een vorm van onverschilligheid die 

kenmerkend is voor een gesloten geloofsgemeenschap die haar eigen waarden 

centraal stelt. De compromisloosheid van de imam Ahmad Salam zou tevens 

bijdragen aan dit zelfverkozen isolement. Moors en Jacobs (2009) konden 

nauwelijks bezoekers van de moskee ondervragen, maar kregen wel de indruk 

dat de meeste moskeebezoekers het geloof als een privézaak beschouwden. 

Slechts een kleine groep zou “het volgen van de weg van de profeet” als de 

belangrijkste leidraad in het leven opvatten. Dat laatste kan in hun functioneren 

in het publieke domein voor problemen en conflicten zorgen (Moors en Jacobs 

2009: 71).  

Ook uit andere literatuur komt naar voren dat in ieder geval sommige salafisten 

en salafistische netwerken een neiging hebben zich maatschappelijk te isoleren 

als gevolg van hun compromisloze levenshouding en door hun strikte normen 

en waarden (zie bijvoorbeeld Slootman en Tillie 2006; Buijs e.a. 2006; Balogh 

e.a. 2009). Radicaliserende moslims neigen ertoe de omgang met niet-moslims 
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en met ‘dwalende’ moslims te problematiseren (Buijs e.a. 2006; Slootman en 

Tillie 2006). Kortom, de grenzen tussen radicaliserende salafisten en de 

buitenwereld worden zowel van binnenuit als van buitenaf in de loop van het 

proces van radicalisering scherper getrokken. 

Het onderzoek van De Koning (2008) onder moslimjongeren in Gouda geeft 

een heel ander beeld. De onderzoekscontext en onderzoeksgroep zijn ook 

totaal verschillend: moslimjongeren bij huiswerkbegeleiding, waarvan maar een 

klein deel (20%) zichzelf salafist noemt en waarbij radicalisering niet veel leek 

voor te komen. Zijn onderzoek maakt duidelijk dat het salafistische 

gedachtegoed voor de jongeren antwoorden biedt op vragen waarmee zij 

worstelen over hun verhouding tot de Nederlandse samenleving, hun omgang 

met hun ouders en ander vragen uit het dagelijks leven. In deze zin hoeft een 

versterking van de moslimidentiteit niet een breuk met de Nederlandse 

samenleving te betekenen. Het wordt pas problematisch als de jongeren menen 

dat geen compromissen meer mogelijk zijn en het hebben van meerdere 

identiteiten – die in verschillende contexten de boventoon voeren - wordt 

afgekeurd of als tegenstrijdig wordt gezien (Douwes, De Koning, Boender 2005: 

111). Dit laatste fenomeen is juist wat te zien is bij de radicaliserende jongeren 

uit het onderzoek van Slootman en Tillie (2006) en Buijs e.a. (2006): ze 

profileren zich in elke context als salafist. 

 

Over de rol van de ouders is weinig te vinden in de literatuur. De 

radicaliserende jongeren uit het onderzoek van Buijs e.a. (2006) en Slootman 

en Tillie (2006) komen over het algemeen niet uit een gezin waarin de kinderen 

streng religieus zijn opgevoed. Dit geldt alleen voor enkele respondenten uit het 

onderzoek van Slootman en Tillie. Opvoeding kan mogelijk een rol spelen bij 

islamitische radicalisering (Van der Pligt en Koomen 2009), maar hierover is 

geen onderzoekspublicatie te vinden.  

3.2 Voorwaarden voor radicalisering  

Waarom worden individuen radicaal? Zowel individuele als maatschappelijke 

factoren spelen hierbij een rol. In de internationale literatuur over islamitisch 

terrorisme zijn deze twee benaderingen prominent aanwezig: de 

psychologische benadering van individuele en persoonlijkheidskenmerken van 

terroristen en de macrosociologische benadering van de maatschappelijke 

context als voedingsbodem (Sageman 2008). 
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3.2.1 Individuele factoren  

In de internationale literatuur over jihadistische terroristen die betrokken zijn 

geweest bij (het plannen van) aanslagen wordt frequent naar de oorzaken van 

terrorisme gezocht bij de persoonlijkheid van de terroristen. Toch zijn tot op 

heden geen betekenisvolle terroristische profielen gevonden (Borum 2004; 

Kruglanski en Fishman 2006; Horgan 2008; Silke 2008). Dat er toch nog steeds 

gezocht wordt naar zulke profielen komt omdat dit aansluit bij de alledaagse 

onderbuikgevoelens dat het wel om abnormale fanatici moet gaan (Horgan 

2008: 83), maar ook omdat profielen handig zijn voor preventie en voor 

opsporing door de politie. Het uitgangspunt van het zoeken naar profielen van 

terroristen is evenwel onjuist omdat voorbij wordt gegaan aan essentiële 

kenmerken van het proces van radicalisering: radicalisering is een geleidelijk 

proces van resocialisatie in een organisatie of beweging en er is niet alleen 

sprake van een grote diversiteit aan terroristische en radicale organisaties maar 

ook aan typen activisten binnen deze organisaties (Horgan 2008: 84). Deze 

grote diversiteit en dynamiek is niet te vatten in enkele eenvoudige profielen. 

De studies van Sageman (2004, 2008) en van Bakker (2006) bevestigen deze 

conclusies. Deze studies baseren zich op een database met informatie over 

jihadistische terroristen uit openbare bronnen, politie- en rechtbankdossiers. 

Sageman (2008) beschikt over een van de meest uitgebreide databases met 

gegevens over terroristen. Analyse van de gegevens van zo’n 500 leden van 

terroristische organisaties over de hele wereld weerlegt volgens Sageman 

(2008: 62-65) de veronderstelling dat jihadisten vaak psychotisch gedrag 

vertonen, persoonlijkheidsstoornissen of een trauma hebben. Zulke stoornissen 

zou hen ook minder geschikt maken om binnen een organisatie te functioneren. 

Ook uit andere literatuur blijkt steeds weer dat terroristen niet vaker dan 

gemiddeld last hebben van een persoonlijkheidsstoornis (Bakker 2006, Van der 

Pligt en Koomen 2009)23.  

 

Dit alles sluit niet uit dat persoonlijkheidsfactoren een rol spelen in de 

radicalisering van individuen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat terroristen zich op 

andere dimensies van hun persoonlijkheid onderscheiden. Zo is er onderzoek 

waaruit opgemaakt kan worden dat autoritarisme en sensatiebelustheid een rol 

kunnen spelen in processen van radicalisering en terrorisme, maar het zijn 

geen noodzakelijke kenmerken voor radicalisering (Van der Pligt en Koomen 

2009: 36; vgl. Horgan 2008). In ieder geval is duidelijk dat radicalisering niet te 

voorspellen is op grond van louter persoonlijkheidskenmerken. Dezelfde 

conclusies gelden voor de vaatbaarheid voor radicalisering (Van der Pligt en 

 
23  Voor lone-wolf terroristen kan dat uiteraard anders liggen. Zie COT (2007). 
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Koomen 2009). Tegenwoordig wordt ervan uitgegaan dat verklaringen voor de 

vatbaarheid voor radicalisme en terrorisme vooral gezocht moeten worden bij 

de interactie tussen individuele en maatschappelijke factoren (Sageman 2008). 

In een context waarin individuen te maken krijgen met onrechtvaardige 

behandeling of een bedreiging van de ‘eigen’ groep blijken individuen te 

verschillen in de mate waarin ze hiervoor gevoelig zijn en er emotioneel op 

reageren. Dit kan mogelijk mede de vatbaarheid voor radicalisering verklaren 

(Van den Bos e.a. 2009; Van der Pligt en Koomen 2009). De 

onderzoeksliteratuur gebaseerd op interviews met enkele radicaliserende 

moslims (Buijs e.a. 2006; Slootman en Tilie 2006) geeft nauwelijks inzicht in 

relevante individuele factoren, vanwege de kleine aantallen.  

3.2.2 Maatschappelijke factoren  

In de literatuur over terrorisme waarin vanuit een historisch en macroperspectief 

gezocht wordt naar verklaringen voor golven van terrorisme in bepaalde regio’s 

in bepaalde tijdsperioden worden politieke, maatschappelijke en economische 

omstandigheden van cruciaal belang geacht (Krueger en Maleckova 2003; Lia 

en Skjølberg 2004; Duyvesteyn en De Graaf 2007).24  

Kennis van macro-sociale en politieke omstandigheden is echter maar in 

beperkte mate relevant om te begrijpen waarom in het huidige Nederland 

radicalisering optreedt onder bepaalde categorieën jongeren. In de literatuur 

wordt ook wel gesproken over de hypothese van de voedingsbodem: bepaalde 

politieke, sociale, economische en culturele omstandigheden zouden een 

stimulans vormen voor de ontwikkeling van radicale opvattingen onder 

bepaalde segmenten van de bevolking (Buijs e.a. 2006: 194). In Europese en 

Nederlandse studies over radicaliserende moslims wordt bijna standaard 

verwezen naar de invloed van contextfactoren zoals discriminatie, achterstelling 

en negatieve beeldvorming over de islam als een voedingsbodem voor de 

opkomst van islamitisch radicalisme.  

 

De relatie tussen de maatschappelijke context en individuele processen van 

radicalisering is complex. Met name bij jongeren lijken processen van de 

vorming van een sociale identiteit en de onzekerheid over de eigen identiteit 

hierbij een belangrijke rol te spelen. Uit tal van publicaties - zowel sociaal-

psychologische literatuur als studies gebaseerd op interviews met radicalen - 
 

24  Dit soort macro-sociologische verklaringen voor verschillen in voedingsbodem tussen landen 
worden wel aangestipt door Sageman (2008). Hij vraagt zich af waarom de 
aantrekkingskracht van het jihadisme groter is onder moslims in Europa dan onder moslims in 
de VS. Hij zoekt de verklaring voor dit opvallende verschil in verschillende factoren, zoals 
sterkere anti-migrantengevoelens en nationalistische opvattingen in Europa, de 
verzorgingsstaat, evenals de geringe acceptatie van elke vorm van religieus fundamentalisme 
in Europa. 
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komt naar voren dat niet zozeer absolute deprivatie maar de subjectieve 

beleving van de situatie kan leiden tot onzekerheid en gevoelens van 

bedreiging. Ervaren discriminatie, achterstelling, uitsluiting en bedreiging 

kunnen jongeren die onzeker zijn over hun identiteit ertoe aanzetten hun heil te 

zoeken bij de zekere (want absolute) antwoorden die radicale ideologieën 

bieden (Buijs e.a. 2006; Slootman en Tillie 2006; Van der Pligt en Koomen 

2009; Van den Bos e.a. 2009). Er kan daarbij onderscheid worden gemaakt 

tussen persoonlijke en groepsdeprivatie, ofwel tussen een bedreiging van de 

identiteit van een individu (persoonlijke identiteit) of die van een groep waartoe 

het individu wordt gerekend en waarmee hij zich identificeert (sociale identiteit). 

Onzekerheid over de eigen identiteit – bijvoorbeeld als gevolg van 

marginalisering onder migrantenjongeren – kan ertoe leiden dat 

groepsidentiteiten sterker worden benadrukt (Van der Pligt en Koomen 2009). 

En bedreiging van de groep – niet alleen in materiële zin, maar ook in 

symbolische zin – voedt de strijdbaarheid (idem).  

Welke maatschappelijke factoren in de praktijk vooral van belang zijn als 

voedingsbodem voor radicalisering onder moslimjongeren in Nederland is niet 

eenvoudig te achterhalen. De onderzoeksliteratuur over radicaliserende 

moslimjongeren bevestigt het belang van gevoelens van discriminatie en 

uitsluiting als mogelijke voorwaarden voor radicalisering onder de 

moslimjongeren (Buijs e.a. 2006, Tillie en Slootman 2006; Moors en Jacobs 

2009; Balogh e.a. 2009; vgl. Silke 2008). Met name etnografisch onderzoek kan 

licht werpen op de uiterst complexe relatie tussen de maatschappelijke context 

en de aantrekkingskracht van het salafisme op bepaalde categorieën jongeren. 

Een goed voorbeeld hiervan is de studie van De Koning (2008), gebaseerd op 

een zesjarig onderzoek onder Marokkaans-Nederlandse moslimjongeren 

tussen 10 en 20 jaar die de moskee An Nour in Gouda bezochten voor 

huiswerkbegeleiding. Het is een onderzoek onder een bredere groep jongeren, 

niet-salafisten en (niet-geradicaliseerde) salafisten. Toch geeft zijn onderzoek 

een goed beeld van de relatie tussen maatschappelijke context en individuele 

processen van identiteitsvorming bij moslimjongeren. Onzekerheid over de 

sociale identiteit lijkt ingebakken te zitten in de situatie van de tweede en derde 

generatie van migranten met een moslimachtergrond in Nederland. Ze voelen 

zich gemarginaliseerd, buitengesloten en gediscrimineerd, ze worden continu 

als moslim gecategoriseerd en ter verantwoording geroepen vanwege nationale 

en internationale gebeurtenissen en de negatieve beeldvorming over de islam 

(De Koning 2008). Daarnaast komen Marokkaanse Nederlanders voortdurend 

negatief in het nieuws. Het ontwikkelen van een positieve sociale identiteit lijkt 

voor Marokkaans-Nederlandse jongeren in zo’n situatie welhaast een 

onmogelijke opgave. Deze verwarrende, onzekere en bedreigende situatie 
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zorgt ervoor dat Marokkaans-Nederlandse jongeren zich gaan verdiepen in de 

islam om daar naar antwoorden te zoeken op hun vragen. Bij hun ouders 

kunnen ze met dit soort vragen niet terecht, daarom gaan ze via vrienden en 

internet op zoek naar antwoorden. Zo komen sommigen terecht bij het 

salafisme en zoeken ze hun heil bij de ‘ware islam’, ontdaan van de 

Marokkaanse cultuur van hun ouders, en bij een moslimidentiteit die de 

dichotomie van ‘Marokkaans’ en ‘Nederlands’ overstijgt, om zodoende een 

positieve sociale identiteit te kunnen construeren (De Koning 2008).  

 

Een grootschalig survey-ondezoek vormt een geheel andere benadering om de 

complexe relatie tussen maatschappelijke factoren en de steun voor radicale 

ideologieën te onderzoeken. Een voorbeeld hiervan is het surveyonderzoek van 

Van den Bos e.a. (2009) naar hoe jongeren denken over moslimradicalisme en 

extreem-rechtse ideologieën. De uitkomsten van het survey lijken te bevestigen 

dat de ervaren achterstelling van de eigen groep ten opzichte van andere 

groepen van invloed is op de vatbaarheid voor radicalisering. Ook de bedreiging 

van de ‘eigen’ groep door andere groepen in de samenleving speelt een rol, 

maar dit blijkt sterker het geval bij autochtone rechtse jongeren dan bij 

moslimjongeren.  

 

Het laatstgenoemde resultaat lijkt een bevestiging te vormen voor een relatie 

tussen polarisatie en radicalisering, maar vooral voor extreem-rechtse jongeren. 

In het huidige politieke en maatschappelijke debat worden de begrippen 

polarisatie en radicalisering regelmatig met elkaar in verband gebracht. In het 

Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011 (Ministerie BZK 2007) wordt 

polarisatie omschreven als “de verscherping van tegenstellingen tussen 

groepen in de samenleving die kan resulteren in spanningen tussen deze 

groepen en toename van de segregatie langs etnische en religieuze lijnen”. 

Polarisatie hoeft niet altijd schadelijk te zijn volgens het kabinet, maar kan ook 

een belangrijke stap zijn in bijvoorbeeld het emancipatieproces van groepen en 

het helder maken van posities (zie RMO 2009). Polarisatie als maatschappelijk 

fenomeen heeft vooral te maken met de verscherping van tegenstellingen 

tussen groepen in de samenleving. Er kunnen verschillende stadia van 

polarisatie worden onderscheiden, van toenemende tegenstellingen en 

spanningen tussen bevolkingsgroepen, via het optreden van incidenten tot het 

verdiepen van de tegenstellingen doordat de incidenten een structureel karakter 

krijgen (Zannoni e.a. 2009: 65). Polarisatie en radicalisering hebben deels 

dezelfde voedingsbodem van frustratie, onvrede, gevoelens van 

onrechtvaardigheid en ervaren achterstelling (Zannoni e.a. 2009: 66). 

Bovendien kunnen ze elkaar beïnvloeden. Radicalisering kan vooraf gaan of 
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gedijen in een sfeer van polarisatie (Ministerie van Justitie/BZK 2008: 9). Maar 

radicalisering kan omgekeerd ook tot polarisatie leiden of deze versterken, 

doordat radicalisme kan samengaan met onverdraagzaamheid en afzijdigheid. 

Zorgen over radicalisering en extremistische daden van radicale groepen 

kunnen bovendien de negatieve beeldvorming over een veel bredere groep 

(alle moslims bijvoorbeeld) versterken, wat weer kan bijdragen aan een sfeer 

van polarisatie (Zannoni e.a. 2009: 66). 

De zorgen over de bedreiging die polarisatie en radicalisering kunnen vormen 

voor de sociale samenhang in de samenleving hebben geleid tot enige – 

hoofdzakelijk lokale - onderzoeken, met name na de onlusten volgend op de 

moord op Van Gogh (o.a. Zannoni e.a. 2006, Moors 2007). De conclusie van al 

dit onderzoek was dat over het algemeen geen sprake was van ernstige 

vormen van polarisatie en radicalisering. Door het inventariserend karakter van 

het onderzoek – veelal op basis van gesprekken met deskundigen en 

professionals - biedt het nauwelijks inzicht in de mate waarin radicalisering 

voorkomt in diverse gemeenten en hoe processen van polarisatie en 

radicalisering elkaar mogelijk beïnvloeden.  

Ervaren dreigingen en onrecht vormen elementen van een voedingsbodem voor 

radicalisering. Jongeren die onzeker zijn over hun sociale identiteit blijken extra 

gevoelig voor dit soort dreigingen en onrecht. Om te begrijpen hoe individuen – 

en jongeren in het bijzonder - omgaan met ervaren dreigingen moeten 

individuele factoren erbij worden betrokken. Van der Pligt en Koomen (2009) 

bespreken inzichten uit de sociaal-psychologische literatuur waaruit blijkt dat 

ervaren dreiging vanwege onder meer discriminatie en achterstelling allerlei 

cognitieve en emotionele gevolgen kan hebben, zoals onzekerheid, woede en 

wraakgevoelens, die de tegenstellingen tussen groepen weer kunnen 

versterken en mede tot radicalisering kunnen leiden. Dat sommige jongeren 

gevoeliger zijn voor ervaren onrechtvaardigheid, emotioneler erop reageren en 

het als een groepsdreiging ervaren hangt samen met allerlei individuele, maar 

ook situationele factoren. Veel hierover is nog onduidelijk en zal door verder 

onderzoek moeten worden opgehelderd. Het survey-onderzoek van Van den 

Bos e.a. (2009) biedt bijvoorbeeld geen duidelijkheid over het effect van het 

sterker emotioneel reageren op onzekerheden bij mogelijke radicalisering (Van 

den Bos 2009). Wel blijkt uit het onderzoek dat een lager opleidingsniveau 
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jongeren kwetsbaarder lijkt te maken voor gevoelens van deprivatie. Maar dit 

gegeven lijkt weer in tegenspraak met de conclusies van ander onderzoek.25  

3.3 Eerste contact en aantrekkingskracht  

Hoe komt men in contact met de radicale islam en hoe vindt verdere 

radicalisering plaats? In deze en de volgende paragraaf worden empirische 

inzichten uit de onderzoeksliteratuur gepresenteerd ter beantwoording van de 

vraag: hoe radicaliseren moslims? Deze paragraaf focust op het eerste contact 

met radicale vormen van het salafisme, de volgende paragraaf behandelt het 

proces van radicalisering na aansluiting bij een formatie.  

Van tevoren dient gewezen te worden op de beperkingen van de beschikbare 

literatuur voor de beantwoording van de onderzoekvragen in deze en de 

volgende paragraaf. De belangrijkste studies met inzichten over radicaliserende 

moslims zijn vooral gebaseerd op radicalisering in kringen rondom en binnen de 

 Hofstadgroep. Buijs e.a. (2006) hebben 22 Marokkaanse jongeren met 

orthodoxe en radicale islamitische opvattingen benaderd op universiteiten, 

hogescholen of in moskeeën. Dit zijn dezelfde radicaliserende jongeren 

waarvan de interviewresultaten ook worden meegenomen in Slootman en Tillie 

(2006). Daarnaast hebben Slootman en Tillie nog twaalf zeer radicale 

(jihadistische) jongeren uit de periferie van de Hofstadgroep geïnterviewd. Weer 

een ander onderzoek is dat van De Koning (2009), waarin twee life histories 

van vrouwen uit de Hofstadgroep worden geanalyseerd. Groen en Kranenberg 

(2006) hebben een onderzoeksjournalistieke studie geschreven over vrouwen 

in de Hofstadgroep. Ook in andere studies worden gegevens uit openbare 

bronnen meegenomen over de Hofstadgroep, zoals in Bakker (2006) en 

Sageman (2008), maar hier gaat het slechts om enkele Nederlandse gevallen 

tussen zeer vele buitenlandse.  

Ook het -rapport van het TSSRL onderzoeksprogramma (TTSRL 2008c) over 

de Hofstadgroep baseert zich op openbare bronnen. Dit overzicht van de 

relevante beschikbare literatuur maakt duidelijk dat heel weinig onderzoek is 

 
25  Ander onderzoek lijkt juist te wijzen op de grotere gevoeligheid van hoger opgeleide moslims 

voor de negatieve beeldvorming over de islam sinds 2001. Uit het recente Jaarrapport 
Integratie 2009 (SCP 2009) blijkt dat onder hoger opgeleide moslims meer onvrede heerst 
over het maatschappelijk klimaat en over het respect voor de islamitische cultuur dan onder 
lager opgeleide moslims. Bij Marokkaanse Nederlanders doet dit opleidingseffect zich het 
sterkst voor (SCP 2009). Op basis hiervan zou verwacht kunnen worden dat juist hoger 
opgeleide moslims kwetsbaarder zijn voor gevoelens van groepsdeprivatie. Ook het 
onderzoek van Slootman & Tillie (2006) lijkt erop te wijzen dat vooral moslimjongeren met een 
middelbaar opleidingsniveau vatbaar zijn voor radicalisering. Maar in dit laatste geval kan 
deze conclusie het gevolg zijn van de selectiemethode: respondenten werden o.a. gezocht bij 
instellingen van middelbaar en hoger onderwijs. 
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verricht onder radicaliserende moslims in Nederland en dat het onderzoek 

veelal gebaseerd is op openbare bronnen over vooral de Hofstadgroep en/of op 

interviews met radicale moslims rondom de Hofstadgroep. Het zal duidelijk zijn 

dat dit alles behalve een goede empirische basis vormt voor algemene 

uitspraken over processen van radicalisering onder moslims in Nederland. 

Daarnaast zijn alle studies al enkele jaren oud. Het is niet duidelijk of en in 

welke mate jihadistische studiegroepjes nog steeds actief zijn in Nederland. In 

ieder geval vormen ze geen serieuze dreiging meer (AIVD 2009a). 

Naast de studies over radicaliserende moslims zijn er etnografische studies 

gebaseerd op onderzoek naar salafisten in hun buurt, moskeegemeenschap of 

huiswerkklas bij een moskee (De Koning 2008; Moors en Jacobs 2009; Balogh 

e.a. 2009). Maar al deze studies gaan niet over radicaliserende moslims en 

zelfs niet alleen over salafisten. Salafisten waren wel aanwezig in de 

onderzochte gemeenschappen, maar deze vertoonden niet of nauwelijks 

tekenen van radicalisering. Desondanks is deze literatuur relevant als 

achtergrondliteratuur over de aantrekkingskracht van het salafisme in het 

algemeen.  

 

Hoe komen individuen in contact met radicale salafistische ideologieën en 

formaties? De oriëntatie op het salafisme en het eerste contact met een 

radicale salafistische formatie kan zich in verschillende vormen voordoen. Soms 

komen de respondenten in cotact met een bestaand groepje, soms richten ze 

zelf er een op. In de literatuur komen zelf opgerichte groepjes regelmatig voor 

(Slootman en Tillie 2006; Buijs e.a. 2006), maar dat kan uiteraard toeval zijn. 

Maar ook uit internationale studies blijkt dat het bij jihadistische terroristische 

netwerken vaak om spontane organisatievorming gaat onder 

vriendennetwerken (Sageman 2008). Overigens lijken de netwerken uit het 

onderzoek van Slootman en Tillie (2006) en van Buijs e.a. (2006) niet 

terroristisch van aard te zijn. De netwerken leken zich vooral toe te leggen op 

studie van de ‘ware’ islam. Maar dit zegt nog niet zo veel; want ook de 

Hofstadgroep was oorspronkelijk een studiegroepje.  

Processen van oriëntatie en eerste contact kunnen per persoon verschillen, 

maar uit de literatuur komen regelmatig dezelfde mechanismen en factoren 

naar voren. Voor het daadwerkelijk eerste contact blijken vooral van belang te 

zijn: (1) relaties en personen die een belangrijke rol spelen, zoals vrienden, 

verwanten, rekruteurs en predikers, en (2) omstandigheden en locaties waar 

men met de radicale islam in contact komt, zoals moskeeën en internet, door 

Precht (2007) aangeduid als ‘opportunity factors’ .  
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Relaties en personen 

Allerlei personen of relaties kunnen een rol spelen bij het in contact komen met 

radicale denkbeelden of formaties, zoals rekruteurs, imams, vrienden en 

verwanten. Rekrutering voor de jihad elders in de wereld heeft vooral aandacht 

van de AIVD. Deze vorm van rekrutering26 wordt in dit rapport buiten 

beschouwing gelaten, omdat dit jihadisme niet op Nederland is gericht. 

Rekrutering lijkt geen belangrijke rol te spelen in de losse, horizontale 

netwerken die ontstaan onder moslimjongeren in het Westen, ook niet in 

jihadistische netwerken (Vidino 2007). Het gaat voornamelijk om allerlei 

spontane opgerichte informele groepjes en netwerken van moslimjongeren van 

tweede en derde generatie migranten die zich in het salafisme verdiepen (vgl. 

Sageman 2008). Maar werving kan ook min of meer terloops plaatsvinden. Het 

salafisme heeft een sterk missionair karakter. Daardoor kunnen salafisten bij 

anderen interesse wekken voor het salafisme bij toevallige ontmoetingen, zowel 

face-to-face als via discussiefora op het internet. De studie van Slootman en 

Tillie (2006) maakt duidelijk dat enkele van hun radicale respondenten min of 

meer toevallig in het netwerk terecht waren gekomen door een ontmoeting met 

de charismatische leider van het netwerk. 

In het politieke debat en ook door de AIVD wordt herhaaldelijk op het gevaar 

van radicale imams en moskeeën gewezen. De mogelijke rol van imams en 

predikers is al in een eerdere paragraaf behandeld. Sommige imams lijken een 

rol te hebben gespeeld in de radicalisering van jongeren, maar alleen in de 

eerste fase van het proces. Sinds 2004 is de druk op salafistische centra 

toegenomen om radicalisering tegen te gaan. Tegenwoordig wijzen salafistische 

imams en moskeeën geweld af en worden jihadisten zoveel mogelijk buiten de 

deur gehouden (NCTb 2008; AIVD 2007a).  

Personen en netwerken in de nabije omgeving blijken een belangrijke rol te 

spelen bij het eerste contact met het salafisme. Verwantschaps- en 

vriendschapsnetwerken zijn van belang voor het ontstaan van jihadistische 

studiegroepjes, zoals de studies van Buijs e.a. (2006) en van Slootman en Tillie 

(2006) laten zien. Dit geldt ook voor jihadistische terroristische netwerken (zie 

Bakker 2006; Sageman 2008).  

Geschikte gelegenheden 

In de internationale literatuur wordt gewezen op het belang van geschikte 

gelegenheden ofwel contexten waarin men in aanraking kan komen met 
 

26  Volgens Sageman (2008) was vooral sprake was van zelfrekrutering. Al-Qaeda hoefde net zo 
min als Harvard University nieuwe aanwas te rekruteren; de naamsbekendheid was 
voldoende om nieuwe jihadisten aan te trekken en de beste onder hen te selecteren voor de 
trainingskampen in o.a. Afghanistan. 
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radicale netwerken en opvattingen, zoals moskee, school, internet, gevangenis, 

werk, sportactiviteiten (Precht 2007). Het is mogelijk dat iemand in contact komt 

met een radicale groep doordat hij op het verkeerde moment op de verkeerde 

plaats was. Maar vaak gaan personen zelf op zoek naar antwoorden op hun 

vragen bijvoorbeeld op websites.  

Moskeeën blijken belangrijke ontmoetingsplaatsen waar jongeren in contact 

kunnen komen met salafistische studiegroepjes, maar ook scholen en internet 

bieden deze mogelijkheid (Buijs e.a. 2006, Slootman en Tillie 2006; De Koning 

2008). De Hofstadgroep is begonnen als zo’n studiegroepje rond een moskee. 

Maar zoals eerder gezegd, moskeeën weren tegenwoordig jihadisten. 

Daarnaast kunnen virtuele online groepen ontstaan (zie De Koning 2008). 

Nederlandse salafistische websites blijken uit te blinken in 

gebruiksvriendelijkheid en in het grote aanbod aan informatie en antwoorden op 

vragen waarmee moslimjongeren in Nederland worstelen (De Koning 2008, 

2009b). Deze ‘dominantie op de religieuze markt op het internet’ voor 

Nederlandse moslims zorgt ervoor dat jonge moslims vaak daar terecht komen 

bij het zoeken naar antwoorden op hun vragen. Ook gevangenissen zouden 

een vruchtbare omgeving zijn voor het in contact komen met de radicale islam 

en voor verdere radicalisering (AIVD 2002; Cilluffo e.a. 2007). Buitenlands 

onderzoek wijst erop dat onder gevangenen een sterke binding kan ontstaan 

door het gevoel gemarginaliseerd te zijn en tevens een gezamenlijke vijand te 

hebben (Veldhuis en Bakker 2007: 460). Maar de situatie in bijvoorbeeld 

gevangenissen in Amerika verschilt nogal van die in Nederland.  

Aantrekkingskracht van het salafisme 

De aantrekkingskracht van het salafisme is vooral te begrijpen vanuit de situatie 

van moslimjongeren in Nederland. Het startpunt van het proces van mogelijke 

radicalisering wordt in veel Nederlands onderzoek onder radicale en 

radicaliserende moslims gelokaliseerd bij moslimjongeren die ‘zoekende’ zijn. In 

de Nederlandse literatuur over radicale islamitische jongeren wordt vaak 

uitgegaan van een actoroptiek (mede door de onderzoeksmethode: interviews 

met activisten). Buijs e.a. (2006) onderscheiden drie ideaaltypische soorten van 

individuele omstandigheden die een rol kunnen spelen bij radicalisering: (1) 

personen die een breukpunt in hun leven ervaren waardoor ze in een situatie 

van existentiële twijfel terecht komen en op zoek gaan naar een religieus 

antwoord; (2) personen die vanwege hun confrontatie met deprivatie of onrecht 

– vooral van anderen met wie zij zich identificeren – op zoek gaan naar een 

politiek-activistisch antwoord; en (3) jongeren die worstelen met problemen met 
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hun ouders en hun omgeving, die zich niet thuis voelen bij bestaande sociaal-

religieuze verbanden en daarom op zoek gaan naar nieuwe groepen.  

In de realiteit is uiteraard sprake van combinaties van omstandigheden. 

Aansluiting bij een salafistisch groepje hoeft ook niet altijd een duidelijke breuk 

met het verleden te betekenen (Buijs e.a. 2006; Slootman en Tillie 2006). Uit 

internationale studies komt wel naar voren dat islamitische terroristen in Europa 

over het algemeen weinig religieuze scholing hebben genoten en in hun jeugd 

veelal nauwelijks hun religie praktiseerden (Roy 2005; Sageman 2008). De 

omslag naar religiositeit zou pas op latere leeftijd tot stand zijn gekomen. 

Volgens Sageman (2008) verklaart dit gegeven mede het fanatisme van 

jihadisten, omdat ze een brede kennis van de islam en haar geschiedenis 

ontberen. Dit gegeven wordt maar ten dele door Nederlands onderzoek 

bevestigd. De meeste respondenten uit het onderzoek van Buijs e.a. (2006) – 

zowel Marokkaans-Nederlandse jongens als bekeerlingen - waren inderdaad 

met hun religieuze ontwikkeling begonnen rond hun 16e jaar. De respondenten 

uit het onderzoek van Slootman en Tillie (2006) laten een enigszins ander beeld 

zien. Onder hun respondenten blijkt sprake te zijn van twee typen: naast 

diegenen die een breukpunt hebben meegemaakt in hun ontwikkeling zijn er 

ook personen die altijd al met religie bezig waren en een (streng) religieuze 

opvoeding hebben genoten. De meerderheid bleek echter geen gedegen 

religieuze opleiding te hebben gevolgd en de religieuze kennis later zelf 

verzameld te hebben. 

 

Personen verschillen uiteraard in de wijze waarop zij met de ervaren bedreigde 

sociale identiteit omgaan en de gebeurtenissen in de wereld interpreteren. Het 

salafisme kan daarom voor verschillende personen een verschillende 

aantrekkingskracht hebben. De motieven van jongeren om zich aan te sluiten 

bij salafistische groepjes kunnen volgens Buijs e.a. (2006) en Slootman en Tillie 

(2006) drieledig zijn: religieus (de behoefte aan zingeving), politiek-activistisch 

(de behoefte aan rechtvaardigheid) en sociaal-cultureel (de behoefte ergens bij 

te horen) (vgl. Borum 2004). Deze drie motieven kunnen bij verschillende 

personen in wisselende combinaties een rol spelen bij hun oriëntatie en later 

ook bij hun participatie in de salafistische beweging. In de studie naar moslima’s 

uit het Hofstadnetwerk (Groen en Kranenberg 2006) komen de drie motieven 

van Buijs e.a. (2006) ook naar voren: sommigen waren vooral vanwege 

politieke overtuigingen over onrecht bij het netwerk gekomen, terwijl anderen 

zich hadden aangesloten via liefde met een lid van het netwerk, of omdat ze 

problemen thuis hadden met hun ouders en ze bij het netwerk van ‘broeders en 

zusters’ geborgenheid konden vinden. 

 



Hoofdstuk 3 
 

 

50   Risbo-Research-Training-Consultancy 

Uit de database van Sageman (2008) komt naar voren dat opvallend veel van 

de moslimjongeren in het Westen die in radicaliserende jihadistische netwerken 

terecht kwamen voorheen lid waren van een jeugdbende of zich schuldig 

maakten aan kleine criminaliteit. Na een aantal bendejaren zochten sommigen 

hun heil bij religieuze groepen. Het Nederlands onderzoek bevestigt dit beeld 

niet. Wel wijzen Slootman en Tillie (2006) erop dat voor moslimjongeren het 

afstand willen doen van een deviante leefstijl een van de motieven kan zijn om 

zich aan te sluiten bij een jihadistisch netwerk, naast talrijke andere motieven.  

 

De meeste ‘zoekende’ moslimjongeren zoeken hun heil niet bij de radicale 

vormen van het salafisme, en zeker niet bij het jihadisme. Waarom kiezen zij 

voor alternatieven? Buijs e.a. (2006) vergeleken in hun onderzoek 22 orthodoxe 

en radicale moslimjongeren met 16 democratisch-actieve moslims. 

Democratisch-actieve moslims blijken ook verontwaardigd over de wijze waarop 

in Nederland over de islam wordt gesproken en geschreven. De vergelijking 

maakt echter niet duidelijk waarom de ene moslim voor de radicale islam kiest 

en de ander voor de democratische weg.  

3.4 Radicalisering  

Radicalisering is niet een eenmalige keuze bij toetreding tot of vorming van een 

netwerk. Radicalisering betreft de ontwikkeling van een geestestoestand die 

verschuivende attitudes en gedrag met zich meebrengt (Veldhuis en Bakker 

2007: 464). Radicalisering is een geleidelijk langdurig en complex proces. Het is 

geen rechtlijnig of onomkeerbaar proces.  

Er zijn tal van vragen te stellen over de radicalisering van radicale islamitische 

groepjes en individuen in Nederland. Hoe beginnen en verlopen 

radicaliseringsprocessen? Welke fasen zijn te onderscheiden? Onder welke 

omstandigheden treedt radicalisering op? Wie spelen een rol bij de 

radicalisering en hoe doen ze dat? Welke factoren bepalen het verloop van 

radicaliseringsprocessen? Onder welke omstandigheden wordt overgegaan tot 

extreme gedragingen? Dit zijn veel vragen over het radicaliseringsproces, 

waarop de literatuur maar in zeer beperkte mate antwoord biedt.  

Radicalisering als proces 

Hoe beginnen processen van radicalisering, en hoe verlopen ze vervolgens? In 

de literatuur zijn tal van gefaseerde modellen van radicalisering te vinden 

(bijvoorbeeld Borum 2004; Moghaddam 2005; Buijs e.a. 2006; Precht 2007; 
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Sageman 2008; Buijs e.a. 2006). De modellen verschillen overigens wat betreft 

het eindpunt van radicalisering, variërend van terrorisme tot de ontwikkeling van 

een radicale geesteshouding en de bereidheid daaruit de consequenties te 

trekken.  

Het model van Buijs e.a. (2006) is in Nederland een van de bekendste. 

Radicalisering wordt hier opgevat als een proces van het zich afkeren van de 

democratische rechtsstaat en haar uitgangspunten, procedures, instituties en 

vertegenwoordigers. Hierbij onderscheiden zij drie stadia van delegitimatie, een 

proces van toenemend verlies van vertrouwen in het systeem en de daarmee 

samengaande terugtrekking in de eigen groep: (1) de vertrouwenscrisis, (2) het 

legitimiteitsconflict, waarbij de legitimiteit van het systeem ter discussie wordt 

gesteld, en (3) de legitimiteitscrisis, waarbij de kritiek wordt uitgebreid naar 

zowel de personen binnen het systeem als groepen in de maatschappij. Dit 

model dient volgens Buijs e.a. (2006) en Slootman en Tillie (2006) aangevuld te 

worden met de al eerder gepresenteerde religieuze, politiek-activistische en 

sociaal-culturele dimensies (of motieven) van radicalisering. De combinatie van 

deze dimensies en de stadia van delegitimatie zouden dan inzicht moeten 

bieden in de diversiteit aan wegen waarlangs verschillende personen vanuit 

verschillende achtergronden radicaliseren. Dit model lijkt maar in beperkte mate 

inzicht te bieden in de grote diversiteit aan motieven, dimensies en factoren bij 

radicalisering. Het model beperkt zich te veel tot de individuele motieven van 

activisten en de ideologische processen van delegitimatie, terwijl bij 

radicalisering groepsprocessen juist van cruciaal belang zijn.  

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de bruikbaarheid van de 

modellen voor het begrijpen van radicaliseringsprocessen onder moslims 

beperkt is. In feite komen alle modellen erop neer dat mensen vanuit 

verschillende achtergrond, in verschillende omstandigheden en om 

verschillende redenen terecht kunnen komen bij radicale netwerken en dat ze 

van daaruit verschillende processen van radicalisering kunnen doormaken 

binnen deze netwerken, die uiteindelijk kunnen leiden tot de bereidheid om 

geweld te gebruiken. De diversiteit aan personen, factoren, ontwikkelingen, 

groepsprocessen, en interacties met de omgeving valt gewoon niet te vangen in 

simpele modellen.27  

 
 

27  Dit is een algemeen probleem bij het vinden van antwoorden op de vraag waarom mensen 
radicaliseren. Zoals Olson (2009: 55) het uitdrukt: “Finding one clear answer to the question 
of why some individuals become terrorists while others adhering to the same ideology do not 
is like trying to find the answer to why some students become doctors while others become 
biologists, astrologists or something completely different”. Indien elk geval (individu) apart 
wordt bekeken, is het wel mogelijk om te zien hoe in zijn leven bepaalde gebeurtenissen hem 
tot die beslissing hebben gebracht. Maar als je verschillende gevallen samen neemt, wordt 
het moeilijk structuren en elementen te zien die telkens terugkomen in de verschillende 
gevallen. 
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Wanneer begint radicalisering? In de praktijk is het beginpunt vaak niet duidelijk 

aan te geven, ook omdat van tevoren niet duidelijk is of de aansluiting bij een 

netwerk tot radicalisering zal leiden. Het onderscheid dat Van den Bos e.a. 

