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Voorwoord 
 

 

Mede als gevolg van de vliegtuigaanslagen in New York en Washington, DC, 

de bomaanslagen op vier treinen in Madrid en de moord op Van Gogh staat 

terrorismebestrijding hoog op de politieke agenda. Inmiddels zijn hiervoor 

ingrijpende wetswijzingen en organisatorische vernieuwingen doorgevoerd. 

Vooral nu terrorismebestrijding volop in de schijnwerpers staat, is het 

belangrijk beleid te funderen op gedegen wetenschappelijk onderzoek.  

Wij hebben getracht hieraan een bijdrage te leveren door in te zoomen  

op de rol die de sociale omgeving speelt bij de ondersteuning en 

voorbereiding van de gewelddadige jihad. Contacten met de sociale 

omgeving kunnen aanknopingspunten bieden voor terrorismebestrijding 

omdat ze riskant, maar onvermijdelijk zijn voor facilitatoren van de 

gewelddadige jihad. 

Bij de uitvoering van dit onderzoek zijn wij veel dank verschuldigd aan onze 

respondenten. Deze professionals zijn bereid geweest om openhartig te 

praten over Nederlandse strafzaken met betrekking tot de ondersteuning  

en voorbereiding van de gewelddadige jihad. Daarnaast hebben wij veel  

baat gehad bij het opbouwende commentaar van de klankbordgroep voor  

dit onderzoek. Deze bestond uit mr. dr. H.C.L. Vreugdenhil (NCTb), 

mr. J.R. Klunder (Landelijk Parket, Openbaar Ministerie) en dr. P.H.A.M. 

Abels (AIVD). Ten slotte hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van het 

commentaar dat de medewerkers van de afdeling rechtshandhaving van  

het WODC hebben geleverd op een eerdere versie van ons rapport. 

 

Den Haag, december 2004 

 

Peter Mascini 

Maite Verhoeven 
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Samenvatt ing 
 

 

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 
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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 jihad 

en 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 



3 

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 groeps-

belang 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 afhankelijk-

heid 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. 
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1 Inleiding 
 

 

1.1 Inleiding en probleemstelling 

 

De vliegtuigkapers van de aanslagen op 11 september 2001 hebben bij hun 

voorbereiding risico’s genomen die tot hun ontdekking hadden kunnen 

leiden (The 9/11 Commission Report, 2004). Zo verbleven de leiders van de 

verschillende groepen kapers geruime tijd in de Verenigde Staten om 

vlieglessen te volgen. Daar hebben zij bankrekeningen geopend waarop geld 

voor de aanslagen is gestort, e-mails verstuurd over de voorbereiding van de 

aanslagen en binnenlandse testvluchten gemaakt met messen die ze later 

tijdens de aanslag hebben gebruikt. Ook de plegers van de bomaanslagen in 

Madrid hebben risico’s genomen tijdens hun voorbereidingen. Ze hebben 

explosieven geruild tegen hasj uit Marokko, verschillende betrokkenen 

hebben zich illegaal toegang verschaft tot en verbleven in Spanje met behulp 

van valse paspoorten en andere documenten en aanslagplegers hebben in de 

drie maanden voorafgaande aan de aanslagen rondgereden in een gestolen 

busje dat zij bij de aanslagen hebben gebruikt (Stangeland, 2004). 

Hoewel de risico’s die de terroristen hebben genomen niet tot de verijdeling 

van hun plannen hebben geleid, zijn sommige van hun voorbereidingen wel 

opgemerkt of tegengewerkt. Zo hebben twee van de kapers van 9/11 toegang 

gekregen tot de Verenigde Staten ondanks dat ze op een lijst van verdachten 

stonden. Ook moesten Bin Laden en Khalid Sheikh Mohammed hun plannen 

voor de aanslag aanpassen omdat verschillende Jemenieten, sommigen bij 

herhaling, geen visum kregen om het land binnen te komen (The 9/11 

Commission Report, 2004, pp. 156 en 168). Verder is een week voor de 

aanslagen de vermeende twintigste kaper Zakarias Moussaoui opgepakt 

omdat zijn vlieginstructeur het verdacht vond dat hij alleen geïnteresseerd 

was in het leren besturen van burgervliegtuigen en niet in het leren opstijgen 

en landen ervan. In Madrid hield de politie zowel een van de 

hoofdverdachten van de bomaanslag als de handelaars die de explosieven 

ervoor leverden al lange tijd in de gaten (Expatica, 20 april 2004; De 

Volkskrant, 19 november 2004). Hieruit blijkt dat terroristische moslims 

allerminst onzichtbaar zijn en er dus mogelijkheden bestaan om aanslagen te 

verijdelen. Dit is bijvoorbeeld gebeurd met de plannen om in 2000 een 
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aanslag te plegen op de kerstmarkt in Straatsburg, om in 2002 de 

drinkwatervoorraad van Rome met cyanide te vergiftigen, om in 2004 een 

bomaanslag te plegen op het Hooggerechtshof in Madrid en om eveneens in 

2004 een vliegtuigaanslag op wolkenkrabbers in het financiële centrum van 

het Londense Canary Warf te plegen(The New York Times, 25 november 

2004; Times Online, 25 november 2004). 

Dat er mogelijkheden zijn om aanslagen te voorkomen, heeft vooral te maken 

met de individuen en cellen die verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning 

en voorbereiding van de gewelddadige jihad. Bij de aanslagen die de 

afgelopen jaren uit naam van de jihad zijn gepleegd, hebben deze 

facilitatoren weliswaar in het diepste geheim, maar zeker niet in totale 

afzondering gehandeld. Dit komt doordat zij op hun sociale omgeving zijn 

aangewezen. Ze maken gebruik van criminelen, overheidsinstellingen, 

commerciële bedrijven, moskeeën, liefdadigheidsinstellingen, familieleden en 

sympathisanten. Aangezien deze sociale relaties idealen of belangen kunnen 

hebben die op gespannen voet staan met die van de facilitatoren, bestaat 

altijd het risico dat zij uit de school klappen. Dit risico kunnen facilitatoren 

moeilijk beheersen doordat de sociale omgeving geen deel uitmaakt van de 

eigen organisatie. Dit betekent dat zij niet zonder contacten met hun sociale 

omgeving kunnen, terwijl die hen tegelijkertijd kwetsbaar maken. Inzoomen 

op deze zwakke schakel biedt mogelijk kansen voor terrorismebestrijding. 

Met dit doel 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? 

Onder ondersteuning en voorbereiding worden hier de activiteiten verstaan 

die weliswaar altijd voorafgaan aan terrorisme, maar die daar niet 

noodzakelijk in hoeven uit te monden. Deze activiteiten bestaan uit het ter 

plaatse krijgen van mensen in landen waarin jihadstrijders actief willen zijn — 

dat wil zeggen nestelen —, het verwerven van inkomsten voor terrorisme — dat 

wil zeggen financiering — en de onderlinge communicatie met betrekking tot 

de gewelddadige jihad. Weliswaar is deze analyse specifiek gericht op de 

individuen die zich met de ondersteunende en voorbereidende activiteiten 

bezighouden, maar zij worden hier níet systematisch onderscheiden van 

degenen die daadwerkelijk terrorisme plegen. De reden hiervan is dat 

terroristen zich meestal ook met facilitering bezighouden. Facilitatoren  

(en terroristen) worden afwisselend aangeduid als moslimextremisten, 

jihadstrijders of militante moslims. Facilitatoren worden hier wél 
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onderscheiden van de geestverwanten die weliswaar sympathiseren  

met de gewelddadige jihad, maar die er zelf niet actief aan meewerken. 

Geestverwanten worden gerekend tot de sociale omgeving. Dit geldt uiteraard 

ook voor de overgrote meerderheid van moslims en niet-moslims die de 

gewelddadige jihad afwijzen of zich ertegen verzetten. 

 

 

1.2 Dataverzameling en data-analyse 

 

De onderzoeksgegevens bestaan allereerst uit interviews die tussen mei en 

juli 2004 zijn gehouden met acht professionals die de afgelopen jaren in 

Nederland betrokken zijn geweest bij terrorismebestrijding. De respondenten 

waren een landelijke officier terrorismebestrijding, twee beleidsmedewerkers 

van de algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst (AIVD), drie medewerkers 

van de unit terrorismebestrijding en bijzondere taken (UTBT) en twee 

medewerkers van de politie Rotterdam die leiding gaven aan het opsporings-

onderzoek dat betrekking had op de voorbereiding van een aanslag op de 

Amerikaanse ambassade in Parijs of een Amerikaanse legerbasis in België. De 

AIVD-ers, UTBT-ers en Rotterdamse rechercheurs zijn steeds gezamenlijk 

geïnterviewd en de landelijke officier alleen. 

De respondenten is in open interviews gevraagd naar de belangrijkste 

Nederlandse strafzaken over de ondersteuning of voorbereiding van de 

gewelddadige jihad waar zij zelf direct of indirect bij betrokken zijn geweest. 

De vragen over deze zaken hadden betrekking op de wijze waarop de 

verdachten toegang tot en verblijf in Nederland hebben geregeld, hoe ze 

inkomsten hebben verkregen en hoe ze onderling hebben gecomuniceerd 

over hun plannen. In verband met elk van deze drie strategieën is gevraagd 

of, en zo ja, hoe ze gebruik hebben gemaakt van overheidsinstanties, familie 

of geloofsgenoten en criminele organisaties. 

