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Voorwoord 

 

Bij  de  Nationaal  Coördinator  Terrorismebestrijding  (NCTb)  bestond 
behoefte aan inzicht in de relatie op individueel niveau tussen criminaliteit 
enerzijds  en  radicalisering  en  terrorisme  anderzijds.  Op  verzoek  van  de 
NCTB,  en  in  opdracht  van  het  WODC,  werd  het  onderhavige  rapport 
geschreven.  

Het onderzoeksproject werd begeleid door een begeleidingscommissie 
onder voorzitterschap van prof. dr. Henk van de Bunt (Erasmus Universiteit 
Rotterdam), en onder procesbegeleiding van dr. Hendrien Kaal (WODC). Dr. 
Hans  Werdmölder  (Universiteit  Utrecht)  en  een  medewerker  van  de 
Directie  Kennis  en  Analyse,  Nationaal  Coördinator  Terrorismebestrijding 
(NCTb) completeerden de commissie. De auteurs zijn zeer erkentelijk voor 
de constructieve en scherpe commentaren.  

Een bijzonder woord van dank gaat voorts uit naar prof. dr. Joanne van 
der  Leun  (Universiteit  Leiden),  en  drs.  Paolo  de Mas  (CTC  –  Universiteit 
Leiden – Campus Den Haag) voor het delen van hun waardevolle  inzichten 
en hun steun bij onze inspanning dit rapport tot een gedegen eindresultaat 
te brengen.  

 

Den Haag, juni 2010 

Mark Dechesne 

Joris van der Veer 
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Samenvatting 

Dit rapport behandelt de meervoudige verhouding tussen criminaliteit 
enerzijds en gewelddadig radicalisme en terrorisme anderzijds. In 
aanvulling op de bestaande literatuur over mogelijke 
samenwerkingsverbanden tussen criminele en terroristische organisaties, 
wordt in dit rapport het individu en zijn directe sociale omgeving centraal 
gesteld. Het onderzoek heeft tot doel (1) een overzicht van de mogelijke 
verbanden te geven zoals die op individueel niveau in de wetenschappelijke 
literatuur worden gelegd tussen criminaliteit enerzijds en gewelddadig 
radicalisme en terrorisme anderzijds; (2) een analyse van de Nederlandse 
situatie te geven, waardoor inzicht wordt verkregen in de toepasbaarheid 
van de in de literatuur veronderstelde verbanden voor begrip van de relatie 
tussen criminaliteit en salafistisch jihadistisch radicalisme en terrorisme in 
Nederland.  

In aansluiting op deze doelen staan de volgende onderzoeksvragen 
centraal: (1) Welke verbanden worden in de wetenschappelijke literatuur 
op het niveau van het individu gelegd tussen criminaliteit en crimineel 
gedrag enerzijds en gewelddadig radicalisme en terrorisme anderzijds? (2a) 
Blijkt op grond van de literatuur over criminaliteit en gewelddadig 
salafistisch jihadistisch radicalisme in Nederland een relatie tussen 
criminaliteit en crimineel gedrag enerzijds en gewelddadig radicalisme en 
terrorisme anderzijds? (2b) En als deze relatie bestaat, hoe kan deze het 
beste worden omschreven? 

Een overzicht van de in de wetenschappelijke literatuur gelegde verbanden 
tussen de beide verschijnselen kan mogelijk helpen bij de vorming van een 
genuanceerd beeld, en bijdragen aan gerichte onderzoeksvragen bij de 
beschrijving van specifieke gevallen. Dienovereenkomstig is dit rapport 
opgesplitst in twee delen. Na een inleidend eerste hoofdstuk, gaat in 
Hoofdstuk 2 de aandacht uit naar een overzicht van de verbanden die in de 
literatuur rond individuele criminaliteit in relatie tot gewelddadig 
radicalisme en terrorisme worden geopperd. In Hoofdstuk 3 worden de 
geïdentificeerde verbanden nader onderzocht in relatie tot de Nederlandse 
context, in het bijzonder in relatie tot de gewelddadige radicaal salafistisch 
jihadisme in Nederland.  
 
Uit de algemene literatuur die in Hoofdstuk 2 wordt behandeld, komt een 
complex en dynamisch beeld naar voren. Het beeld is complex, omdat 
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verschillende verbanden tussen criminaliteit en radicalisme worden gelegd. 
De relatie tussen criminaliteit en gewelddadig radicalisme is bovendien 
dynamisch, omdat op verschillende tijdstippen in het radicaliseringproces 
verschillende verbanden tussen criminaliteit en gewelddadig radicalisme 
worden gelegd. Met behulp van een fasemodel van John Horgan (2007), 
waarbij vijf fasen van radicalisering en deradicalisering worden 
onderscheiden en bijbehorende variabelen worden geïdentificeerd 
(openheid voor betrokkenheid bij radicale organisatie, verdere 
betrokkenheid, rol binnen de organisatie, het uitvoeren terroristische 
daden, en deradicalisering), wordt aan de hand van literatuurstudie 
nagegaan waar de nexus ligt tussen criminele participatie en gewelddadig 
radicaal engagement. 
 