(2009: 6) maken tussen verschillende stadia van radicalisering biedt houvast. 

Analoog aan de verschillende ‘kringen’ rondom een radicale groep of beweging 

onderscheiden zij de volgende stadia: vatbaarheid voor een radicaal 

gedachtegoed, sympathie voor het gedachtegoed, actieve deelname aan een 

radicale formatie en lidmaatschap van een extremistische of terroristische 

organisatie (Van den Bos e.a. 2009: 6). De eerste twee stadia worden meestal 

niet opgevat als fasen van radicalisering; het zijn eerder voorwaarden of 

voorstadia van radicalisering (vgl. Precht 2007). Het volgende stadium is het 

eerste contact met en de aansluiting bij een salafistisch netwerk. Radicale 

salafistische netwerken zijn vooral studiegroepjes gericht op kennisverwerving 

van de ‘ware islam’. De onderzochte groepjes in Nederland (Slootman & Tillie 

2006; Buijs e.a. 2006; TTSRL 2008b) zijn hoofdzakelijk als jihadistisch aan te 

merken. Bestudering van bronteksten van het salafisme zorgt voor een constant 

vormingsproces binnen een studiegroepje. Informele leiders in de groepjes zijn 

vaak personen die relatief veel kennis hebben van de bronnen en/of die het 

Arabisch in zekere mate beheersen.  

 

Nadat iemand lid wordt van een organisatie volgt volgens de sociale-

bewegingstheorie het proces van socialisatie. Het onderzoek van Wiktorowicz 

(2004) binnen de Britse radicale islamitische organisatie Al-Muhajiroun geeft 

goed zicht op het proces van socialisatie. Hij vraagt zich af waarom mensen 

ondanks de hoge kosten die verbonden zijn met lidmaatschap van een 

jihadistische groep (stigma, sociale kosten en geen baan) toch kiezen voor 

aansluiting bij zo’n organisatie.28 Volgens Wiktorowicz’ sociale-

bewegingstheorie is sprake van een geleidelijk proces van overtuiging en 

overreding van potentiële en nieuwe leden. Allereerst is een ‘cognitieve 

opening’ vereist: een individu moet ontvankelijk zijn of worden gemaakt voor 

nieuwe ideeën en ideologieën, bijvoorbeeld door een persoonlijke crisissituatie. 

Dan volgt een proces van kennismaking, waarbij vanuit de beweging haar 

ideologie zo aantrekkelijk en plausibel mogelijk wordt gepresenteerd en 

berichtgeving gekleurd wordt doorgegeven (‘framing’). Als potentiële nieuwe 

leden na een vaak langdurig proces van oriëntatie en kennismaking uiteindelijk 

voor participatie aan de beweging kiezen, kunnen ze verder gesocialiseerd en 

 
28  Het perspectief van socialisatie in een sociale beweging laat tegelijk de beperkingen zien van 

de driedeling in typen van motieven om zich aan te sluiten bij een radicale beweging van Buijs 
e.a. (2006). 
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geïndoctrineerd worden. Wiktorowicz past deze inzichten toe op de resultaten 

van zijn onderzoek binnen de Al-Muhajiroun.  

Zulke grote radicale islamitische organisaties als Al-Muhajiroun lijken eerder 

uitzondering dan regel in het Westen. Maar vergelijkbare processen kunnen ook 

in andere contexten optreden. Uit de Nederlandse literatuur zijn aanwijzingen te 

halen dat vergelijkbare processen – op een minder gestuurde wijze – zich ook 

voordoen in minder georganiseerde verbanden, zoals de rol van persoonlijke 

crisissituaties bij de ontvankelijkheid voor de radicale islam en het aantrekkelijk 

presenteren van de ideologische opvattingen aan nieuwkomers, mede doordat 

ze het onrecht ‘begrijpelijk’ maken dat moslims overal ter wereld zou worden 

aangedaan (zie Slootman en Tillie 2006). 

Sommige auteurs spreken over ‘indoctrinatie’ met de jihadistische ideologie 

(bijvoorbeeld Silber en Bhatt 2007; Precht 2007) in plaats van over socialisatie. 

Maar uit tal van onderzoek blijkt dat nieuwkomers geen passieve ontvangers 

zijn van de ideologie van een organisatie (zie Sageman 2008, Alonso e.a. 2008, 

Gartenstein-Ross 2009; Olsen 2009 voor kritiek). Er blijkt niet zozeer van 

bewuste indoctrinatie door bijvoorbeeld leiders en imams, maar eerder van een 

subtieler proces dat mede vanuit de nieuwkomers zelf wordt vormgegeven (vgl. 

de Koning 2009a). Sageman (2008) meent uit zijn database op te kunnen 

maken dat de meeste jihadistische terroristen van eigen bodem in het Westen 

die in zijn database voorkomen door zelfstudie hun religieuze opvattingen 

hebben gevormd. Dit komt ook in de Nederlandse onderzoeksliteratuur naar 

voren; de AIVD en NCTb duiden dit aan met de term knip- en plak-ideologie.  

Processen van bekering en indoctrinatie kunnen zich subtiel voltrekken, mede 

onder invloed van relevante derden en het internet. Het fanatisme en 

dogmatisme dat vele radicaliserende jihadisten kenmerkt, komt niet zomaar uit 

de lucht vallen, maar veronderstelt een langdurig proces. De Koning (2009a) 

laat door de analyse van de levensgeschiedenissen van twee vrouwen uit de 

Hofstadgroep zien hoe zij geleidelijk zelf hun wereldvisie en hun persoonlijke en 

sociale identiteit zijn gaan herdefiniëren met behulp van ideeën uit het 

salafistisch gedachtegoed. In beide gevallen is het een soort bekeringsproces 

waaraan beide vrouwen ook actief zelf vorm gaven. De levensgeschiedenissen 

van de respondenten uit het onderzoek van Buijs e.a. (2006) en Slootman en 

Tillie (2006) geven aanwijzingen voor vergelijkbare processen van 

herdefiniëring en de ontwikkeling van een radicaal ander perspectief op de 

wereld. Leden van een netwerk kunnen elkaar hierin versterken, maar hierbij 

kunnen grote individuele verschillen optreden. Bijvoorbeeld de respondenten 

van het onderzoek van Slootman en Tillie (2006) bleken de jihadistische 

ideologie niet allemaal even goed ‘geïnternaliseerd’ te hebben. De leiders 
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waren wel overtuigd van de ideologie die ze mede zelf hadden ontwikkeld op 

basis van diverse bronnen, terwijl enkele andere leden minder kennis hadden 

van de radicale ideologie en er minder van overtuigd waren.  

 

Radicalisering is geen onomkeerbaar proces, noch op het niveau van 

individuen, noch op dat van groepje of zelfs op dat van sociale bewegingen. Het 

laatste aspect is voor islamitisch radicalisme momenteel (nog) niet aan de orde 

in Nederland. De deradicalisering van individuen en groepen mag zich op enige 

belangstelling verheugen van onderzoekers (Demant e.a. 2008; Bjørgo en 

Horgan 2009). Dit onderwerp valt echter buiten de onderzoeksvragen van dit 

rapport.  

Factoren bij radicalisering 

Welke achterliggende factoren spelen een rol en hoe doen zij dit? Veldhuis en 

Bakker (2007) onderscheiden op drie niveaus causale factoren van 

radicalisering: (1) het maatschappelijk (externe) niveau van maatschappelijke 

en mondiale omstandigheden, (2) het sociale of mesoniveau van de omgeving 

waarin individuen functioneren (relevante derden) en (3) het individuele niveau. 

Zij onderscheiden daarbij twee typen causale factoren: oorzaken die op de 

langere termijn tot radicalisering kunnen leiden, en katalysatoren die op korte 

termijn het proces kunnen doen versnellen.  

De factoren op het maatschappelijke en individuele niveau zijn al eerder 

behandeld; ze blijven een rol spelen tijdens processen van radicalisering. Zo 

was het verschijnen van de film ‘Submission’ een katalysator in het 

radicaliseringsproces van Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van 

Gogh (TTSRL 2008b). Individuele factoren en gebeurtenissen kunnen mede 

verklaren waarom leden van een netwerk van elkaar verschillen in bijvoorbeeld 

de mate waarin ze overtuigd zijn van een radicale ideologie (vgl. Slootman & 

Tillie 2006). Katalysatoren ofwel ingrijpende of schokkende gebeurtenissen in 

de persoonlijke levenssfeer kunnen het radicaliseringsproces van individuen 

versnellen (vgl. TTSRL 2008b). De factoren op het sociale niveau zullen 

hieronder uitgebreider worden behandeld. 

Factoren op het groepsniveau 

Factoren op het niveau van de groep van relevante derden spelen een 

uitermate belangrijke rol in radicalisering. Het gaat hier om zowel de groep 

waarbinnen individuen radicaliseren als de directe omgeving van relevant 

derden. Als individuen eenmaal een salafistisch groepje hebben opgericht of 

zich bij een bestaand groepje hebben gevoegd met radicale ideeën, zullen 
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vooral factoren op dit mesoniveau van grote invloed zijn op het verloop van de 

radicalisering. Wel is nog steeds veel onduidelijk over de precieze rol van de 

groep in radicalisering en relevante groepsprocessen. Dit komt zowel door het 

beperkte aantal studies als door de gehanteerde onderzoeksmethoden. In 

Nederland beperkt het onderzoek zich hoofdzakelijk tot interviews met 

geradicaliseerde moslims. Deze bieden maar in beperkte mate en alleen op 

indirecte wijze zicht op groepsprocessen.  

 Hieronder zullen enkele belangrijke factoren of aspecten van het proces van 

radicalisering worden besproken: groepsdynamiek, processen van identificatie, 

de rol van ideologie en de rol van leiders en organisatiekenmerken.  

Groepsdynamiek 

Netwerk- of groepsdynamiek speelt een grote rol bij radicalisering. Dat is niet 

verwonderlijk omdat radicaliseringsprocessen in belangrijke mate processen 

van socialisatie zijn (Horgan 2008). Zo kunnen binnen salafi-netwerken allerlei 

sociaal-psychologische mechanismen een rol spelen (vgl. Van der Pligt en 

Koomen 2009; Meertens e.a. 2006). Een bekend mechanisme is bijvoorbeeld 

dat van ‘groupthink’, dat in sterke mate kan optreden in relatief geïsoleerde 

groepen. Symptomen van ‘groupthink’ zijn: “overschatting van de eigen groep, 

versimpeling van de werkelijkheid en sterke groepsdruk tot uniformiteit” 

(Meertens 2007: 46). Er zijn tekenen dat het binnen een netwerk als de 

Hofstadgroep van belang was bij het proces van radicalisering (TTSRL 2008c).  

Op grond van de interviews van Slootman en Tillie (2006) en Buijs e.a. (2006) 

zijn dit soort groepsprocessen niet goed te reconstrueren. In ieder geval blijken 

er tussen leden van het groepje dat Slootman en Tillie (2006) onderzochten 

allerlei meningsverschillen te bestaan, bijvoorbeeld over de omgang met niet-

moslims en over de verkettering van medemoslims (de zogenaamde ‘neo-takfir’ 

ideologie).  

Sociale identiteit en identificatie 

Het grote belang van processen van de vorming van sociale identiteit en van 

identificatie met medemoslims (groepsdeprivatie) is al eerder besproken. De 

aantrekkingskracht van salafistische groepjes is dat zij jongeren een perspectief 

op een antwoord bieden op complexe en tegenstrijdige vragen, en een 

omgeving waarin zij zich welkom voelen en waaraan zij een positieve identiteit 

kunnen ontlenen (Douwes, De Koning, Boenders 2005). De aantrekkingskracht 

van salafistische groepjes ligt mede in het kritisch perspectief dat deze bieden 

op de Nederlandse maatschappij. Ze bieden de jongeren een ‘verzetsidentiteit’ 

die hen helpt om te gaan met spanningen die zij ervaren en de vrees voor 
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marginalisering. Dat zorgt tevens voor saamhorigheid. Het heeft veel weg van 

een subculturele jongerengroep (idem).  

De ‘verzetsidentiteit’, het afzetten tegen de samenleving en tegen hun ouders, 

zorgt voor saamhorigheid. Voor sommige jongeren is dit aspect van 

geborgenheid het belangrijkste motief om zich aan te sluiten bij een salafistisch 

netwerk (Buijs e.a. 2006). Het verkeren onder gelijkgestemden (‘broeders en 

zusters’) zorgt voor geborgenheid en acceptatie (Slootman en Tillie 2006: 90-

91). De identificatie met de moslimgemeenschap en met medemoslims in 

Nederland en elders in de wereld die slachtoffer zijn van onrecht lijkt bij 

radicalisering bijna altijd een rol te spelen (Veldhuis en Bakker 2007). 

Identificatie met de vernedering van hun ‘broeders en zusters’ in Irak, 

Afghanistan en elders in de wereld is een element dat telkens terugkomt bij 

radicaliserende moslims ; hierin versterken leden van een netwerk elkaar 

(Sageman 2008; Groen en Kranenberg 2006). Deze identificatie met moslims 

elders sterkt hen weer in hun overtuiging dat de islam als levenswijze bedreigd 

wordt. Internet speelt een belangrijke rol in de bevordering van de identificatie 

met moslims elders in de wereld: door het gezamenlijk bekijken van filmpjes 

over verschrikkingen in Irak, door vragen te stellen aan een geleerde op het 

web in Saoedi-Arabië, door te chatten met andere jihadisten.  

Identificatie met de eigen groep of het eigen netwerk kan versterkt worden door 

stigmatisering door de buitenwereld. Maar omgekeerd kunnen salafisten zich 

vanwege hun geloof uitverkoren voelen en zich afzetten tegen hun omgeving. 

Het salafisme heeft subculturele kenmerken, tot uiting komend in kleding, 

haardracht, omgangsvormen, feesten, religieuze muziek en informele 

huwelijken (Groen en Kranenberg 2006). De compromisloze houding versterkt 

de groepsgrenzen. In de meer radicale jihadistische groepjes lijkt sprake van 

een dubbelzijdig proces van stigmatisering en sociaal isolement enerzijds en 

versterking van radicale denkbeelden binnen de groep anderzijds (Sageman 

2008: 86). Dit is een proces dat ook bij de Hofstadgroep te zien was (TTSRL 

2008c). De groepsgrenzen worden zo van binnen- en van buitenuit versterkt. 

Toenemend isolement blijkt een kenmerk van radicaliserende salafistische 

groepjes. De radicaliserende jongeren die zijn geïnterviewd door Slootman en 

Tillie (2006) bevonden zich in een behoorlijk geïsoleerde positie. Door hun 

salafistische opvattingen vertrouwden ze niet-moslims niet, maar ook met 

andersdenkende moslims gingen ze nauwelijks om, hun ouders uitgezonderd. 

Ze hadden enkel wat vrienden met dezelfde opvattingen. Ook kwam 

lidmaatschap van een organisatie of vereniging nauwelijks voor onder de elf 

respondenten. Wel baden ze nog in moskeeën, maar de jihadisten werden 

regelmatig weggejaagd door het moskeebestuur. Tegenwoordig zijn 
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voorgangers en moskeeorganisaties geneigd om radicale uitingen te weren uit 

moskeeën, mede omdat het publiek en de AIVD hen meer in de gaten houdt 

(zie ook Groen en Kranenberg 2006; Moors en Jacobs 2009).  

Ideologie 

Ideologie speelt een rol in processen van radicalisering. De salafistische 

groepjes zijn vooral studiegroepjes, waarin belangrijke salafistische bronnen 

worden bestudeerd en besproken. Processen van socialisatie en indoctrinatie 

zijn al eerder behandeld. Door relaties en interacties met relevante derden 

kunnen leden van een netwerk meer overtuigd worden van de juistheid van een 

radicale ideologie (onder meer door ‘group think’) en op den duur ook een 

grotere bereidheid ontwikkelen om consequenties uit die geesteshouding te 

trekken. De rol van ideologie kan dus niet los gezien worden van andere 

factoren, zoals de netwerkdynamiek en processen van sociale-

identiteitsvorming en identificatie.  

Organisatie en leiderschap 

Kenmerken van netwerken of organisaties kunnen het radicaliseringsproces 

beïnvloeden. De groepjes en netwerken van jihadisten in Nederland zijn 

meestal losse groepjes met een wisselende samenstelling, die bijvoorbeeld 

huiskamerbijeenkomsten houden om zich in het salafisme te verdiepen (Buijs 

e.a. 2006). Het meest bekende jihadistisch netwerk in Nederland is natuurlijk de 

Hofstadgroep. Deze groep leek organisatorisch niet op een terroristische groep. 

Het was een netwerk zonder hiërarchische structuur, zonder duidelijke centrale 

aansturing, met los-vaste leden, die min of meer spontaan in subgroepjes of 

alleen in actie kwamen (AIVD 2006a, Vidino 2007). Het blijkt moeilijk om binnen 

het netwerk de verschillende rollen te onderscheiden, behalve die van 

meelopers en volgelingen rondom de groep van activisten. Een echte leider 

was er niet (Buijs e.a. 2006; TTSRL 2008c). Dit type van jihadistische 

studiegroepjes rondom een radicale moskee leek – in ieder geval enkele jaren 

geleden - een vrij algemeen fenomeen te zijn, ook in andere Westerse landen 

(Sageman 2008: 86). In de loop van het radicaliseringsproces van zo’n groep 

nemen het isolement en de uitsluiting door de buitenwereld toe, mede door de 

compromisloze houding van de groep. De opvattingen binnen de groep kunnen 

mede hierdoor radicaler worden. Diegenen die zich hierin niet kunnen vinden, 

verlaten het netwerk (Sageman 2008).  

Ook de elf respondenten uit het onderzoek van Slootman en Tillie (2006: 87) die 

een radicaal salafistisch gedachtegoed aanhangen bleken een dergelijke groep 

te vormen. Zij had een wisselende samenstelling; de personen zagen elkaar 
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niet elke dag. Binnen de groep bestond geen eenstemmigheid over religieuze 

kwesties, zodat er continu sprake was van discussie. Binnen de groep waren er 

weer subgroepjes van personen die wel vaak met elkaar optrokken. Ook al had 

de groep weinig structuur, er waren wel twee voortrekkers te onderscheiden. 

Deze hadden aanzien vanwege hun religieuze kennis en speelden een 

belangrijke rol in het proces van religieuze socialisatie van de groep (Slootman 

en Tillie 2006: 95). Ook uit ander onderzoek komt naar voren dat leidersrollen in 

dit soort salafistische groepjes vooral op basis van deskundigheid (kennis van 

het Arabisch en van belangrijke bronnen), in combinatie met retorische gaven 

worden vervuld (Buijs e.a. 2006). De aanwezigheid van een charismatisch 

leider kan van grote invloed zijn. Eerder is al erop gewezen dat salafistische 

groepjes vaak uit vriendengroepjes voortkomen. Juist deze homogeniteit van de 

groepjes kan radicalisering versterken (Veldhuis en Bakker 2007) Maar deze 

mechanismen worden in de Nederlandse onderzoeksliteratuur niet echt 

bevestigd, omdat groepsprocessen niet zijn onderzocht.  

Naast groepjes die elkaar bij moskeeën of in huiskamers ontmoeten, zijn er ook 

groepjes die elkaar online ontmoeten, op webfora (De Koning 2008). Beide 

typen van interactie kunnen elkaar overlappen. Zo zagen enkele respondenten 

uit het onderzoek van Slootman en Tillie (2006: 97) het als hun rol op webfora 

als maroc.nl gebruikers te ontmaskeren die ‘dwalingen’ verkondigen.  

3.5 Conclusies 

Op basis van de beschikbare literatuur over de radicale islam in Nederland, 

aangevuld met enkele buitenlandse studies, is in dit hoofdstuk naar antwoorden 

gezocht op de onderzoeksvragen. De radicale islam manifesteert zich in 

Nederland vooral in de vorm van het salafisme. Door de eerste hoofdvraag over 

het gedachtegoed en de organisatievormen van het salafisme te beantwoorden 

wordt tegelijk een‘profiel’ gegeven van het salafisme in Nederland. Er is redelijk 

wat literatuur dat antwoord geeft op deze eerste vraag. Hierbij kan onderscheid 

worden gemaakt tussen studies die de beweging en het gedachtegoed 

beschrijven van bovenaf (inlichtingen- en veiligheidsdiensten) of van onderaf 

(sociale wetenschappers). De twee benaderingen vullen elkaar in zekere zin 

aan, maar bieden ook contrasterende inzichten. Bij elkaar leidt het tot een soms 

diffuus beeld, ook wat betreft het radicale karakter van stromingen binnen het 

salafisme. 

Over de wijze waarop de verschillende stromingen van het salafisme zich in 

Nederland organiseren en over allerlei andere kenmerken ervan is in grote 
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lijnen informatie te vinden in de rapporten van de AIVD. Onderzoekspublicaties 

geven een meer getailleerd en in sommige opzichten contrasterend beeld, maar 

zij zijn beperkt in opzet, in periode van onderzoek en in aantal. Daardoor geven 

ze een onvolledig en fragmentarisch beeld. Door deze beperkingen is weinig te 

zeggen over bijvoorbeeld de omvang van de aanhang (behalve schattingen van 

de AIVD). Ook zijn extreme gedragingen en de wijze waarop deze gestuurd 

worden nauwelijks onderwerp van onderzoek geweest.  

 

De individuele en maatschappelijke oorzakelijke factoren bij radicalisering van 

salafisten krijgen veel aandacht in literatuur over het salafisme, ook in de 

internationale literatuur. Onderzoek naar individuele oorzakelijke factoren bij 

radicalisering van jihadistische radicalen of terroristen hebben geen 

betekenisvolle profielen van deze terroristen opgeleverd. Maatschappelijke 

factoren kunnen een voedingsbodem voor radicalisering vormen, maar het gaat 

dan met name om de subjectieve beleving van de situatie, zoals ervaren 

discriminatie, achterstelling en bedreiging van de sociale identiteit. Kortom, de 

vatbaarheid voor radicalisering moet vooral gezocht worden bij de interactie 

tussen individuele kenmerken en maatschappelijke factoren.  

 

Hoe individuen in contact komen met het salafisme in het algemeen en het 

jihadistisch salafisme in het bijzonder en wat daarbij de aantrekkingskracht is op 

individuen, is onderzocht in enkele sociologische studies gebaseerd op 

interviews met radicaliserende salafisten. Het perspectief van zoekende 

jongeren staat hierin centraal. Vanuit dit perspectief wordt ook begrijpelijk wat 

de motieven zijn voor een keuze voor het salafisme in het algemeen en het 

jihadisme in het bijzonder; deze motieven zijn divers van aard.  

Het verloop van het radicaliseringsproeces van jihadistische salafisten is het 

onderwerp van slechts enkele studies. Deze bieden beperkt inzicht in het 

verloop van deze processen en in de factoren en omstandigheden die hierbij 

een rol spelen. Ze laten wel zien dat radicalisering een complex proces is, dat 

kan variëren per individu en per netwerk. Factoren op het groepsniveau spelen 

een belangrijke rol bij radicalisering, evenals de (veranderende) verhouding tot 

de buitenwereld.  
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Hoofdstuk 4 Extreem-rechts radicalisme en 
radicalisering 

Wat is bekend over extreem-rechts radicalisme en radicalisering in Nederland? 

Net als in het vorige hoofdstuk worden in dit hoofdstuk antwoorden gezocht op 

de onderzoeksvragen. Deze vragen vormen tevens de basisstructuur van het 

hoofdstuk. Het hoofdstuk richt zich op hedendaagse vormen van extreem-

rechts in Nederland. De literatuur hierover is beperkt en daarom wordt ook 

informatie uit enkele belangrijke oudere en buitenlandse studies meegenomen.  

4.1 Profiel van extreem-rechts in Nederland 

In deze paragraaf worden de onderzoeksvragen beantwoord over de formaties, 

de ideologieën, de aanhang, extreme gedragingen en de verhouding tot andere 

organisaties en de wijdere omgeving. Zodoende wordt tegelijkertijd een profiel 

gepresenteerd van extreem-rechts dat als achtergrondinformatie kan dienen 

voor de volgende paragrafen, waarin processen van radicalisering en 

oorzakelijke factoren worden behandeld.  

4.1.1 Extreem-rechtse ideologieën en formaties in Nederland 

De extreem-rechtse beweging in Nederland wordt gevolgd door de Monitor 

Racisme & Extremisme (tot en met 2004 was de naam: Monitor Racisme & 

Extreem-rechts). Ongeveer tweejaarlijks verschijnt een rapport van dit 

monitorproject. Mede vanwege het gebrek aan onderzoeksliteratuur vormt deze 

monitor een van de belangrijkste bronnen voor informatie over extreem-rechts.  

Gedachtegoed 

In de literatuur over extreem-rechts is altijd aandacht voor ideologische 

kwesties, alleen al omdat dit vereist is om de formaties te definiëren als zijnde 

extreem-rechts. Maar er bestaat binnen de wetenschap onenigheid over de 

definiëring van de ideologie van extreem-rechts: er is geen consensus – noch in 

de wetenschap, noch in de samenleving - over wat extreem-rechts en zijn 

ideologie kenmerkt.  
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Wel is er een brede stroming in de onderzoeksliteratuur die extreem-rechts 

aanduidt in termen van een vijftal hoofdelementen van zijn ideologie: 

nationalisme, racisme, heftige kritiek op het politieke bestel en de parlementaire 

democratie, het leiderschapsprincipe, en de bestrijding van de politieke 

tegenstander (De Witte en Scheepers 1996: 637; Mudde 1995; Carter 2005; 

TTSRL 2008; Linden 2009). De precieze aanduiding van deze kernelementen 

verschilt enigszins van auteur tot auteur. Indien deze vijf elementen samen 

voorkomen zou in ieder geval sprake zijn van extreem-rechts gedachtegoed 

(Mudde 1995). Enkele van deze kenmerken drukken de anti-egalitaire rechtse 

grondwaarde uit die tot uitdrukking komt in racisme, etnocentrisme, xenofobie, 

en uitsluiting van groepen (De Witte en Scheepers 1996: 637; Carter 2005: 16; 

Linden 2009: 21). De andere kenmerken drukken een andere eigenschap van 

extreem-rechts uit: de fundamentele kritiek op het functioneren van het huidige 

democratische systeem en de roep om een sterke leider en staat. Dit is het 

radicalisme van de beweging.  

De onenigheid duikt weer op in de verschillende invullingen die aan deze vijf 

elementen worden gegeven. Maar de discussie gaat vooral over de relatief 

gematigde extreem-rechtse formaties (zoals de CD in de jaren ‘90). In 

Nederland hanteert met name Fennema een andere afbakening. Hij 

onderscheidt drie stromingen binnen het rechts radicalisme: extreem-rechtse 

partijen, die geworteld zijn in het fascistisch erfgoed, racistische partijen ofwel 

anti-immigrantenpartijen, en populistische ofwel protestpartijen die inspelen op 

het onbehagen over het ‘falende systeem’ (Fennema 2005). In zijn terminologie 

was de CD geen extreem-rechtse maar een anti-immigrantenpartij. Consensus 

bestaat er wel over de meest radicale formaties; die definieert ook Fennema als 

extreem-rechts.  

 

Hiermee is al aangegeven dat de extreem-rechtse beweging geen eenheid 

vormt. De meest radicale stromingen binnen de beweging kunnen worden 

aangeduid als ‘raciale revolutionairen’ (Van Donselaar en Rodrigues 2008: 171) 

of als rechts-extremistische formaties. Het betreft formaties die zich meestal 

verre houden van de reguliere politiek en die zich baseren op het nationaal-

socialistische of fascistische gedachtegoed, zich keren tegen de parlementaire 

democratie en bereid zijn geweld te gebruiken (Van Donselaar en Rodrigues 

2008). Tot hun ideologie behoort de roep om terugkeer van het nationaal-

socialisme, het verheerlijken van geweld en rechtvaardiging van gewapende 

strijd tegen vijanden: ‘het joodse complot’, de overheid, de politie, 

inlichtingendiensten en politieke tegenstanders (Van Donselaar en Rodrigues 

2008: 280). In dit rapport wordt voor deze radicale stromingen en formaties de 

term rechts-extremistisch gebruikt; vaak dragen ze een neonazi-ideologie uit en 
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daarom wordt ook gesproken over neonazistische formaties. Daarnaast zijn er 

de relatief gematigde stromingen binnen extreem-rechts, die ook wel worden 

aangeduid als ‘anti-immigrantenpartijen’ (Fennema 2005), ‘nationaal-

democraten’ (Van Donselaar en Rodrigues 2008: 171-172) of ‘burgerlijk 

extreem-rechts’ (Zannoni e.a. 2008). Deze relatief gematigde activisten en 

formaties opereren binnen de grenzen van de parlementaire democratie en 

wijzen het gebruik van geweld af om hun doelen te bevorderen. In het rapport 

worden ze aangeduid als de gematigde facties binnen extreem-rechts of als 

nationaal-democraten. 

Tussen, maar ook binnen deze twee hoofdstromen bestaan tal van 

meningsverschillen die tot conflicten kunnen leiden. Zo wordt racisme door de 

rechts-extremistische stroming in biologisch-raciale zin ingevuld en door de 

gematigde nationaal-democraten gewoonlijk in etnisch-culturele termen (Linden 

2009: 21). Daarnaast bestaan er verschillende opvattingen over wie tot het 

vreemde ‘ras’ behoren. Neonazi’s huldigen antisemitische opvattingen, terwijl 

nationaal-democraten zich vaak verre willen houden van antisemitisme (zie 

Linden 2009). Het meningsverschil over ras werkt door in de invulling van het 

nationalisme. Mudde (1998) onderscheidt op basis van de analyse van 

programma’s van politieke partijen in de jaren negentig staatsnationalistische 

van volksnationalistische partijen. Staatsnationalistische partijen als de CD in de 

jaren ’90, streven naar een monoculturele samenleving, waarin migranten via 

assimilatie kunnen opgaan in de eigen bevolking van Nederland. 

Volksnationalistische partijen als Voorpost, maar ook neonazistische formaties, 

definiëren de eigen groep in etnische termen van volk of ras. In hun opvatting 

moeten staat en volk met elkaar overeenstemmen en niet-westerse migranten 

horen niet thuis in zo’n mono-etnische samenleving. Maar binnen de 

volksnationalistische gelederen bestaat weer verschil van mening wie tot het 

volk behoort: het Germaanse volk (neonazi’s) of de Heel-Nederlandse 

benadering (Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika als volk, zoals bij Voorpost) 

(Monitor Racisme & Extremisme 2008: 172). Daarnaast bestaat er verschil van 

opvatting over de kritiek op de parlementaire democratie die samenvalt met het 

onderscheid tussen gematigd en radicaal: terwijl dit bij gematigden niet verder 

gaat dan felle kritiek op het parlementaire systeem (Linden 2009: 21) kan het bij 

radicalen, zoals neonazi’s, extremistische vormen aannemen: het opzeggen 

van het vertrouwen in het systeem en de bereidheid geweld te gebruiken om 

hun doelen te bevorderen (zie Gielen 2008).  

Deze verdeling in radicalen en relatief gematigden komt ook naar voren in de 

interviews die Linden (2009) eind jaren negentig van de vorige eeuw heeft 

gehouden met extreem-rechtse activisten die destijds binnen politieke partijen 

functioneerden. Er bleek inderdaad sprake van een onverzoenlijke tweedeling 
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tussen relatief gematigden en neonazistische radicalen, die tot veel 

meningsverschillen en conflicten aanleiding gaf. Toch waren beide typen soms 

te vinden binnen een en dezelfde politieke partij. Deze scheidslijnen binnen 

extreem-rechts vormen een van de oorzaken van de vele interne conflicten en 

versplintering die de extreem-rechtse beweging al decennialang kenmerkt. 

 

De ideologie van extreem-rechtse formaties is niet eenvoudig in kaart te 

brengen. Zelfs binnen redelijk georganiseerde verbanden als politieke partijen 

ontbreken gewoonlijk een uitgewerkte ideologie en concrete doelen, terwijl 

binnen de partijen onenigheid over de richting gebruikelijk lijkt te zijn (vgl. Van 

Donselaar 1991; Linden 2009). Deze onduidelijkheid over de doelen van 

extreem-rechtse partijen hangt samen met de vele conflicten, het slecht 

leiderschap en het amateurisme dat het naoorlogse extreem-rechts in 

Nederland altijd heeft gekenmerkt. Onduidelijkheid over de doelen van de 

formaties houdt tevens verband met de sterke sociale weerstand tegen 

extreem-rechts en het Nederlandse repressieve beleid. Extreem-rechtse 

partijen en organisaties zouden zich geconfronteerd zien met het zogenaamde 

aanpassingsdilemma (Van Donselaar 1991; Van Donselaar en Rodrigues 2004; 

Linden 2009): zij kunnen niet openlijk voor extreme elementen van hun 

ideologie uitkomen, vanwege mogelijke (wettelijke) sancties. De 

veronderstelling is dat deze formaties hun werkelijke doelstellingen voor de 

buitenwereld verhullen (façadepolitiek). Hierdoor ontstaat een tweedeling en 

spanning tussen de frontstage - de gematigde uitingsvormen waarmee extreem-

rechts in de publieke ruimte treedt - en de backstage: wat zich achter de 

schermen afspeelt. Maar als een formatie zich al te rigoureus aanpast naar 

buiten verloochent zij haar eigen uitgangspunten en zal zij de meer radicale 

aanhang van zich vervreemden (Van Donselaar 1991: 15; Linden 2009). In de 

huidige situatie, waarin allerlei meer of minder georganiseerde vormen van 

buitenparlementaire actienetwerken aan belang toenemen, zal het nog 

moeilijker zijn om de ideologie van deze formaties te bepalen.  

 

Het vaststellen van de ‘formele’ ideologie van extreem-rechtse formaties is van 

beperkte waarde voor het begrijpen van processen van radicalisering. Net als 

bij radicalisering onder moslims lijkt voor het begrijpen van radicalisering binnen 

extreem-rechts vooral de invulling van de ideologie in de dagelijkse interacties 

tussen leden van extreem-rechtse formaties van belang (vgl. Olsen 2009). 

Onderzoek naar de ideologie zoals deze tot uiting komt in het dagelijks 

functioneren van extreem-rechtse formaties in Nederland is niet voorhanden. 

Wel is onderzoek uitgevoerd naar hoe individuele activisten de ideologie van 

hun formatie waarnemen. Linden (2009) heeft eind jaren ’90 van de vorige 
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eeuw activisten binnen extreem-rechtse politieke partijen geïnterviewd. Het 

betrof onderzoek naar politieke partijen, en dat zijn haast per definitie niet de 

meest radicale formaties binnen extreem-rechts. Uit haar onderzoek blijkt dat 

onder de activisten onduidelijkheid bestond over de officiële partij-ideologie en 

het doel van de organisatie waarin ze participeerden. Dat had te maken met 

slechte communicatie en leiderschap en met het aanpassingsdilemma, dat 

ideologische onduidelijkheid bevorderde. Als gevolg hiervan hadden de 

activisten veel ruimte om de ideologie op hun eigen wijze in te vullen. 

Overeenkomsten in deze eigen invulling van de extreem-rechtse ideologie van 

de activisten waren: etnocentrisme en xenofobie, dan wel racistische 

overtuigingen, in combinatie met een zeer negatieve houding tegenover de 

overheid en overheidsinstanties. Linden (2009: 263) concludeert dat niet 

gesproken kan worden van één coherente extreem-rechtse ideologie en in deze 

zin zet zij zich af tegen het standpunt van o.a. Mudde (1995), die vijf 

kernwaarden binnen de extreem-rechtse ideologie onderscheidt.  

Bestaat bij neonazigroepen meer interne overeenstemming en duidelijkheid 

over de ideologie? Dat zou je kunnen verwachten, omdat het vaak om kleinere 

en meer homogene groepen lijkt te gaan (zie ook Gielen 2008). Maar uit 

buitenlands onderzoek onder neonazigroepen blijkt dat ideologie maar een 

bescheiden rol speelt. Zo wordt uit het onderzoek van Kimmel (2007) onder ex-

neonazi’s in Scandinavië duidelijk dat de rol van de neonazistische ideologie 

van blanke suprematie maar zeer beperkt is uitgewerkt. De respondenten 

bleken slechts over één element duidelijk te weten wat het inhield, namelijk de 

rol van de man als hoeder van het gezin en het vaderland. De neonazi-

ideologie lijkt in de opvatting van deze activisten gereduceerd tot ideeën over 

masculiniteit en superioriteit.  

Een dergelijke onduidelijk beeld van de extreem-rechtse ideologie komt ook 

naar voren uit het onderzoek van Van den Bos e.a. (2009) onder gematigd 

extreem-rechtse jongeren. Ook hier bleek het rechtse gedachtegoed van de 

jongeren moeilijk onder één noemer te vatten vanwege de grote 

verscheidenheid in opvattingen over wat belangrijk hieraan was. Volgens de 

onderzoeker dekte het label ‘nationalistisch’ nog het best de lading.  

Ook Klandermans en Mayer (2006)29 komen op basis van de gegevens van een 

Europees onderzoeksproject naar extreem-rechtse partijen tot de constatering 

dat nationalisme, het gevoel van ‘in-group favouritism’, de kernwaarde lijkt te 

zijn in de veelheid van opvattingen van de geïnterviewde extreem-rechtse 

 
29  Het onderzoek van Linden (2009) was onderdeel van het Europese project waarover in 

Klandermans en Mayer (2006) wordt gerapporteerd. 
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activisten in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Italië (Klandermans en 

Mayer 2006: 271).30  

Formaties 

De ontwikkeling in formaties en de verbanden hiertussen worden gevolgd in de 

rapporten van de Monitor Racisme & Extremisme (van 1997 tot en met 2004 

bekend onder de naam Monitor Racisme & Extreem-Rechts)31. Over de meer 

radicale formaties wordt ook zeer bondig gerapporteerd in de jaarverslagen van 

de AIVD. Een kort actueel overzicht wordt gegeven in de Trendanalyse 

polarisatie en radicalisering 2008 (Ministerie van Justitie/BZK 2008).  

Het volgen van de ontwikkeling van extreem-rechtse formaties is niet 

eenvoudig, vanwege de grote versplintering binnen de extreem-rechtse 

beweging - partijen verdwijnen, fuseren, splitsten en worden (her)opgericht - en 

de onduidelijkheid over de ideologie van de partijen. Veel extreem-rechtse 

formaties komen op een of andere wijze uit andere formaties voort. Daarom 

wordt de dynamiek binnen extreem-rechts regelmatig beschreven in termen van 

de personele bezetting en de netwerken van activisten en coryfeeën die telkens 

weer terugkeren. Dit is de methode van sociale genealogie (Van Donselaar 

1991; zie ook Buijs en Van Donselaar1994: 4; Van Donselaar en Rodrigues 

2002: 179).  

 

Er zijn verschillende typen organisaties te onderscheiden binnen de extreem-

rechtse beweging. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen politieke partijen 

die aan verkiezingen meedoen, organisaties die niet deze intentie hebben en 

losse, weinig georganiseerde groepjes of netwerken (Van Donselaar en 

Rodrigues 2008). Daarnaast kunnen ook nog internetfora worden 

onderscheiden; deze worden in de volgende paragraaf behandeld. 

 

In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw waren tal van extreem-rechtse 

partijen en organisaties actief. In die periode waren partijen zoals de 

Nederlandse Volks-Unie (NVU), de Centrumpartij (CP), de Centrum 

 
30  Klandermans & Mayer (2006: 271) constateren verder dat dit element van nationalisme vaak 

samengaat met een welhaast organisch beeld van de natie die verbonden is met een bepaald 
territorium, een bepaalde taal en cultuur. De afkeer van ‘vijanden van de staat’ hangt hiermee 
samen. De natie wordt in de ogen van de activisten niet alleen bedreigd door de ‘open 
grenzen’, maar ook van binnenuit door de verspreiding van progressieve, post-traditionele 
waarden. 