Naast interviews is gebruik gemaakt van papers, rapporten, artikelen, boeken 

en publicaties in dagbladen. De krantenberichten zijn hoofdzakelijk 

verzameld met behulp van de Lexis Nexis digitale krantenbank en de 

mailinglists van The Search for International Terrorist Entities (SITE) en het 

Center for Immigration Studies (CIS). Deze sites sturen geregeld een digitaal 

overzicht van krantenartikelen en publicaties over terrorisme. 

Het materiaal is geanalyseerd met behulp van het softwareprogramma 

Kwalitan. Dit is bedoeld voor de analyse van kwalitatieve gegevens. In de 
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analyse zijn uitsluitend gegevens opgenomen over feitelijke handelingen met 

betrekking tot de facilitering van de gewelddadige jihad. Als er meerdere 

gegevensbronnen waren die op dezelfde handelingen betrekking hadden, dan 

bestonden er meestal geen wezenlijke verschillen in manier waarop ze 

werden weergegeven. Dit kan worden opgevat als een indicatie voor de 

betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens. In die gevallen waarbij de 

weergave van dezelfde handelingen wel verschilde, was dat meestal omdat ze 

in de ene bron als een gegeven werden gepresenteerd, terwijl ze volgens de 

andere uitsluitend op vermoedens waren gebaseerd. Waar dat het geval was, 

is dat aangegeven in de tekst. Er zijn daarnaast nogal wat handelingen in de 

analyse betrokken die slechts in één enkele bron aan de orde zijn gesteld. 

Hierbij zijn de gegevens afkomstig uit interviews, wetenschappelijke 

publicaties en kranten als betrouwbaar opgevat, omdat ze afkomstig waren 

van professionals die zelf bij de opsporing betrokken zijn geweest of omdat 

ze door een redactie zijn getoetst. Bij gegevens die alleen in papers of 

internetpublicaties naar voren zijn gebracht, is in de tekst aangegeven dat ze 

zijn gebaseerd op een inofficiële bron.  

 

 

1.3 Opbouw 

 

In het volgende hoofdstuk wordt beschreven wat hier wordt verstaan onder 

terrorisme en de gewelddadige jihad en daarnaast wordt aangegeven onder 

welke condities het zich kan voordoen en wat dit naar verwachting betekent 

voor de manier waarop facilitatoren gebruik maken van hun sociale 

omgeving. In hoofdstuk drie worden de modus operandi van facilitatoren 

beschreven ten aanzien van nesteling, financiering en communicatie. Het 

afsluitende hoofdstuk is gewijd aan conclusie en discussie. 

 



8 

2 Facil itering van de 

gewelddadige jihad: sociale 

afstand, fysieke nabijheid 
 

 

2.1 Definiëring van terrorisme en gewelddadige jihad 

 

Net als bij andere begrippen die worden gebruikt om maatschappelijke 

problemen aan te duiden is omstreden wat terrorisme behelst (Cooper, 2001). 

De meningsverschillen hebben vaak betrekking op de veronderstelde 

handelingsmotieven van terroristen. De AIVD (2004a, p. 16) definieert 

terrorisme als ‘het plegen van of dreigen met op mensenlevens gericht 

geweld, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, 

politieke besluitvorming te beïnvloeden, maatschappelijke processen te 

ontwrichten of grote zaakschade teweeg te brengen binnen de context van 

een democratisch rechtsordelijk bestel’.1 Korter geformuleerd gaat het om het 

bewuste streven naar politiek-religieuze doeleinden met gewelddadige 

middelen die buiten de legitieme politieke strijdmiddelen vallen. Sommige 

onderzoekers verbinden aan vergelijkbare definities de veronderstelling dat 

terrorisme een laatste redmiddel is dat pas wordt ingezet als het zicht op het 

bereiken van de nagejaagde doeleinden met alternatieve middelen uit beeld 

is verdwenen (vergelijk Oberschall, 2004; Turk, 2004, p. 275), terwijl anderen 

deze veronderstelling juist opvatten als een verkapte legitimering van 

terrorisme (NRC-Handelsblad, 14 september 2004). 

Er zijn echter ook onderzoekers die terrorisme niet definiëren als een 

instrument dat doelbewust wordt ingezet ter bereiking van politiek-religieuze 

doeleinden. Sommigen beschouwen het juist als uiting van puur irrationeel 

gedrag. Het zou een manifestatie zijn van psychopathologische karakter-

 
1.  In artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht worden onder misdrijven met een terroristisch oogmerk verstaan 

‘het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een 

overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel 

de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale 

organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen’. 
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eigenschappen. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat dit niet het geval is 

(Ruggiero, 2003; Turk, 2004, p. 274; NRC-Handelsblad, 6-7 november 2004). 

Anderen menen dat terrorisme moet worden begrepen vanuit het streven van 

terroristen om de organisatie waarvan ze deel uitmaken te laten voortbestaan 

of om de eigen status- of machtspositie daarbinnen zo sterk mogelijk te 

maken. Deze benadering vindt wel steun in onderzoek (zie voor deze 

benadering Crenshaw, 2001; Stern, 2003). Uit dit onderzoek komt naar voren 

dat terrorisme na verloop van tijd kan verworden van een middel-tot-een-

doel tot een doel-op-zich (zie ook Verkaaik, 2004). 

Wij hanteren bovengenoemde definitie waarin terrorisme wordt opgevat als 

het najagen van maatschappelijke veranderingen met gewelddadige 

middelen, zonder hiermee bij voorbaat uit te sluiten dat de geleverde 

inspanningen in feite om andere motieven draaien. We spitsen het onderzoek 

toe op de specifieke vorm van terrorisme die uit naam van de jihad wordt 

gepleegd. Dit betekent overigens niet dat de jihad per definitie gewelddadig is 

(Wuthnow, 1998). Het voeren van een innerlijke spirituele strijd tot zuiver 

geloof, het verdedigen van het moslimgeloof tegen aanvallen van 

andersdenkenden en het bevechten van de hegemonie van moslims over 

niet-moslims vallen namelijk allemaal onder deze noemer. Dit onderzoek 

beperkt zich tot de handelingen die worden verricht op basis van de 

overtuiging dat de jihad gewelddadig is. 

De concrete doelstellingen van de tientallen groeperingen die zich voor de 

gewelddadige jihad inzetten kunnen in drie categorieën worden ingedeeld. 

Allereerst zijn er groepen die direct zijn verbonden met gebieden waar een 

gewapende strijd tussen moslims en niet-moslims woedt of heeft gewoed, 

zoals Afghanistan, Tsjetsjenië, Bosnië, Kasjmir, Irak en de door Israël bezette 

Palestijnse gebieden. Voorbeelden van dergelijke groepen zijn de Palestijnse 

Hamas en de Pakistaanse Jamaat-i Islami. Andere groepen zijn opgericht om 

te strijden tegen specifieke machthebbers in Arabische landen die de islam 

zouden misbruiken om de eigen positie te versterken of die zich als zetbaas 

zouden laten gebruiken door westerse mogendheden, in het bijzonder door 

de Verenigde Staten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Algerijnse Groupe 

Islamique Armé (GIA) en het Egyptische Al Jama’a al-Islamiya (AJAI). Ten 

slotte zijn er nog groepen die zich inzetten voor een universele strijd tussen 

de wereld van de islam (dar al islam ) en de wereld van de oorlog (dar al 
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Harb).2 Zij beroepen zich behalve op eerdergenoemde conflicten ook op 

economische achterstand, bedreiging van de eigen leefwijze en politieke 

uitsluiting van islamitische migrantengemeenschappen in westerse 

kapitalistische landen. Deze wijten zij aan discriminatie en culturele 

overheersing door de niet-islamitische meerderheid. Hiertoe kunnen Al-

Qaeda, Jamaat al-Tawid wal Jihad onder leiding van de invloedrijke Jordaniër 

al-Zarqawi en de Takfir wal Hijra-beweging worden gerekend (NRC-

Handelsblad, 10 november 2004).  

Onderhavige analyse blijft beperkt tot de laatste categorie strijdgroepen voor 

de jihad. De eerste reden hiervoor is dat de invloed van de groepen die 

uitgaan van een mondiale strijd toeneemt ten opzichte van groeperingen die 

zich richten op lokale conflicten die zijn ingebed in een specifieke historische 

en culturele context (Roy, 2003). Deze verandering is niet alleen het gevolg 

van de grotere daadkracht van universalistische strijdgroepen als Al Qaeda, 

maar komt ook doordat groeperingen die oorspronkelijk streden tegen lokale 

machthebbers, zoals GIA, hun vijand inmiddels veel ruimer opvatten. Ten 

tweede zijn het vooral de groepen die zich inzetten voor een universele strijd 

tussen moslims en niet-moslims die een bedreiging vormen voor Nederland. 

De groepen waartoe onderhavige analyse zich beperkt, staan een ‘zuivere’ 

islam voor. Een invloedrijke variant hiervan is gebaseerd op de leefwijze van 

de eerste volgelingen van de profeet Mohammed (salaf) (AIVD, 2004b).  Deze 

salafisten vatten het geloof op als een strikt persoonlijke onderschikking aan 

de wil van Allah, en de Koran als een tekst die letterlijk moet worden 

genomen. Dit betekent dat zij weinig belang hechten aan intermediaire 

structuren als geestelijken (ulema) en religieuze tradities en stromingen 

binnen de islam (NRC-Handelsblad, 18 augustus 2004). Hierdoor valt te 

begrijpen dat moslims met uiteenlopende etnische en nationale 

achtergronden deel uitmaken van Al-Qaeda. Het verklaart tevens waarom 

deze organisatie allianties aangaat met verschillende andere militante 

terroristische groeperingen (Gunaratna, 2002, 96/7). Leden van Al-Qaeda zijn 

bereid onderlinge verschillen opzij te zetten als zij denken dat dit hun 

panislamistische ideaal dichterbij brengt van een op islamitische wetten 

(shari’a) gebaseerd wereldkalifaat. 

