
Samenvatting 
 
De individuen en cellen die verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning en 
voorbereiding van de gewelddadige jihad kunnen worden bestempeld als  
facilitatoren. Bij de aanslagen die de afgelopen jaren uit naam van de jihad 
zijn gepleegd, hebben zij weliswaar in het diepste geheim, maar zeker niet in 
totale afzondering gehandeld. Dit komt doordat facilitatoren op hun sociale 
omgeving zijn aangewezen. Tegelijkerheid houden deze contacten risico’s in 
voor hen, aangezien de sociale omgeving geen deel uitmaakt van de eigen 
organisatie. Dit betekent dat facilitatoren niet zonder contacten met hun sociale 
omgeving kunnen, terwijl die hen tegelijkertijd kwetsbaar maken. Inzicht in deze 
zwakke schakel kan dus aanknopingspunten bieden voor terrorismebestrijding. 
Tegen deze achtergrond is hier de volgende probleemstelling geformuleerd: van wie 
maken facilitatoren gebruik bij de ondersteuning en voorbereiding van de 
gewelddadige jihad en hoe doen ze dit? 
De onderzoeksgegevens bestaan allereerst uit interviews die tussen mei en juli 2004 
zijn gehouden met acht professionals die zelf betrokken zijn geweest bij Nederlandse 
strafzaken over de gewelddadige jihad. Daarnaast is gebruik gemaakt van 
publicaties in dagbladen, papers, rapporten, artikelen en boeken over de 
gewelddadige jihad in westerse landen. 
Bij de beantwoording van de probleemstelling is gebruik gemaakt van Donald 
Black’s (2004) specificatie van de condities waaronder terrorisme zich 
manifesteert. Volgens Black komt terrorisme alleen voor als er sprake is van 
een grote sociale afstand tussen een groep die zich aangevallen voelt en een 
groep die zij daarvoor verantwoordelijk stelt, terwijl de fysieke afstand tussen 
beide groepen klein is. Sociale afstand werkt een duidelijk vijandsbeeld in de 
hand en verlaagt de drempel om onder deze vijand willekeurige slachtoffers 
te maken, terwijl de fysieke nabijheid de gelegenheid biedt om dergelijke 
slachtoffers te maken. 
Deze condities zijn ook van toepassing op jihadistische strijdgroepen. Veel 
moslimextremisten verblijven in de fysieke nabijheid van een dominante, niet-
islamitische meerderheid. Tegelijkertijd bestaat er een grote sociale afstand tussen 
hen en hun beoogde slachtoffers. In cultureel opzicht delen ze de wereld op in 
moslims en ongelovigen. Tot de laatstgenoemde categorie rekenen zij ook ‘afvallige’ 
moslims die niet strikt in de leer zijn. In relationeel opzicht pleiten zij voor afzijdigheid 
van de Westerse samenleving en minimale interactie met niet-moslims. 
Nagegaan is of facilitatoren hun opvattingen ook in de praktijk brengen met 
betrekking tot de ondersteuning en voorbereiding van de gewelddadige jihad. Vallen 
zij hiervoor met andere woorden zo veel mogelijk terug op geestverwanten? En 
omgekeerd: doen zij alleen een beroep op ongelovigen — dat wil zeggen gematigde 
moslims en niet-moslims — als die beschikken over kennis, middelen of 
mogelijkheden die de geestverwanten uit hun sociale omgeving ontberen? Bij de 
beantwoording van deze vragen zijn drie activiteiten onderscheiden die weliswaar 
altijd voorafgaan aan terrorisme, maar die daar niet noodzakelijk in hoeven uit te 
monden. Dit zijn de financiering van en de onderlinge communicatie over de 
gewelddadige jihaden het ter plaatse krijgen van mensen in landen waarin 
jihadstrijders actief willen zijn — dat wil zeggen nestelen. 