31  In 1996 is het project Monitor Racisme & Extreem-Rechts van start gegaan. Sinds 1997 
verschijnt ongeveer tweejaarlijks een rapport; sinds 2006 is het uitgebreid tot de Monitor 
Racisme & Extremisme. Het project wordt gezamenlijk uitgevoerd door de Universiteit Leiden 
en de Anne Frank Stichting. Indien naar deze monitor in het algemeen wordt verwezen. wordt 
de huidige benaming van Monitor Racisme & Extremisme gehanteerd, ook voor de 
rapportages van vóór 1997. Van Donselaar 1991 en Buijs & Van Donselaar 1994 geven een 
goed overzicht van de periode van vóór de eerste Monitor Racisme & Extreem-rechts. 
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Democraten (CD), de Centrumpartij ’86 (CP’86) en het Nederlands Blok (NB) 

regelmatig vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, Provinciale Staten en/of in 

gemeenteraden. Deze politieke partijen kregen destijds veel aandacht vanuit de 

wetenschap (zie o.a. Buijs en Van Donselaar 1994 voor een overzicht, en 

rapporten van de Monitor Racisme & Extremisme). De verkiezingen van 1998 

verliepen desastreus voor extreem-rechts. De CD verdween uit de Tweede 

Kamer en CP’86 werd dat jaar door de rechter verboden. In het begin van de 

21ste eeuw kregen extreem-rechtse partijen te maken met concurrentie van 

populistische partijen in de rechtse hoek, met name de Leefbaren/LPF-stroming 

die zich in 2001 aandiende. De Monitor Racisme & Extremisme rekent ook de 

PVV tot deze concurrenten (Van Donselaar en Rodrigues 2006, 2008).32 Er zou 

sprake zijn van een profileringsprobleem: de speelruimte van extreem-rechtse 

partijen om zich te onderscheiden van de populistische partijen met harde 

standpunten over migranten zijn beperkt, want “radicalisering houdt evenzeer 

risico’s in, zoals een crimineel imago of justitieel ingrijpen” (Van Donselaar en 

Rodrigues 2006: 237).  

In de tijd dat de Leefbaren en de LPF opkwamen, waren nog diverse kleine 

extreem-rechtse partijen actief en dienden zich nieuwe partijen aan, zoals 

Nieuw Rechts. Sinds enkele jaren lijkt het extreem-rechtse landschap drastisch 

te veranderen. In de laatste twee rapporten van de Monitor Racisme & 

Extremisme (Van Donselaar & Rodrigues 2006, 2008) wordt geconstateerd dat 

‘klassieke’ extreem-rechtse politieke partijen in electoraal opzicht weinig meer 

voorstellen. Naast het eerder genoemde profileringsprobleem zou dit volgens 

het achtste rapport van de Monitor Racisme & Extremisme te wijten zijn aan 

repressieve druk van buitenaf en een gebrek aan interne stabiliteit (Van 

Donselaar en Rodrigues 2008: 281). Anno 2008 (en 2009) functioneert alleen 

nog de Nederlandse Volks-Unie (NVU) als politieke partij. Op zichzelf is het 

opvallend dat de NVU als enige is overgebleven: de NVU lijkt welhaast de 

continuïteit binnen de extreem-rechtse beweging in Nederland te symboliseren. 

De NVU is opgericht in 1971 en was de eerste naoorlogse extreem-rechtse 

partij in Nederland. Waarom houdt deze partij stand? Hoe heeft deze partij zich 

aangepast aan de veranderende omstandigheden in Nederland? Er is geen 

onderzoek dat op deze vragen antwoord kan geven. Er zijn wel oudere studies 

over de NVU (o.a. Van Donselaar 1991), maar geen recente. Wel rapporteert de 

Monitor Racisme & Extremisme beknopt over de ontwikkelingen die deze partij 

aangaan. Het ontbreken van recente studies naar de NVU is typerend voor het 

onderzoek naar extreem-rechts: in de eenentwintigste eeuw lijkt extreem-rechts 
 

32  Er is discussie over het extreem-rechtse gehalte van de PVV. Volgens auteurs van de achtste 
Monitor Racisme & Extremisme (Van Donselaar & Rodrigues 2008) is de PVV als extreem-
rechts aan te duiden, maar deze stelling heeft veel weerstand en discussie opgeroepen, ook 
in de wetenschap. Zo bestrijdt Lucardie (2009) deze stelling. 
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bijna een vergeten terrein in de wetenschap, het politicologisch onderzoek naar 

kiezers en partijen uitgezonderd. De NVU is volgens de Monitor Racisme & 

Extremisme een openlijk nationaal-socialistische partij. Ze heeft met succes de 

mogelijkheid om legaal te demonstreren bevochten in 2001. Sindsdien is 

demonstreren haar belangrijkste activiteit (Van Donselaar en Rodrigues 2008: 

61). Bij demonstraties zou een achterban van gemiddeld 50 tot 80 

demonstranten worden gemobiliseerd. Maar een groeiend aandeel van de 

demonstranten zou afkomstig zijn uit radicalere en gewelddadige circuits (zoals 

de Nationaal-Socialistische Aktie (NSA) en Racial Volunteer Force (RVF)), en 

dit heeft effecten op de NVU. Het heeft volgens Wagenaar en Van Donselaar 

(Van Donselaar en Rodrigues 2008: 62) ertoe geleid dat de NVU-leiding zich 

vaker openlijk negatief uitlaat over joden, een teken van een proces van 

radicalisering. In electoraal opzicht is de NVU van zeer geringe betekenis, maar 

als organisatie die buitenparlementaire actie organiseert is ze wel van belang. 

Dit lijkt erop te duiden dat de NVU zich aanpast aan de trend binnen extreem-

rechts van partij-politiek naar buitenparlementair activisme (vgl. Ministerie van 

Justitie/BZK 2008). 

 

Naast de politieke partijen is altijd een veelheid aan andere organisaties en 

lossere formaties en netwerken actief geweest binnen de extreem-rechtse 

beweging, gericht op buitenparlementair activisme en extremisme. Dit type 

formaties neemt met de neergang van de politieke partijen aan belang toe. In 

de Trendanalyse polarisatie en radicalisering 2008 en in de achtste Monitor 

Racisme & Extremisme, wordt dit aangeduid als een verschuiving van 

partijpolitiek naar straatactivisme of van ‘party politics’ naar ‘street politics’ 

(Ministerie van Justitie/BZK 2008; Van Donselaar en Rodrigues 2008).  

Deze verschuiving houdt vooral in dat extreem-rechtse actiegroepen de laatste 

jaren van grotere betekenis zijn geworden, zowel in omvang als in hun 

manifestaties. Het gaat om diverse kleinere netwerken van “activistische rechts-

extremisten”, in de meeste gevallen lokale organisaties met een neonazistische 

oriëntatie, waarvan de aanhang flink zou zijn toegenomen. Ze zouden vooral op 

het lokale niveau in toenemende mate bijdragen “aan gewelddadige incidenten 

en aan geweld propagerende retoriek” (Van Donselaar en Rodrigues 2008: 48). 

Ook is sprake van een toenemend aantal demonstraties die vaak leiden tot 

confrontaties met anti-fascisten. Er zijn verschillende typen formaties die zich 

uiten in de vorm van extreem-rechts activisme: redelijk georganiseerde 

organisaties (de NVU, Voorpost), neonazistische organisaties of netwerken, en 

weinig georganiseerde subculturele jongerennetwerken ofwel Lonsdalejongeren 

(Ministerie van Justitie/BZK 2008: 16).  



Extreem-rechts radicalisme en radicalisering 
 

 

69   Risbo-Research-Training-Consultancy 

Het aanduiden van deze ontwikkeling in termen van ‘straatactivisme’ of ‘street 

politics’, zoals gebeurt in de Monitor Racisme & Extremisme en de 

Trendanalyse polarisatie en radicalisering 2008 (Ministerie van Justitie/BZK 

2008), is nogal verwarrend. De term ‘straatactivisme’ wordt ook gebruik voor het 

aanduiden van gewelddadige incidenten waarbij de wet wordt overtreden. Dit 

botst met de gebruikelijke invulling van de term ‘activisme’ om te verwijzen naar 

acties die binnen de grenzen van de wet blijven. Het is juister onderscheid te 

maken tussen (legaal) activisme en (illegaal) extremisme. De grens hiertussen 

is niet scherp, omdat rechts-extremistische organisaties de grenzen van de wet 

opzoeken en deze soms overschrijden. De term ‘straatactivisme’ is ook weinig 

verhelderend omdat het accent hierbij ligt op manifestaties in de publieke 

ruimte. Radicalisme is evenwel gedefinieerd als een geesteshouding en 

radicale groepen zijn dan ook niet alleen te herkennen aan de manifestaties in 

het publieke domein, maar ook aan de achterliggende ideologie. Indien alleen 

aandacht is voor gedragingen ‘op straat’, los van de achterliggende ideologie, 

dan worden neonazigroepen en Lonsdalejongeren ten onrechte samen 

genomen onder de term ‘straatactivisme’. In dit rapport zal de term 

‘straatactivisme’ om deze redenen niet worden gebruikt. Er zal gesproken 

worden over activistische netwerken. 

 

Wat houdt de geconstateerde verschuiving binnen het extreem-rechtse 

landschap in? Er treedt een verschuiving op van de politieke arena naar de 

arena van de straat (publieke ruimte), maar ook naar het internet. De laatste 

jaren zijn allerlei in mindere of meerdere mate georganiseerde, vaak diffuse 

verbanden opgekomen die hun aanhang mobiliseren voor openbare 

manifestaties en zich toeleggen op het onderhouden van webfora. Ook 

manifesteren extreem-rechtse lokale groepen of netwerken zich regelmatig door 

brandstichting, ‘doelbekladding’, vernieling en mishandeling. Volgens de 

Trendanalyse polarisatie en radicalisering 2008 (Ministerie van Justitie/BZK 

2008: 17) is “een trend waarneembaar in de richting van versnippering en 

verdeeldheid, van een relatief korte bestaansduur en van een voortdurende 

neiging om telkens nieuwe organisaties met nieuwe namen te stichten”. Het zijn 

verbanden waarbij formele organisatorische elementen zoals statuten en een 

bestuur vaak ontbreken (Ministerie van Justitie/BZK 2008: 16; AIVD 2008). Veel 

van deze formaties zijn uitgesproken radicaal of zelfs neonazistisch. 

Hedendaagse neonazistische netwerken zijn onder meer de Nationaal-

Socialistische Aktie (NSA), de skinheadorganisatie Blood & Honour en 

Combat18 (de radicale afsplitsing van Blood & Honour). Volgens een schatting 

groeide het aantal neonazistische activisten tussen 2004 en 2008 van veertig 

naar vierhonderd (Van Donselaar en Rodrigues 2008: 54; AIVD 2007a).  
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Een ander type organisatie is Voorpost Nederland, die sinds de jaren ’70 van de 

vorige eeuw in Nederland actief is. Dit is geen neonazistische maar een 

‘Heelnederlandse’ organisatie van Vlaamse origine die uitgaat van 

stamverwantschap met Vlamingen en Zuid-Afrikanen. Deze organisatie zou in 

2008 een actieve kern hebben van 40 personen, en een ledental van 200 (Van 

Donselaar en Rodrigues 2008: 54). Zij probeert via vorming of scholing van de 

eigen achterban en soms ook door acties invloed uit te oefenen op de publieke 

opinie over extreem-rechtse thema’s (Van Donselaar & Rodrigues 2008: 53).  

Dit soort radicale formaties zijn over het algemeen gesloten voor de 

buitenwereld, zodat het niet verwonderlijk is dat hierover weinig bekend is. 

Alleen Gielen (2008) heeft onderzoek uitgevoerd onder neonazistische jongeren 

van een lokaal netwerk dat banden onderhield met Voorpost Nederland. Zoals 

gezegd, is Voorpost Nederland geen neonazistische organisatie en zij keurt 

gebruik van geweld officieel af. Zij distantieerde zich van de gewelddadigheden 

waarvoor de radicaliserende jongeren van de afdeling Flevoland werden 

opgepakt (Gielen 2008). Dit voorbeeld maakt al duidelijk dat zelfs binnen een 

relatief georganiseerd netwerk als Voorpost de officiële ideologie weinig zegt 

over de opvattingen van subgroepjes en individuele activisten. 

 

Een heel andere categorie formaties betreft subculturele jongerennetwerken, 

netwerken van hardcorejongeren, Lonsdalers of extreem-rechtse gabbers. Met 

al deze termen wordt hetzelfde fenomeen aangeduid. Lonsdalejongeren is de 

meest gebruikelijke term, maar hardcorejongeren (Moors 2007) is wellicht een 

betere aanduiding voor dit soort netwerken, vanwege de gedeelde voorkeur 

voor een muziekstijl (hardcore) en een daarmee verbonden levensstijl. De 

lokale problemen met netwerken van deze jongeren namen toe vanaf 2001, om 

na de moord op Theo van Gogh eind 2004 in een stroomversnelling te komen: 

tal van racistische en gewelddadige incidenten deden zich voor waarbij 

extreem-rechtse Lonsdalers betrokken waren. De media besteedden er 

uitgebreid aandacht aan. Gemeenten lieten onderzoek uitvoeren om de lokale 

situatie in kaart te brengen. Uit dit lokaal onderzoek – en uit enkele nationale 

studies - naar deze jongerengroepen (o.a. Van Donselaar 2005, AIVD 2005, 

Homan 2006, Zannoni e.a. 2006, Moors 2007, Van Wijk e.a. 2007) blijkt dat het 

veelal gaat om lokale, wisselende netwerken van jongeren met een lage 

organisatiegraad, zonder duidelijke gedeelde ideologie, die zich manifesteren in 

allerlei activiteiten, zoals bekladdingen, vernielingen, brandstichtingen, 

bedreigingen en confrontaties, ook met allochtone jongerengroepjes. Een groot 

deel van die hardcorejongeren houdt er negatieve opvattingen op na over 

andere bevolkingsgroepen en met over name ‘buitenlanders’, maar ook over 

bijvoorbeeld daklozen, krakers en joden. Het betreft veelal weinig uitgewerkte 
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ideeën, zonder ideologische basis. Hun uitingen en ordeverstoringen lijken 

meestal niet vanuit een bepaalde ideologie gedreven (o.a. Zannoni e.a. 2006, 

Homan 2006). Soms betreft het echter wel duidelijk extreem-rechtse jongeren. 

Het gedrag in groepsverband raakt ook aan andere extremen, wat betreft 

gebruik van alcohol en (soft)drugs. Sommige groepen vertonen ook agressief 

en gewelddadig gedrag (Van Wijk e.a. 2007; Moors 2007). 

Slechts een klein deel van deze jongeren lijkt te radicaliseren en lijkt zich aan te 

sluiten bij extreem-rechtse formaties (AIVD 2005, Homan 2006; Ministerie van 

Justitie/BZK 2008). Het project Monitor Racisme & Extremisme (Van Donselaar 

2005, Van Donselaar en Rodrigues 2006, 2008; Demant, Wagenaar, Van 

Donselaar 2009) schat het risico van radicalisering hoger in. Extreem-rechtse 

Lonsdalejongeren zouden regelmatig aansluiting vinden bij of geworven worden 

door extreem-rechtse en neonazigroepen. Ook wordt erop gewezen dat enkele 

lokale neonazistische netwerken uit deze jongerengroepen zijn voortgekomen, 

zoals de Nationaal Socialistische Aktie (Van Donselaar en Rodrigues 2006). De 

Nederlandse tak van de skinheadorganisatie Blood & Honour zou een krachtige 

impuls hebben gekregen door aanwas vanuit de kring van extreem-rechtse 

Lonsdalers (Demant, Wagenaar, Van Donselaar 2009). Het Blood & Honour 

netwerk in Winschoten nam bijvoorbeeld flink in omvang toe door aanwas 

vanuit Lonsdalekringen (Demant, Wagenaar, Van Donselaar 2009: 26). 

 

Diepgaand onderzoek naar extreem-rechts in Nederland is schaars geworden. 

Daardoor is weinig bekend over allerlei andere aspecten van deze beweging in 

Nederland. Onderzoek naar het functioneren van extreem-rechtse organisaties 

is vooral in het verleden uitgevoerd (o.a. Van Donselaar 1991; zie Buijs en Van 

Donselaar 1994 voor een overzicht). Tegenwoordig lijkt het nauwelijks meer een 

onderwerp van onderzoek. Wel is onderzoek uitgevoerd naar het functioneren 

van lokale hardcore of Londsdale-jongerennetwerken. Uit de lokale – vaak 

inventariserende - onderzoeken komt naar voren dat deze netwerken vaak 

fluïde en weinig georganiseerd zijn. Sommige jongerennetwerken zijn sterker 

georganiseerd, maar dan gaan ze al snel over in criminele bendes (Moors 

2007).  

Door het gebrek aan onderzoek is ook weinig bekend over de werving van 

nieuwe leden door extreem-rechtse formaties en de wijze waarop deze 

formaties hun activiteiten financieren. Wat betreft de financiering is wel bekend 

dat de muziekscene van de extreem-rechtse subcultuur een bron van 

inkomsten vormt voor extreem-rechtse activiteiten, zoals de verkoop via het 

internet van muziek van eigen platenlabels. Daarnaast levert de verkoop van 

nazi-parafernalia en andere goederen die gewild zijn in deze subcultuur 

inkomsten op (TTSRL 2008a; Van Donselaar & Rodrigues 2008). In de 
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paragraaf over de rol van het internet zal hierop iets uitgebreider worden 

ingegaan. 

 

Ter afsluiting van deze subparagraaf kan de vraag worden gesteld welke van de 

organisaties en netwerken binnen de extreem-rechtse beweging radicaal zijn of 

neigen tot radicalisme Neonazistische formaties en andere rechts-

extremistische netwerken die de grenzen van de wet opzoeken en 

overschrijden zijn als radicaal aan te merken. Maar ook binnen verbanden die 

openlijk het gebruik van geweld bij activisme veroordelen, zoals Voorpost 

Nederland, kunnen subgroepjes functioneren die bereid zijn geweld te 

gebruiken (zie Gielen 2008). De extreem-rechtse politieke partijen van het 

verleden waren over het algemeen relatief gematigd binnen extreem-rechts, 

maar dit sloot radicalisering niet uit. Zo radicaliseerden sommige partijen (zoals 

CP’86) of subgroepjes binnen partijen. De politieke partijen behoren echter 

grotendeels tot het verleden. De NVU vormt hierop een uitzondering, al is deze 

organisatie tegenwoordig vooral gericht op buitenparlementaire acties. Ze 

organiseert (legale) demonstraties, maar deze trekken altijd allerlei radicalere 

jongeren aan. Bovendien zijn er volgens de laatste Monitor Racisme & 

Extremisme tekenen dat de NVU haar voorzichtige koers laat varen en zich 

steeds openlijker antisemitisch uitlaat. Kortom, de NVU lijkt te radicaliseren. De 

Lonsdalejongeren zijn over het algemeen niet aan te merken als extreem-

rechts, al zijn er uitzonderingen. Indien relevant, zal in het vervolg het fenomeen 

van de Lonsdalejongeren toch af en toe aan de orde komen, bijvoorbeeld als 

basis voor werving van leden door extreem-rechtse organisaties.  

4.1.2 Rol internet 

De Trendanalyse polarisatie en radicalisering 2008 meldt dat in 2008 een 

vijftigtal extreem-rechtse sites bestonden (Ministerie van Justitie/BZK 2008; zie 

Van der Krogt 2009 voor een actueel overzicht). Extreem-rechtse webfora 

worden gebruikt voor onderlinge discussies, het ronselen van nieuwe leden, het 

plannen van acties en het verspreiden van extreem-rechts gedachtegoed (Van 

der Krogt e.a. 2009). In een onderzoek van het Meldpunt Discriminatie Internet 

(Van der Krogt 2009) wordt geconstateerd dat aan zo’n 68% van de 

onderzochte websites niet direct een offline organisatie is verbonden.  

Moderne communicatiemiddelen zoals het internet, maar ook de mobiele 

telefoon, lijken een steeds belangrijker rol te gaan vervullen in sociale 

bewegingen, ook binnen extreem-rechts. Internet is van groot belang voor de 

verspreiding van het extreem-rechtse gedachtegoed. Jongeren kunnen zich via 

deze weg zelfstandig in radicale ideologieën verdiepen. Moderne 
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communicatiemiddelen spelen ook een rol bij het onderhouden en mobiliseren 

van netwerken. Het radicale neonazistische netwerk dat Gielen (2008) 

onderzocht was door contacten via MSN ontstaan en na de oprichting van het 

netwerk werd een site opgericht met een webforum om actuele zaken te 

bediscussiëren. Vergelijkbare ontwikkelingen doen zich voor in niet- of minder 

radicale jeugdnetwerken. Moors (2007) spreekt over de‘virtualisering van de 

groepsdynamiek’: communicatie tussen de leden van de onderzochte 

Limburgse jeugdgroepen vond plaats via internet en mobiele telefoons. 

Bovendien wordt met behulp van internet door de groepen een omvangrijk net 

van contacten onderhouden, niet alleen nationaal, maar ook internationaal 

(Moors 2007:28). Door deze communicatiemiddelen kan de aanhang snel 

worden opgetrommeld indien nodig, bijvoorbeeld bij confrontaties met andere 

groepen of voor manifestaties.  

Onderzoek naar extreem-rechtse websites en webfora richt zich vooral op de 

omvang, de inhoud en strafbare uitingen op de sites (Van de Krogt 2009; de 

Monitor Racisme & Extremisme). Weinig is bekend over de rol van internet bij 

de radicalisering van groepen en de relatie tussen online en offline gedrag. 

Volgens Benschop (2006) zouden discussies op het internet kunnen bijdragen 

aan de polarisatie in de offline-verhoudingen tussen groepen. Het 

‘ontremmende’ effect van anonieme online conversatie op het internet bergt 

naar zijn mening maatschappelijke risico’s in zich (Benschop 2006: 160): “de 

cultuur van de grote bekken” overheerst op sommige sites en dit kan gevolgen 

hebben buiten de virtuele werkelijkheid. Zo was na de moord op Theo van 

Gogh in 2004 internet een strijdtoneel met felle polemieken, scheldkanonnades 

en bedreigingen tussen vooral extreem-rechtse en Marokkaanse jongeren op 

sites zoals maroc.nl (Benschop 2006: 159). Het waren vooral extreem-rechtse 

jongeren en neonazi’s die hieraan meededen volgens Benschop: zij drongen op 

grote schaal door op de webfora van drukbezochte Marokkaanse sites. Ook 

plaatsten ze haatdragende en agressieve boodschappen op neonazistische en 

nationalistische sites. Benschop (2006: 162-164) beweert dat deze polemieken 

en bedreigingen hebben bijgedragen aan een klimaat van vreemdelingenhaat 

en agressie dat later werd omgezet in fysieke daden, zoals aanslagen op 

moskeeën en islamitische scholen en ondernemers. Het is evenwel onduidelijk 

waarop deze conclusie is gebaseerd.  

 

Wil men de relatie tussen online en offline gedrag onderzoeken, dan moet 

onderzoek naar online gedrag gecombineerd worden met interviews met 

bezoekers. De Koster en Houtman (2006, 2008) hebben deze aanpak 

gehanteerd bij hun onderzoek naar de vraag hoe op het extreem-rechtse forum 

Stormfront virtuele gemeenschapsvorming plaatsvindt en welk verband bestaat 
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tussen het online en het offline functioneren van de bezoekers. Zij 

onderzochten dit via interviews met bezoekers en inhoudsanalyse van het 

webforum. ‘Stormfront Nederland & Vlaanderen’ is een van de grootste rechts-

extremistische internetfora in het Nederlandse taalgebied. Dit webforum is de 

Nederlandstalige tak van de internationale, in de Verenigde Staten begonnen, 

‘Stormfront White Nationalist Community’.  

Deelname aan Stormfront kan volgens de onderzoekers in veel gevallen 

worden begrepen als een reactie op de stigmatisering en de ervaren afwijzing 

van hun ideeën in het dagelijks leven. Het extreem-rechts internetforum 

fungeert als een virtueel toevluchtsoord, waar de deelnemers steun bij elkaar 

kunnen vinden voor de problemen in het dagelijks leven vanwege hun extreem-

rechtse identiteit. Maar het onderzoek maakt eveneens duidelijk dat er ook 

bezoekers zijn die het forum primair bezoeken om informatie te vinden of om 

hun politieke opvattingen te uiten en te verspreiden. De online-contacten lijken 

vaak geen vervolg te krijgen in offline-contacten. 

 

Internet speelt ook een belangrijke rol binnen de extreem-rechtse muziekscene. 

Al sinds eind jaren ’70 van de vorige eeuw bestaat een band met de 

skinheadmuziek en met andere bands met racistische en nationalistische 

teksten. De opkomst van de ‘white power’ muziek industrie is in vele Westerse 

landen van belang voor extreem-rechts. 33  

De ‘white power’ muziekscene maakt het mogelijk om fondsen te werven, om 

een breder publiek van jongeren aan te trekken en zij biedt een platform om de 

extreem-rechtse boodschap te verspreiden (TTSRL 2008a: 23). De neonazi-

organisatie Blood & Honour haalt bijvoorbeeld geld binnen via een neonazi 

muzieklabel (TTSRL 2008a: 16). In de achtste Monitor Racisme & Extremisme 

wordt melding gemaakt van een extreem-rechtse webwinkel die allerlei 

extreem-rechtse producten verkoopt en het verdiende geld vervolgens steekt in 

andere politieke activiteiten, zoals het radiostation Radio Rapaille. Dit 

radiostation zendt uit via internet, en verspreidt onder meer informatie en 

oproepen van extreem-rechtse acties (Van Donselaar en Rodriguis 2008: 47).  

4.1.3 Aanhang 

Weinig is bekend over de aanhang van extreem-rechtse formaties in Nederland, 

en kenmerken en omvang van deze aanhang. Wel biedt de onderzoeksgroep 

Kafka34 een overzicht van personen die invloedrijk zijn in extreem-rechtse 

formaties in Nederland. Ook geven de rapportages van de Monitor Racisme & 
 

33  zie Futrell e.a. (2006) over de rol van muziek in dit soort sociale bewegingen in de Verenigde 
Staten. 

34  Zie hun site: http://kafka.antifa.net/. 
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Extremisme in beperkte mate zicht op de kenmerken van leiders en achterban. 

Systematisch onderzoek naar bijvoorbeeld de demografische kenmerken van 

activisten lijkt niet voorhanden. Het onderzoek van Linden (2009) onder 36 

activisten geeft een indicatie van de variëteit onder hen, maar de groep van 

respondenten is beperkt en niet representatief. Het onderzoek laat zien dat – in 

ieder geval destijds, eind jaren ’90 van de vorige eeuw - zowel hoger als lager 

opgeleiden actief waren in extreem-rechtse partijen, maar vaak wel in 

verschillende functies of rollen binnen de organisatie. Een opvallend gegeven 

uit het onderzoek van Linden (2009) is dat de meest radicale activisten uit haar 

onderzoek (door haar het type ‘revolutionair’ genoemd) zich over het algemeen 

op jonge leeftijd aansluiten bij de extreem-rechtse beweging, vaak relatief hoog 

opgeleid zijn en in de Randstad wonen. Maar het betreft negen van de 36 

respondenten, wat een te smalle basis vormt om algemene conclusies hieraan 

te verbinden.  

Extreem-rechts activisme is in belangrijke mate een mannenzaak; vrouwen zijn 

sterk ondervertegenwoordigd zowel in Nederland als elders (Blee 1996; 

Klandermans en Mayer 2006; Linden 2009). Jongeren lijken sterk 

vertegenwoordigd in de losse netwerken die zich op allerlei wijzen op het 

internet en op straat manifesteren. Onderzoek in Scandinavië wijst erop dat 

activisme in nazistische organisaties voor sommige adolescenten een 

leeftijdsgebonden fenomeen is, een ‘rite de passage’ (Kimmel 2007). Uit dit 

onderzoek blijkt verder dat neonazistische organisaties in Scandinavië vooral in 

trek zijn bij jongens uit de bedreigde lagere middenklasse, van het platteland en 

uit buitenwijken van steden en/of uit gebroken gezinnen. Ook in Nederland 

manifesteren extreem-rechtse netwerken zich ook buiten de grote steden. 

Blood & Honour heeft bijvoorbeeld een regionale afdeling in het noorden van 

Noord-Holland en in het oosten van Gelderland (AIVD 2009a: 38). Over de 

klasse-achtergrond van de activisten in Nederland is weinig bekend. Maar uit 

allerlei opinie-onderzoek blijkt dat vooral lager opgeleiden ontvankelijk te zijn 

voor opvattingen die met extreem-rechts verband houden, zoals 

antimigrantensentimenten en gevoelens van bedreiging en van trots op 

Nederland (o.a. Van den Bos e.a. 2009; SCP 2009; Lubbers e.a. 2009). 

 

Schattingen van de omvang van de harde kern van activisten zijn te vinden in 

de jaarverslagen van de AIVD en in de rapportages van de Monitor Racisme & 

Extremisme. Volgens een recente schatting van de AIVD (2008) zouden zo’n 

400 personen actief zijn in neonazistische actiegerichte organisaties. In de 

zevende Monitor Racisme & Extremisme (2006: 132) wordt de actieve aanhang 

van extreem-rechtse partijen, organisaties en verbanden in 2006 geschat op 

975 personen, terwijl de harde kern van activisten zou bestaan uit zo’n 135 
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personen. Daarnaast schat de Monitor Racisme & Extremisme het aantal 

extreem-rechtse gabbers of Lonsdalers op enkele duizenden. De auteurs geven 

zelf aan dat er vele haken en ogen zitten aan zulke schattingen en dat er niet al 

te veel waarde aan moet worden gehecht.  

 

Meer onderzoek is uitgevoerd naar de achtergronden van het (potentiële) 

electoraat van extreem-rechtse partijen, zoals naar de mate waarin hun ideeën 

als extreem-rechts zijn aan te merken (zie De Witte en Scheepers 1996; 

Fennema en Van der Brug 2006; Van der Brug en Fennema 2007). De 

motieven om op zulke partijen te stemmen blijken divers van aard: mensen 

stemmen niet alleen op extreem-rechtse partijen omdat ze het eens zijn met 

hun ideologie, maar ook uit protest. Het succes van extreem-rechtse partijen 

wordt bepaald door vele factoren aan zowel de aanbod- als de vraagzijde. 

Daarom zijn op grond van een toe- of afname van het aantal stemmen op 

extreem-rechtse partijen geen eenduidige conclusies te trekken over de toe- of 

afname van extreem-rechtse sympathieën in de samenleving (Fennema en Van 

der Brug 2006). Sinds de neergang van de extreem-rechtse partijen richt dit 

type onderzoek zich op het electoraat van populistische partijen, zoals de 

Leefbaren en de LPF en meer recentelijk de PVV. Een vraag hierbij is onder 

meer of deze laatstgenoemde partijen een electoraat met extreem-rechtse 

opvattingen aantrekken (zie bijv. Lubbers, Scheepers en Jaspers 2009).  

4.1.4 Extreme gedragingen 

Aan radicalisering is naast een ideologische en een organisatorische 

component ook een gedragscomponent te onderscheiden: de bereidheid om 

geweld te gebruiken voor de extreem-rechtse zaak. Sinds midden jaren ’90 van 

de vorige eeuw worden racistische en extreem-rechtse gewelddadige en 

vandalistische incidenten nauwlettend gevolgd in de tweejaarlijkse rapportages 

van de Monitor Racisme & Extremisme. In de jaarverslagen van de AIVD 

worden regelmatig enkele meer ernstige incidenten vermeld waarbij 

neonazistische organisaties betrokken zijn.  

Extreem-rechts is actief tegen zowel ‘vijanden’ als tegenstanders. Conform dit 

onderscheid gaat de Monitor Racisme & Extremisme ervan uit dat geweld van 

extreem-rechtse groepen zowel racistisch van aard kan zijn, gericht tegen 

allochtonen, als niet-racistisch, want gericht tegen politieke tegenstanders. Voor 

het rapporteren over vandalisme en geweldpleging maakt de Monitor Racisme 

& Extremisme gebruik van data afkomstig uit diverse bronnen. Het gaat om 

gedragingen in de categorieën bekladding, bedreiging, bommelding, 

confrontatie, vernieling, brandstichting, mishandeling, bomaanslag en doodslag. 
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Leden van neonazistische organisaties zijn regelmatig betrokken bij illegaal 

wapenbezit, intimidatie, bedreiging en geweldpleging (Ministerie van 

Justitie/BZK 2008). De Monitor Racisme & Extremisme constateert daarnaast 

een toenemende geneigdheid bij neonazistische groepen om confrontaties aan 

te gaan met politieke tegenstanders (Van Donselaar en Rodrigues 2008: 292). 

Toch is het toenemend gebruik van geweld niet terug te zien in de rapportage 

van geregistreerde incidenten. In de laatste twee rapporten van de Monitor 

Racisme & Extremisme wordt geconstateerd dat sinds 2000 het aantal 

demonstraties wel toeneemt, maar dat de laatste jaren het aantal gewelddadige 

incidenten afneemt, uitgezonderd de tijdelijke opleving na de moord op Van 

Gogh (Van Donselaar en Rodrigues 2006, 2008). 

Aan het monitoren van extreme gedragingen zitten allerlei haken en ogen. 

Zoals de auteurs van de Monitor Racisme & Extremisme zelf aangeven: het 

racistisch of extreem-rechtse gehalte van de gedragingen (zoals vandalisme) is 

niet altijd duidelijk en de daders en hun motivatie zijn vaak onbekend.  

 

Onderzoek naar de beweegredenen en naar hoe daders in groepsverband tot 

‘racistisch en extreem-rechts geweld’ zijn overgegaan is in Nederland 

nauwelijks voorhanden. Wel is er buitenlands onderzoek naar extreem-rechts 

geweld. Uit Scandinavisch onderzoek blijkt dat geweld van extreem-rechtse 

groepen en leden daarvan niet altijd ideologisch gemotiveerd is (Bjørgo 1997). 

In delictszaken inzake geweld tegen buitenlanders verklaren jongeren 

regelmatig het geweld gepleegd te hebben om geaccepteerd te worden door 

hun medeactivisten in de racistische formatie waarvan ze lid zijn (Bjørgo en 

Carlsson 2005: 23). Sommige racistische en nazistische groepen staan 

wantrouwig tegenover nieuwkomers, zodat deze zich eerst moeten bewijzen 

(Bjørgo 1997). Dat is vergelijkbaar met geweld plegen om een hogere status te 

verwerven in een jeugdbende. Soortgelijke verklaringen zijn gangbaar in de 

literatuur over hardcorejongeren in Nederland: hun radicale symbolen en 

provocerende uitspraken zouden vooral verklaard moeten worden uit de 

jeugdige neiging grenzen op te zoeken, te provoceren en zich te profileren 

binnen de groep. Tevens bevordert dit soort gedrag de saamhorigheid. Het 

onderzoek van Olsen (2009) onder enkele activisten die vroeger lid waren van 

diverse extremistische organisaties wijst eveneens in deze richting: 

geweldpleging zou in belangrijke mate gemotiveerd worden door de wens 

geaccepteerd te worden als volwaardig lid van zo’n groep. Door het plegen van 

gewelddadige acties kan een activist stijgen in de hiërarchie van een groep en 

de bijbehorende radicale subcultuur. 

Een heel ander perspectief op het verklaren van extreem-rechts geweld biedt 

de sociale-bewegingstheorie. Koopmans en Olzak (2004) laten zien dat de 
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ontwikkeling van extreem-rechts geweld in Duitsland mede verklaard kan 

worden op basis van de berichtgeving in de media hierover. Zij gaan uit van het 

idee dat de capaciteit van organisaties om aanhangers te mobiliseren om tot 

extreem-rechtse collectieve acties over te gaan mede bepaald wordt door de 

mogelijkheden en beperkingen die de politiek-institutionele context biedt. De 

media bemiddelen tussen deze politieke kansenstructuur en extreme 

gedragingen van de extreem-rechtse beweging. De wijze waarop journalisten 

over extreem-rechtse acties rapporteren en hoe derden hierop reageren in de 

publieke sfeer, bepalen mede de verdere ontwikkeling van collectieve acties. 

Acties die veel weerklank vinden in de pers, op televisie of op internet sites 

zullen eerder geïmiteerd worden door andere groepen. Sommige extreem-

rechtse groepen prefereren negatieve aandacht voor hun gedragingen boven 

geen aandacht. Zeer controversiële acties zullen veel weerklank vinden in de 

media, maar dit gaat ten koste van de sympathie van bevolkingsgroepen met 

extreem-rechtse sympathieën. Weinig controversiële collectieve acties vinden 

evenwel niet of nauwelijks weerklank in de media. De zichtbaarheid, de 

weerklank en de legitimiteit van eerdere collectieve acties zoals gerapporteerd 

in de media bepalen mede de verdere ontwikkeling van het extreem-rechtse 

activisme (Koopmans en Olzak 2004). Kortom, het verloop van extreem-rechts 

activisme is vanuit dit perspectief deels rationeel, want bepaald door de effecten 

in het publieke domein. De sterke toename van het aantal gewelddadige 

incidenten na de moord op Theo van Gogh is vanuit dit perspectief te verklaren 

vanwege de vele aandacht die hieraan destijds werd besteed in de media.  

De twee onderzoekspublicaties over extreem-rechtse activisten in Nederland, 

van Linden (2009) en van Gielen (2008), bieden weinig aanknopingpunten voor 

het begrijpen van de relatie tussen radicalisering en extreem gedrag. Linden 

(2009) heeft haar respondenten niet bevraagd over geweld. De respondenten 

van het onderzoek van Gielen (2008) maakten deel uit van een Almeers 

extreem-rechts jongerengroepje met neonazistische opvattingen dat 

radicaliseerde en tot gewelddadige acties overging, zoals het vernielen van een 

synagoge, een islamitische supermarkt, een school en een moskee. Ook 

gebruikten ze geweld tegen krakers en probeerden ze een kraakpand in brand 

te steken. De jongeren zaten in voorarrest op het moment dat Gielen hen 

interviewde. Uit de publicatie wordt evenwel niet duidelijk hoe de respondenten 

tot deze gedragingen zijn overgegaan en hoe ze deze legitimeerden.  

 

Een nieuw terrein van onderzoek betreft de extreem-rechtse manifestaties op 

het internet. Volgens de Trendanalyse polarisatie en radicalisering 2008 

(Ministerie Justitie/BZK 2008) zijn er zo’n 40 tot 50 Nederlandstalige extreem-

rechtse websites “met een stroom van racistische en extreem-rechtse uitingen” 



Extreem-rechts radicalisme en radicalisering 
 

 

79   Risbo-Research-Training-Consultancy 

(2008: 18). Het Meldpunt Discriminatie Internet (Van der Krogt 2009) heeft 

rechts-extremistische websites onderzocht. De meeste strafbare 

discriminerende uitingen komen voor op websites met een neonazistische 

inslag.  

4.1.5 Verhouding tot de omgeving 

Hoe verhoudt extreem-rechts zich tot zijn omgeving? Hierboven is al een 

opmerking gemaakt over het draagvlak in de samenleving voor opvattingen die 

als extreem-rechts kunnen worden aangemerkt. Anti-immigrantengevoelens 

onder de bevolking worden sinds tientallen jaren gemeten door 

opinieonderzoeken. Sinds de eeuwwisseling lijken deze gevoelens samen met 

nationalistische opvattingen op bredere steun te kunnen rekenen onder het 

electoraat en onder de bevolking in het algemeen (Entzinger en Dourleijn 2008; 

Lubbers e.a. 2009; SCP 2009; Entzinger 2009). Met name de meningen over 

moslims in Nederland zijn sinds het begin van de eenentwintigste eeuw 

negatiever geworden. Dit geldt in het bijzonder voor de lager opgeleide 

autochtone Nederlanders, alhoewel ook onder hoog opgeleide autochtonen een 

aanzienlijke groep negatiever over moslims is gaan denken (SCP 2009). Hieruit 

kunnen evenwel geen conclusies worden getrokken over het draagvlak voor de 

extreem-rechtse ideologie in het algemeen. Wel maken dit soort bevindingen 

duidelijk dat sprake is van bredere steun onder bepaalde bevolkingsgroepen 

voor thema’s waarop extreem-rechts zich profileert, zoals de vrees voor 

‘islamisering’ van de samenleving en de angst voor maatschappelijke 

veranderingen als gevolg van immigratie.  