 
2.  Net zo min als de jihad automatisch een aanzet tot geweld impliceert, geldt dit voor de tegenstelling tussen dar al 

islam en dar al harb. Henkel (2004) laat bijvoorbeeld zien dat dit in afnemende mate het geval is voor de 

orthodoxe Turkse islam. 
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2.2 Condities waaronder terrorisme zich kan voordoen 

 

Black (2004) heeft de condities gespecificeerd waaronder terrorisme zich kan 

manifesteren. Volgens hem komt terrorisme alleen voor als 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 (Black, 2004, p. 21). De sociale afstand kan 

verschillende dimensies beslaan: cultureel — bijvoorbeeld met betrekking tot 

verschillen in levensbeschouwing; relationeel — bijvoorbeeld de mate van 

onderlinge contacten, vriendschappen en gemengde huwelijken — en 

economisch — bijvoorbeeld de mate van segmentatie van de arbeidsmarkt en 

sociale ongelijkheid. Sociale afstand werkt een duidelijk vijandsbeeld in de 

hand en verlaagt de drempel om onder deze vijand zo veel mogelijk 

willekeurige slachtoffers te maken, terwijl de fysieke nabijheid de gelegenheid 

biedt om dergelijke slachtoffers te maken. Volgens Black verklaart de 

combinatie van grote sociale afstand en fysieke nabijheid waarom terrorisme 

een betrekkelijk recent verschijnsel is. Groepen waartussen een grote sociale 

afstand bestond, bevonden zich tot voor kort op onoverbrugbare fysieke 

afstand van elkaar. Technologische vooruitgang heeft ervoor gezorgd dat de 

fysieke afstand in tijd en plaats steeds makkelijker kan worden overbrugd. 

Het gevolg van deze ontwikkeling is volgens Black dat de sociale afstand 

verandert van een noodzakelijke in een voldoende voorwaarde voor 

terrorisme. 

De condities die Black schetst zijn ook van toepassing op de salafistische 

strijdgroepen. Veel moslimextremisten verblijven in de fysieke nabijheid van 

een dominante, niet-islamitische meerderheid (Roy, 2003). Dit geldt voor de 

opvallend grote vertegenwoordiging van autochtone inwoners van westerse 

landen die zich als strijder opwerpen nadat zij zich tot de islam hebben 

bekeerd (zie bijvoorbeeld Der Spiegel, 2004), voor rekruten die zijn 

opgegroeid in migrantengemeenschappen in westerse landen en voor 

extremisten uit Arabische of Aziatische landen die legaal of illegaal in het 

westen verblijven. Tegelijkertijd bestaat er een grote sociale afstand tussen 

salafisten die helpen bij de voorbereiding en uitvoering van de gewelddadige 

jihad en hun beoogde slachtoffers. In cultureel opzicht blijkt dit uit hun 

manicheïstische wereldbeeld. Ze delen de wereld op in moslims en 

ongelovigen (kuffar; meervoud van kafir). Tot de laatstgenoemde categorie 

rekenen zij ook ‘afvallige’ moslims die niet strikt in de leer zijn (BVD-
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ambtsbericht, briefnummer 1771656101).3 Ook in relationeel opzicht pleiten 

zij voor een maximale afstand. Zij prediken afzijdigheid van de Westerse 

samenleving en minimale interactie met niet-moslims (AIVD, 2002 en 2004a). 

Deelname in systemen die niet zijn gebaseerd op de islamitische wetten 

worden als haram voorgesteld, dat wil zeggen als in strijd met de islam 

(Ahmad, te verschijnen). Daar waar contacten met ongelovigen 

onvermijdelijk zijn, achten salafisten zich niet gebonden aan morele 

gedragsregels. Zo bedienen zij zich volgens Sifaoui (2003, p. 88) van takiya, 

dat in de praktijk neerkomt op het verdraaien van de ware bedoelingen voor 

degenen die tot de vijand worden gerekend. Ook het trouwen met een 

christen wordt toegestaan om een legale verblijfsstatus te bemachtigen (The 

New York Times, 12 juli 2004), net als het plegen van misdrijven tegen 

andersdenkenden mits een deel van de buit wordt afgedragen aan de jihad 

(Financieel Expertise Centrum, 2003). 

In het volgende hoofdstuk wordt nagegaan of facilitatoren hun opvattingen 

ook in de praktijk brengen wanneer zij hun sociale omgeving inschakelen om 

nesteling, financiering en communicatie te regelen. Vallen zij met andere 

woorden zo veel mogelijk terug op geestverwanten? En omgekeerd: doen zij 

alleen een beroep op kuffar — dat wil zeggen gematigde moslims en niet-

moslims — als die beschikken over kennis, middelen of mogelijkheden die de 

geestverwanten uit hun sociale omgeving ontberen? En zetten zij hierbij de 

religieuze gedragsregels overboord als hen dat uitkomt? 

 

 
3.  Uit het volgende citaat blijkt dat een dergelijk manicheïstisch mensbeeld kenmerkend is voor religieuze 

terroristische groeperingen in het algemeen: ‘Selective and innovative interpretations of sacred texts foster 

“cultures of violences” in the name of creating or restoring a true moral order. Religiously motivated terrorists see 

themselves as “holy warriors” in a “cosmic war” between good and evil. Their enemies include not only those 

actively trying to counter them, such as security forces and rival sects, but also everyone trying to live normally 

without involvement in the struggle. All are creatures of cosmic evil who are to be annihilated’ (Turk, 2004). 



13 

3 Resultaten 
 

 

3.1 Nesteling 

 

Moslimextremisten passen twee strategieën toe om zich te nestelen in de 

landen waarin zij activiteiten ontplooien of van waaruit zij opereren. Ten 

eerste door toegang tot en verblijf in deze landen te regelen. Ten tweede door 

er mensen te rekruteren. Het gebeurt ook dat beide strategieën worden 

gecombineerd. Hiervan is sprake als rekruteurs of potentiële rekruten 

proberen toegang te krijgen tot of te verblijven in bestemmingslanden. Beide 

strategieën worden apart besproken. 

 

3.1.1 Toegang en verblijf 

 

De gewelddadige jihad is een transnationaal verschijnsel (Leiken, 2004, p. 6). 

In de periode tussen 1997 en 2001 was de Taliban aan de macht in 

Afghanistan en had Al-Qaeda een veilige thuisbasis in dit land. Er zijn toen 

volgens de FBI naar schatting vijftienduizend rekruten uit alle delen van de 

wereld in Afghaanse trainingskampen opgeleid (BBC television, 17 februari 

2004). Sommigen van hen hebben na hun opleiding actief deelgenomen aan 

de strijd in landen als Bosnië, Tsjetsjenië en Irak, terwijl anderen zijn 

teruggekeerd naar de landen waar ze vandaan kwamen. Ook vertrekken er 

extremisten uit verschillende landen om een religieuze opleiding te volgen op 

een koranschool (madrassa) of naar moskeeën waar radicale imams preken. 

Bovendien treden sommigen op als intermediair tussen of onderhouden 

contact met terroristische cellen uit verschillende landen. Dit 

transnationalisme houdt in dat moslimextremisten toegang tot en verblijf in 

andere landen moeten regelen. Hierbij krijgen zij onherroepelijk te maken 

met overheden van soevereine staten, die het monopolie hebben op de 

besluitneming met betrekking tot de toelating van, toezicht op en uitzetting 

van vreemdelingen (Mascini en Doornbos, 2004, p. 8). In hun contacten met 

het staatsapparaat om toegang en verblijf te regelen passen zij verschillende 

strategieën toe. 

Vaak verschaffen militante moslims zich legaal toegang tot landen, maar 

soms schakelen ze hiervoor de hulp in van mensensmokkelaars uit 
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bijvoorbeeld Albanië, Turkije of Latijns-Amerika (Muller e.a., 2003, 56/7; 

Channelnewsasia.com 23 augustus 2004). In Nederland is die inschakeling 

van smokkelaars terug te zien in de vluchtactie van een in Duitsland 

verblijvende verdachte. In München hield een groep zich bezig met de 

ondersteuning van terroristische activiteiten tegen de Amerikanen in Irak. Bij 

een actie van de Duitse politie is een aantal mensen van deze groep 

gearresteerd. Eén van de verdachten ontsnapte in eerste instantie en wist 

binnen anderhalve dag uit München Schiphol binnen te komen en in te 

checken voor een vlucht naar Syrië. Daar is hij alsnog gearresteerd. Het lijkt 

er op dat hij met behulp van een smokkelnetwerk Duitsland uit kon komen 

en dat iemand die toegang had tot Schiphol hem geholpen heeft, maar het 

onderzoek hiernaar heeft niet kunnen ophelderen wie de hulp heeft gegeven 

(interview). 

Het verblijf hebben de daders van de aanslagen in de Verenigde Staten op 

verschillende manieren geregeld (Camarota, 2002; Leiken, 2004). Sommigen 

hebben als illegaal in het land verbleven, terwijl anderen gebruik hebben 

gemaakt van de diverse vreemdelingenprocedures. Zo beschikten sommigen 

over een toeristen-, zaken- of studentenvisum voor een tijdelijk verblijf, 

terwijl anderen politiek asiel hadden gevraagd. Volgens een inofficiële bron is 

het zelfs voorgekomen dat zij corrupte Amerikaanse ambtenaren hebben 

ingeschakeld om een verblijfsvergunning te bemachtigen (TomFlocco.com, 

26 mei 2004). Immigratieambtenaren zouden volgens een medewerker van de 

Amerikaanse dienst voor burgerschap en immigratie tegen betaling ‘green 

cards’ voor permanent verblijf hebben verstrekt voor schijnhuwelijken aan 

onder andere een Marrokaanse moslim die banden had met een broer van 

Bin Laden en met 9/11-kaper Mohammed Atta. 