Moslimextremisten blijken bij deze drie ondersteunende en voorbereidende 
handelingen inderdaad zo mogelijk terug te vallen op geestverwanten. Ze ontkomen 
er echter niet aan tevens gebruik te maken van migranten en moslims die níet de 



‘zuivere’ islam belijden waarvoor zij zich inzetten. Ze schakelen hawala-bankiers in 
om geld over te boeken, mensensmokkelaars om landsgrenzen te overschrijden, 
maken gebruik van belhuizen en de islamitische ‘online community’ om te 
communiceren en misbruiken de religieuze verplichting van moslims om een deel 
van hun welvaart af te staan aan minderbedeelden. Dit betekent dat migranten en 
moslims het moslimextremisten onbewust mogelijk maken zich schuil te houden en 
terug te vallen op tradities en gewoontes waarmee ze bekend en vertrouwd zijn. 
Moslimextremisten schakelen ook niet-moslims in. Om toegang te krijgen tot landen 
en daarin te verblijven, doen zij een beroep op ambtenaren die uitvoering geven aan 
het vreemdelingenbeleid, trouwen ze met niet-moslims en ontvreemden ze 
persoonlijke documenten van niet-moslims. Voor financiering schakelen ze hen in als 
zakenpartner, afzetmarkt en doelwit van criminaliteit. Moslimextremisten zijn dus 
bereid hun principes opzij te  schuiven als daarmee het ‘hogere’ doel van de 
gewelddadige jihad is gediend. De sociale afstand tot hun beoogde slachtoffers 
vormt in dit opzicht geen onoverkomelijke belemmering. 
Dit neemt niet weg dat moslimextremisten minder risico’s lopen wanneer ze kunnen 
terugvallen op geestverwanten die sympathiseren met de gewelddadige jihad. De 
mogelijkheden hiertoe ontwikkelen zich verschillend met betrekking tot de drie 
onderscheiden handelingen. Voor communicatie vallen moslimextremisten tot 
dusverre vooral terug op geestverwanten en gezien de aanwezigheid van belhuizen 
en internet zal dat waarschijnlijk voorlopig ook zo blijven. Ten aanzien van nesteling 
nemen de mogelijkheden om op geestverwanten te leunen naar verwachting eerder 
toe dan af. De toegenomen bekendheid van Al-Qaeda en de aantrekkingskracht die 
hier vanuit gaat op radicale moslims zorgen in tal van landen voor aanwas van 
nieuwe rekruten. Daarentegen lijkt het voor jihadgroeperingen juist moeilijker te 
worden geestverwanten in te schakelen voor financiering. 
De aanscherping van financieel toezicht en van internationale sancties tegen landen 
die in verband worden gebracht met de sponsoring van terroristische organisaties en 
de isolatie van invloedrijke Al-Qaeda-leden zorgen ervoor dat cellen in financieel 
opzicht steeds meer op zichzelf zijn aangewezen. 
Gegeven deze ontwikkelingen zijn er vooral goede mogelijkheden voor 
terrorismebestrijding met betrekking tot financiering. Dit is overigens niet alleen 
omdat jihadgroeperingen hiervoor afhankelijk zijn van partijen die ze  tot de vijand 
rekenen, maar ook omdat financiële druk hen van binnenuit verzwakt. Financiële 
druk wakkert de criminalisering van strijdgroeperingen aan, met als gevolg dat de 
neiging toeneemt om het eigen- of het groepsbelang te laten prevaleren boven het 
gezamenlijke belang van de jihad. Dit wil zeggen dat het opvoeren van financiële 
druk kan bijdragen aan de ondermijning van de roeping van de strijdgroepen. 
Samengevat kan worden gesteld dat de gewelddadige strijd om de hegemonie van 
de ‘zuivere’ islam pragmatische contacten met ‘ongelovigen’ niet in de weg staat. 
Bovendien worden uit naam van de gewelddadige jihad doelen nagestreefd die 
daarmee juist op gespannen voet staan. Beide gaan vooral op met betrekking tot 
financiering. Financiering gaat gepaard met afhankelijkheid van partijen die tot de 
vijand worden gerekend en kan er toe leiden dat het winststreven de overhand krijgt 
boven de strijd. Moslimextremisten zijn dus niet louter de religieuze fanatici waar ze 
vaak voor worden gehouden. Dit besef kan zowel onderzoekers als 
terrorismebestrijders behoeden voor blinde vlekken. 


