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Samenvatting 

 

Dit onderzoek verkent de mogelijke toekomstige invloed van brede maatschappelijke trends op 

radicaliseringsprocessen. Het onderzoek is op aanvraag van de Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding (NCTb) uitbesteed door het Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie aan drs. F.J.G. van de Linde (Erik van 

de Linde Innovatie Advies) en prof. drs. P. Rademaker (Universiteit van Amsterdam).  

 

Het onderzoek bestond uit drie fasen: het opstellen van een startnotitie, het uitvoeren van een 

Delphi -onderzoek en de analyse en eindrapportage. De startnotitie geeft enerzijds een overzicht van 

uiteenlopende aspecten van radicalisering en terrorisme, anderzijds een inventarisatie van 

verschillende trends die van invloed zouden kunnen zijn op radicalisering in relatie tot terrorisme. De 

thema’s van de startnotitie komen hieronder in het kort aan de orde, gevolgd door een beschouwing 

over het Delphi-onderzoek en de analyse daarvan.  

 

Definitie van terrorisme. Er is een groot aantal definities van terrorisme. Dat is mede het gevolg van 

het dynamische karakter van terrorisme en van de verschillende doelen die men voor ogen heeft. In 

Nederland neemt de definitie van de regering een centrale plaats in: “het uit ideologische motieven 

dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht 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”. 

 

Oorzaken van mogelijk tot terrorisme leidende radicalisering. Er bestaat in de literatuur en bij 

specialisten verschil van inzicht over de oorzaken van radicalisering. Als oorzaken worden onder 

meer genoemd sociale, economische en politieke situaties, armoede en overbevolking naast of 

tegenover ideologie en religie. Oorzaken worden onderscheiden van motieven.  

 

Motieven: waarom radicaliseert iemand tot terrorist?  Motieven kunnen aan verandering onderhevig 

zijn en zijn vaak onduidelijk. Zo doet de vermenging van religie en politiek door jihadisten soms de 

vraag rijzen of de politieke doeleinden een gevolg zijn van de religie, dan wel of de religie gebruikt 



wordt om politieke doeleinden te verwezenlijken. Psychologische motieven in het 

radicaliseringsproces zijn onder meer frustratie en een gekwetst gevoel van eigenwaarde, gebrek aan 

respect, discriminatie en (gevoel van) onrechtvaardigheid, het zoeken naar identiteit en het 

verlangen bij een groep te behoren. Een katalyserende gebeurtenis, bijvoorbeeld de gewelddadige 

dood van een familielid, kan de overgang naar radicalisering en uiteindelijk naar terrorisme 

betekenen. In veel gevallen hebben terroristen een meer dan gemiddeld opleidingsniveau en zijn ze 

afkomstig uit de welvarende middenklasse. Ook lijken er steeds vaker vrouwen onder terroristen te 

zijn. 

 

Groepsdynamica. De groep is belangrijk voor het verschaffen van logistieke steun, het articuleren en 

focusseren van de nagestreefde doelen en het dehumaniseren van anderen. Groepsdruk en de 

invloed van een charismatisch leider zijn vaak belangrijke factoren naar de volgende stap in het 

radicaliseringsproces. Hierbij is een waarschuwing op zijn plaats: impliciet wordt vaak verondersteld 

dat radicalisering een stapsgewijs proces doorloopt, waarbij een laatste stap terrorisme kan zijn. 

Deze veronderstelling lijkt het beeld van een lineair proces te onderschrijven. Maar in feite is er geen 

onderzoek dat dit beeld ondersteunt. 

 

De media. De media spelen een belangrijke rol in het wereldkundig maken van de terroristische daad 

of dreiging en zaaien daarmee het beoogde effect van angst en maatschappelijke ontwrichting. Ook 

is internet van belang voor het realiseren van een (mondiaal) terroristisch netwerk en het etaleren 

van de verschillende terroristische mogelijkheden of technieken. 

 

Massavernietigingswapens. Het gebruik van massavernietigingswapens zou niet te rijmen zijn met 

ideële motieven, maar mag ook niet als potentieel wapen worden uitgesloten. De kans van inzet van 

massavernietigingswapens door terroristen mag klein zijn, het risico is enorm.  

 

De terrorist als buurman. Het is moeilijk een eenduidig psychologisch profiel te geven van de 

terrorist. Recent onderzoek benadrukt dat de terrorist doorgaans als een normaal mens te 

beschouwen is. 

 

Het radicaliseringsproces. Radicaliseringsprocessen zijn complex. Vele factoren, zoals frustratie en 

tegenslag spelen een rol en in de literatuur worden dan ook verschillende invalshoeken naar voren 

gebracht. Bij het radicaliseringsproces kunnen een religieuze, een politieke en een sociale dimensie 

onderscheiden worden, waarbij de behoefte tot zingeving, het ervaren van onrecht in de 

samenleving en de behoefte ergens bij te horen, gewaardeerd en geaccepteerd te worden, op de 



voorgrond staan. In het radicaliseringsproces worden wel drie stadia onderscheiden: van militant, via 

activistisch en gewelddadig-activistisch naar terroristisch, zonder overigens te willen suggereren dat 

het hierbij om een lineair proces zou gaan. In het laatste stadium wordt er ernstige schade aan zaken 

of personen toegebracht. Radicalisering zou kunnen worden tegengegaan door vergroting van het 

maatschappelijk vertrouwen, van het politiek vertrouwen en van de religieuze weerbaarheid. 

 

Over de organisatie. Een beweging als Al Qaida vertoont alle kenmerken van een moderne 

terroristische organisatie: decentraal, netwerkstructuur en snel lerend. Probleem kan zijn dat locale 

organisaties kunnen claimen uit naam van het geheel te opereren zonder dat er daadwerkelijk sprake 

is van een bevels- of aansturingsrelatie. Terroristische bewegingen kunnen banden onderhouden met 

criminele organisaties, maar juist bij jihadisme is dat niet aangetoond. 