Ook moslimextremisten die in verschillende Europese landen verblijven, 

hebben van deze mogelijkheden tot verblijf gebruik gemaakt. Onder de 

verdachten die in ons land zijn opgepakt in verband met de facilitering van 

terrorisme zitten mensen die hier illegaal verbleven, een visum of asiel 

hadden aangevraagd, soms meerdere keren onder verschillende namen, of 

die over een legale verblijfsvergunning beschikten omdat ze waren getrouwd 

met een vrouw met de Nederlandse nationaliteit (AIVD, 2002, 15/6; The 

Boston Globe, 13 juni 2004). Er zijn aanwijzingen dat ze onderling informatie 

hebben uitgewisseld over vreemdelingenprocedures en met elkaar hebben 

besproken in welk land een aanvraag het meest kansrijk was. Ze zouden naar 



15 

een specifiek land zijn vertrokken zodra dat betere kansen op een 

verblijfsvergunning bood dan omringende landen (AIVD, 2004d, p. 28). 

Voor het regelen van toegang en verblijf zijn moslimextremisten aangewezen 

op documenten. Hierbij gebruiken ze zowel valse als echte documenten, of 

een combinatie van beide. In Nederland zijn bijvoorbeeld twee personen 

aangehouden in verband met de voorbereiding van een aanslag en 

veroordeeld voor het vervalsen respectievelijk helen van paspoorten 

(interview). Moslimextremisten ontvreemden identiteitsdocumenten van de 

rechtmatige eigenaren, verkrijgen ze van personen die hun eigen papieren als 

vermist opgeven, vullen zelf lege of onvolledige documenten in of fabriceren 

ze geheel zelf (Koninklijke Marechaussee, 2003). 

Bij het eigenhandig invullen van documenten worden bijvoorbeeld blanco 

paspoorten en visa gebruikt die wel over een legaal registratienummer 

beschikken, maar waar nog geen persoonsgegevens in staan vermeld. Twee 

Noord-Afrikanen die de Afghaanse rebellenleider Massoud hebben vermoord, 

beschikten bijvoorbeeld over blanco Belgische paspoorten die gestolen waren 

in Den Haag en in Straatsburg (Vermaat 2002, 2/3). Blanco documenten zijn 

gewild omdat ze kunnen worden gebruikt zonder dat er gegevens hoeven te 

worden verwijderd. Overheden verliezen ieder jaar duizenden blanco 

paspoorten door corruptie en diefstal (Smith, 2001) en hoewel Interpol 

beschikt over een database waarin bijna twee miljoen als vermist opgegeven 

paspoorten zijn opgenomen, slagen mensen die met deze paspoorten reizen 

er toch zonder problemen in zich over de wereld te verplaatsen, omdat deze 

database slechts in weinig landen wordt geraadpleegd (The New York Times, 

23 augustus 2004; USNews.com, 6 december 2004). 

Voor jihadstrijders zijn vooral paspoorten uit visumvrije landen aantrekkelijk 

(Smith 2001). Reizigers met een dergelijk paspoort mogen tijdelijk zonder 

visum in een land verblijven, mits ze beschikken over een retourticket. Net 

als andere verdachten van terrorisme heeft ook Zakarias Moussaoui, de 

vermeende twintigste 9/11-kaper, van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om 

de Verenigde Staten binnen te komen. Met zijn Franse nationaliteit kwam hij 

hiervoor in aanmerking. Nadat zijn recht op tijdelijk verblijf was verlopen, 

verbleef hij verder illegaal in de Verenigde Staten (Camarota, 2002, p. 37).  

De Verenigde Staten hebben in het kader van terrorismebestrijding  

weliswaar de regels van het zogenoemde visa-waiver-programma 

aangescherpt, maar niet afgeschaft voor de meeste landen van de  
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Europese Unie (Communique on the European Union and the Visa  

Waiver Program, 18 oktober 2004). 

Het combineren van echte en valse documenten gebeurt op verschillende 

manieren. Zo wordt met een vals geboortebewijs of een valse studentenpas 

een legaal paspoort of visum aangevraagd, of wordt een vals visum in een 

geldig paspoort geplaatst (Smith, 2001). 

Bij het regelen van toegang tot en verblijf in andere landen krijgen 

facilitatoren onherroepelijk te maken met de staatsapparaten van die landen. 

Als ze géén beroep doen op vreemdelingenprocedures of níet proberen 

documenten te bemachtigen dan lopen zij het risico als illegaal te worden 

opgepakt en het land uitgezet. Doen ze dat wél dan kan hun (valse) identiteit 

aan het licht worden gebracht of kan hen een verblijfsvergunning worden 

geweigerd. Als gevolg van de aanscherping van het vreemdelingenbeleid in 

westerse landen (Gibney en Hansen, 2003) en de intensivering van 

terrorismebestrijding nemen deze risico’s toe. Deze risico’s kunnen militante 

moslimgroeperingen omzeilen door rekruten te werven in de landen waarin 

zij actief willen zijn. 

 

3.1.2 Rekrutering 

 

Er worden actief strijders geworven in westerse landen. Nieuwe rekruten 

kunnen vaak zonder problemen in een land verblijven doordat ze beschikken 

over de nationaliteit van het land van waaruit ze opereren. Bovendien vallen 

ze minder op dan strijders die inreizen uit islamitische landen of uit  

conflictgebieden. 

Rekruteurs zijn dikwijls voormalige jihadstrijders (AIVD, 2002, p. 6). Zij 

genieten veel aanzien bij radicale geloofsgenoten omdat zij zelf een actieve 

bijdrage aan de strijd hebben geleverd. In de praktijk benaderen rekruteurs 

vooral radicale moslims die makkelijk kunnen worden geïsoleerd van hun 

sociale omgeving. Dit betreft volgens de AIVD (2002) de volgende drie 

categorieën: Allereerst autochtone westerlingen die zich hebben bekeerd tot 

de islam. Zij hebben de neiging alle banden met mensen waarmee zij voor 

hun bekering te maken hadden door te snijden (vergelijk Der Spiegel, 2004). 

Een voorbeeld van zo’n bekeerling die in juni 2004 in ons land in hoger 

beroep is veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van een 

aanslag is de Fransman J. C. De tweede risicogroep betreft moslims die recent 

zijn geïmmigreerd. Dit zijn vaak alleenstaande mannen die hun familie 
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hebben achtergelaten in het herkomstland. Illustratief voor deze categorie is 

de zogenaamde Hamburg-cel die een centrale rol heeft gespeeld bij de 9/11-

aanslagen. Deze bestond uit een groep buitenlandse studenten die het 

contact met hun familie in hun herkomstlanden hadden verbroken (The 9/11 

Commission Report, 2004). De laatste categorie bestaat uit tweede generatie 

jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst die zeer actief de islam gaan belijden 

na een crisis als bijvoorbeeld een gevangenisstraf, een grote ruzie met ouders, 

of het overlijden van een naaste (vergelijk Leiken, 2004, p. 9). Dit geldt 

bijvoorbeeld voor de voormalige Tunesische profvoetballer Nizar Trabelsi die 

verslaafd was aan alcohol en drugs toen hij werd gerekruteerd om een 

zelfmoordaanslag te plegen (interview; Vermaat, 2002). Bij Mohammed B, de 

verdachte van de moord op Theo van Gogh, zou het vertrek uit de buurt 

waarin hij opgroeide na het overlijden van zijn moeder zijn radicalisering 

hebben versneld (Intermediair, 11 november 2004). 

Rekrutering begint in islamitische centra, koffiehuizen, asielzoekerscentra, 

salafistische moskeeën of gevangenissen (AIVD, 2002). Vooral de laatste twee 

zijn locaties om potentiële rekruten te benaderen. Moskeeën waar radicale 

imams prediken worden vooral bezocht door moslims die daar bewust voor 

kiezen, terwijl gematigde moslims dergelijke moskeeën juist expres vermijden 

(vergelijk The Observer 11 juli 2004). Hierdoor is de kans groot dat rekruteurs 

potentiële rekruten op het spoor komen in radicale moskeeën. Khalid el 

Hasnoui en Ahmed el Bakiouli, die in 2002 in Kasjmir de dood vonden nadat 

zij gerekruteerd waren voor de jihad, hadden bijvoorbeeld banden met de als 

radicaal bekend staande Al Fourqaan-moskee in Eindhoven (AIVD, 2004b, 

7/8; Eikelenboom, 2004). In Frankrijk hebben salafisten de afgelopen jaren 

actief geprobeerd hun basis te verbreden (De Volkskrant, 17 november 2004). 

Dit hebben zij gedaan door voornamelijk traditionele Algerijnse moskeeën of 

gebedsruimtes over te nemen nadat ze erin waren geïnfiltreerd (vergelijk 

Sifaoui, 2003). Zij trekken nieuwe geloofsgenoten aan nadat de imam een 

klein groepje toestemming heeft gegeven om gebruik te maken van een eigen 

gebedsruimte. Vervolgens gaan zij er toe over dezelfde imam publiekelijk te 

bekritiseren en weg te stemmen. Ten slotte nemen ze het bestuur van de 

moskee over. In sommige banlieux  hebben de salafisten vervolgens in de 

buurt van deze overgenomen gebedsruimtes of moskeeën bedrijven en 

sportverenigingen opgericht van waaruit ze propaganda voeren en druk 

uitoefenen op vrouwen om zich te sluieren en op ouders om hen te 
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verbieden kinderen naar openbare scholen te sturen (De Volkskrant, 17 

november 2004). 