Een aantal mogelijke verbanden wordt geïdentificeerd:  

(1) Criminaliteit en gewelddadig radicalisme worden soms 
verondersteld een gedeelde oorsprong te hebben in bepaalde 
persoonlijkheidstrekken (thrill seeking en antisociale 
persoonlijkheid) en in gedeelde omstandigheden waarbinnen 
de verschijnselen zich voordoen (situaties van gebrekkig gezag, 
gebrekkige sociale voorzieningen, en gebrekkige interactie met 
de buitenwereld) 

(2) Gevangenissen worden soms verondersteld een rol te spelen bij 
de overgang van “gewone” criminaliteit naar radicalisering. 

(3) Criminelen worden soms verondersteld als gevolg van push in 
combinatie met pull factoren zich bij een gewelddadig radicale 
organisatie aan te sluiten. Bij pull factoren gaat het om een 
actieve rekrutering vanuit een organisatie vanwege benodigde 
expertise. Bij push factoren betreft het gevoelens van 
discriminatie en onrechtvaardigheid, of een zoektocht naar 
zelfrespect en een hoger doel in het leven. 

(4) Een criminele daad wordt soms verondersteld onderdeel te zijn 
van een initiatierite binnen een gewelddadige radicale of 
terroristische organisatie. 

(5) Criminelen worden soms verondersteld te worden gebruikt 
door terroristische organisaties om illegale daden uit te voeren 
als het smokkelen van goederen, het vervalsen van 
documenten, of het uitvoeren van een gewelddadige actie. 
Criminele organisaties worden soms verondersteld gebruik te 
maken van voormalig terroristen die binnen de terroristische 
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organisatie criminele ervaring hebben opgedaan. 
(6) Er wordt soms verondersteld dat binnen terroristische 

organisaties een werkverdeling kan ontstaan waarbij 
ideologische geëngageerde individuen de leiding van de 
organisatie vertegenwoordigen en gespecialiseerde criminelen 
operationele kennis en overlevingsvaardigheden bieden. 

(7) De organisatiestructuur van een terroristische organisatie kan 
van belang zijn voor begrip van de relatie tussen terrorisme en 
criminaliteit op individueel niveau.  

(8) Vrijwillige of onvrijwillige beëindiging van lidmaatschap van een 
terroristische organisatie kan leiden tot een vervolg op het 
criminele pad. 

 
De hierboven geïdentificeerde verbanden blijken in geringe mate 
systematisch te zijn onderzocht. De hypothesen zijn geïdentificeerd op basis 
van casusanalyse, of worden in algemene zin verondersteld zonder dat er 
een referentie of empirische fundering wordt gegeven. Bij menig 
geponeerd verband wordt in de literatuur een enkel voorbeeld gegeven. 
Inzicht in de generaliseerbaarheid van deze voorbeelden naar andere 
terroristische organisaties ontbreekt. Vervolgonderzoek, waarbij de 
geïdentificeerde hypothesen gericht, bij meerdere individuen uit meerdere 
organisaties, systematisch worden onderzocht, kan uitsluitsel geven over de 
waarde van de veronderstelde verbanden. 
 
De in de wetenschappelijke literatuur veronderstelde verbanden zoals in 
Hoofdstuk 2 van dit rapport beschreven, geven in ieder geval een zinvolle 
richting aan de studie van specifieke cases. In Hoofdstuk 3 wordt aan de 
hand van de hypothesen de casus van het salafistisch jihadisme in 
Nederland beschreven. Zeker in verhouding tot criminaliteit onder jonge 
moslims, lijkt jihadisme een zeer beperkt voorkomend verschijnsel. Dat 
duidt er al op dat criminaliteit voor vele moslimjongeren zeker geen opstap 
vormt naar jihadisme. Een goede baan en zorg voor de familie worden als 
aantrekkelijker alternatief voor criminaliteit gezien dan een gewelddadig 
radicale organisatie. Er lijkt weinig bottom‐up beweging van criminaliteit of 
hinderlijk gedrag naar gewelddadig radicalisme. Recent onderzoek op basis 
van politiedossiers lijkt wel een top‐down beweging aan te geven, waarbij 
een organisatie of een leider binnen de organisatie afhankelijk is van een 
uitvoerder om doelen te realiseren. Deze uitvoerder, mogelijk iemand met 
criminele expertise, moet daarbij wel ontvankelijk zijn voor de ideologische 
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doeleinden van de afhankelijke leider. 
 
Door de geïdentificeerde theoretische verbanden te beschrijven en te 
evalueren in het licht van hun empirische basis en van een actuele casus, 
wordt duidelijk waar de lacunes liggen met betrekking tot het begrip van de 
relatie tussen criminaliteit en terrorisme. Deze lacunes kunnen richting 
geven aan vervolgonderzoek. 
 
De lacunes hebben niet alleen betrekking op inhoud, maar ook op 
methodologische aspecten van onderzoek. Wellicht schuilt hierin één van 
de voornaamste conclusies van het rapport. Vooralsnog ontbreekt in het 
overgrote deel van het onderzoek een systematiek om de relatie tussen 
criminaliteit enerzijds en terrorisme en radicalisering anderzijds inzichtelijk 
te maken. Een eerste vereiste om tot een dergelijke systematische 
benadering te komen is een genuanceerde omschrijving van het begrip 
criminaliteit en nadrukkelijke erkenning van de complexiteit van de 
begrippen terrorisme en radicalisme. Wanneer verschillende 
verschijningsvormen van criminaliteit en verschillende varianten en fasen 
van gewelddadige radicalisering in een matrix tegen elkaar worden afgezet, 
lijkt een belangrijke stap gezet naar een genuanceerd beeld van het 
verband tussen beide verschijnselen. Daarbij is het van belang ook condities 
waarin geen sprake is van criminaliteit en radicalisering op te nemen. Om 
binnen deze opzet de relatie tussen criminaliteit en gewelddadig 
radicalisme vast te stellen, lijkt het bovenal van belang betrokkenen zelf te 
ondervragen in plaats van conclusies te baseren op secundaire bronnen.  
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Hoofdstuk 1: Criminaliteit in Relatie tot Gewelddadig Radicalisme en 
Terrorisme 