 

Brede maatschappelijke trends. In de startnotitie worden vele tientallen trends weergegeven, 

onderverdeeld in een vijftal domeinen: Demografie, Grondstoffen; Politiek/Institutioneel; Sociaal- 

Economisch; Wetenschap en Techniek; Cultuur, Normen en Waarden. Het gaat om een inventarisatie 

uit verschillende gezaghebbende bronnen met als voorselectiecriterium de mogelijke invloed die de 

trend kan hebben op het radicaliseringsproces en het terrorisme dat daar mogelijk uit zou kunnen 

voortvloeien. De trends dienden als input voor de eerste ronde van het hieronder beschreven Delphi-

onderzoek.  

 

Functie van de startnotitie. De startnotitie had als primaire functie om de deelnemers aan de Delphi 

ronden te informeren en een gemeenschappelijk vertrekpunt en referentie te bieden voor het 

Delphi-onderzoek. De startnotitie wordt bovendien gebruikt als referentie bij het hoofdstuk 

‘Analyse’, waarin de bevindingen van de startnotitie en de reactie van de deelnemers aan de Delphi 

ronden bijeen worden gebracht.  

 

Delphi-onderzoek. Ongeveer een dozijn deskundigen gaf in drie ronden aan welke associaties zij 

legden tussen trends en mogelijk tot terrorisme leidende radicalisering. Bovendien werden 

geselecteerde associaties beargumenteerd en werden de in de startnotie aangeboden trends 

aangevuld. 

 

Analyse en conclusies. Als belangrijkste trends werden door het panel uit de trendlijst van de 

startnotitie vooral geselecteerd: 

1. Kerk en Staat: politisering van de Islam, jihadisme 



2. Demografie: bevolkingsexplosie, toenemend aantal jongeren, jongere werklozen, 

migratiestromen 

3. Economie: inkomensongelijkheid 

4. Schaarse grondstoffen: spanningen als gevolg van (gevoelens van) uitbuiting 

5. Bestuur: disfunctionerende overheid en ontbreken van vertrouwen. 

6. Cultuur: clash of civilizations 

 

Toenemende haat tegen Israël, politisering van de Islam en de opkomst van jihadisme werden gezien 

als trends met de sterkste invloed op radicalisering en terrorisme, ondanks het feit dat de startnotitie 

enige afstand nam van de actuele focus op zulke trends. Deze trends konden worden 

samengenomen onder de thematische noemer ‘kerk en staat’. Andere thema’s met veel consensus 

waren ‘demografie’ (bevolkingstoename, megasteden, migratiestromen, ontheemden); ‘economie’ 

((jeugd)werkloosheid, welvaartsverschillen); ‘voorzieningen’ (water- en voedselschaarste); ‘bestuur’ 

(disfunctionerende overheid, gebrek aan vertrouwen) en ‘cultuur’ (confrontaties Westen - niet-

Westen). Disssensus was er bij diverse thema’s, bijvoorbeeld over mensenrechten, hoog opgeleide 

vrouwen in niet-Westerse landen en de invloed van wetenschap en techniek. Sommigen zien een 

mogelijk sneeuwbaleffect van radicalisering en terrorisme bij verschillen in respect voor 

mensenrechten tussen Westerse- en niet-Westerse landen, maar anderen wuiven deze suggestie van 

de hand en zien daarin vooral stabiliserende tendenzen. Sommigen leggen kiemen van radicalisering 

bij jonge mannen, bijvoorbeeld in Mexico en Iran, in relatie tot het groeiende opleidingsniveau van 

vrouwen aldaar, waardoor de mannen gemarginaliseerd worden, vooral jonge mannen. Anderen 

vinden deze veronderstellingen te obscuur. Sommigen zien in wetenschappelijke en in technische 

ontwikkelingen niet veel meer dan een middel dat zowel door terroristen als door 

terroristenbestrijders kan worden ingezet, anderen gaan verder en zien ze ook als oorzaak via 

mechanismen van uitlokking. Zoals de gelegenheid de dief maakt, zo lokt volgens sommigen de 

technocratie uit tot radicalisering en aanslagen.  

 

Omdat deze verkenning juist tot doel had om toekomstige radicaliseringsprocessen vroegtijdig te 

signaleren vanuit brede maatschappelijke trends, is het ook zinvol een lijstje op te stellen van 

sommige sterke associaties die slechts enkele deelnemers aan het Delphi-onderzoek hadden: 

 

1. gender problematiek : emancipatie van de vrouw kan tot frustratie van de man leiden 

2. jongensoverschot: niet kunnen trouwen/gezin stichten leidt tot excessief gedrag 

3. klimaatverandering : eco-emigratie en schaars water 

4.  opportunity infrastructure: technocratie lokt radicaal gedrag uit 



5. mensenrechten: Oost-West verschillen leveren spanningen op 

 

Op de radar van de verkenning bleek het domein ‘wetenschap en technologie’ maar weinig echo op 

te leveren. Slechts een enkeling ziet technologie als brede maatschappelijke trend met een mogelijke 

invloed op radicalisering. 

 

Hoewel islamitische radicalisering en jihadistisch terrorisme momenteel de aandacht bepalen, ook bij 

de deelnemers aan de Delphi studie, houdt de verkenning daarnaast een waarschuwing in voor een 

te eenzijdige focus. Dreiging kan ook komen van radicaal linkse of rechtse groeperingen en 

terrorisme kan ook door single issue groepen en zelfs alleen opererende individuen (bijvoorbeeld 

milieuactivisten of anti-abortusbeweging) worden uitgevoerd.  

 