 

De maatschappelijke context en de verhouding tot de omgeving spelen een 

belangrijke rol bij de ontwikkeling van extreem-rechts radicalisme. Een 

vergelijking van Nederlands extreem-rechts met extreem-rechtse bewegingen in 

Italië, Frankrijk, België en Duitsland van eind jaren ’90 van de vorige eeuw laat 

zien dat extreem-rechts weliswaar in alle landen wordt gestigmatiseerd, maar 

dat deze stigmatisering in Nederland – en in Duitsland - het sterkst is 

(Klandermans en Mayer 2006). Activisten binnen de extreem-rechtse beweging 

in Nederland zijn ‘besmette buitenstaanders’: extreem-rechts heeft een negatief 

imago en extreem-rechtse activisten worden gemarginaliseerd (Linden 2009). 

Als de betrokkenheid van personen bij extreem-rechts bekend wordt, kunnen ze 

hun baan verliezen, uit verenigingen worden verwijderd, hun vrienden verliezen 

en gebrouilleerd raken met hun familie. Kortom, er zijn hoge sociale en 

maatschappelijke kosten verbonden aan activisme in extreem-rechtse 

formaties. Mensen die kiezen voor actieve participatie aan de extreem-rechtse 
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beweging zijn daardoor steeds sterker aangewezen op hun contacten binnen 

de extreem-rechtse beweging. 

Sociale weerstand en stigmatisering treden op zo gauw bekend wordt dat 

iemand participeert aan een extreem-rechtse formatie, maar ook in een eerder 

stadium kunnen personen met extreem-rechtse sympathieën te maken krijgen 

met stigmatisering. De respondenten uit het onderzoek van Gielen (2008) 

ondervonden al op jonge leeftijd sociale weerstand, onder andere vanwege hun 

voorkeur voor hardcoremuziek en -kleding en symbolen die bij deze subcultuur 

horen. De omgeving sprak hen hierop aan, reageerde negatief en soms met 

geweld (o.a. confrontaties met allochtonen). De jongeren uit haar onderzoek 

zeiden dat zij mede hierdoor zich zijn gaan verdiepen in nationaalsocialistische 

literatuur. Vanaf dat moment kwamen ze openlijk uit voor hun 

nationaalsocialistische ideeën, onder meer op school, wardoor de sociale 

weerstand verder toenam. Dit bleek een motief te zijn om contact te zoeken met 

gelijkgestemden, vooral via internet. Ook uit het onderzoek van De Koster en 

Houtman (2006, 2008) komt naar voren dat deelname aan het webforum 

Stormfront “kan worden begrepen als een reactie op de ervaring van sociale 

weerstand wegens een deviante identiteit – als een reactie op stigmatisering 

dus”. En volgens deze auteurs genereert “het in Nederland breed gedragen 

progressieve gedachtegoed sociale uitsluiting” (De Koster en Houtman 2006: 

244) van jongeren met nationalistische opvattingen.  

Het onderzoek van Gielen (2008) en Linden (2009) wijst tevens op overlap 

tussen de extreem-rechtse formaties en bredere subculturen die zich 

onderscheiden door kleding, uiterlijk en muziekstijl. Uiteraard zijn niet alle 

jongeren uit deze subculturen actief in extreem-rechtse formaties, maar ze 

vormen wel een groep sympathisanten en een ‘pool’ voor rekrutering van 

activisten. In Nederland is weinig onderzoek voorhanden over de banden 

tussen extreem-rechtse subculturen en formaties, uitgezonderd onderzoek naar 

hardcore of Lonsdalejongeren.  

 

De wijze waarop personen met extreem-rechtse sympathieën reageren op 

sociale weerstand en stigmatisering kan sterk verschillen per individu. Dit komt 

naar voren uit het onderzoek van Linden (2009) onder activisten van wie velen 

al langere tijd actief waren binnen extreem-rechts. Het betrof dus niet alleen 

jongeren. Alle geïnterviewden vertelden over hun ervaringen met repressieve 

maatregelen van de overheid, aanvallen of bedreigingen van de antifascistische 

tegenbeweging en uitsluiting door hun sociale omgeving. De wijze waarop ze 

met repressie, marginalisering en stigmatisering omgingen verschilde per 

persoon. Linden (2009) werkt in haar onderzoek met een typologie van 

activisten (de typen ‘revolutionair’, ‘zoeker’, ‘bekeerling’ en ‘conformist’). Het 
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blijkt dat vooral diegenen die nauw verbonden zijn met de extreem-rechtse 

subcultuur en die de maatschappelijke orde willen verstoren of omverwerpen 

(het type ‘revolutionair’) en diegenen die binnen de grenzen van de rechtsstaat 

een podium zoeken voor het uitdragen van hun nationalistische visie (het type 

‘zoeker’) ook de aantrekkelijke kanten van de sociale en politieke weerstand 

inzien. Het creëert een soort ‘verszetssfeer’ die voor dit type activisten de 

spanning erin houdt en als een aansporing wordt opgevat om zich in te zetten 

voor extreem-rechts. Uit het onderzoek van Linden (2009) blijkt dat anderen 

zich boos maken over deze weerstand en zich in de hoek gedreven voelen door 

de repressieve maatregelen en de stigmatisering. Dit was het geval bij 

activisten die willen opkomen voor de doorsnee Nederlanders die in hun ogen 

in de verdrukking zitten (het type ‘bekeerling’) en degenen die via een relatie 

binnen de beweging terecht zijn gekomen (het type ‘conformist’).  

Het onderzoek van Linden (2009) wijst tevens erop dat ervaringen van 

stigmatisering en marginalisering voor de meeste respondenten geen reden 

vormden zich uit de actieve politiek terug te trekken (Linden 2009: 266). Daarbij 

moet wel worden aangetekend dat Linden de respondenten geselecteerd heeft 

op grond van hun activistenloopbaan, zodat degenen die vanwege de sociale 

gevolgen van hun activisme in de beginfase de organisaties alweer de rug 

hadden toegekeerd, niet in haar onderzoek zijn vertegenwoordigd. Hoe meer 

een activist al geïnvesteerd heeft in de extreem-rechtse beweging – met alle 

sociale en maatschappelijke gevolgen van dien – hoe moeilijker het zal zijn om 

de extreem-rechtse beweging te verlaten. Sociaal-psychologisch onderzoek laat 

ook zien dat conflicten met de buitenwereld een positieve bijdrage kunnen 

leveren aan de groepscohesie. Dat kan bevorderlijk zijn voor verdere 

radicalisering. In feite is bij extreem-rechts sprake van het omgekeerde sekte-

effect: maatschappelijk isolement dat voor een belangrijk deel door de 

buitenwereld wordt opgelegd aan een groep (Klandermans en Mayer 2006).  

 

Hoe radicaler en compromislozer de extreem-rechtse activisten en formaties, 

hoe meer het maatschappelijk en sociaal isolement ook vanuit de formatie zelf 

wordt bevorderd. Dit wordt bevestigd door het onderzoek van Gielen (2008); de 

compromisloze houding van de radicaliserende jongeren uit haar onderzoek 

maakt contact met mensen buiten de extreem-rechtse beweging moeilijk of 

zelfs onmogelijk. Het trekken van duidelijke groepsgrenzen is een tweezijdig 

proces. Zo constateert Gielen (2008: 132) dat bij haar respondenten opvallend 

vaak een multipele identiteit ontbreekt: hun nationaalsocialistische identiteit lijkt 

in alle contexten de boventoon te voeren, ook op school en als ze met vrienden 

onder elkaar zijn. De jongens die ze heeft onderzocht waren ook erg ‘streng in 
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de leer’, waardoor relaties met andersdenkenden problematisch werden. Zo zei 

een van de jongens een hekel te hebben ‘aan mensen die profiteren van de 

Nederlandse overheid’. Hij kon er slecht tegen dat zijn vader een uitkering had 

en niet wilde werken, en daarom zei hij een slechte band met zijn vader te 

hebben (Gielen 2008: 53). Deze ‘strengheid in de leer’ en het feit dat hun 

neonazi-identiteit in alle situaties de boventoon lijkt te voeren kan tot vele 

conflicten met anderen leiden. Uit het onderzoek van Gielen blijkt verder dat op 

school de jongens weliswaar zich niet goed begrepen voelden, maar dat de 

sociale druk tot aanpassing op school niet altijd groot was. Op een spreekbeurt 

waarin de Holocaust werd ontkend, werd bijvoorbeeld halfslachtig gereageerd. 

 

Radicalisering kan samengaan met een toename van stigmatisering en 

isolement. De respondenten van het onderzoek van Gielen (2008) werden in 

eerste instantie door hun ouders niet als abnormaal gezien. De jongens 

deelden veelal hun xenofobe en nationalistische opvattingen met hun ouders. 

Maar vanaf het moment dat ze met Justitie in aanraking kwamen, hadden ze in 

de ogen van hun ouders de grens overschreden. Een vergelijkbaar beeld komt 

naar voren uit het onderzoek van Van Donselaar (2005) naar hardcorejongeren; 

zij deelden hun anti-immigrantengevoelens geregeld met hun ouders. De 

invloed van ouders op extreem-rechtse jongeren blijkt dus groot, zowel bij de 

ontwikkeling van opvattingen als bij hun deelname in de extreem-rechtse 

beweging. Op basis van dit beperkte onderzoek kunnen echter geen algemene 

conclusies worden getrokken. Uit het onderzoek van Linden (2009) komt een 

ander beeld naar voren. De respondenten met de meest radicale opvattingen 

(het type ‘revolutionair’) gaven vrijwel allemaal aan dat ze thuis te maken 

hadden met ‘politiek correct’ denken: dat discriminatie niet mag en dat mensen 

met gelijk respect moeten worden behandeld (Linden 2009: 105). De 

respondenten van dit type kwamen overwegend uit middenklassegezinnen en 

in die zin verschilden ze van de respondenten uit het onderzoek van Gielen.  

 

Het zal duidelijk zijn dat extreem-rechtse formaties geen goede banden hebben 

met overheden en mainstream organisaties. Wel zijn er verbanden met andere 

extreem-rechtse formaties, bijvoorbeeld in de vorm van samenwerking bij 

demonstraties. Bij neonazistische formaties kan de jodenhaat zo sterk zijn dat 

zij zich zelfs identificeren met radicale moslims en bijvoorbeeld 

gelegenheidscoalities aangaan bij anti-Israël demonstraties (Van Donselaar en 

Rodrigues 2008: 50). Dit laatste is het geval bij de neonazistische Racial 

Volunteer Force (RVF), een radicale actiegroep die is voortgekomen uit de 
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Nationaal-Socialistische Aktie (NSA).35 Verder blijken er contacten te zijn met 

neonazi’s in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat onder meer 

om deelname aan demonstraties en uitwisseling van nazistische prullaria 

(Ministerie van Justitie/BZK 2008: 17). Internet en andere moderne 

communicatiemiddelen hebben het onderhouden van zulke contacten 

vereenvoudigd. Sommige Nederlandse organisaties zijn – althans officieel - 

onderdeel van internationale netwerken. Blood & Honour Nederland is een 

onderdeel van het internationale netwerk Blood & Honour, het enige extreem-

rechtse netwerk dat op belangstelling van Interpol kan rekenen (TSSRL 2008a). 

Voorpost Nederland is onderdeel van een internationaal netwerk van Vlaamse 

origine en heeft ook Zuid-Afrikanen in het bestuur (Gielen 2008), maar dit 

internationale verband lijkt weinig om het lijf te hebben. Extreem-rechtse 

formaties kunnen ook over de grenzen heen elkaar beïnvloeden. Volgens de 

Monitor Racisme & Extremisme zou de strategie van de Duitse neonazigroep 

de Autonome Nationalisten – gericht op het creëren van een eigen sociaal-

culturele jeugdstijl - als inspiratiebron dienen voor de Nederlandse Racial 

Volunteer Force (Van Donselaar en Rodrigues 2009: 50).  

4.2 Voorwaarden voor radicalisering  

Waarom worden individuen radicaal? Zowel individuele als maatschappelijke 

factoren zullen hierbij in wisselwerking met elkaar een rol spelen. In het vorige 

hoofdstuk hebben we gezien dat deze twee benaderingen prominent in de 

literatuur over islamitisch radicalisme (en terrorisme) aanwezig zijn. De 

literatuur over hedendaags extreem-rechts in Nederland is overwegend 

beschrijvend van aard (zoals de Monitor Racisme & Extremisme) en is 

nauwelijks gebaseerd op onderzoek onder activisten zelf. De vraag waarom 

individuen radicaal worden of voor een radicale organisatie kiezen, komt 

daarom niet of nauwelijks aan de orde. Dit is wel het geval in de twee redelijk 

recente studies die zijn gebaseerd op interviews met activisten: de studies van 

Linden (2009) en van Gielen (2008). Maar deze twee studies, in combinatie met 

enkele andere relevante publicaties, geven slechts in zeer beperkte mate 

antwoord op de vragen die in deze paragraaf centraal staan. 

 
35  Enkele respondenten uit het neonazistische netwerk dat Gielen (2008: 46) heeft onderzocht 

zeggen ook te sympathiseren met Hamas en Hezbollah “omdat ze worden onderdrukt door de 
joden”, en de president van Iran wordt door een van de jongens als een van zijn helden 
genoemd “omdat hij openlijk de holocaust ontkent”. 
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4.2.1 Individuele factoren  

Na de Tweede Wereldoorlog zijn de ‘oorzaken’ voor sympathie voor 

fascistische, nazistische en andere extreem-rechtse opvattingen vaak gezocht 

bij persoonlijkheidskenmerken. De oorzaken werden bijvoorbeeld gezocht bij de 

autoritaire persoonlijkheidstructuur van individuen die zou zijn ontwikkeld door 

een traditionele wijze van opvoeding. In de lijn van de theorie van ‘The 

Authoritarian Personality’ (Adorno e.a. 1950) werden psychologische tests 

ontworpen om autoritaire van niet-autoritaire personen te onderscheiden. 

Voortbouwend op deze theorie is veel psychologisch onderzoek gedaan, ook in 

Nederland. Het uitgangspunt van dit soort onderzoek was dat er iets mis was 

met extreem-rechts activisten: ze waren irrationeel, gefrustreerd of misleid (Blee 

1996; Linden 2009). In onderzoek naar extreem-rechtse opvattingen van het 

electoraat van extreem-rechtse partijen wordt nog steeds gemeten in hoeverre 

autoritaire denkbeelden steun vinden bij deze kiezers (zie bijvoorbeeld Lubbers 

e.a. 2009). Law and order en daadkracht zijn traditioneel elementen die door 

extreem-rechtse partijen van belang worden geacht en ze zijn te scharen onder 

het eerder genoemde leiderschapsprincipe dat een van de vijf hoofdelementen 

zou vormen van de extreem-rechtse ideologie. De relatie met opvoeding komt 

naar voren in allerlei onderzoeksliteratuur over het verband tussen opvoeding 

en het ontwikkelen van xenofobe en autoritaire attituden (zie bijvoorbeeld Sitzer 

en Heitmeyer 2008: 175-177). 

In de loop van de tijd is kritiek gekomen op de eenzijdigheid van de theorie van 

de autoritaire persoonlijkheid. Een eenduidig antwoord op de vraag waarom 

mensen actief worden en blijven binnen extreem-rechtse - inclusief 

neonazistische – organisaties blijkt onmogelijk in termen van alleen 

persoonlijkheidskenmerken (Linden 2009). Het is niet mogelijk om op basis van 

een theorie over één persoonlijkheidstype een verklaring te kunnen geven voor 

de diversiteit aan activisten binnen de extreem-rechtse beweging en voor de 

ontwikkeling gedurende de activistenloopbaan. De keuze voor extreem-rechts 

activisme blijkt niet irrationeel te zijn voor de activisten: vanuit hun optiek zijn er 

goede redenen om zich bij zo’n formatie aan te sluiten (Blee 1996; Bjørgo 1997; 

Klandermans en Mayer 2006; Linden 2009). Het onderzoek van Linden (2009) 

onder 36 extreem-rechtse activisten laat zien dat zij volgens de onderzoekster 

heel normale mensen zijn: hun participatie aan extreem-rechts is even rationeel 

of irrationeel als de deelname aan andere sociale bewegingen. Haar onderzoek 

geeft een goed beeld van de diversiteit aan activisten binnen extreem-rechtse 

organisaties eind jaren ’90, maar het gaat wel om activisten binnen relatief 

‘gematigde’ extreem-rechtse partijen zoals de CD, die zich - althans naar buiten 

toe - aan de grenzen van de wet hielden.  
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Deze kritiek impliceert niet dat autoritaire karaktertrekken en andere 

persoonlijkheidskenmerken geen rol zouden spelen. Wel betekent het dat de 

werkelijkheid gevarieerder is en dat de ‘oorzaken’ voor deelname aan een 

radicale partij niet alleen bij persoonlijkheidskenmerken moet worden gezocht. 

Individuen kunnen zich om verschillende redenen aangetrokken voelen tot 

extreem-rechts activisme, bijvoorbeeld vanwege de zucht naar sensatie en 

avontuur of het gewelddadige imago van neonazistische formaties (zie Bjørgo 

1997, 2009). Gielen (2008: 47) constateert overigens in haar onderzoek dat de 

persoonlijkheden van de door haar onderzochte jonge neo-nazistische 

activisten wel veel overeenkomsten vertonen met de autoritaire persoonlijkheid 

zoals beschreven door Adorno e.a. (1950): fixatie op normen en waarden, 

kritiekloze verering van leiders, geloof in complottheorieën en bovennatuurlijke 

krachten, in combinatie met homohaat. Ook waren de jongens opgevoed door 

ouders die zelf xenofobe en nationalistische opvattingen erop na hielden (vgl. 

Van Donselaar 2005). Op basis hiervan zijn echter geen algemene conclusies 

te trekken over extreem-rechtse activisten. Het onderzoek van Gielen (2008) 

betrof een kleine en specifieke groep van respondenten, en bovendien baseert 

zij zich alleen op interviews met de activisten zelf. Zij heeft geen interviews 

gehouden met hun ouders.  

4.2.2 Maatschappelijke factoren  

Sociale, culturele, politieke en economische omstandigheden kunnen een 

voedingsbodem vormen voor de opkomst en de aantrekkingskracht van 

extreem-rechts. Dit is een klassiek onderzoeksthema sinds de opkomst van 

fascistische partijen in de jaren ’30 van de vorige eeuw. Vanuit een macro-

sociaal en historisch perspectief bezien lijken politieke, economische en sociale 

instabiliteit een belangrijke voedingsbodem voor extreem-rechtse organisaties 

en activisme (TTSRL 2008a; vgl. Lia en Skjølberg 2004). Zo zou het extreem-

rechts ‘terrorisme’ in het Europa van de jaren ‘70 van de vorige eeuw mede zijn 

toegenomen als reactie op het extreem-linkse terrorisme en activisme van die 

tijd (TTSRL 2008a). De relatie tussen de veranderende maatschappelijke 

context en het electorale succes van extreem-rechtse partijen is weer een heel 

ander thema van onderzoek. De aanwezigheid van 

immigrantengemeenschappen en de economische conjunctuur lijken van 

invloed op het electorale succes van deze partijen. Maar uiteindelijk is een 

complex samenstel van factoren aan de aanbod- en vraagzijde nodig om de 

opgang en neergang van het electorale succes van zulke partijen te kunnen 

verklaren (Van Donselaar en Buijs 1994: 104-108; Van den Brug & Fennema 

2007). 
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In de hedendaagse Nederlandse literatuur is weinig aandacht voor de rol van 

de sociale, culturele, politieke en economische omstandigheden als een 

mogelijke voedingsbodem voor extreem-rechts activisme en radicalisering. Wel 

verwijzen activisten uit het onderzoek van Linden (2009) en Gielen (2008) naar 

allerlei gebeurtenissen en ontwikkelingen die hen aan het denken en twijfelen 

hebben gezet. Maar een systematische analyse van de invloed van 

contextfactoren op extreem-rechts activisme is niet te vinden in de literatuur.  

Contextfactoren lijken in ieder geval van belang als katalysator. Zo nam na de 

moord op Van Gogh het aantal brandstichtingen, vernielingen en confrontaties 

waarbij extreem-rechtse groepen betrokken waren tijdelijk zeer sterk toe. Maar 

extreem-rechts als sociale beweging is voor de aanwas van nieuwe actieve 

leden niet afhankelijk van dit soort incidenten. Immers, extreem-rechts heeft 

continu sympathisanten en activisten aangetrokken sinds de jaren ’70. Het is 

een sociale beweging die zich afzet tegen de verspreiding van progressieve, 

post-industriële, niet traditionele waarden en levensstijlen (Klandermans en 

Mayer 2006: 271). In deze zin zijn de opkomst en het voortbestaan van 

extreem-rechts wel afhankelijk van de maatschappelijke omstandigheden: 

extreem-rechts is op te vatten als een tegenbeweging, bevreesd voor de 

vermeende aantasting van de nationale identiteit zowel van buitenaf (door 

migranten) als van binnenuit. De resultaten van het onderzoek van De Koster 

en Houtman (2006) en van Gielen (2008) bevestigen die beeld. De 

respondenten uit het onderzoek van Gielen (2008) voelden zich erg betrokken 

bij de samenleving en stelden met discussies en flyeren thema’s aan de kaak 

zoals drugs en coffeeshops, fast food op school en de ‘multiculti-dictatuur’. Wie 

niet wil werken was in hun ogen een profiteur, en kraken van huizen werd 

oneerlijk bevonden omdat anderen wel hard moeten werken om een huis te 

huren (Gielen 2008, 51, 53, 54).  

4.3 Eerste contact en aantrekkingskracht  

In deze en de volgende paragraaf worden empirische inzichten uit de 

onderzoeksliteratuur besproken die een antwoord geven op de vraag hoe 

individuen in contact komen met extreem-rechts en hoe ze vervolgens kunnen 

radicaliseren. Deze paragraaf gaat in op de fase van oriëntatie en eerste 

contact terwijl de volgende paragraaf radicalisering binnen extreem-rechtse 

formaties behandelt. De centrale vragen van deze paragraaf zijn: hoe komt men 

in contact met de extreem-rechts en welke aantrekkingskracht gaat uit van 

extreem-rechts? 
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Het is nodig om van te voren te wijzen op de beperkingen van de 

onderzoeksliteratuur over hedendaags extreem-rechts activisme in Nederland. 

Niet alleen is de literatuur beperkt in omvang, maar de literatuur die voorhanden 

is, heeft zelden betrekking op extremistische formaties. Mede hierdoor zijn de 

inzichten over radicalisering beperkt. Onderzoek onder radicale activisten is een 

vereiste voor constateringen over radicalisering. Twee publicaties over extreem-

rechts activisme voldoen hieraan en worden daarom vaak aangehaald in deze 

en de volgende paragraaf: de studies van Linden (2009) en Gielen (2008). 

Inzichten hieruit worden aangevuld met bevindingen uit enkele andere 

Nederlandse (zoals de Monitor Racisme & Extremisme) en buitenlandse 

publicaties (Klandermans en Mayer 2006, Bjørgo 1997, 2009). De studies van 

Linden en Gielen zijn beide gebaseerd op interviews met activisten die hun 

persoonlijk perspectief weergeven op de eigen activistenloopbaan. Het 

promotieonderzoek van Linden (2009) bestond uit uitgebreide diepte-interviews 

met een aanzienlijk aantal (36) respondenten die volgens de auteur een 

dwarsdoorsnede vormden van de extreem-rechtse activisten die eind jaren ’90 

actief waren binnen extreem-rechtse politieke partijen. Het onderzoek was een 

onderdeel van een groter Europees project met een vergelijkbaar 

onderzoeksdesign in België, Duitsland, Frankrijk en Italië. Hierover wordt 

gerapporteerd in Klandermans en Mayer (2006). Hierdoor is het mogelijk de 

resultaten voor Nederland met die van enkele andere Europese landen te 

vergelijken. Wel is het onderzoek enigszins verouderd; en extreem-rechtse 

politieke partijen zijn momenteel electoraal gezien van geen betekenis meer. De 

publicatie van Gielen (2008) is van recentere datum. Het onderzoek, gebaseerd 

op een Masterscriptie, is van een beperktere omvang. Zij interviewde enkele 

jaren geleden enkele activisten die in voorarrest zaten en die deel uitmaakten 

van een radicaliserende groep jongeren binnen de Almeerse afdeling van 

Voorpost. De studie van Gielen behandelt jongeren die duidelijk geradicaliseerd 

zijn. Radicalisering is in het geheel geen thema in het onderzoek van Linden 

(2009); de respondenten van haar onderzoek lijken ook maar in beperkte mate 

radicaal of te radicaliseren. Toch bevat ook haar onderzoek relevante inzichten 

voor de vragen van deze en de volgende paragraaf. 

 

Een fase van oriëntatie op de extreem-rechtse beweging - gedachtegoed, 

websites, literatuur, formaties - gaat vaak vooraf aan het eerste contact met een 

extreem-rechtse formatie. Linden (2009) definieert de oriëntatiefase in haar 

model van groepssocialisatie als de fase tot het eerste contact van personen 

met een extreem-rechtse organisatie. Hoe en waarom gaan individuen zich op 

deze beweging en organisatie oriënteren? Hoe en waar komen de eerste 
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contacten tot stand en wie spelen daarbij een rol? Wat is de aantrekkingskracht 

van extreem-rechts en wat heeft het de activisten te bieden?  

 

Werving van nieuwe leden krijgt weinig aandacht in de literatuur over extreem-

rechtse organisaties36. De activisten uit het onderzoek van Linden (2009) en 

Gielen (2008) hebben voor een belangrijk deel uit eigen beweging contact 

gezocht met radicale formaties of met andere radicale activisten, maar dat sluit 

niet uit dat hierbij tevens werving of publiciteit in de media een rol speelde. 

Doordat beide onderzoeken gebaseerd zijn op interviews met respondenten 

staat hun perspectief op hun verleden centraal, en dit leidt onvermijdelijk tot 

vertekening. Het is goed mogelijk dat respondenten vanuit hun perspectief 

vooral de nadruk leggen op hun eigen initiatief en de continuïteit met het 

verleden. Maar daarnaast hebben zij ook respondenten onderzocht die via 

relaties in een organisatie zijn gekomen. Vaak gaat het dan om meelopers die – 

zonder oriëntatiefase – direct via bijvoorbeeld vrienden of partners in een 

formatie gaan participeren. In zowel het onderzoek van Linden (2009) als dat 

van Gielen (2008) worden terloops allerlei wervingsactiviteiten genoemd. Het 

Almeerse jongerenplatform moedigde leden aan om vrienden die ook tegen de 

‘multiculti-dictatuur’ waren mee te nemen naar de borrels (Gielen 2008: 51).  

Ook werd buiten de vriendenkring geworven, via virtuele contacten op een 

Almeers webforum (Gielen 2008: 52). Overigens komt uit andere literatuur naar 

voren dat neonazistische groepen in eerste instantie zeer wantrouwig zijn 

tegenover nieuwelingen (Bjørgo 1997, 2009); daarvan lijkt in het door Gielen 

(2008) onderzochte netwerk geen sprake.  

 

Het onderzoek van Linden (2009) en Gielen (2008) biedt meer inzicht in hoe en 

waarom personen zich gaan oriënteren op de extreem-rechtse beweging en 

hoe het eerste contact tot stand komt. Linden (2009) hanteert in haar onderzoek 

een typologie van vier typen activisten om orde te kunnen aanbrengen in het 

interviewmateriaal; deze typologie is al eerder aangeduid.37 De typologie maakt 

de diversiteit aan typen activisten binnen extreem-rechts duidelijk. De diverse 

typen activisten oriënteren zich vanuit verschillende achtergronden, vanwege 

verschillende motieven en in verschillende levensfasen op de extreem-rechtse 

beweging. Zo zien sommige activisten hun extreem-rechtse activistenloopbaan 

 
36  Werving door extreem-rechts is een punt van aandacht in vooral de literatuur over de 

hardcore (ofwel Lonsdale) jongerennetwerken. Dit is al eerdere besproken in paragraaf 4.1.1. 
37  Ter recapitulatie: Linden (2009) onderscheidt ‘revolutionairen’ (‘die de maatschappelijke en 

politieke orde willen verstoren en omverwerpen’), de ‘zoekers’ (‘die een plek zoeken in de 
politieke arena waar ze hun visie kunnen verkondigen en willen meedoen aan het 
maatschappelijk debat’), de ‘bekeerlingen (die ‘iets willen betekenen en doen voor de 
doorsnee Nederlander die inde verdrukking zit’) en de ‘conformisten’ (die hun relatie met hun 
vriend of partner binnen de beweging goed willen onderhouden). 
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als een duidelijke breuk met het verleden, terwijl andere de aansluiting bij de 

beweging in termen van continuïteit beschrijven. Ook sluiten verschillende 

typen zich in verschillende leeftijdfasen aan bij extreem-rechts. De meest 

radicalen (de ‘revolutionairen’) zijn vooral diegenen die zich al op jonge leeftijd 

met extreem-rechts associëren, terwijl degenen die zich pas op latere leeftijd 

zich tot extreem-rechts ‘bekeren’ veelal behoren tot de relatief gematigde facties 

van extreem-rechts (typen ‘bekeerling’ en ‘zoeker’). Extreem-rechts is niet 

alleen het domein van jongeren. De focus op jongeren in veel literatuur over 

extreem-rechts zou dit haast doen vergeten. De typologie maakt tevens 

duidelijk dat de motieven om zich aan te sluiten sterk kunnen variëren. 

Sommige activisten participeerden al aan een neonazistische subcultuur en 

wilden de bestaande orde omver werpen (type ‘revolutionair’), andere zochten 

een podium voor het uitdragen van hun nationalistische visie (de ‘zoeker’), weer 

andere waren door een persoonlijke crisis zich ‘bewust geworden’ van het 

‘falend systeem’ en wilden opkomen voor ‘medeslachtoffers’ en ‘verdrukten’ 

(type ‘bekeerling’), en ten slotte is er de categorie van meelopers, die via 

relaties binnen waren gekomen (type ‘conformist’) (Linden 2009).  

Het meest interessant voor deze literatuurstudie zijn de activisten van het type 

‘revolutionair’. Deze voelen zich over het algemeen al op jonge leeftijd 

aangetrokken tot radicale ideeën en oriënteren zich vanuit een neonazistische 

subcultuur van straatactie, nazi-skinheadmuziek en de bijbehorende 

uitgaansscene, en Hitlerverheerlijking op de extreem-rechtse politiek. In eerste 

instantie spelen bij deze jongeren provocatie en zucht naar avontuur een rol. Zij 

ontwikkelen al snel hun radicale opvattingen: racistische en neonazistische 

denkbeelden, afwijzing van de gevestigde politiek en een voorkeur voor 

buitenparlementaire strijd om de bestaande orde omver te werpen (‘revolutie’). 

Ze voelen zich op jonge leeftijd tot de meest radicale groeperingen binnen 

extreem-rechts aangetrokken. Dit type van ‘revolutionair’ kwam in de andere 

landen van het Europese onderzoeksproject - Duitsland, België, Frankrijke en 

Italië – het meest voor. Naar de opvatting van Klandermans en Mayer (2006: 

270) vormt dit type de kern van de extreem-rechtse beweging in Europa. Het 

onderzoek van Linden laat zien dat de extreem-rechtse beweging in Nederland 

– althans eind jaren ’90 – meer gemêleerd was. Het is zeer goed mogelijk dat 

dit samenhangt met een andere constatering van Klandermans en Mayer 

(2006), namelijk dat Nederland in tegenstelling tot de andere onderzochte 

landen geen stevige nationalistische en extreem-rechtse traditie heeft waarop 

kan worden voortgebouwd.  

 

De resultaten van het onderzoek van Gielen (2008) geven een ander beeld van 

de oriëntatie en het eerste contact. Haar onderzoek bestond uit een kleiner 
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aantal interviews (het precieze aantal blijft onduidelijk) met geradicaliseerde 

jongeren uit een klein, lokaal platform of netwerk. Daarom kunnen op basis van 

haar onderzoek geen algemene conclusies worden getrokken over de activisten 

binnen extreem-rechtse netwerken in het huidige Nederland. De jongens komen 

het meest overeen met het type ‘revolutionair’ uit het onderzoek van Linden 

(2009). Bij de respondenten van het onderzoek van Gielen (2008) begon de 

ontwikkeling van extreem-rechtse opvattingen ook op jonge leeftijd. Contacten 

met familieleden, internet en voor sommigen ook de hardcore-scene speelden 

hierbij een rol, evenals negatieve ervaringen zoals confrontaties met allochtone 

jeugdgroepen. Gielen (2008) concludeert dat al haar respondenten bepaalde 

specifieke traumatische gebeurtenissen als een breukpunt in hun leven hebben 

ervaren, zoals bedreiging en mishandeling door ‘buitenlanders’, maar ook 

gebeurtenissen zoals de moord op Fortuyn en Van Gogh. Deze gebeurtenissen 

hebben hen ertoe aangezet zich te verdiepen in nationaalsocialistische 

literatuur en websites. In 2004-2005 hebben deze jongeren elkaar zo leren 

kennen - via MSN- en een eerste ontmoeting afgesproken. Zo kwam een lokaal, 

fluïde netwerk tot stand, dat zich in eerste instantie vooral richtte op het 

bespreken van wat in hun ogen hot items waren. Op het moment dat Gielen 

(2008) hen interviewde, hielden ze allen uitgesproken nationaal-socialistische 

en antisemitische opvattingen erop na.  

Het is opvallend dat Gielen (2008) een grote rol toekent aan traumatische 

gebeurtenissen als katalysatoren. Deze gebeurtenissen zouden geleid hebben 

tot een ‘breuk’ met het verleden. Toch kan in termen van Linden (2009) eerder 

gesproken worden van een continuïteit in de levensloop van deze jongens, 

want ze zijn al opgevoed in gezinnen met zeer rechtse opvattingen. Het is ook 

mogelijk dat de respondenten de traumatische gebeurtenis als keerpunt als een 

soort rechtvaardiging achteraf opvoeren. Dit kan een gevolg zijn van de 

methode van ‘life story interviews’ waarin het perspectief van de respondent 

centraal staat. Aan de andere kant komen dit soort traumatische 

gebeurtenissen als katalysator in de levensloop van activisten vaker naar voren 

in de literatuur (bijv. Blee 1996).  

 

Wat is de aantrekkingskracht van extreem-rechts? Wat zijn de motieven voor 

personen om zich te oriënteren op en contact te zoeken met extreem-rechtse 

formaties? Volgens Bjørgo (1997; Bjørgo en Carlsson 2005) kunnen individuen 

zich met verschillende motieven aansluiten bij en participeren in een extreem-

rechtse groep: vanwege ideologie, politiek, provocatie, woede, bescherming, 

uitproberen, spanning, geweld, wapens en uniformen, rebellie, het zoeken van 

een substituut voor familie of vrienden dan wel het zoeken naar een positieve 

identiteit. Ook de resultaten van het onderzoek van Linden (2009) en van 



Extreem-rechts radicalisme en radicalisering 
 

 

91   Risbo-Research-Training-Consultancy 

Klandermans en Mayer (2006) laten zien dat de motieven zeer divers kunnen 

zijn. Daarnaast geeft het onderzoek van Linden (2009) duidelijk aan dat de rol 

die deze motieven spelen kan verschillen in de diverse stadia van de loopbaan 

van extreem-rechtse activisten. Ideologie blijkt in de beginfase van oriëntatie en 

aansluiting vaak niet zo’n belangrijke rol te spelen, omdat veel van de 

respondenten nog geen uitgewerkte visie hebben ontwikkeld. Veel van haar 

respondenten sloten zich aan omdat zij sociale en politieke veranderingen 

wilden bewerkstelligen door deelname aan de beweging. Bij sommigen speelde 

ook de identificatie met de extreem-rechtse subcultuur een rol.  

Ook uit Scandinavisch onderzoek (Bjørgo 1997, 2009; Bjørgo en Carlsson 

2005) komt naar voren dat ideologie onder extreem-rechtse jongeren over het 

algemeen niet de hoofdrol speelt bij toetreding tot extreem-rechtse formaties. 

De jongeren zoeken veelal aansluiting bij zo’n groep vanwege andere motieven, 

zoals bescherming tegen waargenomen bedreigingen, negatieve ervaringen 

met linkse anti-fascisten en immigranten, woede en frustraties over ervaren 

onrecht, de behoefte aan een vriendenkring, maar ook het zoeken van avontuur 

en de aantrekkingskracht van wapens en geweld die uitgaat van 

neonazigroepen (Bjørgo 2009; Bjørgo en Carlsson 2005). Vaak komen de 

jongeren via vrienden en kennissen in contact met de groepen, terwijl vrouwen 

vaak via hun partner in zo’n groep terecht komen. Ook zoeken jongeren zelf 

contact, gestimuleerd door media-aandacht voor extreem-rechtse groepen, 

internetsites, en optredens van extreem-rechtse bands en radiostations (Bjørgo 

2009). 

Het onderzoek van Gielen (2008) geeft een veel minder divers beeld van de 

aansluiting bij het door haar onderzochte Almeerse extreem-rechtse platform. 

Zij heeft vooral activisten onderzocht die betrokken waren bij de oprichting van 

het platform; dat verklaart wellicht waarom bij veel van hen de ideologische 

ontwikkeling al vrij vroeg begon. Maar het kan een effect zijn van de grotere rol 

van internet binnen de extreem-rechtse beweging, waardoor jongeren al op 

vroege leeftijd in contact kunnen komen met extreem-rechtse ideologieën. Haar 

respondenten hadden zich zelfstandig al verdiept in het extreem-rechtse 

gedachtegoed en kozen mede daarom voor de vorming van of aansluiting bij 

een extreem-rechts netwerk. Ook van belang was dat zij gelijkgestemden 

opzochten omdat ze zich door anderen in hun omgeving niet begrepen voelden. 

Kortom, de vorming van de sociale identiteit speelde een belangrijke rol.  

In de ogen van Gielen (2008) moeten de oriëntatie op en de aansluiting bij 

extreem-rechts primair begrepen worden vanuit het perspectief van de vorming 

van sociale identiteiten. Ervaringen van onrecht, onbegrip en weerstand vanuit 

de omgeving en negatieve, soms schokkende gebeurtenissen zouden volgens 
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Gielen bij deze jongens geleid hebben tot onzekerheid over hun identiteit en 

existentiële vragen hebben opgeroepen. Ook confrontaties met allochtone 

jongeren die deze jongens confronteerden met hun ‘Nederlandse’ identiteit 

vormden hierbij een factor. Dit heeft hen ertoe aangezet zich te gaan verdiepen 

in extreem-rechtse literatuur. Dit was in eerste instantie een individueel proces. 

Pas nadat de jongens met elkaar in contact traden konden zij zich identificeren 

met een bepaalde groep en werd het ook een collectief proces. Deze 

voorstelling van zaken komt overeen met inzichten uit sociaal-psychologisch 

onderzoek waaruit blijkt dat ervaren dreiging en de vorming van sociale 

identiteiten een belangrijke rol kunnen spelen bij radicalisering, vooral in het 

initiële stadium (Van der Pligt en Koomen 2009; Van den Bos e.a. 2009). 