 
1.1  Inleiding 
In de afgelopen jaren hebben professionals binnen kringen van openbare 
orde en veiligheid in Nederland een relatie gelegd tussen criminaliteit 
enerzijds en radicalisering en terrorisme anderzijds. Deze relatie wordt 
voornamelijk verondersteld te bestaan bij geradicaliseerde moslims, veelal 
eerste of tweede generatie jonge, mannelijke Marokkanen. In verschillende 
rapporten wordt vooral zorg uitgesproken over de mogelijke rol van 
verschillende vormen en uitingen van criminaliteit als opstap naar politiek 
of religieus geïnspireerd radicalisme. In de Derde voortgangsrapportage 
terrorismebestrijding van de NCTb (2005) wordt opgemerkt: 
 

‘Verder ontvangt de politie inmiddels veelvuldig meldingen over 
personen die zich in een radicaliseringsproces lijken te bevinden. 
(…) Veel van deze personen blijken criminele antecedenten te 
hebben. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat radicale predikers er 
blijkbaar in slagen een aantrekkelijk alternatief te bieden voor een 
criminele carrière.’ (p.3) 
 

Voorts wordt in het AIVD‐rapport “De gewelddadige jihad in Nederland” 
(2006) een duidelijke relatie gelegd tussen een criminele omgeving en 
eventuele criminele participatie en radicalisme: 

 
‘Een aanzienlijk deel van de jonge moslims in Nederland die 
radicaliseren is afkomstig uit stadswijken waar veel criminaliteit 
heerst, of heeft zelf een crimineel verleden. De strakke leefregels 
van de radicale islam bieden hen een mogelijkheid om aan de 
criminaliteit te ontsnappen en een ‘goed moslim’ te worden.’ (p.32) 
 

Beide citaten suggereren een complexe relatie tussen criminaliteit en 
radicalisering. Criminaliteit lijkt enerzijds een opstap te vormen naar 
radicalisering, waarmee een positief verband wordt geïmpliceerd. 
Tegelijkertijd lijken met noties als “radicale islam”, als een “mogelijkheid 
om aan de criminaliteit te ontsnappen”, en “radicale predikers ” die een 
“alternatief bieden voor een criminele carrière”, criminaliteit en 
radicalisering ook in negatieve relatie tot elkaar te staan. Een radicaliserend 
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individu zou juist geen criminele activiteiten (meer) ontplooien.  
  In dit rapport vormt de relatie op individueel niveau tussen 
criminaliteit enerzijds en gewelddadig radicalisme en terrorisme anderzijds 
het centrale punt van aandacht. Er wordt gestreefd naar: 

 

(1) een overzicht van de mogelijke verbanden zoals die op individueel 
niveau in de wetenschappelijke literatuur worden gelegd tussen 
criminaliteit enerzijds en gewelddadig radicalisme en terrorisme 
anderzijds. 

(2)  Een analyse van de Nederlandse situatie, waardoor inzicht wordt 
verkregen in de toepasbaarheid van de in de literatuur 
veronderstelde verbanden, ten behoeve van begrip van de relatie 
tussen criminaliteit en salafistisch jihadistisch radicalisme in 
Nederland. 

   
1.2  Dit onderzoek 
Een overzicht van de in de wetenschappelijke literatuur gelegde verbanden 
tussen de beide verschijnselen kan mogelijk helpen bij de vorming van een 
genuanceerd beeld over de verhouding tussen criminaliteit en terrorisme, 
en bijdragen aan gerichte onderzoeksvragen bij de beschrijving van 
specifieke gevallen. Dienovereenkomstig is dit rapport na een inleidend 
hoofdstuk opgesplitst in twee delen. In Hoofdstuk 2 gaat de aandacht uit 
naar een overzicht van de verbanden die in de literatuur rond individuele 
criminaliteit in relatie tot radicalisme worden geopperd. In Hoofdstuk 3 
worden de in Hoofdstuk 2 geïdentificeerde verbanden nader onderzocht in 
relatie tot de Nederlandse context, in het bijzonder in relatie tot salafistisch 
jihadistisme in Nederland. De conclusies en discussie die uit Hoofdstuk 2 en 
Hoofdstuk 3 voortkomen, worden in Hoofdstuk 4 beschreven. 
 