Gevangenissen zijn om andere redenen een geschikte plaats voor rekrutering. 

Hier hebben rekruteurs veel tijd om een alternatieve levensstijl voor te 

spiegelen aan criminelen die zich vaak afgewezen voelen en rancuneus zijn 

en die bovendien beschikken over kennis, contacten en vaardigheden die 

goed van pas komen bij de voorbereiding en uitvoering van terrorisme. In 

Spaanse gevangenissen oefenen radicale moslims druk uit op bewakers en 

medegevangenen door bijvoorbeeld kerstbomen en bijbels te vernielen, 

traditionele kleding te dragen of collectief te gaan bidden tijdens het  

luchten (NRC-Handelsblad, 26 oktober 2004). In Nederland is een 

gedetineerde radicale moslim overgebracht naar een andere gevangenis 

nadat hij bijna een hele vleugel onder zijn persoonlijke invloed had  

gebracht (interview). 

Rekruteurs proberen radicale moslims die bevattelijk lijken voor de 

gewelddadige jihad over te halen besloten bijeenkomsten te bezoeken die 

bijvoorbeeld in huiskamers plaatsvinden. Daar bidden zij samen, kijken ze 

naar video’s met preken van radicale imams en met beelden van 

jihadstrijders en van moslims die het slachtoffer zijn geworden van geweld, 

en bezoeken zij propagandistische websites en chatboxen. Vervolgens 

worden zij door het maken van religieuze studiereizen en het bezoeken van 

trainingskampen klaargestoomd voor de strijd. In Nederland is bijvoorbeeld 

R. D. opgepakt die illegale moslims onderdak bood in zijn huis. Hij bond 

deze mensen aan zich door hen van verblijfspapieren te voorzien. Hij 

organiseerde gebedsdiensten, toonde video’s en maakte cassettebanden 

waarop mensen zich bereid verklaren als martelaar te sterven (interview). 

 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat moslimextremisten zich 

allereerst proberen te nestelen door toegang tot en verblijf in landen te 

regelen waarin zij actief willen zijn. Zij maken hierbij gebruik van valse 

documenten en mensensmokkelaars en misbruiken vreemdelingen-

procedures. Daarnaast proberen zij vaste voet aan de grond te krijgen door in 

verschillende landen radicale moslims te rekruteren. Bij de eerste strategie 

zijn moslimterroristen noodgedwongen aangewezen op de overheden van 

landen die zij tot de vijand rekenen, terwijl ze bij rekrutering kunnen 

terugvallen op geestverwanten. 
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3.2 Financiering 

 

Terroristische moslimgroeperingen hebben geld nodig om in het eigen 

levensonderhoud te voorzien en voor de uitvoering van hun activiteiten. Dit 

doen zij op twee manieren. Zij zoeken sponsors of genereren zelf middelen 

(vergelijk Spaaij, 2003; Basile, 2004). Ook deze strategieën worden apart 

besproken. 

 

3.2.1 Sponsoring 

 

Sponsors kunnen staten of organisaties zijn. Landen die zijn verdacht van 

financiële ondersteuning van de gewelddadige jihad worden vaak geleid door 

machthebbers waarvan in elk geval een deel sympathiseert met de 

gewelddadige jihad. Dit geldt bijvoorbeeld voor Iran, Pakistan, Saoedi-Arabië 

en Soedan. Het kan echter ook gebeuren door seculiere s taten die alleen 

maar een gezamenlijke vijand hebben. Zo meldt een inofficiële bron dat  

de socialistische Venezolaanse president Chavez volgens een naar de 

Verenigde Staten overgelopen militair na 11 september 2001 een miljoen 

dollar heeft gedoneerd aan Al-Qaeda (Joseph Farah's G2 Bulletin, 16 februari 

2004). 

Terroristische groeperingen die sponsoring ontvangen van organisaties 

maken gebruik van de oproep in de koran tot de zogenaamde zakat. Het is 

een van de vijf verplichte zuilen van de islam om een deel van de eigen 

welvaart af te dragen aan minderbedeelden. Er zijn radicale imams opgepakt 

die geld dat in moskeeën is ingezameld voor goede doelen vrijwillig hebben 

doorgestuurd aan terroristische organisaties (Eikelenboom, 2004), terwijl 

gematigde imams onder druk zijn gezet door radicale moslims om dit te doen 

(Sifaoui, 2003). Ook stichtingen zijn verdacht van het ter beschikking stellen 

van geld aan terroristische organisaties (Financieel Expertise Centrum, 2003, 

44/5; Eikelenboom, 2004; The 9/11 Commission Report, 2004, p. 170). Soms is 

dat gedaan door leden van terroristische organisaties die heimelijk in deze 

instellingen zijn geïnfiltreerd en soms met instemming van het bestuur 

(Basile, 2004, p. 173; The 9/11 Commission Report, 2004). Vanwege het ter 

beschikking stellen van gelden aan terroristische groeperingen zijn de 

tegoeden bevroren van vestigingen van Al Aqsa, Benevolence International 

Foundation (BIF), Al Haramain en Muwaffaq. 
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Om over het geld te kunnen beschikken moet het worden witgewassen of 

overgeboekt. Voor het witwassen — dat wil zeggen doelbewust crimineel geld 

in omloop brengen en maskeren dat het op onwettige wijze is verkregen — 

maken vooral hooggeplaatste personen binnen Al-Qaeda gebruik van 

ingewikkelde constructies die ook in de georganiseerde criminaliteit worden 

gebruikt (Gunaratna, 2002). Het omgekeerde van witwassen — dat wil zeggen 

legaal geld op illegale wijze in omloop brengen — komt ook voor. Zo heeft in 

Luxemburg een extremistische groep via een legaal bedrijf giraal valse 

uitkeringen verstrekt (interview). 

Voor het overboeken maken militante moslims gebruik van hawala 

(Gunaratna, 2002; Financieel Expertise Centrum, 2003; Van Traa-team, 2003). 

Zo zijn er sterke aanwijzingen dat rijke Arabische weldoeners en 

liefdadigheidsorganisaties in het Midden-Oosten geld sturen naar Al-Qaeda 

via het hawalasysteem (Looney, 2003, p. 166). Hawala is een systeem dat 

wordt gebruikt om geld over te maken van de ene naar de andere partij 

buiten het officiële financiële circuit om (Passas, te verschijnen 2005). In de 

praktijk komt dit er bijvoorbeeld op neer dat een opdrachtgever een 

geldbedrag naar een hawalabankier in Nederland brengt. Hij geeft daarbij de 

opdracht om het bedrag uit te keren aan een familielid in Pakistan. De 

hawalabankier neemt contact op met een collega in Pakistan en geeft de 

opdracht om het bedrag in lokale valuta uit te keren aan de begunstigde. Het 

geld wordt op deze manier niet fysiek van Nederland naar Pakistan 

overgebracht, maar de hawalabankier in Nederland die het geld ontvangen 

heeft, is geld schuldig aan zijn collega in Pakistan die het geld heeft 

uitgekeerd. Dit verschil wordt weer verrekend met de hawala die van Pakistan 

naar Nederland gaat (Van Traa-team, 2003). Hawala bestaat bij de gratie van 

het onderlinge vertrouwen dat alle betrokken partijen hun openstaande 

schulden zullen voldoen (Schramm en Taube, 2003). Voor islamitische 

terroristen is hawala aantrekkelijk omdat het weinig sporen nalaat en niet 

opvalt omdat miljoenen migranten er gebruik van maken. Dit betekent 

overigens niet dat hawalabankiers geen boekhouding bijhouden (vergelijk 

Kleemans e.a., 2002, pp. 117 en 124). In Spanje is namelijk een hawalabankier 

opgepakt op basis van het feit dat hij één transactie buiten zijn boekhouding 

had gehouden. Met dit geld bleken een telefoon en een vrachtwagen te zijn 

aangeschaft die uiteindelijk in Tunesië zijn gebruikt om een synagoge op te 

blazen (interview). 
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Daarnaast maken moslimextremisten voor het overmaken van geld gebruik 

van ‘money transfers’ van commerciële bedrijven als ‘Western Union’ (The 

Wall Street Journal, 20 oktober 2004; zie ook Kleemans e.a., 2002, pp. 110-

113). De vliegtuigkapers van de 9/11-aanslagen hebben bijvoorbeeld 20.000 

dollar ontvangen via Western Union. Nadat dit bekend is geworden, is 

Western Union verplicht de transacties in de Verenigde Staten automatisch 

aan controlerende overheidsinstanties door te geven. Inmiddels worden niet 

de klanten maar de agenten van Western Union als het grootste risico 

beschouwd in verband met de financiering van terrorisme. Deze, voor het 

grootste deel buitenlandse, agenten worden namelijk maar in beperkte mate 

gescreend door het bedrijf. Hierdoor heeft het kunnen gebeuren dat een 

agent zaken heeft gedaan met een Jordanese bank die banden onderhoudt 

met Palestijnse terroristische groeperingen (The Wall Street Journal, 20 

oktober 2004). 