4.4 Radicalisering  

Radicalisering is een geleidelijk, langdurig en complex proces met verschillende 

fasen. Het betreft de ontwikkeling van een bepaalde geestestoestand in relatie 

tot verschuivende attitudes en gedrag. Radicalisering binnen extreem-rechts is 

niet of nauwelijks een onderwerp van onderzoek. In ieder geval werd de term 

‘radicalisering’ tot voor kort zelden gebruikt in studies over extreem-rechts. Wel 

wordt soms gesproken over radicaliseringstendensen (Linden 2009; Gielen 

2008; Van Donselaar en Rodrigues 2008, 2006; Van Donselaar 1991). 

Radicalisering lijkt in dat geval – ook zonder dat expliciet deze term wordt 

gebruikt - vooral te worden opgevat als een ontwikkeling richting een 

extremistische of neonazistische ideologie en de toenemende bereidheid om de 

grenzen van de wet te overschrijden met gewelddadige acties en racistische en 

antisemitische uitingen. Dit is conform de omschrijving van radicalisme uit 

hoofdstuk 2. 

De enige studie over een radicaliserend netwerk van extreem-rechtse jongeren 

in Nederland is die van Gielen (2009). Het onderzoek van Linden (2009) 

beperkt zich tot activisten binnen extreem-rechtse partijen die zich – althans 

zover bekend – redelijk aan de grenzen van de wet hielden. Maar ook de studie 

van Gielen (2008) heeft weinig oog voor de factoren en omstandigheden die tot 

radicalisering leiden. Zij richt al haar aandacht op de rol van de vorming van 

sociale identiteiten bij extreem-rechtse activisten. Hierdoor en door andere 

beperkingen van het onderzoek (slechts één hoofdstuk van haar boek is 

gebaseerd op de interviews, de rest op literatuurstudie) geeft zij slechts in 

beperkte mate antwoord op de vragen naar het verloop van processen van 

radicalisering en relevante factoren hierbij. Bovendien vormt een onderzoek 

onder één lokaal netwerk sowieso een te smalle basis voor het trekken van 
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algemene conclusies. Wel is het mogelijk iets meer inzicht te verwerven in 

mogelijk relevante factoren bij processen van radicalisering door bevindingen 

uit het onderzoek van Gielen (2008) te contrasteren met de resultaten van het 

onderzoek van Linden (2009). Daarnaast worden nog enkele andere publicaties 

betrokken bij een poging om op sommige vragen een antwoord te geven.  

Radicalisering als proces 

Het hoeft geen betoog dat modellen van radicalisering niet of nauwelijks te 

vinden zijn in de literatuur. Wel worden in de nationale en internationale 

literatuur over extreem-rechts regelmatig groepssocialisatiemodellen 

gehanteerd. Dat hangt samen met het gehanteerde sociale- 

bewegingsperspectief en het centraal stellen van de loopbaan van activisten in 

de extreem-rechtse sociale beweging (Linden 2009; zij ook Bjørgo 1997, 

Klandermans en Mayer 2006). Dit soort modellen is echter nauwelijks relevant 

voor het begrijpen van processen van radicalisering.  

In buitenlandse literatuur is wat vaker aandacht voor radicalisering. Zo geven 

Sitzer en Heitmeyer (2008) een model van het proces van escalatie dat leidt tot 

gewelddadige actie. Het gaat bij hen om de voorwaarden voor socialisatie die 

vooraf zouden gaan aan gewelddadig gedrag. Het model geeft echter maar in 

beperkte mate inzicht in processen die kunnen leiden tot escalatie: het is te 

rechtlijnig en steunt op controversiële veronderstellingen. Volgens dit model zijn 

belangrijke voorwaarden voor escalatie de socialisatie in het gezin, een 

politieke ideologie die geweld en ongelijkheid legitimeert, een organisatie die 

deze ideologie kan bevorderen en mogelijkheden die de samenleving biedt om 

tot geweld over te gaan. Maar over dit soort voorwaarden bestaat geen 

overeenstemming in de literatuur over extreem-rechts. De voorwaarden van 

socialisatie in het gezin als eerste stap in de ontwikkeling van radicale 

opvattingen lijkt weer uit te gaan van de theorie van de autoritaire 

persoonlijkheid. Hiermee is niet te verklaren waarom bijvoorbeeld de meest 

radicale extreem-rechtse activisten (type ‘revolutionair’) uit het onderzoek van 

Linden (2009) in zeer ‘politiek correcte’ gezinnen zijn opgegroeid.  

 

Radicalisering kan al beginnen bij individuen nog voordat zij contact zoeken met 

geestverwanten. Dit blijkt uit tal van publicaties. Ook de activisten die Gielen 

(2008) heeft onderzocht stonden al vroeg in hun jeugd anders in het leven en 

hielden er opvattingen op na die niet aansloten bij de gemiddelde opvattingen 

van hun leeftijdgenoten. Confrontaties met andere standpunten en negatieve 

reacties waren factoren die hun radicalisering in gang zetten.  



Hoofdstuk 4 
 

 

94   Risbo-Research-Training-Consultancy 

Wanneer de betrokkenen zich eenmaal binnen een netwerk of organisatie 

bevinden, dan neemt de ontwikkeling van radicale ideeën een vervolg. Dit hoeft 

niet tot verdere radicalisering te leiden. Nieuwkomers kijken soms alleen wat 

rond en verlaten de groep vervolgens, om diverse redenen (Bjørgo 1997). 

Scandinavisch onderzoek onder neonazigroepen laat ook zien dat nieuwkomers 

regelmatig met reserve worden ontvangen uit vrees voor infiltratie door de 

politie (idem; Bjørgo 2009: 33). Vaak moeten nieuwkomers hun best doen om 

het vertrouwen van de groep te winnen. In sommige gevallen worden ze pas als 

volwaardig lid geaccepteerd als ze gewelddadige acties hebben ondernomen.  

Na binnenkomst volgt een proces van socialisatie (Bjørgo 1997, 2009, Linden 

2009). In die fase maken nieuwe leden kennis met de organisatie, de mensen, 

de ideologie en de activiteiten van de organisatie. Ze leren van anderen hoe ze 

zich moeten gedragen. Dat gebeurt vooral door discussies, interacties met 

groepsleden en deelname aan diverse vormen van activisme (Bjørgo 1997, 

2009). Dit is ook terug te zien in het Almeerse platform dat Gielen (2008) heeft 

onderzocht. Gezamenlijke acties zoals discussiebijeenkomsten, flyeren en 

demonstraties bleken van groot belang. Samen optrekken, actievoeren en 

discussiëren zorgt voor samenhang binnen de groep en heeft een socialiserend 

effect. Het platform organiseerde ook bijeenkomsten over allerlei onderwerpen 

en nodigde daarvoor sprekers uit. Dit kan opgevat worden als een vorm van 

vorming (of zelfs indoctrinatie).  

 

In het verdere proces van radicalisering kan de bereidheid om geweld te 

gebruiken toenemen. Onder welke omstandigheden gebeurt dit en welke 

factoren spelen hierbij een rol? Het groepje jongens dat is geïnterviewd door 

Gielen (2008) en dat deel uitmaakte van het Almeerse platform radicaliseerde 

duidelijk. Gielens beschrijving en analyse van deze casus geeft maar weinig 

aanknopingspunten hoe en wanneer dit gebeurde. Wellicht is het ook moeilijk 

om dit proces goed te reconstrueren op basis van louter individuele interviews. 

De oorzaak wordt door de respondenten zelf gelegd bij een van de jongens van 

het subgroepje binnen het platform, die zich als leider van dat groepje ging 

ontwikkelen, plannen beraamde voor gewelddadige acties en jongens uit het 

netwerk daarvoor mobiliseerde. Dit proces voltrok zich buiten de organisatie en 

de leiding van het Almeerse platform om. Zodoende lijken informeel leiderschap 

en juist de afwezigheid van een formele organisatie in dit geval relevante 

omstandigheden te vormen die escalatie en gewelddadige acties mogelijk 

hebben gemaakt.  

 

Radicalisering is geen onomkeerbaar proces. Activisten kunnen vertrekken, 

maar dat hoeft nog geen afscheid van de extreem-rechtse beweging in te 
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houden. Ook kan sprake zijn van neergang van een hele beweging, zoals de 

neergang eind jaren ‘90 van de Centrumstroming binnen extreem-rechts. 

Projecten en beleid ter bevordering van deradicalisering kunnen zich verheugen 

op toenemende belangstelling in Nederland (Demant e.a. 2008; Demant e.a. 

2009; zie ook Bjørgo en Carlsson 2005; Bjørgo en Horgan 2009). Zo zijn 

recentelijk experimenten afgesloten met projecten gericht op deradicalisering 

van extreem-rechtse activisten binnen neonazistische groepen in Winschoten 

en Eindhoven (Demant, Wagenaar en Van Donselaar 2009). Dit is een 

onderwerp dat buiten dit literatuuronderzoek valt. 

Factoren bij radicalisering 

Welke achterliggende factoren spelen een rol en op welke wijze doen zij dit? 

Veldhuis en Bakker (2007) onderscheiden maatschappelijke (externe), sociale 

en individuele factoren. De maatschappelijke en individuele factoren zijn al 

behandeld (paragraaf 4.2). Deze blijven een rol spelen tijdens het proces van 

radicalisering. Zo komt uit het onderzoek van Gielen (2008) vooral het belang 

van stigmatisering en van gevoelens van dreiging naar voren. Bij voorbeeld na 

afloop van demonstraties worden de Almeerse extreem-rechtse jongens 

regelmatig belaagd door leden van de Anti-Fascistische Actie. In sommige 

situaties, als de extreem-rechtse jongens sterk in de minderheid zijn, kan dat al 

zeer bedreigend worden ervaren. Dit soort gewelddadige confrontaties zal een 

katalyserend effect hebben gehad, terwijl het tevens bevorderlijk zal zijn 

geweest voor de groepscohesie. Individuele factoren spelen evenzeer een rol. 

Zo weigerden bepaalde jongens van het subgroepje binnen het platform mee te 

doen met de gewelddadige acties die de informele leider organiseerde.  

Factoren op het groepsniveau 

Factoren op het niveau van de groep van relevante derden spelen een 

uitermate belangrijke rol in radicalisering. Het gaat hier om zowel de groep 

waarbinnen individuen radicaliseren als de directe omgeving van ouders en 

vrienden. Enkele belangrijke factoren of elementen worden hieronder kort 

aangestipt.  

Groepsdynamiek 

Groepsdynamiek is van groot belang bij processen van radicalisering. Maar op 

grond van interviews met individuele activisten zijn deze achteraf moeilijk te 

reconstrueren. Het onderzoek van Gielen (2008) geeft nauwelijks inzicht hierin. 

Allerlei aspecten kunnen een rol gespeeld hebben bij de radicalisering van de 

door haar onderzochte groep, bijvoorbeeld homogeniteit van de groep wat 
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betreft leeftijd, woonplaats en actiegerichtheid (demonstraties, flyeren), waarbij 

ze regelmatig de confrontatie aangingen met tegenstanders.  

Sociale identiteit en identificatie 

Processen rondom de vorming van sociale identiteiten bij jongeren spelen een 

belangrijke rol bij zowel de ontwikkeling van rechtse ideeën als de toetreding tot 

en het functioneren binnen extreem-rechtse formaties. Dit blijkt uit het 

onderzoek van Gielen (2008) en dat van Linden (2009; en Bjørgo 1997). 

Processen van sociale identiteit en identificatie zijn voor de radicalisering in 

groepsverband zeker ook van belang. Twee processen die elkaar versterken 

zorgen voor toenemend isolement: insluiting en socialisatie in een besloten 

(afgesloten) en gestigmatiseerde beweging, en tegelijkertijd het verbreken van 

de banden met de ‘normale’ buitenwereld (Bjørgo 1997, 2009). Deze twee 

processen versterken elkaar, zodat het steeds moeilijker wordt de groep te 

verlaten. Andere mechanismen en processen binnen de groep kunnen dit 

versterken, zoals het voeden van een gevoel van wantrouwen en 

geheimhouding van interne zaken tegenover de buitenwereld (Bjørgo 1997, 

2009). Dit verstevigt de sociale samenhang en de druk tot aanpassing binnen 

de groep, terwijl het tegelijk het vijandbeeld voedt. Gewelddadige confrontaties 

met antifascisten of de politie spelen eveneens een belangrijke rol in het 

versterken van de groepscohesie en in het voeden van gevoelens van een 

gemeenschappelijke vijand. Zulke confrontaties kunnen tegelijkertijd van grote 

invloed zijn op hoe over geweld wordt gedacht en op het gevoel van het 

uitverkoren zijn als een elite (Bjørgo 1997, 2009).  

Vergelijkbare bevindingen zijn terug te vinden in het onderzoek van Linden 

(2009) en van Gielen (2008). Het onderzoek van Linden (2009) geeft een goed 

beeld van de ontwikkelingen gedurende de activistenloopbanen en laat duidelijk 

het eerder genoemde tweeledige proces van insluiting in een besloten groep en 

het langzamerhand verbreken van de banden met de buitenwereld zien. De 

stigmatisering en de buitensluiting door de ‘normale’ samenleving ervoeren veel 

van haar respondenten als een teleurstelling. Anderen vatten het juist op als 

stimulans; het zorgde voor een verzetsidentiteit van ‘samen tegen de rest’. Toch 

is de ‘boze buitenwereld’ niet homogeen. Extreem-rechtse activisten menen 

veelal op te komen voor de ‘verdrukten’ of voor de belangen van de ‘echte’ 

Nederlanders, al hebben deze in de ogen van de activisten vaak geen benul 

van hun ‘werkelijke’ belangen of ontbreekt het hen aan durf en moed om zich bij 

extreem-rechts aan te sluiten (Linden 2009). De identificatie met de ‘verdrukten’ 

bleek het sterkst bij degenen die het meest teleurgesteld waren door de 

stigmatisering en uitsluiting door de samenleving (namelijk het type 
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‘bekeerling’). Zoals al eerder is gezegd, laat het onderzoek van Gielen (2008) 

duidelijk het grote belang zien van confrontaties met antifascisten voor de 

groepscohesie, het vijandbeeld en een geleidelijk verschuivende opvatting over 

geweld. Maar er zijn ook factoren die de groepscohesie verminderen. Zo nam 

bij de respondenten uit het onderzoek van Linden (2009) de identificatie met de 

formatie over het algemeen af in de fase van consolidatie, omdat de 

verdeeldheid van de organisatie dan ook voor de nieuwkomer duidelijk aan het 

licht kwam. Het Almeerse platform dat Gielen heeft onderzocht blijkt uiteindelijk 

ook geen eenheid; een subgroepje gaat haar eigen weg en radicaliseert. 

Ideologie 

Ideologie kan eveneens een rol spelen in processen van radicalisering. Het 

gaat dan om de ‘geleefde’ ideologie zoals deze door de activisten zelf wordt 

opgevat. Zoals eerder is aangegeven, vonden er binnen het Almeerse platform 

dat Gielen (2008) heeft onderzocht presentaties en discussiebijeenkomsten 

plaats die een rol speelden in de vorming en de socialisatie. Vorming in de 

extreem-rechtse ideologie kan radicalisering bevorderen. Dit wordt versterkt 

door het eerder genoemde proces van insluiting in de extreem-rechtse groep en 

subcultuur en het langzamerhand verbreken van de relaties met de 

buitenwereld. Dat versterkt de vereenzelviging met de normen en waarheden 

van de groep tegenover de ‘leugens’ van de buitenwereld. Door 

uitsluitingsprocessen zijn individuen voor hun waardering en status steeds meer 

aangewezen op de medeactivisten en de subcultuur waarvan zij deel uitmaken. 

Dit proces van afzondering wordt versterkt door hun vijandbeeld, het wij-zij 

denken en andere aspecten van de radicale ideologie, zoals de absolute 

waarheidsclaims, die een compromis welhaast onmogelijk maken (Bjørgo 2009: 

35). Het onderzoek van Gielen (2008) maakt niet veel duidelijk over de rol van 

ideologie bij radicalisering. Maar het ligt het voor de hand dat de neonazistische 

opvattingen van de respondenten van haar onderzoek en hun compromisloze 

en strikte houding met betrekking tot allerlei zaken een verdere radicalisering 

hebben bevorderd. De neonazistische ideologie onderstreept de superioriteit 

van de eigen groep, maakt de vijand zwart en delegitimeert het bestaande 

systeem. Een dergelijke radicale ideologie kan – zeker als ze binnen de groep 

naar de meest radicale visie wordt bijgesteld – uiteindelijk extreme gedragingen 

legitimeren.  

Door socialisatie in de ideologie van de extreem-rechtse beweging gaan 

activisten de wereld door een andere bril zien. Dit treedt het meest duidelijk 

naar voren bij diegenen die voorheen nog geen banden hadden met de 

extreem-rechtse subcultuur. Het onderzoek van Linden (2009) laat zien dat 
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activisten die voorheen zich nauwelijks verdiept hadden in de extreem-rechtse 

ideologie (vooral het type ‘bekeerling’) en die zich vooral uit frustratie en 

ongenoegen bij extreem-rechts hadden aangesloten, in de socialisatiefase 

bleken te radicaliseren doordat ze hun frustratie en ongenoegen in ideologische 

termen leerden benoemen (Linden 2009: 255).  

Organisatie en leiderschap 

Organisatie en leiderschap spelen een rol bij radicalisering. Het informele 

leiderschap binnen het subgroepje dat door Gielen (2008) is onderzocht is 

hiervan een voorbeeld. Formele organisaties kunnen een remmende werking 

hebben op radicalisering. Het onderzoek van Linden (2009) laat zien dat zelfs 

activisten met neonazistische denkbeelden die bereid zijn de grenzen van de 

rechtsstaat te overschrijden, binnen een formele organisatie in toom kunnen 

worden gehouden. Dat heeft dan mede te maken met de politieke doelen – 

zoals deelname aan de officiële politiek - en het tegenwicht dat wordt geboden 

door extreem-rechtse activisten met relatief gematigde opvattingen.  

4.5 Conclusies 

In dit hoofdstuk is op basis van de beschikbare literatuur over extreem-rechts in 

Nederland, aangevuld met enkele buitenlandse onderzoeken, gezocht naar 

antwoorden op de onderzoeksvragen. De literatuur is beperkt. De Monitor 

Racisme & Extremisme vormt de belangrijkste bron voor informatie over de 

ontwikkeling en de algemene kenmerken van de extreem-rechtse beweging. 

Over de wijze waarop extreem-rechts zich in Nederland organiseert, hun 

ideologie, de extreem-rechtse en racistische activiteiten en allerlei andere 

kenmerken van de formaties is in grote lijnen informatie te vinden in de 

rapporten van de Monitor Racisme & Extremisme en – voor zover het 

neonazistische netwerken betreft - de jaarverslagen van de AIVD. Ze bieden 

een beeld van de ontwikkeling van de beweging van bovenaf. Er zijn maar heel 

weinig recente studies die gebaseerd zijn op interviews met activisten en een 

beeld geven van de beweging van binnenuit. Daardoor kan alleen een 

onvolledig en niet up-to-date beeld worden gegeven van extreem-rechts 

radicalisme in Nederland.  

 

De individuele en maatschappelijke factoren die een antwoord kunnen bieden 

op de vraag waarom mensen radicaal worden en aangetrokken worden door 

extreem-rechts, krijgen maar weinig aandacht in de literatuur. Wel biedt sociaal-
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psychologisch onderzoek inzichten over factoren die een rol spelen bij de 

vatbaarheid voor radicale ideologieën in het algemeen en soms voor extreem-

rechtse ideeën in het bijzonder.  

 

Hoe individuen in contact komen met extreem-rechts en de aantrekkingskracht 

ervan krijgt in enkele studies aandacht. Dit zijn studies gebaseerd op interviews 

met activisten, zodat het actorperspectief en hun levensloop centraal staan. 

Daardoor wordt tegelijk duidelijk wat volgens de activisten belangrijke redenen 

waren om zich aan te sluiten bij extreem-rechtse formaties. Er kunnen diverse 

redenen zijn om actief te worden en actief te blijven binnen extreem-rechts. 

Uiteraard zijn algemene conclusies niet mogelijk op basis van interviews met 

een klein aantal respondenten.  

Het proces van radicalisering is nauwelijks onderwerp van onderzoek geweest 

en hierover is dan ook weinig te zeggen. De enkele studie die hierop wel enig 

zicht geeft, maakt duidelijk dat sociale factoren op het niveau van de groep en 

andere relevante derden van belang zijn, evenals de ontwikkeling van de 

sociale identiteit bij de jongeren binnen een besloten groep. 
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Hoofdstuk 5 Vergelijking en conclusies  

In de vorige twee hoofdstukken zijn islamitisch en extreem-rechts radicalisme 

ieder apart behandeld. In dit laatste hoofdstuk worden de beide stromingen 

vergeleken. Ter recapitulatie, de centrale vraagstelling van het onderzoek is: 

 

• Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen islamitische en 

extreem-rechtse radicalisering in Nederland? Wat is hierover bekend uit de 

onderzoeksliteratuur? 

• Welke aanknopingspunten volgen uit de analyse van inzichten uit de 

onderzoeksliteratuur voor te voeren beleid ten aanzien van deze vormen 

van radicalisering?  

• Hoe kunnen niet of onvolledig beantwoorde onderzoeksvragen worden 

beantwoord in vervolgonderzoek? 

 

Het eerste en grootste deel van dit hoofdstuk biedt een vergelijking van 

islamitisch en extreem-rechts radicalisme (paragraaf 5.1). Deze vergelijking vat 

tegelijkertijd de belangrijkste conclusies uit de vorige hoofdstukken samen. Op 

basis van deze vergelijking worden in paragraaf 5.2 enkele aanknopingspunten 

voor beleid aangegeven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf 

over lacunes in de kennis over beide vormen van radicalisering en over de 

vraag langs welke lijnen vervolgonderzoek deze gaten in onze kennis kan 

opvullen.  

5.1 Vergelijkende analyse van extreem-rechts en islamitisch 
radicalisme 

Islamitische en extreem-rechtse radicalisering worden zelden met elkaar 

vergeleken.38 Toch zijn er behalve talrijke verschillen ook vele overeenkomsten. 

In deze paragraaf worden deze vormen van radicalisering vergeleken, waarbij 

dezelfde structuur wordt aangehouden als in de vorige twee hoofdstukken: die 

van de onderzoeksvragen.  
 

38  De studie van Gielen (2008) vormt hierop een uitzondering. Maar zij heeft alleen zelf 
onderzoek gedaan onder een extreem-rechtse formatie; de vergelijking met islamitisch 
radicalisme vindt plaats door een literatuurstudie. Het momenteel lopende onderzoek ‘Idealen 
op drift’ is een empirisch onderzoek dat wel verschillende vormen van radicalisering vergelijkt, 
maar alleen op het punt van de rol van ouders als opvoeders bij de radicalisering van hun 
kinderen. 
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Literatuurstudie heeft haar beperkingen. Deze zijn duidelijk naar voren 

gekomen in de vorige twee hoofdstukken. Op veel vragen kan geen duidelijk 

antwoord worden gegeven op basis van de literatuur, omdat het onderwerp niet 

onderzocht is, de literatuur verouderd is of de onderzoeksresultaten geen basis 

biedt voor algemene conclusies. Mede door het gebrek aan recente studies 

over extreem-rechts radicalisme in Nederland kan hiervan alleen een zeer 

onvolledig en deels verouderd beeld worden gegeven. Maar de vorige twee 

hoofdstukken hebben tevens duidelijk gemaakt dat de beschikbare studies, 

aangevuld met buitenlandse en oudere studies, ondanks alle beperkingen toch 

een schat aan informatie bevatten over radicalisme en radicalisering. In dit 

hoofdstuk zal bij de vergelijkende analyse eenzelfde ambivalent beeld naar 

voren komen van de beschikbare literatuur.  

5.1.1 Radicale ideologieën en formaties vergeleken 

Ideologieën vergeleken 

Binnen het onderzoek naar de beide sociale bewegingen zijn twee 

benaderingen te onderscheiden: onderzoek van bovenaf ofwel van buitenaf (de 

helikopteroptiek) en onderzoek van onderaf ofwel van binnenuit (de 

actoroptiek). De eerste benadering is kenmerkend voor monitors en rapporten 

van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Zij is gebaseerd op officiële bronnen 

en uitspraken van kopstukken van de beweging. De tweede benadering is 

gebaseerd op interviews met activisten en etnografisch onderzoek en geeft een 

beeld van hun eigen invulling van de radicale ideologie. Beide benaderingen 

hebben hun voor- en nadelen. De eerste benadering levert de nodige kennis 

van de formele ideologieën van de bewegingen en de ontwikkeling door de tijd 

heen, de laatstgenoemde benadering is van belang om te begrijpen hoe de 

betrokkenen hiermee betekenis geven aan hun leven en de wereld om hen 

heen. Deze laatste, ‘geleefde’ ideologie blijkt substantieel te kunnen afwijken 

van de ‘officiële’ ideologie van kopstukken van de beweging. Onderzoek naar 

de ‘geleefde’ ideologie, op basis van interviews met activisten of onderzoek 

binnen de beweging, is dun gezaaid voor beide radicale bewegingen.  

 

Beide radicale bewegingen vormen geen eenheid, maar zijn intern verdeeld in 

stromingen die elkaar regelmatig en soms fel bestrijden. De scherpste 

scheidslijn loopt tussen relatief gematigde stromingen, die de democratische 

rechtsstaat niet afwijzen, en de uiterst radicale of extremistische stromingen. De 

meest radicale formaties in beide bewegingen zijn de neonazistische en de 

jihadistisch-salafistische netwerken die bereid zijn geweld te gebruiken om hun 

doelen of idealen dichterbij te brengen. De uiterst radicale of extremistische 
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formaties zijn binnen de extreem-rechtse en salafistische bewegingen sterk in 

de minderheid. De AIVD schat dat elk van de twee extremistische stromingen 

enkele honderden activisten omvat. De extremistische activisten en formaties 

kunnen rekenen op een stevige oppositie vanuit de meer gematigde activisten 

en formaties binnen de beweging, die geweld als middel afwijzen. Toch kunnen 

beide kampen binnen eenzelfde organisatie functioneren, zoals bij extreem-

rechtse politieke partijen geregeld het geval was. Dat leidt tot conflicten maar 

het kan ook leiden tot matiging van de extremistische factie. Er zijn tekenen dat 

de verwijdering tussen de extremistische en de gematigde activisten en 

formaties toeneemt door het beleid van salafistische moskeeën om jihadisten te 

weren en door de neergang van extreem-rechtse politieke partijen en de 

toenemende omvang van neonazistische netwerken.  

 

De ideologieën van de extreem-rechtse en salafistische bewegingen verschillen 

inhoudelijk hemelsbreed, maar op een hoger abstractieniveau zijn er ook 

overeenkomsten. De belangrijkste hiervan hebben te maken met het radicale 

karakter van beide ideologieën. Voorbeelden zijn het vijandbeeld en kenmerken 

zoals een dichotoom wereldbeeld met een scherp contrast tussen goed en 

slecht, en absolute waarheidsclaims. Radicale kenmerken van de 

levenshouding van de aanhangers, zoals compromisloosheid, strengheid in de 

leer en een sterk wij-zij denken dragen bij aan hun afzondering en hun afkeren 

van de dominante samenleving en leiden tot conflicten met andere groepen. Dit 

geldt in sterkere mate naarmate het geradicaliseerde individuen en formaties 

betreft.  

Het radicalisme komt ook tot uiting in de kritiek op en wantrouwen tegenover de 

overheid en het functioneren van het democratisch systeem evenals het 

nastreven van vergaande maatschappijverandering. Extreem-rechts en het 

salafisme bieden beide een kritisch perspectief. Geregeld wordt de confrontatie 

gezocht met politieke tegenstanders, in woord maar soms ook door 

gewelddadig treffen. Geweld tegen tegenstanders wordt legitiem geacht binnen 

het jihadistisch salafisme en neonazisme. Relatief gematigde stromingen 

binnen beide bewegingen die geweld in principe afkeuren, staan hier tegenover.  

Hoewel in theorie een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen 

verschillende stromingen binnen de bewegingen, is het in praktijk vaak niet 

eenvoudig zicht te krijgen op de ideologie van formaties en activisten. Vanwege 

de sociale druk en de grenzen die de wet stelt, wordt over het algemeen 

aangenomen dat zowel extreem-rechtse als salafistische organisaties zich naar 

buiten toe gematigder voordoen dan ze (binnenskamers) werkelijk zijn. Dit 

wordt wel aangeduid als het aanpassingsdilemma en het uit zich in een 

façadepolitiek. Doordat onderzoek van binnen uit of onder activisten dun 
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gezaaid is, is het niet altijd mogelijk de ‘ware’ ideologie vast te stellen. Het 

onderzoek van Moors en Jacobs (2009) onder de moskeegemeenschap in 

Tilburg-Noord laat goed zien dat zelfs interviews met de imam en het 

moskeebestuur hierover niet altijd uitsluitsel kan geven. Zoals de onderzoekers 

zelf stellen: het is mogelijk dat sociaal wenselijke antwoorden zijn gegeven, 

vanwege de grote sociale druk (het aanpassingsdilemma). 

Inhoudelijk overlappen beide radicale ideologieën elkaar in zekere mate door 

hun kritiek op de in Nederland breed gedragen progressieve, individualistische 

en post-traditionele denkwijze. In die zin zijn ze beide op te vatten als 

tegenbewegingen die gemeenschapsvorming genereren rond de traditionele 

identiteiten van natie en religie. Ook gaan beide ideologieën uit van de 

superioriteit van de eigen groep: de ‘eigen’ etnische groep of de 

moslimgemeenschap (of meer in het bijzonder de gemeenschap van 

salafisten). Dit superioriteitsgevoel is bij extreem-rechts gebaseerd op principes 

van ongelijkheid: de superioriteit van het eigen ras of volk, dat verbonden is met 

een territorium. Het betreft een particularistische ideologie. Het salafisme is een 

universalistische ideologie: iedereen kan zich in principe tot de islam en het 

salafisme bekeren en het salafisme is niet gebonden aan een territorium. Door 

het radicale karakter van het salafisme - de onverdraagzaamheid tegenover 

andersdenkenden (zowel niet-moslims als niet-salafistische moslims) in 

combinatie met superioriteitsgevoelens – heeft het salafisme ook anti-egalitaire 

trekjes: salafisten zien zichzelf als uitverkorenen. De meerderheid is dwalende 

of durft zich niet tot het salafisme of tot extreem-rechts te bekennen.  

 

De ideologie is van groot belang in beide bewegingen; zij vormt immers het 

bindende element. Wel lijkt ideologie over het algemeen een grotere rol te 

spelen in het leven van salafisten dan in het leven van extreem-rechtse 

activisten. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het salafisme een 

godsdienstige stroming is die een levenswijze omvat met duidelijke ge- en 

verboden. Uit onderzoek onder extreem-rechtse jongeren komt regelmatig naar 

voren dat hun kennis van de extreem-rechtse ideologie beperkt is (vgl. Kimmel 

2007; Van den Bos e.a. 2009). Van den Bos e.a. (2009: 94) hebben attitudes 

van moslimjongeren en extreem-rechtse jongeren vergeleken. De onderzoekers 

concluderen dat bij de moslimjongeren in het algemeen “een bewustere 

houding naar voren komt in hoe zij in het leven staan en hoe zij hun leven vorm 

proberen te geven met de islam als leidraad”. Hun gedachtegoed is vooral 

concreter over hoe zij zich zouden moeten gedragen. De extreem-rechtse 

jongeren – maar dan vooral die zich niet tot een organisatie rekenen – gunden 

zichzelf “een lossere manier van in het leven staan waarbij drank en/of drugs 

ook zeker een rol spelen” (idem). Het is overigens niet duidelijk in welke mate 
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het survey van Van den Bos e.a. (2009) ook zeer radicale jongeren omvat. Het 

onderzoek van Gielen (2008) geeft een ander beeld van de jongeren binnen 

een extreem-rechts netwerk. Deze jongeren lijken zo fanatiek dat hun 

neonazistische denkbeelden in alle situaties de boventoon voeren. 

Organisatievormen vergeleken 

Tal van onderzoek biedt zicht op de wijze waarop de bewegingen zich 

organiseren, maar over de meest actuele ontwikkelingen en vooral over de 

meer radicale formaties binnen beide bewegingen is niet of nauwelijks 

onderzoek voorhanden.  

De relatief gematigde vormen van radicale bewegingen zijn totaal verschillend 

georganiseerd: het apolitiek en politiek salafisme via religieuze instituties en de 

relatief gematigde extreem-rechtse formaties zijn (of waren) vooral politieke 

partijen. De meest radicale formaties – jihadistische en neonazistische – die de 

grenzen van de wet opzoeken en overschrijden, hebben vaak een lage 

organisatiegraad. Het betreft in beide gevallen weinig georganiseerde groepjes, 

vaak met een wisselende samenstelling, homogeen van aard (jongeren, 

vrienden), en zonder formeel leiderschap. De radicale groepjes zorgen voor 

vorming (discussies, presentaties, internetsites). Daarnaast zijn de 

neonazistische netwerken ook actiegericht: demonstraties, folderen en 

gewelddadige acties. De salafistische netwerken lijken zich hoofdzakelijk te 

beperken tot studie van het salafisme en ze zijn meer naar binnen gericht. Het 

voorbereiden van aanslagen lijkt beperkt tot de Hofstadgroep en enkele 

jihadistische netwerken hieromheen. Doordat weinig onderzoek is gedaan naar 

dit soort radicaliserende groepjes in Nederland en ook door hun beslotenheid, is 

het beeld over de organisatievormen en activiteiten zeer onvolledig en wellicht 

ook verouderd.  

 

De jihadistische stroming binnen het salafisme in Nederland is volgens het 

laatste jaarverslag van de AIVD danig in belang afgenomen. Volgens de AIVD 

vormen jihadistische netwerken van eigen bodem geen serieuze dreiging meer; 

het jihadistische gevaar komt vooral van internationale jihadistische 

organisaties en Nederlandse moslims die elders in de wereld aansluiting 

zoeken bij het internationale jihadisme. Binnen de extreem-rechtse beweging 

zijn juist de relatief gematigde formaties – de politieke partijen – grotendeels 

verdwenen. Tegelijkertijd zou het aantal kleine, radicale netwerken toenemen, 

evenals hun activistische en extremistische uitingen op straat en op het internet. 

Deze recente ontwikkelingen worden geconstateerd in rapporten van de AIVD 

en van de Monitor Racisme & Extremisme (vgl. Ministerie van Justitie/BZK 
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2008). Maar er is niet of nauwelijks ander onderzoek voorhanden dat dieper 

inzicht biedt in deze ontwikkelingen.  

 

Door het gebrek aan onderzoek naar formaties binnen beide bewegingen zijn 

geen algemene uitspraken te doen over kenmerken als leiderschap, werving en 

financiering. Wel zijn er tekenen dat het weinig georganiseerde karakter van de 

meer radicale netwerken binnen beide bewegingen samengaat met informeel 

leiderschap. Uit de enkele onderzoeken naar dit soort radicale netwerken komt 

naar voren dat deze vaak door jongeren worden opgericht en dat vervolgens de 

actieve aanhang wordt uitgebreid via face-to-face en virtuele relaties. Bij 

extreem-rechtse formaties komen ook wervingsactiviteiten voor. Salafistische 

netwerken kunnen nieuwe aanwas vinden rondom locaties waar 

geloofsgenoten samenkomen, zoals moskeeën. Het salafisme heeft een sterke 

missionair karakter en bekeringsactiviteiten kunnen leiden tot nieuwe aanwas. 

Het onderzoek van Gielen (2008) laat zien dat rechts-extremisten evenzeer 

bevlogen en fanatiek zijn in het uitdragen van hun overtuiging en zodoende 

nieuwe leden werven. Financiering van radicale groepjes en hun activiteiten 

krijgt geen systematische aandacht in publicaties (uitgezonderd enkele 

rapporten van de AIVD). Hierover bestaat een zeer incompleet beeld.  

 

De radicale formaties binnen beide bewegingen lijken over het algemeen weinig 

stabiel: ze veranderen continu van samenstelling, splitsen zich op, gaan samen 

met andere formaties of verdwijnen. Onderzoek naar extreem-rechts wijst erop 

dat soms sprake is van meer continuïteit wat betreft de personen die actief zijn 

in opeenvolgende formaties. Na het uiteenvallen van een organisatie komen ze 

weer terug in een nieuwe organisatie. Of dit ook het geval is bij radicale 

salafistische netwerken is niet duidelijk. De Monitor Racisme & Extremisme volgt 

wat dit betreft wel de extreem-rechtse beweging, maar niet het islamitisch 

radicalisme. 

5.1.2 Rol internet 

Internet speelt een grote rol in beide bewegingen. Internet – en ook andere 

moderne communicatiemiddelen als de mobiele telefoon – is van belang bij 

werving, communicatie tussen leden, het vergaren van kennis en zelfs bij het 

plannen van acties zoals demonstraties of aanslagen en het mobiliseren van 

aanhang. Internet blijkt een belangrijke functie te vervullen als 

ontmoetingsplaats en als plek waar geïnteresseerden in contact kunnen komen 

met radicale ideeën. Internet lijkt ook een factoor te zijn die kan verklaren 

waarom jongeren al op vroege leeftijd met extreem-rechtse en islamitisch 

radicale ideeën in aanraking kunnen komen. Soms wordt ook gesuggereerd dat 
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internet – onder meer door het ontremmende effect van discussies op webfora 

– radicalisering kan versnellen (turbo-radicalisering volgens de AIVD 2006a). 

Maar de empirische onderbouwing van dit soort beweringen is onduidelijk.  

Extreem-rechtse en salafistische websites en -fora lijken te verschillen in het 

publiek dat ze trekken. Salafistische sites trekken een breder publiek. Hun 

populariteit zou samenhangen met de gebruiksvriendelijkheid ervan en de 

aansluiting bij vragen die leven onder Marokkaans-Nederlandse jongeren (De 

Koning 2008). De extreem-rechtse sites trekken een beperkter publiek van 

voornamelijk extreem-rechtse jongeren. Ze zijn een ‘toevluchtsoord voor een 

bedreigde soort’ (De Koster en Houtman 2006). Dit geldt uiteraard in sterkere 

mate voor de besloten discussiefora. 

 

Onderzoek naar de rol van internet binnen deze bewegingen beperkt zich in 

belangrijke mate tot inventariserend onderzoek en onderzoek dat gericht is op 

de vraag of sprake is van discriminerende of haatzaaiende uitingen. Minder is 

bekend over de relatie tussen online en offline gedrag. Enkele onderzoeken 

geven hierin inzicht (De Koster en Houtman 2006; De Koning 2008). Op dit 

moment loopt er meer onderzoek dat inzicht moet bieden in de rol van moderne 

media bij het activisme en radicalisering van moslimjongeren in Nederland (zie 

bijlage 2: het onderzoek van de Vrije Universiteit (Konijn) en de Radboud 

Universiteit (Becker)). 

5.1.3 Aanhang vergeleken 

Het beschikbare onderzoek biedt enig inzicht in de actieve aanhang van beide 

bewegingen. Wat betreft de omvang van de actieve aanhang zijn er schattingen 

van de AIVD en van de Monitor Racisme & Extremisme. De jihadistisch-

salafistische en neonazistische netwerken zouden elk een harde kern van 

enkele honderden activisten omvatten volgens de AIVD. 

De kenmerken van degenen die worden aangetrokken door beide bewegingen 

vertonen overeenkomsten, in ieder geval voor de radicalere formaties. In de 

jihadistische en neonazistische formaties lijken jongeren oververtegenwoordigd. 

Maar een goed overzicht beeld ontbreekt van dit soort formaties. Er zijn allerlei 

sociaal-psychologische, sociologische en biologische verklaringen voor de 

oververtegenwoordiging van jongeren aan te geven. Daarbij moet wel 

aangetekend worden dat het onderzoek naar deze bewegingen zich vaak 

beperkt tot jongeren, zodat weinig bekend is over de ouderen binnen dit soort 

formaties. Over het opleidingsniveau van de activisten is weinig met zekerheid 

te zeggen. Een opvallend verschil tussen beide bewegingen is dat binnen 

extreem-rechts jongens en mannen sterk oververtegenwoordigd zijn. Binnen 
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het salafisme zijn vrouwen beter vertegenwoordigd, zelfs binnen de 

jihadistische netwerken. Toch beperkt ook hier het onderzoek vaak tot mannen 

binnen radicaliserende salafistische netwerken, omdat vrouwen door mannelijke 

onderzoekers niet benaderbaar zijn (Buijs e.a. 2006; Slootman & Tillie 2006). 