1.2.1 Begripsbepaling en afbakening 
Criminaliteit, terrorisme, en gewelddadig radicalisme worden op 
verschillende manieren in de literatuur gedefinieerd. In het huidige rapport 
worden de begrippen zo breed mogelijk uitgelegd, om de verschillende 
verschijnselen geïntegreerd te kunnen behandelen. Criminaliteit wordt in 
dit rapport gedefinieerd als alle gedragingen die strafbaar zijn gesteld 
volgens het wetboek van strafrecht. We benaderen criminaliteit en 
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crimineel gedrag in ruime zin. Niet alleen zware misdrijven, maar ook de 
kleine criminaliteit valt onder deze noemer. Terrorisme is “het uit 
ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen 
gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van 
maatschappijontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke 
veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen 
of politieke besluitvorming te beïnvloeden.” (NCTb, http://www.nctb.nl/ 
onderwerpen/ wat_is_terrorisme/ wat_is_terrorisme.aspx). Radicalisme 
wordt in dit rapport uitgelegd als het (actief) nastreven en/of ondersteunen 
van diep ingrijpende veranderingen in de samenleving, die een gevaar 
kunnen opleveren voor (het voortbestaan van) de democratische 
rechtsorde (doel), eventueel met het hanteren van ondemocratische 
methodes (middel), die afbreuk kunnen doen aan het functioneren van de 
democratische rechtsorde (effect) (Bron AIVD, 2004). Radicalisering, ten 
slotte, wordt begrepen als het proces van (steeds) radicaler worden. 

Ter afbakening en toespitsing van het project zijn drie elementen van 
belang:  

(1) Het onderzoek richt zich vooral op de analyse van 
sociaalpsychologische processen, waarbinnen het individu en de sociale 
context centraal staan;  

(2) Het onderzoek richt zich op de relatie tussen criminaliteit en 
gewelddadige vormen van radicalisme. Het onderzoek gaat niet over 
bekeringen bij criminelen tot zeer orthodoxe geloofsopvattingen, die soms 
een afkeer van de samenleving impliceren, maar niet leiden tot het (actief) 
nastreven en/of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in de 
samenleving; Gewelddadig en niet‐gewelddadig radicalisme lijken 
verschillende verschijnselen. We kunnen daarom niet garanderen dat de 
verbanden tussen criminaliteit en gewelddadig radicalisme van eenzelfde 
aard zijn als de verbanden tussen criminaliteit en niet‐gewelddadig 
radicalisme.  

(3) Het onderzoek richt zich bij de analyse van de Nederlandse 
situatie op geradicaliseerde moslims in Nederland als onderzoeksgroep. Er 
is gekozen voor deze onderzoeksgroep vanwege de rapporten van de NCTb 
(2005) en de AIVD (2006), waarin juist in deze groep een relatie wordt 
verondersteld tussen criminele participatie of criminele context enerzijds 
en gewelddadige radicalisering. Ook in meer recente publicaties van de 
NCTb wordt de prominentie van het salafistisch jihadisme onderstreept. Zo 
constateert de NCTb, Erik Akerboom in het rapport “Ideologie en strategie 
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van het jihadisme” uit januari 2010, dat “de grootste dreiging in het laatste 
decennium” in Nederland uitgaat “van het zogeheten jihadistisch 
terrorisme” (p.3).  Omdat de aandacht de afgelopen jaren nadrukkelijk is 
uitgegaan naar deze onderzoeksgroep, is er bovendien recente en actuele 
literatuur over voorhanden.  

Uit de keuze voor deze onderzoeksgroep mag echter niet worden 
afgeleid dat het verband tussen criminaliteit en gewelddadig radicalisme 
nadrukkelijker aanwezig is dan bij andere gewelddadige radicale 
groeperingen. De vooraf voor dit onderzoek gestelde kaders staan niet toe 
dieper in te gaan op de relatie tussen eerdere criminaliteit en 
betrokkenheid bij bijvoorbeeld gewelddadig dierenextremisme, of 
gewelddadig links‐ of rechtsextremisme. Dat neemt niet weg dat de 
theoretische verbanden zoals die zijn geïdentificeerd in de 
wetenschappelijke literatuur en in het eerste gedeelte zijn weergegeven, 
van waarde blijven voor de analyse van andere gevallen dan criminaliteit en 
radicalisering onder moslimjongeren in Nederland.  
 
1.2.2  Selectie van de literatuur 
In de literatuur wordt de nodige aandacht besteed aan de relatie tussen 
crimineel gedrag en gewelddadige radicalisme. Vooral in de literatuur over 
terrorisme en radicalisme wordt veelvuldig melding gemaakt van 
criminaliteit, en hoe verschillende vormen van criminaliteit zich op 
organisatorisch en individueel niveau tot radicalisering en terrorisme 
kunnen verhouden. Vanuit de criminologische literatuur is er veel minder 
aandacht voor gewelddadig radicalisme en terrorisme (cf. LaFree, 2009).  
  Om een compleet beeld van de relevante wetenschappelijke 
literatuur te verkrijgen, zijn diverse stappen gezet. In eerste instantie zijn 
diverse standaardwerken op het gebied van terrorisme (bijvoorbeeld Bruce 
Hoffman’s Inside Terrorism uit 2006 en “The mind of the terrorist” van 
Jerrold Post uit 2007) en enkele overzichtsartikelen over de relatie tussen 
criminaliteit en gewelddadig radicalisme/terrorisme bestudeerd. Hierdoor 
werd een beter algemeen beeld verkregen hoe de verschijnselen in verband 
worden gebracht. Bovendien werden op basis van de referenties in de 
standaardwerken additionele werken geselecteerd, en is onderzocht of 
aangehaalde auteurs andere, relevante werken hebben geschreven. 
Daarnaast werd door algemeen internetonderzoek met behulp van “Google 
Scholar” en “Google Books”, en met onderzoeksdatabases 
onderzoeksdatabases van de digitale bibliotheek van de Universiteit van 
Leiden, en de databank “Terrorism, counterterrorism and radicalization” 
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(Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme van de Universiteit Leiden‐
Campus Den Haag), additionele wetenschappelijke literatuur 
geïdentificeerd1. Ten slotte is er ook op websites van relevante 
Nederlandse (zoals NCTb, AIVD, WODC, en NCSR) en internationale 
instellingen (bijvoorbeeld RAND) gezocht naar publicaties.  