Inmiddels zijn voor miljoenen euro’s aan financiële tegoeden bevroren van 

Al-Qaeda en van stichtingen en liefdadigheidsinstellingen die verdacht 

worden van sponsoring. Ook is het toezicht op financiële instellingen in vele 

opzichten geïntensiveerd. Toch is volgens de Verenigde Naties tot dusverre 

maar beperkt succes geboekt in de strijd tegen de financiering van terrorisme 

(De Financieel-Economische Tijd, 19 december 2002; Keats , 2002; De Tijd, 15 

november 2003). Dit komt onder meer door tegenwerking van en gebrekkige 

afstemming tussen landen en financiële instellingen, het gebrek aan 

mogelijkheden om toezicht te houden in veel niet-westerse landen en de 

beschikbaarheid van vele alternatieven om terrorisme te financieren. The 

9/11 Commission Report (2004) twijfelt zelfs aan het nut van de bevriezing 

van tegoeden omdat dit het volgen van geldstromen bemoeilijkt. 

De moeizame strijd tegen de financiering van terrorisme neemt niet weg dat 

lokale cellen maar in beperkte mate geld krijgen. Er worden hoogstens enkele 

rekruteurs vrijgesteld van het genereren van inkomsten en cellen die met 

plannen komen die door invloedrijke Al-Qaeda leden als kansrijk worden 

beschouwd, ontvangen bij uitzondering ‘seed money’ waarmee ze een deel 

van hun plannen kunnen financieren. Dit betekent dat lokale cellen zich voor 

het overgrote deel zelf financieel moeten onderhouden (Gunaratna, 2002; 

Basile, 2004). Dit heeft allereerst tot gevolg dat zij kosten beperken door 

‘goedkope’ aanslagen te plegen en er een sobere levensstijl op na te houden 

(interview). De ‘mastermind’ van de aanslag op het World Trade Center in 

1993, Ramzi Yousef, had bijvoorbeeld te weinig geld ontvangen van een 
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bedrijf uit het Midden-Oosten om een bom te maken waarmee het WTC 

volledig in de as kon worden gelegd (Basile, 2004, p. 172). Bovendien was een 

van de leden uit zijn operationele cel door het geldtekort gedwongen de 

borgsom voor een gehuurde truck terug te halen. Een tweede gevolg is dat 

sommige cellen zich uitsluitend bezighouden met het verwerven van 

financiële middelen voor de goede zaak, terwijl andere noodgedwongen zelf 

de middelen genereren die nodig zijn om een aanslag te plegen. 

 

3.2.2 Zelf middelen genereren 

 

Hoe genereren strijdgroepen zelf inkomsten? Dat doen ze door legale en 

illegale activiteiten te ondernemen. Al-Qaeda bezit handels-, transport- en 

productiebedrijven die niet alleen als ‘store front’ worden gebruikt om geld 

wit te wassen en wapens te transporteren, maar ook als zelfstandige 

financieringsbron. Al-Qaeda is bijvoorbeeld actief in de honinghandel, die 

een belangrijke plaats inneemt in de cultuur en religie in het Midden-Oosten 

(Basile, 2004). Daarnaast zijn terroristische moslimorganisaties actief in de 

georganiseerde misdaad. Er zijn aanwijzingen dat ze allianties aangaan met 

georganiseerde criminelen in zogenaamde failed states. Dit zijn staten die 

weliswaar officieel geen toestemming geven voor de illegale praktijken, maar 

die ook niet in staat zijn daartegen op te treden. Zo zouden bijvoorbeeld in 

het grensgebied tussen Argentinië, Brazilië en Paraguay organisaties als Al-

Qaeda, Hezbollah en Hamas zich samen met criminele organisaties 

bezighouden met drugshandel, mensensmokkel en vervalsing van 

Amerikaanse dollars, audiovisueel materiaal, parfums en merkkleding 

(Federal Research Division Library of Congress, 2003; Joseph F Farah’s G2 

Bulletin, 16 februari 2004). Daarnaast zou Al-Qaeda actief zijn in de 

diamantsmokkel in West Afrika (Basile, 2004). The 9/11 Commission Report 

(2004, p. 171) stelt overigens dat er geen harde bewijzen voor zijn dat Al-

Qaeda geld heeft verdiend met drugs- of diamanthandel. 

Ook zijn er cellen die zich zelfstandig bezighouden met criminaliteit. Zo zijn 

de explosieven die zijn gebruikt voor de treinaanslagen in Madrid geruild 

voor softdrugs. De ‘bende van Roubaix’ heeft volgens het Franse Openbaar 

Ministerie roofovervallen gepleegd met de bedoeling om daarmee in 1996 een 

bomaanslag tijdens de G-7 in Lille te bekostigen (Financieel Expertise 

Centrum, 2003, 48/9). In Engeland heeft een bende geld afgedragen aan de 

jihad dat door grootschalige bankfraude en oplichting was verkregen. De 
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leden kochten kleren en electronika met cheques die waren gebaseerd op 

frauduleuze banknummers en ruilden deze goederen terug voor cash voordat 

duidelijk werd dat de cheques niet waren gedekt (Times Online, 25 november 

2004). In Nederland zijn in verband met een terrorismezaak personen 

aangehouden die zijn veroordeeld op grond van handel in gestolen 

merkkleding en creditcard fraude. De kleding was in Antwerpen gestolen en 

in Frankrijk en Nederland doorverkocht. De creditcard fraude bestond eruit 

dat ze met een apparaat de gegevens van een creditcard kopieerden en op 

andere passen overzetten. Op deze manier hebben ze contant geld gepind en 

goederen gekocht die ze later weer hebben doorverkocht. De pasjes waren uit 

Engeland afkomstig. Een deel van het geld werd afgestaan voor de jihad 

(interview). Verder zijn in ons land aanhangers van de Takfir Wal Hijra-

beweging verdacht van woninginbraken, zakkenrollerij, creditcard fraude en 

drugshandel (Eikelenboom, 2004). Bij woninginbraken nemen zij vooral 

papieren en documenten mee en ook bij straatroven is dat de belangrijkste 

buit (interview). De Verenigde Staten hebben Nederland gevraagd om de 

uitlevering van drie aanhangers van deze beweging die werden verdacht van 

telecomfraude (Algemeen Dagblad, 29 september 2003). 

Veel van de gepleegde misdaad is multifunctioneel. Zo levert de handel in 

valse documenten niet alleen inkomsten op, maar stelt militante moslims ook 

in de gelegenheid hun eigen identiteit te verbergen. In Nederland zijn 

verdachten aangehouden waarvan bekend is geworden dat ze gebruik 

maakten van meerdere vervalste identiteitsdocumenten tegelijkertijd. Op 

deze manier konden zij verbloemen dat zij eerder met de politie in aanraking 

waren gekomen (interview). Dit kwam bijvoorbeeld een keer toevallig aan het 

licht doordat een tolk voor de politie zich herinnerde dat de verdachte eerder 

onder een van zijn aliassen was ondervraagd in een andere politieregio 

(Eikelenboom, 2004). De vervalste identiteitsbewijzen worden ook nog eens 

gebruikt om sofi-nummers te bemachtigen. Met deze sofi-nummers kunnen 

zij vervolgens weer een bankrekening openen, een uitkering aanvragen  

of werken voor uitzendbureaus. Uit opsporingsonderzoek is gebleken  

dat in Nederland bijvoorbeeld verschillende verdachten van facilitering  

van terrorisme met behulp van vervalste Franse identiteitsbewijzen een sofi-

nummer bij de belastingdienst hebben aangevraagd (interview). 

Ook telecomfraude is multifunctioneel. Hieronder valt bijvoorbeeld het helen 

van gestolen gsm-toestellen en telefoonkaarten, het niet afbetalen van 

belminuten, het hacken van telefooncentrales van bedrijven en instellingen 
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en het verkopen van informatie door hackers aan belhuizen (Van Traa-team, 

2003). Telecomfraude levert behalve inkomsten ook communicatiemiddelen 

op. 

 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat moslimterroristen nog steeds 

geld krijgen van sponsors die sympathiseren met de gewelddadige jihad. 

Toch moeten de meeste lokale cellen in hun eigen onderhoud voorzien. Dit 

doen zij door middel van legale en illegale activiteiten. Hierbij moeten ze in 

contact treden met partijen die zij tot de vijand rekenen. Die worden gebruikt 

als zakenpartner, afnemer van illegale goederen of doelwit van criminaliteit. 

 

 

3.3 Communicatie 

 

Voor communicatie over de voorbereiding van terrorisme maken 

moslimextremisten gebruik van alle denkbare middelen: koeriers, post,  

vaste, mobiele en satelliettelefoons, kortegolf zenders, e-mail, chatboxen en 

websites. Vaak houden ze hierbij de sociale omgeving angstvallig buiten de 

deur, om hun plannen in het geheim te kunnen maken. Ze sluiten zich af van 

de buitenwereld door bijvoorbeeld face-to-face ontmoetingen te arrangeren, 

door versleutelde boodschappen te versturen, door via internet te bellen, of 

door te bellen met de inmiddels afgeschafte ‘easy-room’ telefoonkaarten die 

anoniem konden worden gekocht en bijgevuld en waarmee vanuit de hele 

wereld kon worden gebeld (NRC-Handelsblad, 26 november 2004). Toch 

speelt de sociale omgeving soms wél een rol bij de communicatie. Dit is het 

geval als terroristen zich onopvallend proberen te mengen onder een groter 

publiek. 