Enkele onderzoekers is het wel gelukt vrouwelijk jihadisten te interviewen 

(Groen & Kranenberg 2006; De Koning 2009a).  

Uiteraard verschillen beide stromingen wat betreft religieuze en etnische 

kenmerken van de aanhang. Het verschil is overigens niet absoluut; binnen 

sommige jihadistische netwerken blijken (autochtone) bekeerlingen soms 

prominent aanwezig. Een ander opvallend gegeven is dat vooral Marokkaans-

Nederlandse jongeren zich aangetrokken voelen tot het salafisme. Zij vormen, 

samen met de Turkse Nederlanders, de belangrijkste groepen met een 

islamitische achtergrond in Nederland. Er bestaan allerlei vermoedens waarom 

Turkse Nederlanders veel minder aangetrokken worden tot radicale 

interpretaties van de islam, zoals een sterkere sociale controle binnen de groep, 

het kemalisme (met zijn scherpe scheiding van kerk en staat) en de 

verkondiging van de staatsislam door Turkse moskeeën. Het lopend onderzoek 

over ‘Salafisme in Nederland’ omvat een survey waarin ook Turkse 

Nederlanders worden meegenomen (zie bijlage 2); dit onderzoek zal 

hoogstwaarschijnlijk meer inzicht bieden in verschillen tussen Marokkaanse en 

Turkse Nederlanders wat betreft hun sympathie voor salafistische ideeën.  

5.1.4 Extreme gedragingen vergeleken 

De extreme gedragingen van de extreem-rechtse en salafistische bewegingen 

verschillen sterk van elkaar. Er is enige overlap wat betreft haatzaaiende, 

antisemitische en discriminerende uitlatingen. Beide bewegingen manifesteren 

zich duidelijk op het internet. Maar in de publieke ruimte, op straat en op school, 

lijken extreem-rechtse jongeren en organisaties actiever en voor meer overlast 

te zorgen.  

Ook als we de uitingen van extremistische groepen vergelijken, blijken 

neonazistische en andere rechts-extremistische netwerken zich sterker naar 

buiten toe in de publieke ruimte te manifesteren door onder meert 

geweldpleging, bedreiging, brandstichting, bekladding en vernieling. Dit soort 

activiteiten wordt geregistreerd en gevolgd door monitors zoals de Monitor 

Racisme & Extremisme. Extremistische gedragingen van jihadistische 

netwerken lijken minder frequent voor te komen. Met name de Hofstadgroep en 

enkele jihadistische netwerken hieromheen zouden zich schuldig hebben 

gemaakt aan de voorbereiding van aanslagen, allerlei bedreigingen en 

natuurlijk de moord op Van Gogh. Tegenwoordig lijkt er nauwelijks meer een 
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bedreiging uit te gaan van jihadistische netwerken, en het is onduidelijk hoeveel 

van dit soort netwerken er nog actief zijn. De jaarverslagen van de AIVD 

rapporteren nog wel over voorbereidingen en op tijd verijdelde acties, maar dit 

soort inlichtingen zijn oncontroleerbaar. Ook rapporteert de AIVD bijvoorbeeld 

over jongeren die aansluiting zouden zoeken bij internationale jihadistische 

netwerken in islamitische landen.  

Naast extremistisch gedrag krijgen ook gedragingen van beide groepen die 

binnen het kader van de wet blijven negatieve aandacht. Legale demonstraties 

van bijvoorbeeld de NVU roepen bijna standaard tegendemonstraties op. Bij 

salafisten worden gedragingen zoals het dragen van boerka’s en de weigering 

om de hand te schudden van iemand van de andere sekse bijna standaard 

geplaatste in het perspectief van integratie. Indien het hier om anti-integratief 

gedrag gaat dat een ernstige bedreiging vormt voor de sociale samenhang, 

wordt het gedekt door de omschrijving van radicalisme die in hoofdstuk 2 is 

gegeven. Het probleem is dat hierover vaak geen consensus lijkt te bestaan. 

Bovendien is sprake van een grote diversiteit onder salafisten en bijvoorbeeld 

ook binnen de groepen die verbonden worden met het politieke salafisme. 

Terwijl de AIVD de politieke salafisten als een mogelijke bedreiging voor de 

democratische orde opvat, geven onderzoekspublicaties over politieke 

salafisten een gematigder beeld: variërend van niet bewust nagestreefde 

afzijdigheid (Moors en Jacobs 2009) tot zelfs betrokkenheid bij de samenleving 

(De Koning 2008, Balogh e.a. 2009). Dit verschil van opvatting kan 

samenhangen met het gekozen perspectief: de AIVD houdt vooral kopstukken 

van de beweging in de gaten, terwijl onderzoekers de doorsnee aanhangers 

interviewen. 

 

In de literatuur over extreem-rechts en islamitisch radicalisme is weinig 

onderzoek gedaan naar hoe radicale groepen overgaan tot extreme 

gedragingen en welke factoren en omstandigheden daarbij een rol spelen. Uit 

met name buitenlandse literatuur blijkt dat sociale relaties en sociale motieven 

hierbij een rol spelen, zoals de wens in aanzien te stijgen binnen de groep en 

subcultuur door gewelddadig gedrag. Maar ook de maatschappelijke context en 

met name de berichtgeving in de media is van belang (Koopmans & Olzak 

2004). De wijze waarop over extreme gedragingen van radicale groepen wordt 

gerapporteerd in de media bepaalt mede of deze gedragingen in eigen kring als 

‘succes’ worden gezien en dit heeft weer invloed op de mogelijke navolging 

door gelijkgezinde radicale groepen. 

 

De verschillen tussen beide stromingen wat betreft organisatievormen en 

extreme gedragingen maken het begrijpelijk waarom het onmogelijk lijkt te zijn 
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om beide vormen van radicalisme op de zelfde wijze te volgen. De rapportages 

van de Monitor Racisme & Extremisme besteden sinds 2006 tevens aandacht 

aan de radicale islam. Dit gebeurt op een ad hoc basis. Blijkbaar is het niet 

mogelijk om de radicale islam op dezelfde systematische wijze te monitoren 

zoals dat met extreem-rechts gebeurt. Dit lijkt te maken te hebben met 

wezenlijke verschillen tussen beide vormen van radicalisme in organisatie en in 

de aard van hun extreme acties. De organisatievormen van de relatief 

gematigde stromingen in beide bewegingen verschillen sterk. Dit geldt in 

mindere mate voor de radicaliserende groepjes. Maar juist deze weinig 

georganiseerde en besloten radicale groepjes ontwikkelen zich buiten het zicht 

van de buitenstaander. Dat geldt nog sterker voor jihadistische dan voor 

neonazigroepen. Ook de uitingen verschillen; de neonazigroepen manifesteren 

zich veel frequenter in de publieke. Onderzoek onder gemeenten en scholen 

bevestigt dit beeld: in de ogen van gemeenten en scholen zorgt extreem-rechts 

voor meer overlast dan salafisten (Ministerie van Justitie/BZK 2008). Het kan 

overigens ook betekenen dat het extreme gedrag van extreem-rechts 

herkenbaarder is voor leerkrachten en andere eerstelijnswerkers.  

5.1.5 Verhouding tot de omgeving 

Sociaal en maatschappelijk isolement is een kenmerk van beide bewegingen en 

het neemt toe in de loop van het radicaliseringsproces. Het sociale en 

maatschappelijk isolement is een gevolg van een tweeledig proces: uitsluiting 

en stigmatisering vanuit de directe omgeving en de bredere samenleving, terwijl 

tegelijkertijd radicalen door hun compromisloze houding geen bruggen willen en 

kunnen slaan naar andersdenkenden. Dit laatste proces wordt versterkt doordat 

beide bewegingen duidelijke vijandenbeelden en tegenstanders hebben. De 

groep van ‘vijanden’ kan bij radicale salafisten zeer omvangrijk zijn, en sommige 

geradicaliseerde salafisten mijden contact met niet-moslims of zelfs niet-

salafisten. 

Radicale bewegingen zijn lange tijd niet als sociale bewegingen opgevat 

(Linden 2009), en wellicht hangt dit samen met het bijzondere karakter van 

radicale groepen. Gewoonlijk maken sociale bewegingen – zoals bijvoorbeeld 

de vrouwenbeweging of de milieubeweging - een ontwikkeling door en als zij 

zich gaan richten op het bevorderen van politieke doelen, zoeken ze gewoonlijk 

contacten met andere actoren in de politieke arena en gaan ze coalities aan en 

moeten ze compromissen sluiten. Maar precies op dit punt verschillen de 

salafistische en extreem-rechtse beweging van bijvoorbeeld de milieubeweging. 

Salafistische en extreem-rechtse formaties stellen zich over het algemeen 

compromisloos op en zoeken vanuit die houding geen contact met niet 
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gelijkgezinde organisaties. Omgekeerd willen gevestigde organisaties niet 

samenwerken met extreem-rechtse en salafistische formaties.  

 

Salafistische en extreem-rechtse formaties hebben vooral banden in de ‘eigen 

kring’, met gelijkgezinde organisaties. De apolitieke en politieke salafisten 

hebben een eigen islamitische infrastructuur in Nederland opgebouwd. Over de 

banden van jihadistische netwerken is minder bekend. Extreem-rechtse 

organisaties hebben ook hoofdzakelijk banden met verwante organisaties, zoals 

andere extreem-rechtse organisaties in Nederland of het buitenland en 

bepaalde platenlabels. Organisaties van ‘andersdenkenden’ en de overheid 

worden over het algemeen gewantrouwd. 

Beide bewegingen onderhouden internationale contacten. Maar internationale 

relaties spelen een belangrijkere rol bij het salafisme. Zo zijn salafistische 

centra in Nederland met steun vanuit de bronlanden opgezet. Ook via internet 

worden internationale contacten onderhouden, zowel door salafisten als door 

extreem-rechts. 

 

Beide bewegingen kunnen rekenen op sympathisanten buiten hun directe 

gelederen. De kring van sympathisanten is niet scherp af te bakenen en er 

bestaat ook geen duidelijk beeld van. De onderzoekspublicaties over beide 

vormen van radicalisme zijn primair gebaseerd op interviews met activisten. 

Onderzoek naar de bredere steun en sympathie voor beide vormen van 

radicalisme is schaars (Slootman & Tillie 2006). Beide bewegingen kunnen 

steunen op een bredere, overlappende subculturen, met meelopers en 

personen die subculturele kenmerken overnemen – zoals kleding en muziekstijl 

– zonder noodzakelijkerwijze de ideologie eigen te maken. Maar ook kunnen 

beide bewegingen op bredere steun rekenen vanwege specifieke vraagstukken 

die ze aan de orde stellen. Extreem-rechtse partijen die hun zorgen uiten over 

de ‘islamisering’ van Nederland, of salafistische organisaties die zich druk 

maken over de Palestijnse kwestie, kunnen op bredere steun rekenen dan 

alleen vanuit eigen kring.  

5.1.6 Voorwaarden: individuele factoren vergeleken 

Allerlei sociaal-psychologisch onderzoek heeft zich gericht op factoren die op 

het niveau van individuen de ontvankelijkheid voor de radicale islam en voor 

extreem-rechtse denkbeelden kunnen verklaren. Wel betreft het veelal studies 

naar de ontvankelijkheid voor radicale ideologieën in het algemeen. Dit soort 

studies laat zien dat de ontvankelijkheid voor radicale ideologieën onder meer 

samenhangt met gevoelens van onrechtvaardige behandeling en van 
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bedreiging van de ‘eigen’ groep. Individuele factoren die de vatbaarheid voor 

radicale ideologieën mogelijk kunnen verklaren, krijgen daarnaast aandacht in 

publicaties die zijn gebaseerd op informatie over islamitische radicalen of 

terroristen. In de literatuur over extreem-rechts gaat de aandacht veel minder uit 

naar het zoeken van mogelijke profielen van (potentiële) extreem-rechtse 

radicalen. De onderzoeksliteratuur over vatbaarheid voor radicalisering en de 

studies over islamitische en extreem-rechtse radicalen wijzen er keer op keer 

op dat personen die radicaliseren vaak heel gewone mensen zijn, die zich niet 

onderscheiden door een bepaald persoonlijkheidstype of een 

persoonlijkheidsstoornis.  

 

Kennis van individuele factoren die de ontvankelijkheid voor radicale 

ideologieën beïnvloeden is relevant voor het beantwoorden van de vraag 

waarom mensen radicaal worden. Maar uiteindelijk hebben ze weinig 

voorspellende waarde. Een reden hiervoor is dat de meeste mensen die aan dit 

soort kenmerken voldoen niet radicaliseren. Een tweede reden is dat juist 

individuen die radicaliseren door socialisatie in een radicale groep sterk kunnen 

veranderen. Gedrag is niet te voorspellen op grond van individuele kenmerken. 

Daarom is het zoeken naar persoonlijke profielen van potentiële radicalen of 

terroristen volgens veel onderzoekers een heilloze weg. Toch wordt er nog 

steeds energie gestoken in het zoeken naar profielen, omdat ze handig zouden 

zijn voor professionals bij de preventie en bij de opsporing. Individuele 

kenmerken zijn zondermeer relevant voor het begrijpen van de vatbaarheid 

voor radicalisering, maar pas als individuen in hun sociale en maatschappelijke 

context worden bestudeerd wordt het begrijpelijk waarom mensen een radicale 

weg inslaan.  

5.1.7 Voorwaarden: maatschappelijke factoren vergeleken 

De maatschappelijke factoren die een voedingsbodem kunnen vormen voor 

radicalisme en radicalisering krijgen over het algemeen uitgebreid aandacht in 

de onderzoeksliteratuur over islamitisch radicalisme, maar veel minder in de 

literatuur over extreem-rechts radicalisme. Dit verschil in aandacht voor een 

voedingsbodem houdt mogelijk verband met de recente opkomst van het 

islamitisch radicalisme is Nederland. Deze nieuwe ontwikkeling behoeft een 

verklaring. Daarentegen manifesteert extreem-rechts radicalisme zich al 

decennialang als een tegenbeweging. 

Het idee van een voedingsbodem klinkt plausibel maar betreft een 

problematisch concept in de praktijk. Maatschappelijke omstandigheden 

hebben weinig verklaringskracht, omdat de meeste individuen in vergelijkbare 
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omstandigheden niet radicaliseren. Bovendien is vooral de perceptie van 

maatschappelijke omstandigheden van invloed op radicalisering. De perceptie 

en de cognities en emoties die hiermee verbonden worden variëren tussen 

individuen. Dit vereist bestudering van individuen in hun sociale en 

maatschappelijke context. Bij onderzoek gebaseerd op interviews met 

geradicaliseerde activisten is een bijkomend probleem dat het bijna onmogelijk 

is onderscheid te maken tussen rechtvaardigingen achteraf (‘de islam wordt 

bedreigd’) en de werkelijke oorzaken van hun keuze voor de radicale weg.  

 

Er zijn zowel verschillen als overeenkomsten in maatschappelijke factoren die 

een voedingsbodem kunnen vormen voor islamitisch en extreem-rechts 

radicalisme. De aantrekkingskracht van het salafisme op vooral Marokkaans-

Nederlandse jongeren hangt samen met hun specifieke situatie, zoals de 

negatieve beeldvorming over de islam en Marokkaans-Nederlandse jongens. 

Over de specifieke kenmerken van de voedingsbodem voor extreem-rechts is 

weinig te vinden in de literatuur. Meer is bekend over de overeenkomsten in 

maatschappelijke omstandigheden die voor beide bewegingen een 

voedingsbodem kunnen vormen. Beide vormen van radicalisme zijn op te 

vatten als tegenbewegingen tegen de in Nederland breed gedragen 

progressieve en tolerante denkwijze (vgl. Klandermans en Mayer 2006; De 

Koster en Houtman 2008). In die zin zijn beide bewegingen in sociaal-cultureel 

opzicht als traditioneel of behoudzuchtig aan te merken. Toch zoeken beide 

vormen van radicalisme naar een verhouding tegenover de post-traditionele 

samenleving. Onderzoek wijst erop dat het (gematigd) salafisme mede als een 

vorm van aanpassing aan de eisen van de hedendaagse samenleving kan 

worden opgevat. Het biedt moslimjongeren aantrekkelijke antwoorden op 

vragen waarmee ze worstelen. De keuze voor de ‘ware’ islam wordt 

geconstrueerd als een ‘eigen keuze’ in termen van authenticiteit; kortom, als 

een post-traditionele identiteit (De Koning 2008). Maar ook in rechtse kring zijn 

tekenen van aanpassing aan eigentijds idioom en vraagstukken. Zo wist een 

leider als Fortuyn nationalistische en xenofobe ideeën met moderne thema’s als 

gelijkheid van man en vrouw en vrijheid van meningsuiting te verbinden. Ook 

extreem-rechtse partijen passen zich in deze zin aan; zo is vrijheid van 

meningsuiting een belangrijk issue bij demonstraties van de NVU.  

Meer concrete overeenkomsten in de voedingsbodem voor beide vormen van 

radicalisme komt naar voren in lokaal onderzoek dat polarisatie en 

radicalisering vaak samenneemt. Polarisatie en radicalisering hebben deels 

dezelfde voedingsbodem, namelijk gevoelens van frustratie, achterstelling, 

onrechtvaardigheid en onvrede (vgl. Zannoni e.a. 2008). Daarnaast zijn er 

verbanden tussen polarisatie en radicalisering. Radicalisering kan polarisatie in 



Hoofdstuk 5 
 

 

114  Risbo-Research-Training-Consultancy 

de hand werken of versterken vanwege onder meer de effecten van extreme 

gedragingen op de beeldvorming en vanwege de compromisloosheid van 

radicalen. Omgekeerd kan polarisatie effecten hebben op radicalisering. 

Polarisatie ofwel een verscherping van tegenstellingen tussen groepen kan tot 

gevolg hebben dat jongeren zich eerder onzeker voelen over hun sociale 

identiteit en op zoek gaan naar een positieve identiteit bij radicale groepen. En 

verscherping van tegenstellingen tussen groepen – vooral als deze etnisch of 

religieus van aard zijn – kan leiden tot meer uitsluiting en discriminatie.  

Stigmatisering en het gevoel te worden bedreigd in de vorming van een 

positieve sociale identiteit spelen bij jongeren in beide bewegingen een rol. Een 

groot verschil is echter dat dit pas gaat spelen bij extreem-rechtse jongeren 

nadat ze zich openlijk bekend hebben tot de extreem-rechtse subcultuur of een 

formatie en dit uiten door kleding, uiterlijk, symbolen en in andere vormen. Het 

ligt heel anders bij de tweede en derde generatie migranten met een 

moslimachtergrond. Marokkaans-Nederlandse jongeren hebben bijvoorbeeld te 

maken met negatieve stereotypen en een negatieve behandeling vanwege hun 

etnische herkomst, maar ook omdat ze moslim zijn en door de samenleving als 

zodanig gecategoriseerd worden. Hierdoor kan stigmatisering de vatbaarheid 

voor radicalisering bij deze migrantenjongeren in de hand werken. Als zij zich 

tot het salafisme bekeren en deze nieuwe identiteit markeren door onder meer 

hun kleding, haardracht en omgangsvormen, zullen ze geconfronteerd worden 

met extra stigmatisering. Het gaat hier om het verschil tussen een gekozen 

identiteit (van extreem-rechtse jongeren en salafisten) en een toegeschreven 

identiteit (als moslim, als Marokkaan).  

5.1.8 Eerste contact en aantrekkingskracht vergeleken  

Hoe komt men voor het eerst in contact met de salafistische en extreem-rechtse 

formaties? Veelal wordt dit soort processen onderzocht op basis van interviews 

met activisten. Hierdoor kan een vertekend beeld ontstaan, omdat diegenen die 

spoedig de formaties weer de rug hebben toegekeerd niet worden onderzocht. 

Een andere beperking van de onderzoeksliteratuur is dat deze zich vooral richt 

op jongeren, met uitzondering van een enkele studie over extreem-rechtse 

activisten (die evenwel enigszins verouderd is). Door deze beperking tot 

jongeren staan processen van vorming van de sociale identiteit op de 

voorgrond. Het zoekende individu staat in veel publicaties voorop en processen 

die verband houden met onzekerheid over de sociale identiteit en het zoeken 

naar een positieve identiteit komen vaak aan de orde. Traumatische 

gebeurtenissen kunnen een katalyserende rol spelen, doordat ze voor 

onzekerheid zorgen.  
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Er is sprake van een grote verscheidenheid in wijzen waarop individuen in 

contact komen met extreem-rechtse of salafistische formaties en ideologieën: 

via verwantschapsrelaties (ouders, broers, familie), vriendennetwerken, 

webfora, werving en door media-aandacht voor de acties van radicale 

formaties. Werving wordt veelal niet rechtstreeks aangestuurd vanuit de 

organisatie, maar vindt plaats doordat de radicale jongeren vaak uiterst 

bevlogen zijn. Ook zoeken veel jongeren uit zichzelf contact of vormen zelf een 

radicaal netwerk. 

Ook locaties spelen een rol, zoals internet, moskeeën, en andere plekken waar 

jongeren elkaar ontmoeten. Een belangrijk verschil tussen het eerste contact 

met beide bewegingen komt tot uiting in de locaties. Voor salafistische 

netwerken zijn salafistische of meer in het algemeen islamitische instellingen, 

zoals moskeeën, van groot belang. Wel worden sinds enkele jaren jihadisten 

door moskeeën geweerd. Subculturele gelegenheden zijn ook belangrijke 

locaties; extreem-rechts lijkt door haar band met de extreem-rechtse 

muziekscene tal van locaties te bieden om met extreem-rechtse activisten en 

ideeën in contact te komen, zoals bij concerten en evenementen. Maar het 

salafisme heeft ook subculturele elementen, zoals feesten, uitstapjes en een 

voorkeur voor een bepaald soort religieuze muziek. Internetsites bieden 

eveneens mogelijkheden om met islamitische en extreem-rechtse ideologieën, 

organisaties en activisten in contact te komen.  

 

Literatuur die gebaseerd is op interviews met activisten geven als het ware een 

perspectief van binnenuit de beweging. Daardoor komen de keuzen voor 

extreem-rechts of het salafisme als ‘rationeel’ over: gemotiveerd vanuit 

belangrijke waarden en behoeften van de betreffende individuen. In de 

Nederlandse literatuur over radicale salafistische jongeren worden gewoonlijk 

drie typen drijfveren onderscheiden op grond waarvan de aansluiting bij een 

salafistisch netwerk aantrekkelijk is: ze bieden een antwoord op existentiële 

levensvragen, ze bieden een politiek-activistisch antwoord op ervaren onrecht, 

en ze kunnen een ‘warm nest’ bieden voor jongeren die zich elders niet thuis 

voelen. Vergelijkbare motieven komen naar voren uit onderzoek onder extreem-

rechtse activisten, maar in dit soort onderzoek wordt een breder scala aan 

motieven onderscheiden; niet alleen het willen bevorderen van een 

nationalistisch maatschappij-ideaal, frustraties over ervaren onrecht en het 

zoeken naar een vriendenkring, maar ook zucht naar avontuur of het 

aangetrokken worden door gewelddadig imago van bepaalde formaties. De 

twee laatstgenoemde motieven lijken ook te spelen bij de aantrekkingskracht 

van jihadistische netwerken (vgl. Buijs e.a. 2006). De motieven voor het actief 

blijven binnen een van de beide bewegingen kunnen gedurende de loopbaan 
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van activisten veranderen. Onderzoek onder extreem-rechtse activisten maakt 

tevens duidelijk dat individuen in verschillende fasen van hun leven vanwege 

verschillende motieven aansluiting kunnen zoeken bij extreem-rechts. 

Salafisten die al lange tijd actief zijn of zich op latere leeftijd aansluiten bij 

salafistische groepen zijn in Nederland niet onderzocht. 

5.1.9 Radicalisering vergeleken  

Hoe verloopt de radicalisering na aansluiting bij een salafistisch netwerk of een 

extreem-rechtse formatie? Dit is het onderwerp waarover het minst bekend is, 

zeker aangaande extreem-rechts. Terwijl radicalisering niet of nauwelijks een 

onderwerp van onderzoek is wat betreft extreem-rechts, is er wel aandacht voor 

radicaliserende salafisten, en dan met name binnen jihadistische netwerken. 

Het empirisch onderzoek naar radicaliserende jihadisten beperkt zich 

hoofdzakelijk tot de Hofstadgroep en kringen hieromheen; recente 

ontwikkelingen worden niet gedekt door onderzoek. Op grond van deze 

onderzoeksliteratuur kunnen geen algemene conclusies worden getrokken. 

 

Aansluiting bij een salafistisch netwerk of een extreem-rechtse formatie hoeft 

niet tot verdere radicalisering te leiden. De extreem-rechtse literatuur geeft wat 

dat betreft een wat evenwichtiger beeld; er is onderzoek gedaan onder 

activisten van politieke partijen, en radicalisering lijkt hier eerder uitzondering 

dan regel. Daarnaast is er onderzoek gebaseerd op interviews met 

geradicaliseerde jongeren binnen beide bewegingen. Dit onderzoek biedt wel 

inzicht in processen van radicalisering. Radicalisering blijkt een langdurig, 

complex en gefaseerd proces. Adequate modellen zijn niet voorhanden.  

 

Na kennismaking volgt de socialisatiefase, waarin de ideologische vorming van 

de activisten plaatsvindt. Deze socialisatiefase is van groot belang voor het 

eigen maken van de ideologie en het ontwikkelen van een andere kijk op de 

werkelijkheid. Daarna kan mogelijk radicalisering optreden. Hierbij spelen 

allerlei factoren, omstandigheden en relaties een rol.  

• Groepsdynamiek en de interactie met de omgeving kunnen radicalisering 

bevorderen. Processen zoals toenemend isolement en sociale weerstand 

kunnen uiteindelijk tot radicalisering leiden. Daarbij spelen allerlei 

mechanismen en processen, zoals die van ‘groupthink’ een rol.  

• Ideologie en ideologische vorming (bekering) zijn essentiële elementen 

van radicale bewegingen: ze zorgen voor samenhang binnen de beweging 

en het afzetten tegen de vijanden en tegenstanders. 
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• Het proces van de vorming van een sociale identiteit blijkt van groot belang 

bij radicalisering; deels heeft dit te maken met de jeugdige leeftijd van veel 

respondenten van het Nederlands onderzoek. Het zoeken naar een 

positieve sociale identiteit kan leiden tot het afzetten tegen andere 

groepen en het centraal stellen en positief waarderen van de eigen groep, 

waardoor de afstand tussen groepen wordt vergroot. Het vormt een aanzet 

tot wij-zij denken en dichotome ideologieën kunnen in deze situatie eigen 

gemaakt worden en het proces versterken (Van der Pligt en Koomen 

2009).  

• Leiderschap en organisatiekenmerken zijn ook van invloed op het proces 

van radicalisering. Hierover is weinig bekend, omdat de 

onderzoeksliteratuur gebaseerd is op interviews met individuele activisten. 

Wel zijn er tekenen dat bepaalde kenmerken van radicale of 

extremistische groepen, zoals homogeniteit en de afwezigheid van een 

formele organisatie, bevorderlijk kunnen zijn voor radicalisering. Een 

onderzoek onder een neonazistisch netwerk lijkt erop te wijzen dat de 

afwezigheid van een formele organisatie kan bijdragen aan radicalisering 

door de afwezigheid van een ‘afremmende’ organisatiestructuur. Een 

formele organisatie maar ook heterogene organisaties, met gematigde en 

radicalere activisten, kunnen mogelijk radicalisering indammen (vgl. 

Rosenblum 1998). Maar dit zijn meer hypothesen op grond van een of 

enkele onderzoeksrapporten dan algemene conclusies.  

 

Het is moeilijk om een vergelijking te maken tussen radicalisering binnen 

extreem-rechtse en salafistische formaties, omdat nauwelijks literatuur over de 

eerste vorm van radicalisering beschikbaar is. Op het eerste gezicht zijn er tal 

van overeenkomsten. Omdat het bij zowel jihadisten als neonazi’s vaak om 

kleine, relatief weinig georganiseerde netwerken gaat, zijn er veel 

overeenkomstige mechanismen die radicalisering kunnen bevorderen bij zo’n 

besloten, naar binnen gekeerd groepje met radicale en afwijkende opvattingen. 

Maar er zijn ook verschillen. De factor geweld en in het algemeen de 

manifestaties in de publieke ruimte (met name op straat) kenmerken de 

radicalisering van neonazigroepjes. Maar ook ‘vreedzame’ demonstraties lopen 

vaak uit op confrontaties. Gewelddadige confrontaties met tegenstanders en 

vijanden kunnen de opvattingen over geweld doen verschuiven. Jihadistische 

groepjes –uitzonderingen daargelaten, zoals de Hofstadgroep – lijken zich 

gedurende het proces van radicalisering vooral naar binnen te gaan richten op 

studie van en discussie over de ‘ware’ islam. Maar wellicht heeft het samen 

kijken naar films op het internet over verschrikkingen die moslims worden 
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aangedaan in bijvoorbeeld de Gazastrook vergelijkbare effecten op de 

radicalisering.  

 

De grote rol van processen rondom de vorming van sociale identiteiten bij 

radicalisering heeft te maken met de beperking tot jongeren in het onderzoek. 

Jongeren zijn sterk vertegenwoordigd in beide bewegingen. Zoals het 

onderzoek van Linden (2009) laat zien kunnen activisten zeer lang actief blijven 

binnen de beweging of pas op latere leeftijd actief worden. Het is mogelijk dat 

ze van radicale naar minder radicale formaties overstappen, of omgekeerd. 

Processen die te maken hebben met de ontwikkeling van sociale identiteiten 

zullen een minder grote rol spelen bij volwassen activisten. Literatuur over 

radicalisering van salafisten gaat bijna uitsluitend over jongeren. Toch trekt het 

salafisme niet alleen jongeren aan. Dit geldt wel of in ieder geval in sterke mate 

voor de jihadistische netwerken. 

5.2 Aanknopingspunten voor beleid  

Welke aanknopingspunten voor beleid kunnen worden geformuleerd op basis 

van de inzichten uit de literatuur? In deze paragraaf worden enkele van deze 

aanknopingspunten aangeduid. Om enige structuur hieraan te geven, wordt 

dezelfde indeling aangehouden als bij de behandeling van inzichten uit de 

literatuur. 

Ideologie en formaties 

In het maatschappelijk en politiek debat worden salafistische en extreem-

rechtse formaties over het algemeen als anti-democratisch aangeduid. De 

onderzoeksliteratuur laat zien dat dit een ongenuanceerde generalisatie is; 

deze kwalificatie gaat niet op voor de relatief gematigde formaties en gematigde 

individuen binnen beide bewegingen (vgl. De Koning 2008; Linden 2009). Het is 

van groot belang om onderscheid te maken tussen personen die een 

(gematigde) salafistisch gedachtegoed of niet-gewelddadig extreem-rechtse 

denkbeelden aanhangen en geradicaliseerde salafisten of neonazi’s. 

Onderzoek laat zien dat de niet-gewelddadige en gewelddadige stromingen 

elkaar vaak fel bestrijden. Felle kritiek op het democratisch systeem is een 

algemeen kenmerk van beide bewegingen, maar zeker niet alle salafisten en 

extreem-rechtse activisten wijzen de democratie af.  

Het politiek en apolitiek salafisme zouden anti-integratief zijn en geneigd zijn 

zich af te keren van de samenleving. Dit wordt niet ondersteund door – 
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weliswaar beperkt - onderzoek (De Koning 2008; Moors & Jacobs 2009). Het is 

wel zo dat radicale activisten en formaties zich vanwege het 

aanpassingsdilemma naar buiten toe gematigder kunnen voordoen. Maar er 

moet gewaakt worden om alle salafisten of alle extreem-rechtse activisten en 

sympathisanten op een hoop te gooien. Het onderzoek heeft laten zien dat 

sprake is van een grote diversiteit, juist in relatie tot opvattingen over geweld en 

de verhouding tot de democratische rechtsstaat. Ook omdat termen als ‘anti-

integratief’ en ‘radicaal’ stigmatiserend zijn, is het van groot belang dat deze 

termen voorzichtig worden gebruikt en duidelijk worden gespecificeerd.  

 

Meer in het algemeen gaat het bij beide bewegingen om tegenbewegingen met 

felle maatschappijkritiek, die zelden serieus wordt genomen (Sunier 2006). Juist 

als er geen openingen worden geboden voor het uiten van deze kritiek en voor 

deelname aan debat in de politieke arena of bijvoorbeeld op school, zou dit 

volgens Sunier (2006; vgl. Benschop 2006) leiden tot een gerichtheid naar 

binnen toe. Er is geen onderzoek dat dit bevestigt. Wel maakt het onderzoek 

van Linden (2009) onder extreem-rechtse activisten binnen politieke partijen 

duidelijk dat velen van hen binnen het democratisch systeem voor hun idealen 

wilden opkomen. Maar zij werden uitgesloten van de officiële politiek en 

hierdoor raakten ze gefrustreerd en boos. Dat zijn mogelijke voorwaarden voor 

radicalisering.  

Het gegeven van een maatschappijkritische houding biedt mogelijkheden om 

met de sympathisanten van radicale ideeën de discussie aan te gaan. Wel is 

het zo dat het geen eenvoudige opgave is om in discussie te gaan met 

individuen die er radicale opvattingen op nahouden. Het centraal stellen van de 

eigen waarden, het overtuigd zijn van het eigen gelijk, het zwart-wit denken en 

de compromisloze houding die kenmerkend zijn voor radicalisme maken zo’n 

discussie moeilijk of welhaast onmogelijk. Wel is het mogelijk met jongeren in 

de beginfase van radicalisering in discussie te gaan. Jongeren proberen met 

hun radicale ideeën tevens hun frustraties over en hun kritiek op onrecht te 

verwoorden (vgl. Buijs e.a. 2006).  

Rol internet 

Internet blijkt van groot belang bij de verspreiding van radicale ideeën en bij de 

werving van leden. Internet speelt een rol bij onder meer de fase van oriëntatie 

en eerste contact. Salafistische websites zouden uitblinken in 

gebruiksvriendelijkheid, waardoor ze ook populair zijn buiten salafistische kring. 

Een concurrerend, niet-radicaal aanbod op het internet waarin bijvoorbeeld 

vanuit een gematigder visie op de islam antwoorden worden gegeven op 
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vragen waarmee moslimjongeren worstelen, zou de aantrekkingskracht van 

salafistische sites kunnen verminderen. De onderzoeksliteratuur laat zien dat 

jongeren soms gewoon door toeval, door op het verkeerde moment op de 

verkeerde plaats te zijn, bij het salafisme zijn uitgekomen. Dit vraagt om 

aandacht voor het aanbod van internetsites.  

Aanhang 

De onderzoeksliteratuur biedt maar in beperkte mate inzicht in de kenmerken 

en omvang van verschillende kringen van aanhang rond radicale groepen: van 

sympathisanten tot de harde kern. Om beleid te kunnen ontwikkelen is op zijn 

minst meer kennis nodig over de kenmerken en de omvang van de aanhang 

van beide bewegingen. Zo kunnen deradicaliseringsprogramma’s pas van start 

gaan als op lokaal niveau voldoende kennis is vergaard over de kenmerken van 

de activisten en de meelopers (Demant e.a. 2009). 

Het is daarbij ook van belang oog te hebben voor subculturele groepen die met 

beide radicale bewegingen verbonden zijn. De onderzoeksliteratuur laat zien 

dat extreem-rechtse en salafistische groepen nieuwe aanwas kunnen werven 

onder bredere subculturele groepen, zoals binnen de skinhead muziekscene. 

Deze subculturele groepen zorgen tevens voor bredere steun voor radicale 

organisaties. Participatie aan subculturele evenementen kan een opstap 

vormen voor deelname aan de radicale bewegingen die ermee verbonden zijn. 

Ook hier weer vormt gebrek aan kennis over deze subculturen en de verbanden 

met radicale organisaties een obstakel voor mogelijke interventies.  

Extreme gedragingen 

Extremistische groepen binnen beide bewegingen worden over het algemeen 

nogal verschillend beoordeeld wat betreft het extremistisch gehalte ervan. De 

AIVD en NCTb hebben veel meer aandacht voor jihadistische netwerken dan 

voor bijvoorbeeld neonazistische organisaties. Terwijl over de eerstgenoemde 

netwerken tal van publicaties zijn verschenen, wordt over neonazistische 

organisaties alleen kort in de jaarverslagen van de AIVD gerapporteerd. Wordt 

hier met twee maten gemeten? Volgens sommige onderzoekers is dit het geval 

(zie TTSRL 2008a); zij menen dat er redenen zijn om een neonazistische 

organisatie zoals Blood & Honour als terroristisch aan te merken, net als 

bepaalde jihadistische groepen. Mogelijk speelt mee dat de extremistische 

daden van jihadistische groepen – ook internationaal - zich vaak op het 

algemene publiek richten, terwijl neonazistische groepen hun gewelddadig 

gedrag alleen tegen specifieke groepen richten, zoals immigranten, moslims, of 

antifascisten. Wellicht verklaart dit waarom de extremistische acties van 
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jihadisten door de bevolking en door de media als bedreigender worden ervaren 

dan die van neonazistische organisaties.  

Onderzoek onder gemeenten heeft laten zien dat zij meer problemen ervaren 

met extreem-rechtse jongeren dan met salafisten (Ministerie van Justitie/BZK 

2008). Het gaat hier niet om terroristische acties, maar om verstoring van de 

openbare orde en overtredingen van de wet. Op basis van waarnemingen van 

gemeenten is uiteraard niet vast te stellen dat extreem-rechts gedragingen 

bedreigender zijn voor de democratische orde. Extreem-rechtse radicalisering 

uit zich in geweld en vandalisme en is in dit opzicht zichtbaarder dan 

radicalisering bij jihadisten. Rechts-extremistische verbanden lijken sterk in 

opkomst sinds de eeuwwisseling. Dan is het vreemd dat er recentelijk wel veel 

onderzoek is uitgevoerd naar islamitische radicalisering, maar nauwelijks naar 

extreem-rechtse radicalisering.  

Verhouding tot de omgeving 

De onderzoeksliteratuur is eenstemmig over de invloed van sociaal en 

maatschappelijk isolement op radicalisering. Hoe sterker individuen en groepen 

geïsoleerd raken, hoe groter de kans op verdere radicalisering. Isolement kan 

radicaliseringsprocessen versterken, terwijl omgekeerd radicalisering tot een 

toename van isolement leidt. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij 

een beleid van preventie en tegengaan van radicalisering. Overheidsbeleid 

gericht op het tegengaan van radicalisering, onder meer door druk op 

moskeebesturen uit te oefenen om jihadisten te weren, kan onbedoeld leiden 

tot versterking van het isolement van jongeren die zich tot de zeer radicale 

ideologieën aangetrokken voelen. Juist medegelovigen en predikers met minder 

radicale opvattingen – rond een moskee – delen overtuigingen met 

radicaliserende moslims, wat een basis kan bieden om met hen in discussie te 

gaan (vgl. Moors en Jacobs 2009: 65).  

Individuele voorwaarden 

Individuele kenmerken zijn zonder meer van belang bij radicalisering, maar het 

blijkt niet mogelijk om bijvoorbeeld een profiel op te stellen waarmee potentiële 

radicalen kunnen worden geïdentificeerd. Een verscheidenheid aan mensen 

voelt zich aangetrokken tot radicale bewegingen. Profielen van potentiële 

radicalen kunnen mogelijk zelfs contraproductief werken, doordat ze grote 

groepen stigmatiseren terwijl in de praktijk maar een enkeling radicaliseert. 