Deze methoden om literatuur te verzamelen resulteerden in een 
lijst van algemene literatuur en een lijst van publicaties van relevantie voor 
begrip van de Nederlandse situatie. Nadat de lijsten waren opgesteld, zijn 
vijf toonaangevende Nederlandse experts2 op het gebied van terrorisme, 
radicalisme, criminaliteit, en/of Marokkaanse immigranten en hun 
nakomelingen, aangeschreven met het verzoek de lijst te beoordelen op 
compleetheid, en indien daartoe aanleiding werd gezien, de lijst aan te 
vullen met additionele literatuur. Het aantal suggesties was overigens nooit 
groter dan vijf. Op basis van de suggesties van de experts werd een 
definitieve literatuurlijst opgesteld. Deze definitieve literatuurlijst is aan het 
einde van het rapport opgenomen.  
 
1.2.3  Een complex en dynamisch beeld 
Uit de literatuur komt een complex en dynamisch beeld naar voren bij de 
beschrijving van het verband tussen criminaliteit en radicalisme.  

Het beeld is complex, omdat verschillende verbanden tussen 
criminaliteit en radicalisme worden gelegd. Soms wordt criminaliteit en 
radicalisering een gemeenschappelijke oorsprong toebedacht. Een 
gemeenschappelijke oorsprong kan bijvoorbeeld schuilen in 
overeenstemmende risicofactoren die het openstaan voor betrokkenheid 
bij criminele en radicale groepen in de hand werken (bijvoorbeeld een 

 

1 Gebruikte zoekwoorden voor terrorisme en radicalisme zijn: “belief, extrem*, 
faith, fanatic*, fundament*, ideolog*, islam, jihad, muslim, radical*, rebel, recruit*, 
religio*, terror*, al-qaeda”, en voor criminaliteit “aggress*, arrest, assassin*, 
bombings, crim*, delinquent*, drug*, financing, gang*, illegal, imprison*, 
imprisonment, incarceration, law, narcotic*, offend*, prison*, reintegrat*, robbery, 
theft, trafficking , violence”. Er werd gezocht met zowel de Engelse als Nederlandse 
vertalingen van deze zoekwoorden.  

2 De vijf experts zijn prof. dr. Frank Bovenkerk, prof. dr. Alex Schmid, dr. 
Edwin Bakker, drs. Paolo de Mas, en een gepromoveerd deskundige van het 
ministerie van BZK. 
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vriendenkring waarin stoer gedrag wordt gepropageerd). Daarnaast kan 
criminele participatie een opstap vormen naar radicalisering. Zo kan 
detentie leiden tot sterkere gevoelens van ervaren onrecht of 
marginalisering, die weer kunnen leiden tot vergrote haat tegen het 
rechtssysteem, de overheid of de samenleving. Veroordeelden kunnen in 
de gevangenis bovendien in direct contact komen met predikers die het 
radicale gedachtegoed uitdragen. Ook factoren die bijdragen aan een 
afname van criminele participatie kunnen een opstap vormen naar 
radicalisering. Het besef ‘op het verkeerde pad’ te zitten kan er 
bijvoorbeeld toe leiden dat men de eigen levensstijl rigoureus wil omgooien 
en op zoek gaat naar houvast en zingeving. Er kan daarnaast een negatief 
verband bestaan tussen criminele betrokkenheid en radicalisering, 
bijvoorbeeld waar het verwachtingen van opbrengsten betreft. Waar men 
door criminele participatie beoogt materiële opbrengsten te maximaliseren, 
worden met deelname  aan radicale groepen vooral ideële doelen 
nagestreefd. Hierdoor kan toetreding tot een radicale groep juist minder 
aantrekkelijk zijn voor een crimineel die uit louter winstbejag handelt.  
  De relatie tussen criminaliteit en gewelddadig radicalisme blijkt 
bovendien dynamisch. Op verschillende tijdstippen in het 
radicaliseringproces kunnen verschillende verbanden tussen criminaliteit en 
gewelddadig radicalisme bestaan. In een vroegtijdig stadium kan 
gewelddadig radicalisme een manier zijn om uit de wereld van criminaliteit 
te stappen. Later kan hetzelfde individu dat probeert te ontsnappen uit het 
criminele milieu echter status binnen de radicale organisatie juist ontlenen 
aan vaardigheden die in het criminele circuit zijn opgedaan. Om een beeld 
te vormen van de mogelijke verbanden tussen de verschijnselen is het dus 
niet alleen van belang om te kijken naar de aard van het verband tussen 
criminaliteit enerzijds en gewelddadig radicalisme en terrorisme anderzijds, 
maar ook naar de fasering van processen van radicalisering en terrorisme. 
 