Sommige aanslagplegers van 9/11 hebben bijvoorbeeld gebruik gemaakt van 

het internet in openbare bibliotheken (ADL, 2002) en andere Al-Qaeda-leden 

van cybercafés (BBC news, 6 oktober 2004), terwijl in Nederland opgepakte 

verdachten vooral belden vanuit telefooncellen (interview). Ook belhuizen 

blijken zowel in Amerikaanse als Nederlandse zaken een belangrijke rol te 

spelen bij de facilitering van de gewelddadige jihad (ADL, 2002, p. 5; 

interview). Zo zijn in oktober 2003 vijf mensen opgepakt die een belhuis in 

Schiedam gebruikten om plannen te beramen en om chemicaliën op te slaan 

waarmee explosieven kunnen worden gemaakt (Algemeen Dagblad, 24 juli 

2004). Een van de verdachten was Samir A., die in het bezit was van 
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informatie over mogelijke doelwitten van een aanslag, en die al eerder 

tevergeefs had geprobeerd om deel te nemen aan de gewapende strijd tegen 

de Russen in Tsjetsjenië. In september 2003 had de Verenigde Staten de 

Nederlandse overheid om de uitlevering van drie personen gevraagd die met 

behulp van valse telefoonkaarten vanuit een Amsterdams belhuis contact 

hadden gemaakt met een Amerikaan die verdacht werd van banden met Bin 

Laden (Eikelenboom, 2004, p. 265). 

In belhuizen kan het publiek tegen betaling telefoneren of internetten  

(Van Traa-team, 2003). Meestal gaat het bij belhuizen om gespecialiseerde 

zaken, maar soms ook om wasserettes of islamitische slagerijen die één of 

twee telefoonlijnen hebben aangesloten in hun zaak. Belhuizen worden 

hoofdzakelijk gebruikt door migranten om contact te onderhouden met 

familie of vrienden in het buitenland. Vanwege de concentratie van 

migranten opereren ook hawalabankiers vaak vanuit belhuizen (Van Traa-

team, 2003, p. 22). Zowel de achtergrond van de clientèle als de aanwezigheid 

van hawalabankiers maakt belhuizen tot een aantrekkelijke locatie voor 

moslimextremisten. Ze kunnen onopvallend communiceren met 

buitenlandse contacten doordat de meerderheid van de klanten belhuizen 

hier ook voor gebruikt, terwijl zij hawalabankiers kunnen inschakelen voor 

het overboeken van geld. 

Naast belhuizen biedt internet aan jihadstrijders de mogelijkheid 

onopvallend te opereren binnen een veel grotere groep moslims. Het internet 

bevat ontelbare chatboxen, websites, nieuwsgroepen en fora die betrekking 

hebben op de islam en die voornamelijk door moslims worden bezocht 

(NRC-Handelsblad, 27-28 november 2004). Hier mengen moslimextremisten 

zich actief in om te rekruteren, plannen te beramen en fondsen te werven 

(ADL, 2002). Door de uitwisseling van informatie en het bekijken van online 

video’s en ander propagandamateriaal kunnen internetgebruikers 

geïnteresseerd en betrokken raken bij de gewelddadige jihad. Dit is 

bijvoorbeeld ook gebeurd met de twee Eindhovense jongens die zijn 

omgekomen tijdens hun reis naar Kasjmir nadat ze een testament hadden 

achtergelaten waarin ze aankondigen als martelaar te zullen sterven in de 

strijd (AIVD, 2002, p. 5). Potentiële rekruten die via chatrooms worden 

opgespoord, krijgen vragenlijsten gemaild en worden aan on- en offline 

testen onderworpen alvorens eventueel als nieuw lid te worden geaccepteerd 

(USA Today, 25 juni 2004). 
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Sinds de vernietiging van de trainingskampen in Afghanistan speelt internet 

ook een steeds belangrijkere rol in de training en opleiding van nieuwe 

rekruten (TaipeiTimes, 6 oktober 2004; Csmonitor, 7 oktober 2004). Zo staan 

er uitgebreide handleidingen op het internet over het ontvoeren van mensen, 

het voeren van een guerrillaoorlog in steden en militaire gevechtstechnieken 

voor jihadstrijders (The New York Times, 23 september 2004). Verder staan er 

de instructies op die voor de opleiding van rekruten van de trainingskampen 

in Afghanistan zijn gebruikt (Gunaratna, 2002) en is er bijvoorbeeld een 

videofilmpje op een site geplaatst dat stap voor stap uitlegt hoe met behulp 

van een mobiele telefoon een bom kan worden gemaakt en tot ontploffing 

gebracht, zoals bij de aanslagen op de treinen in Madrid is gebeurd 

(BizReport, 12 augustus 2004). Het internet wordt ook gebruikt voor religieuze 

scholing. Saoedi-Arabische schriftgeleerden hebben bijvoorbeeld radicale 

Nederlandse moslims van advies voorzien over de jihad en het 

martelaarschap (AIVD, 2004c, p. 8). 

Internet is een aantrekkelijk medium voor extremisten, omdat het hen in 

staat stelt anoniem te communiceren met mensen over de gehele wereld. Ze 

kunnen hun identiteit maskeren en veranderen door oude e-mail adressen 

weg te gooien en nieuwe aan te maken (The Washington Post, 2 oktober 

2004). De fysieke locatie kan worden verborgen door virtueel van de ene naar 

de andere computer te verspringen. Een bericht dat uit Australië lijkt te 

komen, kan bijvoorbeeld in werkelijkheid afkomstig zijn van iemand die zich 

toegang heeft verschaft tot de Australische computer via Nederland en Zuid-

Korea vanuit Jordanië. Anonimiteit kan verder worden vergemakkelijkt 

doordat ‘hosters’ minimale informatie van gebruikers verlangen die 

bovendien nauwelijks wordt geverifieerd (The Washington Post, 2 oktober 

2004). 

De bestrijding van de communicatie over de ondersteuning en voorbereiding 

van de gewelddadige jihad door moslimextremisten is tot dusverre weinig 

succesvol geweest. Afgesloten websites worden meestal elders geplaatst en 

via chatrooms en discussieplatforms worden de nieuwe locaties van de sites 

weer snel bekendgemaakt (USA Today, 25 juni 2004). Een extra handicap is 

dat overheden voor het afsluiten van sites vaak zijn aangewezen op het 

buitenland. Nieuwe technologische ontwikkelingen als ‘YouSendIt’ maken 

het nagenoeg onmogelijk om ongewenst materiaal van het internet af te 

halen (The New York Times, 23 september 2004; Csmonitor, 7 oktober 2004). 

Met deze techniek kunnen meerdere links naar grote bestanden worden 



27 

geleid die vervolgens door een ongelimiteerd aantal mensen kunnen worden 

ingezien en gekopieerd. Gebruikers hoeven alleen hun e-mail adres in te 

typen en het gewenste bestand op te laden terwijl YouSendIt een anonieme 

website aanmaakt. De links naar de website kunnen vervolgens weer worden 

verstuurd naar chatrooms. De toepassing van YouSendIt heeft er bijvoorbeeld 

toe geleid dat video’s van onthoofdingen van Amerikanen in Irak zo vaak 

anoniem zijn gekopieerd dat het onmogelijk was ze te lokaliseren, laat staan 

te vernietigen. Een andere belemmerende factor is dat bedrijven die 

haatzaaiende en tot geweld aanzettende sites hosten dat vaak doen zonder 

het zelf te weten. Dit komt omdat de ruimte op servers die ze aan klanten 

verkopen door de klanten kan worden doorverkocht (The New York Times, 23 

september 2004). Bovendien hebben aanklachten tegen hosters die wel op de 

hoogte waren in de Verenigde Staten tot nu toe meestal tot vrijspraak geleid 

op grond van de vrijheid van meningsuiting (The New York Times, 23 

september 2004). 

 

Samengevat kan worden geconcludeerd dat de sociale omgeving het voor 

militante moslims mogelijk maakt om onopvallend te communiceren over de 

ondersteuning en voorbereiding van de jihad. Extremisten begeven zich dan 

ook in publieke gelegenheden als bibliotheken, cybercafés, belhuizen en de 

islamitische ‘online community’. De populariteit van de laatste twee locaties 

maken duidelijk dat ze zich bij voorkeur mengen in een groter publiek dat 

wordt gedomineerd door migranten of moslims. Ze gebruiken belhuizen en 

internet daarnaast voor het overboeken van geld respectievelijk 

fondswerving, rekrutering en training en opleiding. 
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4 Conclusie en discussie 
 

 

Moslimextremisten hebben principiële bezwaren tegen contacten met 

‘ongelovigen’. Om deze reden vallen ze bij de ondersteuning en voor-

bereiding van de gewelddadige jihad zo veel mogelijk terug op sponsors en 

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, mensen-

smokkelaars 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 onbewust mogelijk maken voor moslimextremisten om zich schuil te 

houden en terug te vallen op tradities en gewoontes waarmee ze bekend  

en vertrouwd zijn. Militante moslims schakelen ook niet-moslims in. Om 

landen binnen te komen 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 gebruiken ze niet-moslims in als zaken-

partner, 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 pragmatisme biedt aanknopingspunten om de ondersteuning en 

voorbereiding van de gewelddadige jihad te verstoren. Moslimextremisten 

lopen namelijk meer risico wanneer ze gebruik maken van ‘ongelovigen’  

dan wanneer ze kunnen terugvallen op geestverwanten. Geestverwanten 

zullen minder snel uit de school klappen vanwege hun sympathie voor  

de gewelddadige jihad. Dit betekent dat terrorismebestrijding meer kans 

maakt naarmate de mogelijkheden van moslimextremisten om terug te  

vallen op geestverwanten afnemen. Deze mogelijkheden lijken zich 

verschillend te ontwikkelen met betrekking tot de drie onderscheiden 

activiteiten. 
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Voor communicatie vallen moslimextremisten tot dusverre vooral terug op 

geestverwanten en gezien de aanwezigheid van belhuizen en internet zal dat 

voorlopig waarschijnlijk 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 andere strijdgroepen en 

de aantrekkingskracht die deze organisaties uitoefenen op radicale moslims 

zorgen in tal van landen voor aanwas van nieuwe rekruten. Daarentegen  

lijkt het voor jihadgroeperingen juist moeilijker te worden om voor de 

financiering een beroep te doen op geestverwanten. 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 bestaan er vooral goede mogelijkheden om de 

ondersteuning en voorbereiding van de gewelddadige jihad te verstoren met 

betrekking tot financiering. Dit is overigens niet alleen omdat dit gepaard 

gaat met afhankelijkheid van partijen die moslimextremisten tot de v ijand 

rekenen, maar ook omdat financiële druk jihadgroeperingen van binnenuit 

verzwakt. Opvoeren van financiële druk werkt op twee manieren in de hand 

dat het winstoogmerk de overhand krijgt boven de politiek-religieuze doelen 

die de gewelddadige jihad voorspiegelt. 