Bovendien zijn profielen niet alleen over- maar ook onderinclusief. Er zijn veel 

a-typische gevallen die buiten elk profiel vallen.  
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Radicalen blijken heel gewone mensen te zijn. Salafisten en extreem-rechtse 

mensen blijken niet vaker irrationeel of abnormaal te zijn dan niet-radicalen. Ze 

hebben vanuit hun perspectief en hun behoeften en waarden goede redenen te 

kiezen voor deze radicale bewegingen. Preventief beleid en de-

radicaliseringsprogramma’s kunnen hierop aansluiten. Bijvoorbeeld door hun 

een toekomstperspectief te bieden buiten de radicale formaties.  

Maatschappelijke voorwaarden 

Discriminatie, uitsluiting en andere ervaringen van onrecht en bedreiging van de 

groep waarmee men zich verbonden voelt, vormen een voedingsbodem voor 

radicalisering. Dit soort bedreigingen van fundamentele aspecten van de 

levenssituatie van jongeren komen in alle publicaties terug als een oorzaak voor 

radicalisering van de betreffende jongeren. Het bestrijden van deze 

voedingsbodem kan oorzaken van radicalisering verminderen, maar de 

mogelijkheden om hiertegen op te treden zijn beperkt.  

De relatie tussen maatschappelijke factoren en radicalisering is bovendien zeer 

complex. Ze wordt bemiddeld door de perceptie van individuen. Ook 

radicaliseren de meeste mensen in vergelijkbare omstandigheden niet. Het 

effect van beleid dat radicalisering wil voorkomen via het aanpakken van de 

voedingsbodem ervoor is daardoor onzeker. De geschiedenis leert dat 

maatregelen om de aantrekkelijkheid van extreem-rechts te verminderen voor 

jongeren slechts een beperkt effect lijken te hebben gehad. Ondanks sterke 

sociale druk, uitsluiting en stigmatisering is de extreem-rechtse beweging sinds 

de jaren ’70 een constante factor. De continuïteit van extreem-rechts lijkt mede 

verbonden met bepaalde structurele maatschappelijke omstandigheden: 

extreem-rechts als een nationalistische tegenbeweging. Hetzelfde lijkt op te 

gaan voor de salafistische beweging. Ook deze lijkt geen eendagsvlieg. 

Uiteraard betekent dit niet dat preventief en grenzenstellend beleid geen nut 

heeft. Individuen worden niet als radicaal geboren. 

Eerste contact en aantrekkingskracht 

Jongeren die gevoelig zijn voor radicale denkbeelden bevinden zich onder meer 

in de middelbare-schoolfase. Scholen kunnen dan ook een belangrijke rol 

spelen bij preventie van radicalisering. Het onderzoek van Gielen (2008) laat 

zien dat scholen niet altijd goed weten hoe ze moeten reageren op jongeren die 

hun radicale opvattingen in het klaslokaal uiten. Zowel een tolerante als een 

strenge benadering kunnen verdere radicalisering bevorderen: de eerste omdat 

deze geen duidelijke grenzen stelt, de tweede omdat louter repressie in de 

beginfase van radicalisering averechts kan werken. Juist in een vroege fase van 
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radicalisering is het nog mogelijk met zulke jongeren in gesprek te gaan. Ook 

andere eerstelijnswerkers, bijvoorbeeld in de jeugdzorg, kunnen hierbij een rol 

spelen.  

De keuze voor een radicale route kan door een jongere gemaakt worden omdat 

een democratisch alternatief hem minder aantrekkelijk lijkt in de huidige context. 

Bieden de Nederlandse politiek en media wel voldoende openingen en kansen 

om op democratische wijze felle kritiek op de samenleving te uiten voor zowel 

moslimjongeren als jongeren met nationalistische opvattingen? Democratische 

alternatieven en kansen voor participatie in de publieke en politieke sfeer voor 

dit type maatschappijkritische jongeren kan wellicht behoeden dat zij voor 

radicalere groepen kiezen.  

Radicalisering 

Het vergelijkend literatuuronderzoek heeft laten zien dat er veel 

overeenkomsten zijn in processen die spelen bij de aansluiting van jongeren bij 

beide bewegingen. De overeenkomsten tussen beide vormen van radicalisering 

kunnen een reden zijn voor een vergelijkbare aanpak of generieke maatregelen 

voor het vroegtijdig signaleren en tegengaan van radicalisering. 

Geradicaliseerde jongeren die zich al in een vergevorderd stadium bevinden 

hebben zich vaak zo geïsoleerd en opgesloten in een groep dat een specifieke 

aanpak nodig zal zijn. Onderzoek wijst er steeds weer op dat het voor leden van 

‘besmette’ radicale groepen zeer moeilijk is deze te verlaten. Hulp bij het 

verlaten van een radiale organisatie maakt alleen kans als een 

toekomstperspectief buiten de radicale bewegingen wordt geboden (vgl. 

Demant e.a. 2009). 

5.3 Kennislacunes en vervolgonderzoek 

Tijdens het literatuuronderzoek zijn tal van kennisleemten naar voren gekomen. 

Deze zijn in de hoofdstukken 3 en 4 aangeduid bij het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen, terwijl enkele belangrijke lacunes in paragraaf 5.1 nog eens 

zijn gerecapituleerd. In deze laatste paragraaf wordt aangegeven hoe enkele 

van deze gaten in de kennis over radicalisme en radicalisering opgevuld 

kunnen worden door vervolgonderzoek. Zes lijnen van onderzoek worden 

onderscheiden.  
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1. Actualiteit en grensgevallen 

De beide radicale bewegingen zijn voortdurend in ontwikkeling. Recente 

ontwikkelingen worden al niet meer gedekt door de onderzoeksliteratuur. Zo lijkt 

het jihadisme op zijn retour en komt volgens de AIVD de dreiging tegenwoordig 

veeleer van het islamitisch neoradicalisme (politiek salafisme), dat een anti-

integratieve houding zou voorstaan. Maar hiernaar is nauwelijks onderzoek 

gedaan, behalve rondom een moskee in Tilburg-Noord (Moors en Jacobs 

2009). Hoe wijd verspreid is het islamitisch neoradicalisme? Welke 

organisatievormen zijn er? Welke gedragingen of ontwikkelingen kunnen 

mogelijk ‘ontwrichtend’ zijn voor de Nederlandse samenleving? Kortom, veel 

van de vragen van dit literatuuronderzoek kunnen niet beantwoord worden voor 

recente vormen van het politieke salafisme. Daarnaast zijn er jongeren die het 

salafisme meer als life style opvatten, zonder de bijbehorende overtuigingen te 

internaliseren: salafi-shoppers. Ook hierover is weinig bekend. Vormt dit een 

opstap tot het ‘echte’ salafistenactivisme? En onder welke omstandigheden 

wordt die overstap gemaakt? 

Het lopend onderzoek over ‘salafisme in Nederland: aard, omvang, dreiging’ 

(IMES/Tillie) zal een deel van deze vragen mogelijk beantwoorden; hetzelfde 

geldt voor enkele van de in bijlage 2 genoemde promotietrajecten; maar de 

resultaten hiervan worden pas later openbaar gemaakt. Pas na de publicatie 

van de resultaten van deze onderzoekingen kan hierop zo nodig worden 

voortgebouwd om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het politiek 

salafisme. 

 

Het onderzoek over extreem-rechts geeft nog minder een actueel beeld van de 

situatie. Het enige recente onderzoek is dat van Gielen (2008) onder een 

Almeers rechts-extremistisch netwerk. De gewelddadigheid van dit soort 

netwerken, de maatschappelijke risico’s en de openbare ordeproblemen die dit 

met zich meebrengt rechtvaardigen meer onderzoek hiernaar. Ook bij extreem-

rechts bestaat gebrek aan kennis over de grensgevallen: de relatief gematigde 

politieke partijen lijken langzamerhand te verdwijnen. Er is sprake van een 

verschuiving van partijpolitiek naar manifestaties in de publieke ruimte en op het 

internet. Zijn de gematigde extreem-rechtse radicale activisten meegegaan met 

deze trend? De Monitor Racisme & Extremisme duidt de recente ontwikkelingen 

wel aan, maar onderzoek is nodig dat hierin dieper inzicht biedt. 

2. Levensfasen en radicalisering 

Wat is precies de rol van de factor levensfase bij radicalisering? Is radicalisering 

vooral een jongerenvraagstuk en, zo ja, waarom? Zijn jongeren vooral 
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oververtegenwoordigd bij de meest extremistische formaties binnen beide 

bewegingen? Wat gebeurt er als activisten langere tijd binnen extremistische of 

zeer radicale groepjes blijven functioneren? Welke rol vervullen ouderen binnen 

formaties in deze beweging? Leidt het volwassen worden tot matiging, stappen 

ze uit de beweging als ze meer verantwoordelijkheden krijgen? En wat zijn de 

motieven van mensen die in latere leeftijdsfasen aansluiting zoeken bij beide 

radicale bewegingen?  

De literatuur over radicalisering binnen beide bewegingen is bijna geheel 

gericht op jongeren. Daar is voldoende reden voor gezien hun 

oververtegenwoordiging. Maar het resulteert wel in een vertekend beeld. Niet 

alleen de puberteit, maar ook de overgang van middelbare school naar het 

hoger- en middelaar beroepsonderwijs blijkt een fase in het leven te zijn die 

mogelijk tot radicalisering kan leiden. Hoe vergaat het activisten die actief 

blijven als (jong) volwassene? Linden (2009) is een van de weinigen die 

onderzoek heeft gedaan onder activisten die in verschillende levensfasen actief 

werden binnen relatief gematigde organisaties van zo’n tien jaar geleden. Meer 

actuele studies zijn nodig. Activisten in terroristische organisaties behoren, voor 

zover hierover iets bekend is, niet tot de schoolgaande jeugd, maar zijn mensen 

die midden in het leven staan. Aan de andere kant is bekend dat veel jongeren 

radicale organisaties verlaten of in ieder geval hun revolutionaire elan temperen 

met het volwassen worden. Over al dit soort verbanden tussen radicalisering en 

levensfasen zwijgt de onderzoeksliteratuur grotendeels. Dat is niet alleen een 

serieuze kennislacune. Het is voor beleid ter voorkoming en bestrijding van 

radicalisme riskant om alleen te focussen op jongeren. 

3. De rol van ouders  

De ouders van de radicaliserende kinderen krijgen meestal nauwelijks 

aandacht. Maar een enkele keer komt uit de literatuur naar voren dat ouders 

van radicale en radicaliserende jongeren een belangrijke rol lijken te spelen. Zo 

wijzen literatuur over Lonsdalejongeren en het onderzoek van Gielen (2008) 

erop dat het geregeld voorkomt dat de ouders de opvattingen van hun kinderen 

delen. Pas als de jongeren de wet overtreden en worden opgepakt, worden in 

de ogen van de ouders de grenzen overschreden, al komt het ook voor dat 

ouders hun kind dan als een held zien (Gielen 2008). Aan de andere kant komt 

uit ouder onderzoek van Linden (2009) naar voren dat extreem-rechtse 

radicalen niet primair uit ‘rechtse’ gezinnen kwamen. En in de literatuur wordt er 

soms ook op gewezen dat ouders zich verzetten tegen extreem-rechtse 

sympathieën van hun kinderen. Over de rol van ouders bij radicale en 

radicaliserende moslimjongeren is evenmin veel bekend. Alleen terloops krijgt 
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dit thema aandacht (bijvoorbeeld bij Slootman en Tilie 2006). Juist omdat het 

om jongeren gaat die vaak nog thuis wonen als ze de eerste stappen op het 

radicale pad zetten, is dit een onderwerp dat nodig onderzocht moet worden.  

 Op dit moment loopt al een onderzoek naar de rol van ouders als opvoeder 

met betrekking tot de radicalisering van hun kinderen (UU/Van San e.a., zie 

bijlage 2). Het is een pilot project dat mogelijk een vervolg krijgt.  

4. De samenhang van radicalisering met andere problemen 

Extreem-rechts wordt in de nationale en internationale literatuur geregeld 

geassocieerd met allerlei problemen, zoals alcohol, drugs, werkloosheid, 

gezinsproblematiek (gescheiden ouders, enz.) en kleine criminaliteit. In de 

literatuur over Lonsdalejongeren wordt hiernaar geregeld verwezen, maar ook 

in onderzoek over bijvoorbeeld neonazi’s in Scandinavië. Tevens zijn er 

verbanden met hooliganisme en andere vormen van geweld. Over de relatie 

tussen een dergelijke opeenstapeling van problemen en de aantrekkingskracht 

van het salafisme op moslimjongeren is minder bekend. Sageman (2008) 

concludeert op grond van zijn data base dat het jihadisme onder de tweede en 

derde generatie migranten met een moslimachtergrond in Europa een van de 

mogelijke ontsnappingsroutes lijkt te zijn uit een leven van kleine criminaliteit en 

criminele jeugdgroepen. Hierover is nauwelijks iets te vinden in de Nederlandse 

onderzoeksliteratuur. Tegelijkertijd is er wel veel aandacht in de politiek en ook 

in de wetenschap voor de problemen die Marokkaans-Nederlandse jongeren 

veroorzaken. Het ligt voor de hand te zoeken naar verbanden, die zich wellicht 

niet tegelijkertijd voordoen, maar mogelijk opeenvolgend. Kortom, wat is het 

verband tussen deze ernstige opeenstapeling van jongerenproblemen en de 

aantrekkingskracht van radicale bewegingen? 

Er is al vrij veel over de genoemde jeugdproblemen en –criminaliteit onder 

allochtone en autochtone jongeren gepubliceerd. Maar onderzoek naar dit 

thema en naar radicalisme zijn twee gescheiden domeinen. Daarom zou 

begonnen kunnen worden met een literatuuronderzoek naar de verbanden. Op 

basis hiervan zou vervolgens empirisch onderzoek kunnen worden uitgevoerd. 

Een mogelijkheid hiervoor is onder meer het verrichten van onderzoek in 

gevangenissen of onder ex-gevangenen. Deze contexten bieden mogelijkheden 

tot radicalisering, zoals sommige buitenlandse studies laten zien.  

5. De rol van internet en andere moderne media  

De rol van internet is een thema dat telkens terugkeert in de literatuur over 

radicalisering, maar waarover slechts enkele onderzoekspublicaties zijn te 

vinden (De Koster en Houtman 2006/2008, De Koning 2008; Benschop 2006; 
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zie ook AIVD 2006a, NCTb 2007). De AIVD (2006a) spreekt zelfs over ‘turbo’ 

radicalisering door het internet. Dat rechtvaardigt zeker meer onderzoek dan nu 

voorhanden is. Het is belangrijk dat het onderzoek zich niet beperkt tot online 

gedrag, maar tevens de relatie met offline gedrag onderzoekt (Zie bijvoorbeeld 

de onderzoeksopzet van De Koster en Houtman (2006/2008)). Op dit moment 

loopt er al onderzoek naar dit onderwerp: het onderzoek naar de ‘rol van de 

binnen- en buitenlandse Arabische media bij radicalisering van moslimjongeren 

in Nederland’ (Konijn/VU en Becker/Radboud Universiteit). 

6. Vergelijking van groepen 

- Salafisten en democratisch actieven 

Waarom kiest de ene Marokkaans-Nederlandse jongere voor het salafisme en 

de andere voor participatie in een politieke partij om de samenleving te 

veranderen? Buijs e.a. (2006) hebben een eerste poging gedaan om meer zicht 

te krijgen op de verschillen in motieven, factoren en omstandigheden die dit 

kunnen verklaren. Vergelijkbare omstandigheden en motieven - frustratie over 

de achterstelling en stigmatisering van Marokkaanse Nederlanders en de wil 

hieraan iets te doen - blijken voor beide typen jongeren van belang, maar de 

uiteindelijke weg die ze kiezen is totaal verschillend. De vergelijking van Buijs 

e.a. (2006) was te beperkt (te kleine aantallen respondenten) om goed inzicht in 

dit vraagstuk te verkrijgen. Een uitgebreider onderzoek lijkt geboden. 

- Marokkaanse en Turkse Nederlanders 

In dit rapport is al eerder opgemerkt dat de grote verschillen tussen 

Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse jongeren wat betreft hun 

participatie in radicale islamitische bewegingen opvallen. Inzicht in de 

verschillen in omstandigheden en factoren die hierbij een rol spelen, zal tevens 

meer kennis opleveren over de factoren die de aantrekkingskracht van de 

radicale islam op Marokkaans-Nederlandse jongens bepaalt. Er is al redelijk 

wat onderzoek gedaan naar de ‘Turkse islam’ in Nederland. Een oriëntatie op 

deze literatuur en gesprekken met onderzoekers en deskundigen op dit terrein 

zou een opstap moeten vormen voor de ontwikkeling van een opzet voor een 

empirisch onderzoek onder respondenten van beide groepen. Het verschil in de 

sociale controle binnen en de mate van georganiseerdheid van de Turkse en 

Marokkaanse gemeenschappen in Nederland speelt wellicht ook een rol in de 

weerstand tegen radicalisering. 

Het lopend onderzoek naar Salafisme in Nederland (IMES/Tillie) richt zich op 

zowel Marokkaanse als Turkse Nederlanders. De resultaten van dit onderzoek 
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zullen al een eerste inzicht bieden in verschillen tussen beide groepen wat 

betreft hun houding ten opzichte van salafistische ideeën.  

- Radicale en niet-radicale jongeren 

Beleidsinterventie lijkt het meest effectief in de fase van de eerste stappen op 

het pad naar radicalisering. Weliswaar is naar deze fase van oriëntatie en het 

eerste contact met de beweging al onderzoek gedaan, maar het betreft geen 

representatieve selecties van respondenten. Bovendien worden in het 

onderzoek gewoonlijk alleen radicalen onderzocht. Zodoende blijft de vraag 

onbeantwoord waarom de anderen in vergelijkbare omstandigheden niet zijn 

geradicaliseerd. Omstandigheden zijn van groot belang voor radicalisering 

(voedingsbodem), maar uiteindelijk radicaliseert maar een klein aantal, door 

allerlei gebeurtenissen, omstandigheden, relaties en locaties. Vergelijking van 

radicale met niet-radicale jongeren in gelijksoortige omstandigheden (zelfde 

buurt, zelfde school of zelfde gezin) zou zicht kunnen geven op dit soort 

factoren. Hoe komen personen met het gedachtegoed in contact, hoe beginnen 

ze het proces van radicalisering, wat is daarbij de rol van ouders, van 

leerkrachten, van vrienden, van contacten via internet en hoe wordt hierop door 

instanties gereageerd? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het nodig 

de interviews met respondenten aan te vullen met het volgen van de 

respondenten gedurende het onderzoek. Ook kan het informatief zijn de 

respondenten in hun context(en) te onderzoeken, zoals in relatie tot hun ouders 

en leerkrachten.  

 

Dit literatuuronderzoek is gestart vanuit een omvangrijke lijst met 

onderzoeksvragen om na te gaan wat hierover al bekend is. Er blijkt zeker het 

nodige bekend te zijn over beide bewegingen, maar algemene conclusies zijn 

vaak moeilijk te trekken door de beperktheid van de literatuur. Met name over 

processen van radicalisering zelf is relatief weinig literatuur. Daarnaast gaan de 

ontwikkelingen snel en loopt het onderzoek daarbij achter. Mede gezien de 

maatschappelijke risico’s van radicalisering is meer onderzoek nodig, dat 

voortbouwt op de inzichten uit eerder onderzoek. 
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Samenvatting 

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar de 

onderzoeksliteratuur over islamitische en extreem-rechtse radicalisering in 

Nederland. Deze twee vormen van radicalisering worden door de overheid 

momenteel als het meest bedreigend beschouwd. 

Het doel van de studie is een vergelijkend overzicht te bieden van de 

belangrijkste inzichten uit de literatuur over beide vormen van radicalisering, en 

op basis hiervan zowel aanknopingspunten te bieden voor te voeren beleid op 

dit terrein als aan te geven hoe niet of onvolledig beantwoorde 

onderzoeksvragen kunnen worden beantwoord in vervolgonderzoek. 

 

Het onderzoek is gericht op het beantwoorden van de volgende hoofdvragen: 

 

1. Wat is het gedachtegoed van de radicale islam en extreem-rechts in 

Nederland, hoe organiseren zij zich, aan welke kenmerken voldoen de 

aanhangers, tot welke extreme gedragingen gaan zij over en hoe 

verhouden zij zich tot de omgeving?  

2. Welke voorwaarden verklaren waarom mensen radicaal worden en 

aansluiting zoeken bij de radicale islam en extreem-rechts? 

3. Hoe komt men in contact met de radicale islam en extreem-rechts en wat 

vormt de aantrekkingskracht van deze bewegingen? 

4. Hoe verlopen processen van radicalisering binnen de radicale islam en 

extreem-rechts? 

5. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de radicale islam en 

extreem-rechts in Nederland met betrekking tot de bovenstaande vragen?  

6. Welke aanknopingspunten volgen uit de vergelijkende analyse van de 

radicale islam en extreem-rechts in Nederland voor mogelijk te voeren 

beleid ten aanzien van beide stromingen? 

7. Hoe kunnen de niet of onvolledig beantwoorde onderzoeksvragen worden 

beantwoord in vervolgonderzoek?  

 

Het literatuuronderzoek bestond uit de volgende stappen: (a) inventarisatie van 

de relevante literatuur en lopend onderzoek; (b) selectie van de literatuur voor 

de nadere analyse; (c) analyse van de literatuurselectie per beweging; (d) 

vergelijkende analyse van inzichten over beide bewegingen; (e) rapportage. De 

gebruikte selectiecriteria voor de literatuur zijn: relevant voor de beantwoording 



Samenvatting 
 

 

130  Risbo-Research-Training-Consultancy 

van de onderzoekvragen, van recente datum (21ste eeuw) en gebaseerd op 

empirisch onderzoek. Uiteindelijk bleek maar weinig literatuur aan deze eisen te 

voldoen. Daarom is in de loop van het onderzoek besloten ook enkele oudere 

studies over extreem-rechts mee te nemen, evenals enige buitenlandse studies 

over beide vormen van radicalisme.  

Islamitisch en extreem-rechts radicalisme 

In hoofdstukken 3 en 4 wordt nagegaan in welke mate de onderzoeksvragen 

kunnen worden beantwoord op basis van de onderzoeksliteratuur over 

islamitisch en extreem-rechts radicalisme in Nederland.  

De radicale islam manifesteert zich in Nederland vooral in de vorm van het 

salafisme. Het is ook de enige onderzochte vorm van islamitisch radicalisme in 

Nederland. Gewoonlijk worden drie stromingen onderscheiden, het apolitiek, 

het politiek, en het jihadistisch salafisme. De laatstgenoemde stroming staat 

een gewelddadige jihad voor, de beide andere stromingen zijn niet 

gewelddadig. Toch meent de AIVD dat deze twee niet gewelddadige stromingen 

ook een risico van radicalisering inhouden, en wel wegens hun anti-integratieve 

houding. De onderzoeksliteratuur biedt een ander, over het algemeen minder 

bedreigend beeld van deze stromingen. Maar ze biedt onvoldoende basis om 

de claims van de AIVD over het radicaliseringsrisico binnen het niet-

gewelddadig salafisme te weerleggen. 

Extreem-rechts is verdeeld, waarbij de meest scherpe scheidslijnen lopen 

tussen de rechts-extremistische of neonazistische formaties enerzijds en de 

meer gematigde formaties anderzijds. De neonazistische of rechts-

extremistische formaties zijn zonder meer radicaal. Over het risico van 

radicalisering van gematigde extreem-rechtse formaties en activisten is weinig 

bekend; het is geen onderwerp van onderzoek geweest.  

Vergelijking van islamitisch en extreem-rechts radicalisme 

In hoofdstuk 5 worden beide vormen van radicalisme vergeleken. In het 

onderzoek naar de ideologieën van beide sociale bewegingen zijn twee 

benaderingswijzen te onderscheiden. De ene is er een van bovenaf, een 

beschrijving van de ideologie gebaseerd op teksten en uitspraken van 

autoriteiten. De andere benadering is er veeleer een van onderaf of van 

binnenuit, en baseert zich op interviews met actoren binnen de bewegingen. De 

eerste benadering – kenmerkend voor de Monitor Racisme & Extremisme en 

rapporten van de AIVD - levert de nodige kennis van de grote lijnen van de 

ideologie en de ontwikkeling door de tijd heen. De laatste benadering – 

gehanteerd in sociologische en etnografische studies – biedt een blik in de 
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beweging zelf, zoals kennis van de ‘geleefde’ ideologie en het functioneren van 

organisaties. De benaderingen kunnen elkaar aanvullen, maar ze kunnen ook 

uiteenlopende inzichten opleveren die zorgen voor een diffuus beeld van de 

bewegingen. 

 

De ideologieën van extreem-rechts en van het salafisme zijn uiteraard totaal 

verschillend, maar op een hoger abstractieniveau zijn er overeenkomsten wat 

betreft de radicale elementen, zoals superioriteitsgevoelens en wantrouwen 

tegenover de overheid. In hun inhoudelijke kritiek zijn beide op te vatten als 

tegenbewegingen, die zich afzetten tegen het in Nederland breed gedragen 

progressieve, tolerante gedachtegoed. Beide bewegingen vormen geen 

eenheid, maar zijn verdeeld in stromingen. De meest radicale vormen betreffen 

neonazistische en jihadistisch-salafistische stromingen. Deze kenmerken zich 

beide doordat ze gewelddadige actie legitiem achten om hun doelen te 

realiseren.  

 

Wat betreft organisatievormen verschillen de relatief gematigde vormen van 

beide bewegingen wezenlijk: het (a)politieke salafisme via een religieuze 

infrastructuur en de typische relatief gematigde extreem-rechtse formaties zijn 

politieke partijen. De radicale formaties van beide bewegingen – jihadistisch-

salafistische en rechts-extremistische – vertonen meer overeenkomsten, 

doordat het formaties met een lage organisatiegraad zijn, vaak besloten en 

veelal met niet-geformaliseerd leiderschap.  

Internet speelt een grote rol in beide bewegingen. Er is echter een duidelijk 

verschil in bereik: de salafistische websites trekken een breder publiek dan de 

extreem-rechtse webfora. Activiteiten en extreme gedragingen van beide 

bewegingen verschillen in sterke mate. Er is een kleine overlap: beide gaan 

zich te buiten aan haatzaaiende en discriminerende uitlatingen, onder meer op 

webfora. Gewelddadigheid is met name een kenmerk van neonazistische 

jongerennetwerken. Veel minder zicht is er op de extreme gedragingen van 

jihadistische salafisten, uitgezonderd de meest ernstige: (voorbereidingen voor) 

extremistische acties, zoals aanslagen. Er is in beide gevallen weinig bekend 

over hoe groepen tot extreem gedrag overgaan; dit is een onderwerp dat over 

het algemeen weinig aandacht krijgt in de literatuur over radicalisering.  

Beide bewegingen zijn in Nederland ‘besmet’ en dat is mede een reden waarom 

weinig bekend is over de precieze omvang van de harde kern van activisten en 

het aantal formaties. De meest radicale formaties onttrekken zich nog veel 

sterker aan het oog van de buitenwereld. Er zijn wel schattingen van de AIVD 

en de Monitor Racisme & Extremisme over de omvang van de aanhang en de 

harde kern. 
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De kenmerken van degenen die worden aangetrokken door beide bewegingen, 

en vooral door de meer radicale stromingen, vertonen veel overeenkomsten: 

vooral jongeren zijn actief in de meer radicale netwerken, met een 

oververtegenwoordiging van jongens bij extreem-rechts. Opvallend is verder dat 

vooral Marokkaans-Nederlandse jongeren goed vertegenwoordigd zijn binnen 

het salafisme.  

Het salafisme is een religie en in deze zin is ze meer ingebed in de 

samenleving – door een religieuze infrastructuur – dan extreem-rechts. 

Extreem-rechts heeft wel banden met de bepaalde subculturen. Isolement is 

een kenmerk van beide bewegingen, veroorzaakt zowel door uitsluiting en 

stigmatisering vanuit de bredere samenleving, als door de compromisloosheid 

van beide bewegingen zelf. Met name de meest radicalen in beide bewegingen, 

de neonazi’s en de jihadistische salafisten, lijken zich volledig te richten op de 

eigen subcultuur en de normen en waarden die hierbinnen gangbaar zijn. 

 

De individuele en maatschappelijke factoren die voorwaarden vormen voor 

radicalisering krijgen vooral aandacht in de sociaal-psychologische literatuur 

over radicalisme en terrorisme en in onderzoekspublicaties gebaseerd op data 

bases met informatie over jihadistische terroristen in Europa of op mondiaal 

niveau. Resultaten van sociaal-psychologische studies wijzen op 

overeenkomsten in de factoren die een rol spelen bij de vatbaarheid voor 

radicalisering binnen beide radicale bewegingen. Deze krijgen niet alleen 

aandacht in sociaal-psychologsich onderzoek onder jongeren, maak ook in 

lokaal onderzoek naar polarisatie en radicalisering. Beide vormen van 

radicalisering worden gevoed door gevoelens van bedreiging van de groep en 

door ervaringen met uitsluiting en discriminatie. Stigmatisering en het gevoel in 

een positieve identiteit te worden bedreigd komen voor bij jongeren in beide 

bewegingen. Een groot verschil is dat dit pas gaat spelen bij extreem-rechtse 

jongeren nadat ze zich openlijk gaan associëren met de extreem-rechtse 

beweging, terwijl de tweede en derde generatie migranten met een islamitische 

achtergrond altijd al te maken hebben met negatieve beeldvorming vanwege 

hun herkomst en hun islamitische achtergrond.  

 

De wijze waarop mensen – en met name jongeren, want tot deze groep beperkt 

het meeste onderzoek zich – in contact komen met beide vormen van 

radicalisme vertoont veel overeenkomsten. Jongeren zoeken vaak uit zichzelf 

contact, vormen zelf een netwerk of komen ermee in contact via relaties of 

media-aandacht. Bij beide bewegingen vindt het eerste contact vaak plaats door 

netwerken van vrienden en verwanten. De kans op contact is groot op bepaalde 

locaties, zoals een aantal webfora. Salafistische sites bereiken een breder 
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publiek dan extreem-rechtse, wat de eerstgenoemde een voordeel geeft bij 

werving van aanhang in het algemeen. Het salafisme heeft verder als ‘voordeel’ 

dat het een religie is met een infrastructuur. Dit voordeel geldt nog steeds voor 

het salafisme in het algemeen, maar lijkt niet langer op te gaan voor jihadisten. 

Voorheen vonden jihadisten elkaar vaak bij moskeeën, maar tegenwoordig 

worden ze daar geweerd. Voor extreem-rechts speelt de extreem-rechtse 

muzieksubcultuur een rol.  

De motieven om zich aan te sluiten bij extreem-rechtse of salafistische 

formaties zijn divers. Processen die spelen bij de vorming van sociale 

identiteiten zijn van belang voor het begrijpen van de aantrekkingskracht van 

radicale bewegingen op jongeren. Daarnaast spelen politiek-ideologische 

overwegingen (bestrijden van ervaren onrecht) en het zoeken naar een ‘warm 

nest’ (dat radicale groepjes kunnen bieden) een rol. Bij de zeer radicale en 

gewelddadige organisaties spelen ook ander motieven, zoals de zucht naar 

avontuur en de aantrekkingskracht van het gewelddadige imago van de 

formatie.  

 

Hoe processen van radicalisering verlopen is weinig onderzocht, zeker met 

betrekking tot extreem-rechts. Inzicht in radicalisering is niet eenvoudig te 

verwerven, omdat het een langdurig en complex proces betreft, dat per individu 

en per groep een verschillend verloop kan hebben. Adequate modellen van 

radicalisering zijn er niet. Wel kunnen fasen in de groepssocialisatie binnen een 

formatie worden onderscheiden, bijvoorbeeld de socialisatiefase waarin de 

ideologische vorming plaatsvindt. Pas hierna kan mogelijk radicalisering 

optreden. Hierbij spelen allerlei factoren en omstandigheden een rol, zoals 

groepsdynamiek, leiderschap en organisatiekenmerken, ideologie en de 

vorming van sociale identiteiten. Omdat het bij zowel jihadisten als neonazi’s 

vaak om kleine, weinig georganiseerde netwerken gaat, lijken tussen deze 

beide naast de verschillen ook overeenkomsten te bestaan in de mechanismen 

die radicalisering kunnen bevorderen in een dergelijk besloten en vaak 

geïsoleerd groepje met radicale, afwijkende opvattingen.  

Aanknopingspunten voor beleidsrelevante aanbevelingen 

Een belangrijk aanknopingspunt voor beleid is de bevinding dat veel mensen 

die gesocialiseerd en langdurig actief zijn in een radicale beweging en 

subcultuur, deze moeilijk kunnen verlaten. Daarom kan veel gewonnen worden 

met preventief beleid, dat zich richt op vooral de beginfase van radicalisering. 

Omdat het vaak schoolgaande jongeren betreft die nog thuis wonen, kunnen 

leerkrachten, jongerenwerkers en ouders een belangrijke rol spelen bij 

preventie. 
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Een toenemend maatschappelijk isolement is een kenmerk van radicalisering. 

Het is een proces van geleidelijke verwijdering of afkering van de samenleving. 

Bestrijding van radicalisering kan dit isolement versterken. Dit kan radicalisering 

in de hand werken, ook bij personen die nog in de beginfase van radicalisering 

zitten en bij meelopers. Beleid om radiale groepen te isoleren kan zodoende 

mogelijk radicalisering bevorderen.  

De radicale ideologieën bieden een kritisch perspectief op de samenleving en in 

die zin geven de personen in kwestie juist blijk van een zekere betrokkenheid bij 

de samenleving. Dit biedt aanknopingspunten om in discussie te gaan, vooral 

met jongeren die zich in een vroeg stadium van radicalisering bevinden.  

Kennislacunes en vervolgonderzoek 

Het literatuuronderzoek is op vele kennislacunes gestuit. Met name de kennis 

van de extremistische formaties binnen beide bewegingen en van processen 

van radicalisering is beperkt. Extreem-rechts radicalisme in het algemeen lijkt 

nauwelijks nog een onderwerp van onderzoek in Nederland. Ook is weinig 

bekend over het verloop van processen van radicalisering in radicale groepjes. 

Ter opvulling van de kennislacunes wordt een zestal onderzoekslijnen 

uitgewerkt. Het betreft vervolgonderzoek naar actuele ontwikkelingen en 

grensgevallen, de relatie tussen levensfasen en radicalisering, de rol van 

ouders als opvoeders, de samenhang van radicalisering met andere 

jongerenproblemen, de rol van internet bij radicalisering, en een aantal vormen 

van vergelijkend onderzoek.  

 



 
 

 

135  Risbo-Research-Training-Consultancy 

Summary 

Aim of the study, main questions and approach 

This report presents the results of a literature study on Islamic and extreme 

right-wing radicalisation in the Netherlands. These two forms of radicalisation 

are presently considered by the government as the most threatening types of 

radicalisation. The aim of the study is to offer a comparative analysis of the 

relevant insights provided by the literature on both types of radicalisation.  

 

The main questions of the research are:  

 

1. What is the ideology of radical Islam as well as the extreme right in the 

Netherlands, how do they organize, what are the characteristics of their 

supporters, to which extreme actions do they turn, and how do they relate to 

their environment?  

2. What individual and social conditions explain why people become radical 

and associate themselves with radical Islam and the extreme right?  

3. How do people come into contact with the radical Islam and the extreme 

right in the Netherlands and what constitutes the attraction of these 

movements?  

4. How do processes of radicalisation develop within radical Islam and the 

extreme right in the Netherlands?  

5. What similarities and differences exist between radical Islam and the 

extreme right in the Netherlands with respect to the questions mentioned 

above?  

6. What points of departure for a policy to prevent and combat radicalisation in 

the Netherlands follow from the comparative analysis of radical Islam and 

the extreme right?  

7. What follow-up research could provide answers to any of these questions 

that cannot be answered in a satisfactory manner?  

 

The literature research included the following steps: (a) an inventory of relevant 

literature and current research; (b) a selection of the literature for further 

analysis; (c) an analysis of the selected literature for each movement; (d) a 

comparative analysis of insights into both movements; (e) the writing of the 

report. The selection of the literature for this study is based on the following 

criteria: relevance for finding answers to the main questions, of recent date (21st 
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century), and based on empirical research findings. Because of the scarcity of 

literature that meets these criteria it has been decided to add a few relevant 

older studies (on the extreme right) as well as some foreign studies on both 

types of radicalism.  

Islamic and extreme right radicalism 

Chapters 3 and 4 offer answers from the selected body of literature to the main 

questions with regard to Islamic and extreme right-wing radicalism in the 

Netherlands respectively.  

Salafism is the most prominent radical movement within Islam and also the only 

type of Islamic radicalism investigated in the Netherlands. Commonly, three 

main currents are distinguished within the Salafi movement in the Netherlands: 

the a-political, the political, and the jihadist currents. Only jihadists support 

violent jihad to further their aims; the a-political and political currents are non-

violent. Nevertheless, according to AIVD, the Dutch Intelligence and Security 

Services, these two non-violent branches also constitute a risk to social 

cohesion because of their anti-integrative attitudes. Thus, the risk of 

radicalisation also exists within the a-political and political branches of Salafism. 

Although the research literature in general does not confirm these concerns, it 

does not provide a firm enough basis to refute the AIVD claims either.  

The extreme right-wing movement in the Netherlands has always been divided. 

The sharpest dividing lines are those between the right-wing extremist or neo-

Nazi groups and the more moderate or ‘classical’ extreme right-wing political 

parties. The risk of radicalisation is inherent to neo-Nazi or right-wing extremist 

groups. Little is known about the risk of radicalisation of the more moderate 

extreme right-wing organisations and activists; radicalisation was not a research 

theme in this field until recently.  

Comparison of Islamic and extreme right radicalism 

Chapter 5 compares insights regarding both types of radicalism in the 

Netherlands. Two ways of investigating the ideology and organisations of both 

types of radicalism can be distinguished: top-down and bottom-up studies. The 

top-down studies are typically the reports of AIVD and the reports of the Racism 

& Extremism Monitor by Leiden University and the Anne Frank Foundation. 

Bottom-up studies are the sociological and ethnographic studies based on 

interviews with participants, activists and sometimes on participant observation. 

The former approach furnishes the necessary knowledge of major lines of 

developments regarding the organisations and ideologies of both radical 

movements. Bottom-up studies rather offer a view from the inside, for example 
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on the 'lived' ideology of the adherents and the way in which the organisations 

operate in practice. Both approaches are relevant and provide complementary 

information. However, diverging understandings may also result in a blurred 

picture of the radical movements.  

 

As for their content, it goes without saying that the ideologies of Salafism and 

the extreme right are completely different. But on a higher level of abstraction 

there are many similarities with regard to the characteristics that makes them 

radical, such as: superiority of one’s own group, distrust of authorities, firmness 

of principles, oversimplification and dichotomous thinking. Both movements also 

oppose the post-traditional, individualistic and tolerant mainstream culture. The 

most radical branches of both social movements are the neo-Nazi and jihadist 

ones. Both of these consider violent and anti-democratic action legitimate to 

further their goals. 

 

The relatively moderate branches of both movements differ fundamentally: the 

(a)political Salafist movement has institutionalized itself in the Netherlands with 

a religious infrastructure, while extreme right-wing political parties are the typical 

relatively moderate exponents of extreme right. The most radical, that is to say, 

extremist groups – the jihadist and right-wing extremist groups – show more 

similarities: these groups are often characterized by a low degree of 

organization, seclusion, and often are without formal leadership.  

The internet plays an important role in both movements with regard to 

recruitment and communication. However an important difference concerns the 

audience they reach: the (non-jihadi) Salafist websites attract a broader 

audience of migrant youth with an Islamic background, while the extreme right-

wing websites and discussion groups are frequented mainly by extreme right-

wing adherents. Regarding their extremist behaviour, there is certainly some 

overlap between both movements with regard to hate speech, discriminatory 

utterances and propagation of violence against particular persons and groups. 

However, while any kind of violence and vandalism are characteristic for neo-

Nazi youth groups, the jihadist youth groups are focused on a much more 

limited range of extremist actions (assaults or acts of terrorism), but often they 

did not act at all.  