1.2.4  Fasering in processen van radicalisering en terrorisme 
Diverse auteurs hebben fasen in het proces van radicalisering 
geïdentificeerd (bijvoorbeeld Moghaddam, 2005; Van der Pligt en Koomen, 
2009; Fermin, 2009; Dechesne, in druk, voor een meer complete 
omschrijving). Vooral de analyse van John Horgan (2007) is invloedrijk, 
mede omdat het andere modellen van radicalisering zoals die van 
Moghaddam (2005), Storer (in Shainin, 2006), en McCauley en Moskalenko 
(2008) integreert, en een (‐en wellicht de meest) uitvoerige beschrijving 
biedt van factoren die gewelddadig radicalisering en terrorisme in de hand 
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werken.  
Hij onderscheidt vijf fasen van radicalisering waarbij binnen iedere 

fase verschillende factoren radicalisering (of deradicalisering in de 5de fase) 
in de hand werken. Overigens hoeft een individu niet alle fasen afzonderlijk 
te doorlopen om tot een terroristische daad te komen. Bij zogenaamde 
“lone wolves”, die zelfstandig tot politiek geïnspireerde geweldsdaden 
overgaan, speelt betrokkenheid bij een organisatie geen rol. Binnen het 
hieronder gepresenteerde factorenmodel kan een individuele actie worden 
uitgelegd als een versnelde overgang van Fase 1 naar Fase 4. Hier volgt de 
volledige fasering en de relevante factoren per fase.     
 
Fase 1: Risicofactoren die openheid voor betrokkenheid in de hand werken. 
Het gaat hierbij om persoonlijke ervaringen, verwachtingen over 
opbrengsten, identificatie met de zaak, socialisatie (vrienden, familie), 
mogelijkheden tot betrokkenheid, en toegang tot relevante groepen.  
 
Fase 2: Factoren die verdere betrokkenheid in de hand werken. Het gaat 
hierbij om groepsprocessen, bevestiging van verwachtingen, toewijding en 
loyaliteit, leerprocessen, en overtuigingen.  
 
Fase 3: Het aannemen van een rol binnen de organisatie. Hierbij zijn 
leiderschap, de interne cultuur, de aard van de rol, alsook gebeurtenissen 
en incidenten van belang.  
 
Fase 4: Het uitvoeren van de daad. Hierbij spelen de opbrengst van de daad 
een belangrijke rol, maar ook verwachtingen en de bredere ‘feedback’ op 
de illegale daad.  
 
Fase 5: De afname in betrokkenheid kan het gevolg zijn van vrijwillige 
fysieke afstand (je doet het niet meer), vrijwillige psychologische afstand (je 
wilt het niet meer), of onvrijwillige fysieke afstand (arrestatie en opsluiting).  
 
Om recht te doen aan de dynamische aard van radicalisering, en de 
complexiteit van verbanden tussen criminaliteit enerzijds en gewelddadig 
radicalisme en terrorisme anderzijds, worden de verbanden die in de 
literatuur worden gesuggereerd, per fase weergegeven.    
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1.2.5  Kwaliteitswaarborg 
De te beschrijven inzichten komen vooral voort uit de literatuur die 
expliciet gericht is op het begrip van gewelddadig radicalisme en 
terrorisme. Hoewel de afgelopen jaren de aandacht voor gewelddadig 
radicalisme en terrorisme binnen de wetenschap sterk is toegenomen, en 
het empirisch gehalte van de literatuur sterk is verbeterd, blijft de studie 
van terrorisme gekenmerkt door een fragiele empirische basis. De in dit 
literatuuroverzicht aangehaalde onderzoekers onderscheiden zich doordat 
zij zelf uitgebreid empirisch onderzoek hebben gedaan (bijvoorbeeld 
terroristen of criminelen hebben geïnterviewd). Niet alle stellingen die 
hieronder worden weergegeven zijn echter direct gebaseerd op empirische 
observaties. Getracht is bij stellingen en bevindingen de methodologische 
en empirische basis aan te geven, om de wetenschappelijke status van de 
gelegde verbanden aan te geven. 
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Hoofdstuk 2: Veronderstelde verbanden in de wetenschappelijke 
literatuur 

Suggereert de wetenschappelijke literatuur op het niveau van het individu 
een verband tussen criminaliteit enerzijds en gewelddadig radicalisme en 
terrorisme anderzijds? En zo ja, hoe wordt dit verband dan uitgelegd?   

In veel studies die kenmerken van terroristische organisaties of 
individuele terroristen onderzoeken, worden de eventuele criminele 
activiteiten die men ondernam voor de fase van actieve terroristische 
participatie niet expliciet behandeld. Er zijn slechts enkele empirische 
indicaties van terroristische participatie door individuen met voorafgaande 
criminele antecedenten. Deze indicaties bieden wel enig zicht op het 
voorkomen van criminaliteit bij deelnemers aan gewelddadig radicale of 
terroristische organisaties, maar omdat er geen vergelijkingsgroep wordt 
gehanteerd van individuen met criminele antecedenten die zich niet 
aansluiten bij een terroristische organisatie, valt er niet uit te concluderen 
dat er een verband bestaat tussen eerdere criminaliteit en radicalisme of 
terrorisme.  