Allereerst wordt het door financiële druk aantrekkelijk voor jihadgroepen  

om nieuwkomers te rekruteren uit het criminele milieu. Niet voor niets  

zijn gevangenissen een belangrijke lokatie voor rekrutering. Criminelen 

beschikken bij uitstek over de kennis, contacten en vaardigheden die nodig 

zijn om inkomsten te genereren voor de gewelddadige jihad. Tegelijkertijd 

zijn zij bij uitstek degenen waarvan mag worden verwacht dat ze de gemene 

zaak ondergeschikt maken aan het eigenbelang. Een Frans opsporings-

onderzoek heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat een doorgewinterde crimineel 

het leiderschap van een groep gevangenen naar zich heeft toegetrokken door 

zich voor te doen als een voormalige jihadstrijder. In Nederland heeft een 

man de bescherming ingeroepen van de politie omdat er een fatwa over hem 

was uitgesproken. De groep waar hij voor werkte zat in de harddrugshandel 

en droeg een deel van zijn opbrengsten af aan de gewelddadige jihad. Deze 

man bracht de drugs naar Italië. De fatwa was over hem uitgesproken omdat 

hij een deel ervan voor eigen gewin had verkocht (Eikelenboom, 2004). 
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Daarnaast werkt financiële druk in de hand dat moslimextremisten het 

voortbestaan van de eigen cel voorrang geven boven het gezamenlijke belang 

van de gewelddadige jihad. Zo is in Duitsland een verdachte van Ansar al-

Islam aangehouden. Deze groep, die in verband is gebracht met de 

terroristische aanslagen in Madrid, heeft zich in Europa beziggehouden met 

mensensmokkel, vervalsen van documenten en rekruteren van nieuwe 

strijders. Tijdens het politieverhoor vertelde de verdachte dat hij vlak voor  

11 september 2001 heeft geweigerd een paspoort te verstrekken aan één van 

de beoogde vliegtuigkapers, Ramzi Binalshibh. De reden was dat Binalshibh 

niet over het geld beschikte dat Ansar al-Islam aan jihadstrijders rekende 

voor valse paspoorten, terwijl zij nota bene vrienden waren sinds ze samen  

in een trainingskamp in Afghanistan hadden getraind (The Wall Street 

Journal, 14 april 2004). 

Verdergaande financiële druk werkt dus criminalisering van terroristische 

groeperingen in de hand (KLPD-DNRI, 2004; zie voor een theoretische 

uiteenzetting Makarenko, 2003). Deze criminalisering vergroot de neiging om 

het eigen- of het groepsbelang te laten prevaleren boven het gezamenlijke 

belang van de strijd. Daarmee houdt de verstoring van de financiering  

meer in dan het bestrijden van één onderdeel van de ondersteuning en 

voorbereiding van de gewelddadige jihad; het draagt bij tot de ondermijning 

van de roeping van de strijdgroepen. 

Samengevat kan worden geconcludeerd 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 die verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning en 

voorbereiding van de gewelddadige jihad zijn dus niet louter de religieuze 

fanatici waar ze vaak voor worden gehouden. Dit besef kan zowel 

onderzoekers als terrorismebestrijders behoeden voor blinde vlekken. 
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Summary  

The violent jihad and facilitating environments – a review of the evidence 

 

 

The individuals and cells that are responsible for the support and preparation 

of the violent jihad may be labelled facilitators. In the attacks that were 

committed over the past few years in the name of the jihad, they may have 

acted in all secrecy, but definitely not in total seclusion. The reason for this is 

that facilitators are dependent on their social environment. At the same time, 

these contacts put them at risk, for their social environment is not part of the 

organization to which they belong. This means that facilitators are unable to 

function without social contacts, while at the same time, these contacts make 

them vulnerable. Insight into this weak link may offer clues for fighting 

terrorism. Against this background, the problem has been defined as follows: 

who are used by facilitators for supporting and preparing the violent jihad and 

how do they do that? 

The results of the study will come from interviews held between May and July 

2004 with eight professionals who themselves were involved in Dutch 

criminal cases concerning the violent jihad. In addition, publications in 

newspapers, papers, reports, articles and books on the violent jihad in 

Western countries were used.  

For the answer to the problem defined, Donald Black’s (2004) specification of 

the conditions under which terrorism manifests itself was used. According to 

Black, terrorism only occurs if there is a significant social distance between 

one group that feels under attack and another group, which is held 

responsible for those attacks, whereas the physical distance between both 

groups is small. Social distance paves the way to a clear picture of the enemy 

and lowers the threshold to make random victims among this group of 

enemies, while the physical proximity offers the opportunity to make such 

victims.  

These conditions also apply to groups of jihadist militants. Many Muslim 

extremists live in the physical proximity of a dominant non-Muslim majority. 

At the same time, there is a big social distance between them and their 

targets. From a cultural point of view, they divide the world into Muslims and 

nonbelievers. They also consider disloyal and unorthodox Muslims to belong 

to the latter category. From a relational point of view, they advocate keeping 
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themselves apart from the Western society and having as little interaction as 

possible with non-Muslims.  

It has been investigated whether facilitators also bring their convictions into 

practice in terms of supporting and preparing the violent jihad. In other 

words: do they indeed fall back on sympathizers as much as possible? And 

vice versa: do they only tap nonbelievers — i.e. unorthodox Muslims and non-

Muslims — if these have knowledge, means or opportunities that the 

sympathizers in their social environment are lacking? In answering these 

questions, three activities were distinguished, which always precede 

terrorism, but do not necessarily result in it. This concerns the financing of 

and communication among themselves concerning the violent jihad and 

getting people into the countries in which the jihad militants want to be 

active — i.e. have them settle there. 

In these three supporting and preparatory activities, Muslim extremists 

appear indeed to fall back on sympathizers as much as they can. However, 

they cannot avoid using migrants and Muslims that do not profess the ‘pure’ 

Islam to which they devote themselves. They engage hawala bankers to 

transfer money, people smugglers to cross national borders, they use call 

shops and the Islamic online community for communications and they 

misuse the religious Muslim obligation to hand over part of their wealth to 

the less fortunate. This means that migrants and Muslims unconsciously 

enable Muslim extremists to keep a low profile and rely on traditions and 

customs that they know and are familiar with. Muslim extremists also engage 

non-Muslims. In order to get access to countries and reside in them, they rely 

on civil servants implementing the aliens’ policy, they marry non-Muslims 

and they steal personal documents from non-Muslims. For financing, they 

involve the non-Muslims as their business partners, their markets and as 

targets for their criminal activities. Muslim extremists are therefore prepared 

to set their principles aside if it serves the ‘higher’ purpose of the violent 

jihad. The social distance to their intended victims in this respect does not 

form an insurmountable barrier.  

However, that does not alter the fact that Muslim extremists run less risk 

when they can fall back on sympathizers of the violent jihad. The possibilities 

to do so show a different development for each of the three distinguished 

activities. For the purpose of communication, Muslim extremists so far have 

fallen back on sympathizers, and given the presence of call shops and the 

Internet, this situation probably will remain the same for the time being. As 
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for settling, the opportunities to rely on sympathizers are expected to 

increase rather than decrease. The fact that Al Qaida has become more 

widely known and the attractive force of it on radical Muslims cause a rise in 

the number of new recruits in numerous countries. On the other hand, it 

seems to become increasingly difficult for jihad groups to engage 

sympathizers for financing. Thanks to the stricter supervision of financial 

transactions and international sanctions against countries associated with the 

sponsoring of terrorist organizations, and the isolation of influential Al Qaida 

members, cells are more and more left to their own devices in terms of 

finance. 

Given these developments, most possibilities of fighting terrorism relate to 

financing. However, this is not only true because jihad groups are dependent 

on parties that they regard as the enemy, but also because they are weakened 

due to financial pressure from inside. Financial pressure increases the 

criminal behaviour of groups of militants, the result being that they are more 

inclined to allow their own or the group’s interest to prevail over the 

common interest of the jihad. That means that increasing the financial 

pressure can contribute to undermining the call of the forces.  

Summarizing, it can be argued that the violent war on the hegemony of the 

‘pure’ Islam does not prevent contact with nonbelievers for practical reasons. 

Moreover, objects are pursued in the name of the violent jihad, which are at 

odds with them. Both are mainly true with regard to financing. Financing is 

linked to dependence on parties that are regarded as the enemy and may 

lead to pursuing profit rather than their good cause. Muslim extremists are 

therefore not just the religious fanatics they are often thought to be. Realizing 

this may keep both researchers and those fighting terrorism from blind spots.  
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