With regard to the size of the circle of adherents to these movements in general 

and to their extremist branches in particular, there are only some estimates (by 

AIVD and the Racism & Extremism Monitor). The most radical or extremist 

groups typically attract youngsters. Within neo-Nazi groups, males seem to be 

hugely overrepresented. Within Salafist and jihadist alignments, also many 
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women participate. Furthermore, especially Moroccan-Dutch migrant youth are 

attracted by Salafist groups.  

The relationship of either movement to mainstream society is at least 

ambivalent. Both prefer relations with like-minded organisations and people. 

Salafism is a religion, embedded in an Islamic infrastructure. Extreme right-wing 

groups are often embedded in particular subcultures, for example in the 

skinhead music scene. Social isolation characterizes both movements through 

dual process: through exclusion and stigmatisation by mainstream society, but 

also through seclusion on their own subculture as a result of their 

uncompromising attitudes.  

 

Individual and social causal factors that constitute conditions for radicalisation 

receive special attention in more general social-psychological studies, and in 

studies analysing data bases on Jihadist terrorists. General social-psychological 

studies point to some similarities in factors that make youngsters liable to 

radicalisation in general or to radicalisation within either movement in particular. 

Feelings of being threatened as a group and of exclusion and discrimination 

may constitute a breeding ground for both types of radicalisation. Although 

stigmatisation and emotions of a threatened positive identity seem to be 

relevant factors in both types of radicalisation, a huge difference is to be found 

in the moment when these processes start to play a role. Association with the 

extreme right or with the Salfist movement is the result of a deliberate choice, a 

chosen identity. By contrast, the second and third generations of migrants with 

an Islamic background are structurally confronted with negative representations 

of Moroccans and Muslims in the Dutch society, which rather reflects an 

ascribed identity.  

 

The ways in which people – especially adolescents and young adults, the focus 

of most research that is available – come into contact with both types of 

radicalism show many similarities. Adolescents and young adults often come 

into contact with radical groups via networks of friends or relatives, on their own 

initiative or through deliberate recruitment. Some locations are opportunity 

factors, for example certain websites, mosques (for Salafists), or skinhead 

music concerts (for extreme right-wingers). Formerly, mosques seemed to be 

places were jihadist met, but these days they are kept away from there. The 

motives to associate with radical groups vary. For young people, seeking a 

positive identity, fighting injustice and the need for companionship are main 

motives. The attractiveness of the violent image of the subculture and the desire 

for adventure are also important motives for joining an extremist group.  
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After having joined a radical or extremist group, processes of radicalisation may 

intensify. However, these processes have hardly been investigated in the 

Netherlands. Radicalisation is a long-term and complex process that may differ 

from individual to individual and from group to group. After one has been 

socialised into a group and its ideology, radicalisation may take its course. 

Although the scarce studies offer no basis for generalisations, it is clear that all 

kinds of factors and conditions may play a role in processes of radicalisation, 

such as group dynamics, leadership roles, organizational characteristics, 

ideology and the formation of social identities. Both the jihadist and the Neo-

Nazi groups often seem to be small size, little organized, homogeneous and 

secluded groups. In view of this, it is not unlikely that, in spite of certain 

differences between the two movements, similar mechanisms may be of 

relevance during the process of radicalisation.  

 

What policy recommendations to prevent and combat radicalisation in the 

Netherlands follow from the comparative analysis of radical Islam and the 

extreme right? An important point of departure for policy making is the finding 

that it is difficult for people who have been socialized in a radical group and who 

have been active for some time there to leave the group and its subculture. 

Therefore, preventive policies should focus on people who have just joined a 

radical group. School and parents play an important role in the life of 

adolescents, and for that reason they can also play an important role in policies 

of prevention.  

Increasing social isolation is characteristic for people and groups who 

radicalize. It is a process of gradual withdrawal and of turning away from 

society. Fighting radicalisation often leads to a reinforcement of social isolation, 

and thus blocks a way back. This often unintended effect should be reckoned 

with. Moreover, radical ideologies offer a critical perspective on society and in 

that sense adherence to these is a sign of social involvement. This offers 

opportunities for entering into discussion with their members or sympathizers, 

especially if they are in an early stage of radicalisation.  

 

What follow-up research could answer the not or incompletely answered 

questions? 

The literature research has identified many gaps in our knowledge. Knowledge 

is especially limited on the most radical and extremist groups within both 

movements. Extreme right-wing radicalism in general has been largely 

neglected as a subject of research since the turn of the century. Furthermore, 

much is unclear about processes of radicalisation. 
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To answer the gaps in our knowledge on both types of radicalisation, six lines of 

follow-up research have been presented: research on current developments 

and border cases; on the relation between life stages and radicalisation; on the 

role of parents as educators; on the connection between radicalisation and 

other youth problems; on the role of the internet in processes of radicalization; 

as well as comparative research that enables us to explain why youngsters with 

certain characteristics are more prone to radicalization than others.  
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radicalisering in het politiedistrict Breda. Den Haag: COT Instituut voor 
Veiligheids- en Crisismanagement.  

Zannoni, M., Varst, L. van der, Bervoets, E., Wensveen, M., Bolhuis, V., Torre, 
E. van der (2008). De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van 
polarisatie en radicalisering. Van ‘ogen en oren’ naar ‘het hart’ van de 
aanpak. COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.  

Zannoni, M., Varst, L. van der, Wesselink, L. (2009). Na de schok. Evaluatie 
van onderdelen van de Nota Weerbaarheid en Integratiebeleid: ‘Niet 
naast elkaar. maar met elkaar’ en ‘Democratische Rechtstaat, 
Weerbare Samenleving’. Deel I: hoofdrapport. Den Haag: COT 
Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. 
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Bijlage 1:  Korte beschrijving 
kernliteratuur  

Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste studies voor dit 

onderzoek gebaseerd op empirisch onderzoek (inclusief analyse van openbare 

bronnen). Eerst volgen enkele hoofdbronnen over Islamitische radicalisering 

(A), dan over extreem-rechtse radicalisering (B), en ten slotte over beide 

vormen van radicalisering (C) 

 

A. Islamitische radicalisering 
 

Bakker, E. (2006). Jihadi terrorists in Europe; their characteristics and the 
circumstances in which they joined the jihad. An exploratory study. 
Clingendael Security Paper 2. Den Haag: Netherlands Institute of 
International Relations Clingendael. 

Probleemstelling: wat zijn de kenmerken van de netwerken die betrokken zijn 

geweest bij jihadistisch terrorisme in Europa, wat zijn de kenmerken van de 

individuele jihadistische terroristen, en onder welke omstandigheden zijn zij 

betrokken geraakt bij jihadi-terroristische activiteiten? 

Onderzoeksveld en - populatie: 28 jihadistische terroristische netwerken en 242 

jihadisten binnen deze netwerken die in de periode 2001-2006 vervolgd zijn 

voor terroristische activiteiten gericht op doelen in Europa. 15 van deze 

personen waren woonachtig in Nederland.  

Methode: exploratief onderzoek op basis van informatie over een groot aantal 

jihadisten en netwerken; de informatie komt uit openbare bronnen. 

Onderzoeksperiode: netwerken die actief waren tussen september 2001 - 

september 2006 

Opmerking: De studie bouwt voort op het onderzoek van Sageman (2004); 

daardoor vergelijking mogelijk 
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Buijs, F. J., Demant, F., en Hamdy, A. (2006). Strijders van eigen bodem: 

Radicale en democratische moslims in Nederland. Amsterdam: 
Amsterdam University Press.  

Probleemstelling: (1) wat zijn de opvattingen en standpunten van enerzijds 

democratisch actieve moslims en anderzijds radicale moslims? (2) waarom of 

waardoor worden sommige jonge moslims radicaal? 

Onderzoeksveld en –populatie: interviews met 16 Marokkaans-Nederlandse 

democratisch actieve moslimjongeren en 22 Marokkaans-Nederlandse 

orthodoxe en radicale moslimjongeren (20 Marokkaanse jongeren en 2 

Nederlandse bekeerlingen), van 17 tot 37 jaar; 19 mannen en 3 vrouwen; 16 

hoogopgeleiden en 6 laagopgeleiden. Ze zijn benaderd op universiteiten, 

hogescholen of in moskeeën; geen representatieve groep respondenten (door 

wijze van selectie en door zelfselectie). 

Methode: literatuuronderzoek (ook naar Hofstadgroep) + empirisch onderzoek: 

diepte-interviews. 

Onderzoeksperiode: 2005-2006 

 

Groen, J. en Kranenberg, A. (2006). Strijdsters van Allah. Amsterdam: 
Meulenhoff 

Probleemstelling: geen probleemstelling; het boek wil vooral een beeld geven 

van het denken en doen van radicale moslima’s. 

Onderzoeksveld en -populatie: tiental radicale moslima’s (18-25 jaar) in de 

kringen van de Hofstadgroep; opleiding varieert van havo en mbo tot 

universiteit. . 

Methode: onderzoeksjournalistiek. Bijna twee jaar onderhielden de journalisten 

contact met de groep moslimvrouwen en spraken met een tiental van hen. Veel 

empirisch materiaal; vooral beschrijvende studie.  

Onderzoeksperiode: eind 2004 tot begin 2006. 

 

Koning, M. de (2008). Zoeken naar een 'zuivere' islam. Geloofsbeleving en 
identiteitsvorming van jonge Marokkaans-Nederlandse moslims. 
Amsterdam: Bert Bakker  

Probleemstelling: hoe construeren Marokkaans-Nederlandse moslimjongeren 

hun identiteit als moslim in relatie tot anderen binnen en buiten de eigen groep? 

Onderzoeksveld en -populatie: Marokkaans-Nederlandse moslimjongeren 

tussen 11-20 jaar die moskee An Nour in Gouda bezochten voor 
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huiswerkbegeleiding; 20% rekent zichzelf tot een van de drie salafi stromingen; 

wel radicale jongeren, maar geen radicaliserende jongeren. 

Methode: Etnografisch onderzoek onder jongens en meisjes, waar de 

onderzoeker als schoolloopbaanbegeleider/vrijwilliger werkte. In de analyse 

staat ‘identity politics’ van deze jongeren centraal.  

Onderzoeksperiode: 1999-2005 

 

Koning, M. de (2009) Changing worldviews and friendship. An exploration 
of the life stories of two female salafists in the Netherlands. In R. Meijer 
(red.), Global salafism. Islam's new religious movement. (pp. 372-392). 
Londen: Hurst and Company 

Probleemstelling: hoe creëren salafistische vrouwen actief hun eigen notie van 

wat de juiste islamitische overtuigingen en praktijken zijn, gebaseerd op hun 

interpretatie van salafistische doctrines?  

Onderzoekspopulatie: 2 jonge Marokkaans-Nederlandse vrouwen uit de 

Hofstadgroep 

Methode: reconstructie levensgeschiedenissen van de twee vrouwen op basis 

van brieven van een van de vrouwen (2006-2007), en interviews tussen 2005-

2007 met de andere vrouw; analyse focust op hoe de vrouwen keuzen maken 

op de ‘religieuze markt’. 

Onderzoeksperiode: 2005-2007 

 

Moors, H., en Jacobs, M. (2009). Aan de hand van de imam. Integratie en 
participatie van orthodoxe moslims in Tilburg-Noord. Tilburg: IVA 
Beleidsonderzoek en Advies, Universiteit van Tilburg 

Probleemstelling: Wat is de mate en wat zijn de uitingsvormen van integratie en 

maatschappelijke participatie van de frequente bezoekers van de moskee in 

Tilburg-Noord en hoe verhoudt zich dat tot hun geloofsbelijdenis?  

Onderzoeksveld en -populatie: onderzoek naar de orthodox islamitische 

geloofsovertuiging van de als radicaal te boek staande imam en de invloed 

hiervan op het gedrag van moskeebezoekers (wat betreft integratie en 

participatie)  

Methode: kwalitatieve casusonderzoek naar een moskee, zijn imam en de 

frequente bezoekers op basis van interviews met de imam, leden van het 

moskeebestuur, moskeebezoekers, omwonenden en professionals, 

documentatiestudie en (participerende) observatie.  

Onderzoeksperiode: niet aangegeven (enkele maanden in 2008 en 2009).  

155  Risbo-Research-Training-Consultancy 



Bijlage 1 
 

 

156  Risbo-Research-Training-Consultancy 

 

Sageman, M. (2008). Leaderless Jihad. Terror Networks in the Twenty-First 
Century. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 

Probleemstelling: hoe zijn radicaliseringsprocesen onder ‘islamistische’ 

terroristen te begrijpen? Uiteindelijk doel is om te begrijpen hoe 9/11 kon 

gebeuren.  

Onderzoeksveld en -populatie: database met informatie over 500 terroristen die 

verbonden zijn met de mondiale ‘islamistische terroristische beweging’ (Azië, 

Midden-Oosten, Noord-Afrika, Noord-Amerika, Europa; incl. Nederlandse 

gevallen, zoals de Hofstadgroep); terroristen van drie golven van terroristen: 

vanaf jaren ’80 tot 2008. Extra aandacht voor de laatste golf en voor terroristen 

in het Westen: VS en Europa. Data bestaat uit openbare bronnen, media 

berichtgeving, academische publicaties en internet; zo veel mogelijk gecheckt 

op betrouwbaarheid.  

Methode: analyse van informatie uit database (informatie over 500 terroristen); 

diverse hypothesen getoetst aan deze data 

Onderzoeksperiode: informatie verzameld sinds september 2001 tot 2008; maar 

ook over terroristen die al eerder actief waren. 

Opmerking: de database van 172 individuele jihad terroristen die de basis 

vormde voor Sageman (2004) is uitgebreid tot 500 personen.  

 

Slootman, M. en Tillie, J. (2006). Processen van radicalisering: Waarom 
sommige Amsterdamse moslims radicaal worden. Amsterdam: UvA/IMES. 

Probleemstelling: (1) wat is radicalisering en (2) welke factoren bepalen of 

iemand ontvankelijke is voor radicaliseringsprocessen? 

Onderzoeksveld en –populatie: Amsterdamse bevolking (analyse data 

Amsterdams Burgermonitor 2005: enquête onder 3000 Amsterdammers) + 24 

radicaliserende jongeren tussen 17 en 42 jaar en 12 zeer radicale 

(jihadistische) jongeren uit de periferie van de Hofstadgroep van 15 tot 25 jaar 

(9 Marokkaanse Nederlanders, 1 Tunesische Nederlander en 2 bekeerlingen; 

allen jongens; opleidingsniveau varieert van havo en mbo tot universiteit). Het 

betreft niet een representatieve groep van moslimjongeren in Amsterdam; de 12 

jihadisten vormde een los groepje dat elkaar af en toe ’s avonds ontmoet om 

over religie te praten. 

Methode: Analyse gegevens Amsterdamse Burgermonitor 2005 om zicht te 

krijgen op opvattingen onder de Amsterdamse moslimbevolking die 



Korte beschrijving kernliteratuur 
 

 

aangrijpingspunten kunnen vormen voor radicalisering + interviews met 

radicaliserende jongeren 

Onderzoeksperiode: 2005-2006 

Opmerking: interviewresultaten met 24 radicaliserende jongeren zijn alleen 

meegenomen in de analyse; ze zijn uitgebreider beschreven in Buijs e.a. 2006 

 

B. Extreem-rechtse radicalisering 

 

Donselaar, J. van (1991). Fout na de oorlog : fascistische en racistische 
organisaties in Nederland 1950-1990. Amsterdam: Bakker. 

Probleemstelling: (1) Hoe is getracht naoorlogse fascistische continuïteit in 

organisatorisch verband te bewerkstelligen? (2) Tot welke conflicten heeft dit 

geleid en hoe zijn deze verlopen? (3) Welke aanpassingsstrategieën hebben 

fascistische organisaties gehanteerd en hoe is het hun hierbij vergaan?  

Onderzoeksveld en –populatie: een onderzoek naar continuïteit, conflict en 

aanpassing bij naoorlogse fascistische en racistische organisaties tussen 1950-

1990, waaronder de NVU, CP en CD. 

Methode: Bronnenonderzoek in combinatie met open interviews met 

informanten en met 29 betrokkenen uit de onderzochte organisaties.  

Onderzoeksperiode: 1950-1990 (voor de organisaties); het promotieonderzoek 

is uitgevoerd in zo’n 10 jaar en afgesloten in 1990. 

 

Gielen, AJ. (2008). Radicalisering en identiteit. Radicale rechtse en 
moslimjongeren vergeleken. Amsterdam: Aksant. 

Probleemstelling: Wat is de rol van identiteit in radicaliseringsprocessen onder 

rechts-extremistische jongeren en moslimjongeren? Wat voor beleidsrelevante 

aanbevelingen kunnen hierop worden gebaseerd inzake de rol van overheden 

bij het voorkomen van radicalisering? 

Onderzoeksveld en -populatie: interviews met een aantal (precieze aantal wordt 

niet genoemd) Almeerse extreem-rechtse jongeren van Voorpost die in 

voorarrest zaten en opgepakt waren vanwege poging tot brandstichting en 

geweldpleging. Enkele van deze jongeren zijn geïnterviewd, anderen hebben 

een vragenlijst ingevuld; en een diepte-interview met een jongen die niet in 

voorarrest zat. Daarnaast literatuuronderzoek naar radicale islamitische 

jongeren; en onderzoek naar actieplan Slotervaart. 
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Methode: empirisch onderzoek met life story interviews met extreem-rechtse 

jongeren; literatuurstudie over identiteit bij radicaliserende islamitische 

jongeren; literatuurstudie over concept identiteit en over democratisch 

governance; evaluatie van beleid in Slotervaart om radicalisering tegen te gaan.  

Onderzoeksperiode: 2007 
 

Homan, M. (2006). Generatie Lonsdale. Extreem-rechtse jongeren in 
Nederland na Fortuyn en Van Gogh. Amsterdam: Houtekiet  

Probleemstelling: Wie zijn de Lonsdalejongeren? In hoeverre zijn zij extreem-

rechts en hoe komen zij aan hun ideeën?  

Onderzoeksveld en -populatie: Lonsdalejongeren 

Methode: onderzoeksjournalistiek. De auteur is een journaliste en trok 

maandenlang op met tientallen zogeheten Lonsdalejongeren. De publicatie 

bevat veel empirische gegevens en is vooral beschrijvend van aard. 

Onderzoeksperiode: enkele maanden in 2005/2006. 

 

Klandermans, B. en Mayer, N. (red.) (2006). Extreme right activists in 
Europe. Through the magnifying glass. London/New York: Routledge 

Probleemstelling: wie zijn de mensen die actief zijn binnen extreem-rechts in 

Europa? Waarom sluiten zij zich aan bij een extreem-rechtse organisatie? 

Waarom blijven ze? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de 

landen? 

Onderzoeksveld en- populatie: Levensloop van activisten. Selectiecriteria: 

activisten van extreem-rechtse partijen die binnen de grenzen van de wet leken 

te blijven, met een spreiding over sekse, leeftijd, regio, duur van activisme; wel 

‘oversampling’ van vrouwen omdat hierover weinig bekend is.  

Methode: kwalitatief onderzoek: levenslooponderzoek gebaseerd op diepte-

interviews  

Onderzoekspopulatie: interviews met 157 activisten in Nederland, België, 

Frankrijk, Italië en Duitsland. Interviews afgenomen tussen 1997 en 1999. 

Onderzoek per land beschreven in aparte hoofdstukken; tevens enkele 

thematische hoofdstukken. 

Opmerking: Het betreft een bundel met bijdragen gebaseerd op een Europees 

onderzoeksproject. Ook resultaten van de interviews in Nederland van Linden 

worden hier gepresenteerd; zie Linden (2009). 

Onderzoeksperiode: interviews in 1997 en 1999. 
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Koster, W. de en Houtman, D. (2006). Toevluchtsoord voor een bedreigde 
soort. Over virtuele gemeenschapsvorming door rechts-extremisten. 
Sociologie, 2 (3), pp. 232-248. 

Koster, W. de en Houtman, D. (2008). ‘Stormfront is like a second home to 
me’. On virtual community formation by right-wing extremists. 
Information, Communication and Society, 11 (8): 1155-1176. 

Probleemstelling; vindt op het extreem-rechtse webforum Stormfront virtuele 

gemeenschapsvorming plaats en, zo ja, hoe kan dit worden begrepen uit 

ervaringen in het offline sociale leven.  

Onderzoeksveld en -populatie: inhoudsanalyse webforum Stormfront en 

interviews met 11 leden van het webforum Stormfront 

Methode: kwalitatieve inhoudsanalyse en semigestructureerde online interviews 

met leden van Stormfront, waarbij respondenten zijn geworven door het 

plaatsen van een oproep op de site. 

Onderzoeksperiode: 2005 

 

Linden, A. (2009). Besmet: Levenslopen van extreem-rechtse activisten in 
Nederland. Dissertatie VU. Amsterdam. 

Probleemstelling: Wie zijn de mensen die actief zijn bij extreem-rechts in 

Nederland en welke motieven leidden tot hun activisme?  

Onderzoeksveld en - populatie: selectiecriteria respondenten: activisten die 

duidelijk actief waren binnen de patijen; variatie in leeftijd, duur activisme, regio, 

sekse en positie in de partij; wel streven om zo veel mogelijk vrouwen mee te 

laten doen. 36 respondenten (31 mannen, 5 vrouwen), die een goede 

afspiegeling vormden van de activisten van extreem-rechts in die tijd. Leeftijd: 

tussen 17 en 72 jaar. Respondenten gevonden via namen van activisten op 

websites en via ‘snowballing’. Meeste activisten waren lid van de 

Centrumdemocraten (CD), daarnaast activisten van de Centrumpartij '86 

(CP'86); het Nederlands Blok (NB); de Nederlandse Volks Unie (NVU); Voorpost 

Nederland (VP). 

Methode: levensloopinterviews met activisten (actoroptiek) in 2 rondes. 

Onderzoeksperiode: interviews: in 1997 en 1999. 

 

Monitor Racisme & Extremisme/Monitor Racisme & Extreem-Rechts 

Probleemstelling: diverse probleemstellingen (verschillen per hoofdstuk). 
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Onderzoeksveld en –populatie: periodieke rapportage over stand van zaken 

van extreem-rechtse organisaties, incidenten, juridische- en 

overheidsmaatregelen in Nederland. Sinds 2006 ook aandacht voor andere 

vormen van extremisme die verband houden met de multi-etnische 

samenleving, zoals moslimradicalisme, Grijze Wolven en islamofobie. 

Methode: gebaseerd op geregistreerde data en eigen onderzoek of onderzoek 

van auteurs die uitgenodigd zijn een bijdrage te leveren. 

Onderzoeksperiode: midden jaren ’90 van de vorige eeuw tot en met 2008. 

Opmerking: Rapportages die verschenen zijn in 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 

2004, 2006, 2008.  

 

C. Radicalisering: zowel islamitisch als extreem-rechts 

 

Bos, K. van den, Loseman, A., en Doosje, B. (2009).Waarom jongeren 
radicaliseren en sympathie krijgen voor terrorisme: onrechtvaardigheid, 
onzekerheid en bedreigde groepen. Onderzoek in opdracht van het 
WODC/Ministerie van Justitie. UU/ UvA. 

Probleemstelling: hoe denken in Nederland levende jongeren van 13 tot 21 jaar 

over moslimradicalisme en over extreem-rechtse ideeën? 

Onderzoeksveld en –populatie: een internetsurvey met 1341 Nederlandse 

jongeren (753 jongens en 588 meisjes) van 13-21 jaar. Door de gebruikte 

methode van steekproeftrekking geeft de steekproef geen zuivere beschrijving 

van de gehele groep van Nederlandse jongeren tussen 13-21 jaar. De attitudes 

t.a.v moslimradicalisering zijn bestudeerd bij 131 respondenten die aangegeven 

hebben moslims te zijn. De attitudes t.a.v. rechtsradicaliering is bestudeerd bij 

de 1210 respondenten die aangegeven hebben geen moslim te zijn. De 

bevindingen uit deze grootschalige internetsurvey zijn aangevuld met gegevens 

uit interviews met 24 radicale jongeren. Het betrof 10 moslimjongeren en 14 

rechtse jongeren die bereid waren tot een interview. Waarschijnlijk waren in 

ieder geval enkele van de respondenten slechts gematigd radicaal.  

Methode: Het empirisch onderzoek bestaat uit twee delen. Een sociaal-

psychologisch conceptuele model waarin waargenomen onrechtvaardigheid 

centraal staat wordt getoetst in een internetsurvey onder Nederlandse jongeren. 

De bevindingen uit deze grootschalige internetsurvey zijn aangevuld met 

gegevens uit interviews met een aantal radicale jongeren. 
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Onderzoeksperiode: dataverzameling december 2007-mei 2008 

(internetsurvey) en aansluitend hierop interviews (kwalitatief onderzoek) met 

enkele rechtse en moslimjongeren. 

 

Pligt, J. van der, en Koomen, W. (2009). Achtergronden en determinanten 
van radicalisering en terrorisme. Onderzoek in opdracht van het 
WODC/Ministerie van Justitie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 
Onderzoeksinstituut Psychologie. 

Probleemstelling: welke psychologische en biografische dimensies zijn relevant 

voor een goed begrip van radicalisering en terrorisme in Nederland, hoe zitten 

deze dimensies in elkaar en welke betekenissen kunnen hieruit worden afgeleid 

voor het tegengaan van terrorisme?  

Het betreft een literatuurstudie naar inzichten uit relevante sociaal-

wetenschappelijke studies en meer in het bijzonder sociaal-psychologische 

studies over factoren die een rol kunnen spelen bij radicalisering en terrorisme. 

Onderzoeksveld- en populatie: n.v.t.; literatuurstudie.  

Methode: analyse van selectie van literatuur.  

Onderzoeksperiode: n.v.t. 
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Bijlage 2: Lopend Onderzoek  

De belangrijkste onderzoeksprojecten over islamitische en extreem-rechtse 

radicalisering die momenteel worden uitgevoerd worden in deze bijlage kort 

beschreven. Juist omdat zo weinig relevante studies naar extreem-rechts en 

islamitisch radicalisme voorhanden zijn, is tijdens het onderzoek ook gezocht 

naar lopend relevant onderzoek. Enkele van deze studies zijn tijdens het 

literatuuronderzoek afgerond (Van der Pligt en Koomen 2009; Moors en Jacobs 

2009; Balogh, Siesling, Jacobs en Moors 2009; Van den Bos, Loseman, Doosje 

2009); de resultaten hiervan zijn in het literatuuronderzoek verwerkt. Hieronder 

wordt alleen lopend onderzoek beschreven dat nog niet afgerond en/of 

openbaar is. Het was niet mogelijk om voorlopige resultaten van dit onderzoek 

al mee te nemen in de analyses van het literatuuronderzoek, omdat het lopend 

onderzoek niet ver genoeg gevorderd was of omdat het tot problemen zou 

leiden met opdrachtgevers. Wel is met het lopend onderzoek rekening 

gehouden in het concluderende hoofdstuk van het rapport, met name bij het 

aanduiden van lacunes in de kennis en het aangeven van lijnen voor 

vervolgonderzoek. 

Onderzoek in opdracht van ministeries en FORUM 

Titel: Salafisme in Nederland; aard, omvang en dreiging 

Opdrachtgever: Ministerie van Justitie, WODC 

Uitvoerder: prof.dr. Jean Tillie, Instituut voor Migratie- en Etnische Studies/UvA, 

in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek.  

Verwachte opleverdatum: begin 2010. 

Inhoud: De beschikbare informatie over het salafisme in Nederland is vooral 

dreigingsgerelateerd. Over de wijze waarop salafisten hun dagelijkse leven 

invullen en de consequenties voor hun deelname aan de Nederlandse 

samenleving is maar weinig bekend. Ook over de omvang van het aantal 

salafisten in Nederland is vrijwel niks bekend. Centraal in het onderzoek staat 

het salafisme zoals zich dit in Nederland feitelijk manifesteert.  

Dit onderzoek wil door een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve 

onderzoeksmethoden inzicht verwerven in het salafisme in Nederland wat 

betreft de aard, omvang en dreiging. Wat is de aard van dit salafisme, hoe 

wordt de geloofsleer uitgedragen en in praktijk gebracht en in welke richting 

ontwikkelt het salafisme zich? Wie is gevoelig voor het salafistische 

gedachtegoed, hoe groot is het draagvlak? Hoe verhouden de verschillende 
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verschijningsvormen zich met de Nederlandse democratische rechtsstaat? Dit 

zijn de drie basispunten die resulteren in meerdere aandachtsvelden: (a) 

ideologie en organisatie, (b) aanhang en leiderschap, (c) contextualiteit en 

dreiging.  

 

Titel: de rol van de binnen- en buitenlandse Arabischtalige media bij 

radicalisering van moslimjongeren in Nederland 

Opdrachtgever: Ministerie van Justitie, WODC 

Uitvoerder: dr. Elly Konijn, Vrije Universiteit 

Verwachte opleverdatum: begin 2010  

Inhoud: Doelstelling van dit project is het in kaart brengen van de binnen- en 

buitenlandse media die een rol spelen bij de politieke en maatschappelijke 

oordeelsvorming van moslimjongeren in Nederland. De vraagstelling is in 

hoeverre de media (waar onder audiovisuele media en internet) op hun beurt 

bijdragen aan de politieke en maatschappelijke oordeelsvorming van 

moslimjongeren in Nederland. Het onderzoek moet een beter begrip opleveren 

van hoe de radicalisering van moslimjongeren tot stand komt. 

 

Titel: Onderzoek naar voedingsbodems voor radicalisering bij kleine etnische 

minderheden in Nederland (Somaliërs, Molukkers, Turkse Koerden en 

Pakistanen). 

Opdrachtgever: Ministerie VROM/WWI 

Uitvoerder: Hans Moors, IVA, Universiteit van Tilburg. 

Verwachte opleverdatum: eind 2009  

Inhoud: het onderzoek wil inzicht bieden in de factoren - en de samenhang 

daartussen - die op collectief niveau binnen enkele kleine etnische 

gemeenschappen bepalend zijn voor de gevoeligheid van deze 

bevolkingsgroepen voor radicalisering. 

 

Titel: Inzicht in islamitisch terrorisme op basis van recent afgesloten 

opsporingsonderzoeken 

Aanvrager: NCTb 

Uitvoerders: Christianne de Poot (WODC), Anne Sonnenschein (WODC), i.s.m. 

Joop Bijen (NR) en Melvin Soudijn (KLPD/IPOL) 

Verwachte opleverdatum: begin 2010 

Inhoud: Het onderzoek heeft een tweeledige doelstelling: (1) het ontwikkelen 

van een instrument waarmee relevante kennis voor beleid, opsporing en 

onderzoek uit dergelijke opsporingsonderzoeken systematisch in kaart kan 

worden gebracht; en (2) het verkrijgen van inzicht in de aard van islamistisch 

terrorisme in Nederland door middel van het systematisch analyseren van 
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recent afgesloten opsporingsonderzoeken op dit terrein. Met islamistisch 

terrorisme wordt bedoeld: het voorbereiden en/of uitvoeren van terroristische 

aanslagen, waarbij de motivatie en/of legitimatie voor deze activiteiten door de 

betrokkenen deels wordt gevonden in extremistische interpretaties van de 

islam.  

 

Titel: Idealen op drift: Onderzoek naar radicalisering van jongeren in een 

pedagogisch perspectief. 

Opdrachtgever: FORUM, Multicultureel Instituut 

Uitvoerders: prof.dr. Marion van San (Risbo/UU), drs. Stijn Sieckelinck, en 

prof.dr. Micha de Winter (projectleider), Universiteit Utrecht. 

Verwachtte opleverdatum: eind 2009 

Inhoud: Het onderzoek bevat twee onderdelen: (1) een theoretisch onderzoek 

naar de mogelijkheden die een pedagogisch perspectief biedt ten aanzien van 

vraagstukken van ideaal-ontwikkeling en radicalisering, (2) een empirisch 

pilotonderzoek naar de rol van opvoeders met betrekking tot radicalisering. De 

onderzoeksvragen zijn: Welke idealen houden geradicaliseerde jongeren erop 

na? Welke idealen hebben hun ouders? Is er sprake van intergenerationele 

overdracht van de idealen van de ouders op hun kinderen? Hoe moet een 

pedagogische aanpak ten aanzien van radicalisering van adolescenten eruit 

zien? Interviews met koppels van vaderzoon, moeder-dochter, moeder-zoon, en 

vader-dochter, waarbij de ouders en de kinderen telkens apart worden 

geïnterviewd. Het onderzoek betreft zowel links-, rechts- en moslimradicalen als 

radicale dierenrechtenactivisten. Maximaal vijftien casussen worden in deze 

verkennende studie onderzocht. 

 

Relevant onderzoek uit een Salafisme-onderzoeksprogramma  

Onderzoeksprogramma: Salafism: Production, Distribution, Consumption and 

Transformation of a Transnational Ideology in the Middle East and Europe.  

Leiding onderzoeksprogramm: prof. dr. Harald Motzki (Radboud University 

Nijmegen) en prof. dr. Martin van Bruinessen (chair at Utrecht University and 

former ISIM chair). 

 

Twee relevante projecten binnen dit onderzoeksprogramma: 

 

Titel: Activisme, religiositeit en media 

Onderzoeker: Carmen Becker – Radboud Universiteit Nijmegen 

Inhoud: Islam heeft als bron van normatieve, ideologische inspiratie en 

mobilisatie recentelijk onder jonge moslimactivisten in Europa aan invloed 
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gewonnen. Als een verschijnsel onder jongeren speelt computer-gemedieerde 

communicatie (CMC = Computer Mediated Communication) zoals chat rooms, 

forums en webpagina’s een belangrijke rol binnen de activiteiten van 

islamitische activisten. In dit onderzoek gaat het om het analyseren van 

moslimactivisme in computer-gemedieerde omgevingen binnen het kader van 

kennispraktijken van sociale bewegingen. Het onderzoek is erop gericht om 

zowel online als offline praktijken te analyseren en de relatie daartussen. 

 

Titel: Het begrip van de islam. 

Onderzoeker: dr. Martijn de Koning – Radboud Universiteit Nijmegen  

Inhoud: Hoe vormen jonge moslims zich een beeld van wat de juiste islam is? 

Daar richt dit onderzoek onder salafistische netwerken zich op. Wat 

beschouwen jonge moslims in die netwerken als betrouwbare kennis en waar 

baseren zij dat op? Hoe brengen zijn vervolgens hun beeld van de juiste islam 

in de praktijk van alledag. Door historisch en participerend onderzoek probeert 

dit project een beter zich te krijgen op de opkomst en aantrekkingskracht van de 

Salafi beweging in de Nederlandse context. 

Relevant promotieonderzoek 

 

Titel: Vernedering onder moslimjongeren 

Onderzoeker: Tinka Veldhuis, Universiteit van Groningen/Sociologie 

Einddatum promotietraject: 2012 

Inhoud: Onderzoek naar vernedering onder moslimjongeren en meer in het 

bijzonder de rol die conflicten in het Midden Oosten spelen in relatie tot 

radicalisering onder moslimjongeren in West-Europa. Het is een multidisciplinair 

onderzoek. Allereerst wordt op basis van experimenten het concept van 

vernedering nader onderzocht, met als belangrijkste vraag: onder welke 

omstandigheden voelen mensen vernedering op grond van wat anderen is 

aangedaan en zonder zelf persoonlijk betrokken te zijn in de vernederende 

context. Deze experimenten zullen vervolgens de basis vormen voor 

grootschalig survey-onderzoek onder jonge Moslims in Nederland. In dit survey-

onderzoek wordt gekeken in hoeverre de experimenteel onderzochte 

mechanismen gereflecteerd worden onder de onderzoekspopulatie.  

 

Titel: Radicalisme onder moslims in Nederland 

Onderzoeker: Fiore Geelhoed, EUR/Criminologie.  

Einddatum promotietraject: september 2010.  

Inhoud: Het onderzoek beoogt een verklaring te bieden voor religieuze 

(de)radicalisering onder moslims in Nederland vanuit criminologisch perspectief. 
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Vragen die daarbij aan de orde zullen komen zijn: Wat gebeurt er als iemand 

(de)radicaliseert? In welke zin (de)radicaliseert deze persoon? Hoe ziet deze 

persoon zijn/haar eigen ontwikkeling? Hoe is het proces van (de)radicalisering 

te verklaren? De bedoeling is om daarbij te onderzoeken welke factoren op 

sociaal en individueel niveau spelen. Bij het zoeken naar verklaringen zal 

aandacht worden besteed aan de interactie tussen media, politiek en beleid, 

justitie, publieke opinie en radicale denkbeelden onder moslims. Het proefschrift 

richt zich in het bijzonder op vrouwen, de rol van groepsdynamica en de 

levensverhalen van individuen. De belangrijkste onderzoeksmethoden zijn 

semi-open interviews en virtuele etnografie op discussiefora. 

 

Titel : Rotterdamse jongeren, Islam, identificatie en des-identificatie 

Onderzoeker : Ilias Elhadioui, EUR/Sociologie 

Einddatum promotietraject: eind december 2010 

Inhoud: Onderzoek onder Rotterdamse schoolgaande jongeren tussen 16 en 27 

jaar. In dit onderzoek wordt nagegaan op welke wijze en in welke mate 

Rotterdamse schoolgaande jongeren zich identificeren of des-identificeren met 

hun school, de stad Rotterdam en de Nederlandse samenleving. Ook wordt 

onderzocht in welke mate zij te kampen hebben met verschillende vormen van 

sociale uitsluiting. Tenslotte wordt nagegaan welke vormen van identificatie of 

des-identificatie verklaard kunnen worden uit welke vormen van sociale 

uitsluiting. Een belangrijke doelstelling is inzicht te bieden in de sociologische 

relatie tussen een 'islamitische' en een 'Nederlandse' identiteit.  

 Dit onderzoek heeft zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve insteek. 

Meer dan 2600 Rotterdamse schoolgaande jongeren tussen de 16 en 27 jaar 

zijn geënquêteerd over hun identiteit, identificatiepatronen en ervaringen met 

sociale uitsluiting. De diversiteit qua etnische afkomst, religieuze denominatie 

en opleidingsniveau onder deze jongeren is groot. Ook zijn diepte-interviews 

afgenomen met hoogopgeleide moslimjongeren over de door hen 

gepercipieerde relatie tussen een 'islamitische' en een 'Nederlandse' identiteit'. 

 De combinatie van een theoretische reflectie, een kwantitatieve analyse van 

de attitudes van Rotterdamse schoolgaande jongeren en een kwalitatieve 

observatie van hoogopgeleide moslimjongeren zal in het proefschrift 

geanalyseerd worden met het oog op de relatie tussen sociale uitsluiting en 

(des-)identificatiepatronen. 

 

Titel: Etnische en religieuze identificaties van Marokkaanse Rotterdammers in 

de pluralistische Nederlandse samenleving 

Onderzoeker: Btissam Abaâziz, EUR/Sociologie 

Einddatum promotietraject: eind december 2011. 
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Inhoud: Diverse studies over moslimjongeren (en ook Marokkaans-Nederlandse 

jongeren) concluderen vaak dat deze jongeren het geloof anders beleven en 

praktiseren dan hun ouders. Onder jongeren zou een deculturalisatietrend 

zichtbaar zijn, terwijl de ouders een ‘folkloristische’ islam zouden aanhangen. 

Op dit punt zouden volgens dergelijke studies sprake zijn van een 

generatiekloof. Opmerkelijk is dat deze studies zich richten op jongeren, geen 

oog hebben voor de ouders (eerste generatie), maar wel conclusies trekken 

over deze eerste generatie. Vanwege dit onderzoekshiaat, richt dit onderzoek 

zich op zowel de eerste als de tweede generatie Marokkaanse Rotterdammers. 

De vragen die centraal staan, zijn hoe deze twee generaties het geloof beleven 

en praktiseren en hoe etnische identificaties vorm krijgen. Hierbij wordt 

onderzocht hoe veranderende contexten (migratie en veranderende 

samenlevingen) invloed hebben op religieuze en etnische identificaties. Om 

deze vragen te beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van levensverhalen die 

verkregen zullen worden door middel van diepte-interviews. 
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