In een onderzoek naar 227 Duitse links‐gewelddadig radicale en 23 
rechts gewelddadig radicale jongeren vonden Jäger, Schmidtchen en 
Süllwold (1981) dat 33% van de onderzochte jongeren een “geschiedenis 
van veroordelingen door de jeugd(straf)rechter” had (in Victoroff 2005, 
p.9). Ook Marc Sageman (2004) beschreef in zijn biografische studie van 
172 jihadistische moslims een samenhang tussen criminele participatie en 
terrorisme. Van de terroristen waarvan hij over uitgebreide gegevens 
beschikte, was een kwart (33 van de 134) ten tijde van het toetreden tot de 
jihad ongeschoold arbeider. Veel van deze ongeschoolde arbeiders waren 
betrokken bij kleine criminaliteit. Bakker (2006), die de methode van 
Sageman gebruikte om Europese jihadisten te onderzoeken, vond dat een 
kwart van de door hem onderzochte populatie criminele antecedenten had 
(N=242). In een recent rapport vonden Van den Bos, Loseman, en Doosje 
(2009) dat onder niet‐georganiseerde, rechts‐extremistische  jongeren een 
“opvallend” groot aantal jongeren aangaf  “regelmatig met de politie in 
aanraking te zijn gekomen, door overtredingen variërend van autorijden 
onder invloed, de maximumsnelheid overschrijden tot openbare vernieling 
tijdens dronkenschap” (p.83). Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat 
deze observatie betrekking had op slechts acht respondenten. In een 
andere context bleek het aantal gewelddadige activisten juist opvallend 
laag. Hudson (2005) schatte dat minder dan 2 procent van de vrouwelijke 
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Italiaanse terroristen criminele antecedenten had. 
Op basis van de voorafgaande gegevens kan echter niet eenduidig 

worden geconcludeerd dat criminele antecedenten in causale relatie staan 
tot radicalisme en terrorisme. Dat geldt zelfs voor de hoogste percentages. 
Zeker als er rekening wordt gehouden met het gegeven dat het merendeel 
van leden van een terroristische organisatie zich in de leeftijd van 18‐30 
bevindt en man is (Zie Victoroff, 2005, p.8 voor een overzicht), komt het 
percentage criminele antecedenten binnen terroristische organisaties niet 
uit boven het gemiddelde percentage voor de maatschappij als geheel.  

Hier lijkt de stelling van Richardson (2006, p.14), dat “normaalheid” 
het gemeenschappelijke kenmerk vormt van terroristen, opgang te doen: 
(kleine) criminaliteit komt minstens zoveel voor onder gewelddadig 
radicalen en terroristen als onder andere groepen van jongeren van 
dezelfde leeftijd. Ook Sageman (2008) lijkt deze conclusie te onderschrijven 
als hij met betrekking tot jihadistisch geïnspireerde radicalen concludeert, 
“At this point, it appears that most Islamist terrorists are not criminals, even 
though there is something about the group that leads them to unlawful 
activities. In terms of criminality, it appears that under the right conditions, 
individuals very unlikely to do harm individually are easily able to do so 
collectively” (p.64).  

Toch betekent deze stelling niet dat er op individueel niveau geen 
verband is tussen criminaliteit en gewelddadig radicalisme en terrorisme. 
Zoals eerder opgemerkt zijn terrorisme en gewelddadig radicalisme 
complexe en dynamische verschijnselen. Om een goed beeld te krijgen van 
mogelijke verbanden is het dus van belang rekening te houden met 
verschillende fasen van radicalisering, en dient per fase aan te worden 
gegeven hoe radicalisering en terrorisme in verband worden gebracht met 
criminaliteit.  

Hieronder volgt een overzicht aan de hand van het fasemodel van 
Horgan (2007; zie Hoofdstuk 1) van veronderstelde verbanden zoals die in 
de wetenschappelijke literatuur worden gelegd. Eerst wordt ingegaan op de 
invloed van criminaliteit op de factoren die openheid voor betrokkenheid in 
de hand werken, vervolgens wordt de relatie beschreven tussen 
criminaliteit en factoren die verdere radicalisering in de hand werken, 
daarna wordt de rol van criminaliteit behandeld bij het aannemen van een 
rol binnen een terroristische organisatie en komt de rol van (eerdere) 
criminaliteit bij het uitvoeren van een terroristische daad aan de orde, en 
ten slotte wordt de relatie beschreven tussen criminaliteit en factoren die 
afname van betrokkenheid bij een terroristische organisatie of gewelddadig 
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radicaal gedachtegoed in de hand werken.  
Vaak zijn de verbanden die in de wetenschappelijke literatuur 

worden geopperd gebaseerd op verwijzingen, meer dan systematisch 
kwantitatief onderzoek. Wie het spoor van de verwijzingen volgt, komt 
meer dan eens uit op een stelling zonder empirische basis. In dit rapport 
wordt de empirische status van de veronderstelde relaties daarom zo veel 
mogelijk geëxpliciteerd.  
 
2.1  Risicofactoren die openheid voor betrokkenheid in de hand 
werken 
Er zijn diverse soorten factoren die openheid voor betrokkenheid in radicale 
groepen in de hand werken: persoonlijkheid, sociale omstandigheden, en 
eerdere ervaringen. Voor alle factoren dient wel te worden opgemerkt dat 
er geen enkelvoudig causaal verband kan worden afgeleid tussen een 
bepaalde factor en betrokkenheid bij gewelddadige radicale netwerken 
(Fermin, 2009). De European Commission’s Expert Group on Violent 
Radicalisation (2008) constateert bijvoorbeeld dat het aantal feitelijk 
gewelddadige radicalen klein is en er grote diversiteit bestaat binnen de 
groep gewelddadig radicalen. Dit bemoeilijkt ook een algemene analyse van 
de risicofactoren die relevant zijn bij de bepaling van het verband tussen 
criminaliteit en radicalisme.  

2.1.1  Persoonlijkheid 
Diverse auteurs hebben opgemerkt dat bepaalde persoonlijkheidstypen de 
aantrekkingskracht van zowel radicalisme als criminaliteit sterk kan zijn. 
Bovenkerk en Chakra (2007) noemen in dit kader vooral avonturiers en 
zogenaamde “thrill seekers”, overigens zonder daarbij een verwijzing of 
empirische onderbouwing te geven. Een antisociale persoonlijkheid wordt 
gekenmerkt door minachting voor sociale normen, pogingen tot misleiding, 
impulsiviteit, irritatie, roekeloosheid, onverantwoord gedrag, een gebrek 
aan gewetenswroeging (volgens de meest recente versie van de Diagnostic 
and Statistical Manual of Personality Disorders, DSM IV, moet aan 
tenminste drie van deze kenmerken worden voldaan). Hudson (2005) wijst 
er op dat avontuur en actie vooral mensen met een antisociale 
persoonlijkheid aanspreken. Dit persoonlijkheidstype kan dan als een 
mogelijke factor worden aangewezen bij zowel criminele activiteiten als 
participatie in een terroristische organisatie (cf. Martens, 2004). Het is 
mogelijk dat deze categorie personen steeds groter avontuur en meer actie 
verlangt, waardoor criminaliteit voor dit soort mensen een natuurlijke 
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opstap naar terrorisme kan betekenen.   
Hudson gebruikt ter onderbouwing van zijn stelling het voorbeeld 

van Andreas Baader, die voor zijn nadrukkelijke betrokkenheid bij de Rote 
Armee Fraktion in voormalig West‐Duitsland al een aantal veroordelingen 
op zijn naam had staan voor te snel rijden en vervalsing van documenten. 
Dergelijke kleine criminele activiteit en onaangepast gedrag komen meer 
voor bij een aantal veroordeelde terroristen. Sageman (2008) beschrijft het 
geval van de (informele) leider van het netwerk dat verantwoordelijk was 
voor de aanslagen in Madrid in 2003, Jamal Ahmidan. Hij raakte pas 
geïnspireerd door het jihadistische gedachtegoed na een verleden van 
kleine criminaliteit en nadat hij in de gevangenis was beland wegens een 
niet‐politieke moord. Sageman (2008) merkt hierbij echter wel op dat 
antisociale persoonlijkheidstrekken zeldzaam zijn binnen een populatie van 
de meer dan 500 door hem onderzochte jihadistisch geïnspireerde 
terroristen. 

Hoewel meerdere voorbeelden van terroristen met een criminele 
achtergrond bij de beschrijving van de antisociale persoonlijkheid passen 
(de “Shoebomber” Richard Reid en Abu Masal Al‐Zarquawi, de voormalig 
leider van Al‐Qaida in Iraq) kan de gemeenschappelijke oorsprong van 
criminele en terroristische participatie dus niet enkel worden teruggevoerd 
op de notie van een antisociale persoonlijkheid. Victoroff (2005) merkt 
bovendien op dat juist sociale betrokkenheid, en niet een anti‐sociale 
oriëntatie, een reden kan vormen voor aansluiting bij een terroristische 
organisaties. Hij baseert zich hierbij op eerder beschrijvend onderzoek van 
Post (2004) naar etno‐nationalistische groepen, sociale netwerk analyse van 
Donatella dela Porta (1988) bij meer dan duizend leden van de Italiaanse 
Rode Brigade, en onderzoek van Pedhazur, Perlinger, en Weinberg (2003) 
naar Istishad, dat wil zeggen een martelaarsdood uit naam van Allah. Er 
bestaat bovendien op meer fundamenteel niveau twijfel of 
persoonlijkheidsverschillen efficiënt gebruikt kunnen worden om de 
psychologie van het terrorisme te beschrijven. Er lijkt onder 
wetenschappers een consensus te bestaan dat er geen specifiek 
persoonlijkheidstype is dat geassocieerd kan worden met radicalisme en 
terroristische participatie (Horgan, 2005; Victoroff, 2005; Sageman, 2008; 
Silke, 2008).   
 
2.1.2  Omstandigheden 
Het verband tussen criminaliteit en gewelddadig radicalisme lijkt dus niet, 
of tenminste niet eenduidig, te bestaan uit een gedeelde oorsprong in een 
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bepaald persoonlijkheidstype. Mogelijk is er wel een verband in de 
gedeelde omstandigheden waaronder zowel criminaliteit als gewelddadig 
radicalisme opkomen. Deze omstandigheden worden gekenmerkt door een 
gebrek aan gezag, gebrek aan publieke/gedeelde voorzieningen, en een 
gebrek aan aansluiting met en acceptatie door de omgeving. Op het niveau 
van staten worden dergelijke omgevingen aangeduid als “failed states” 
(http://www.fundforpeace.org/web/). Het gaat hierbij om staten 
waarbinnen de overheid het geweldsmonopolie heeft verloren, niet in staat 
is publieke voorzieningen te verzorgen, en niet over het vermogen beschikt 
om volwaardig te participeren binnen de internationale gemeenschap. 
LaFree, Dugan en Fahey  (2007) hebben er op gewezen dat er een duidelijk 
verband bestaat tussen failed states en terroristische activiteit. De 
kwantitatieve indicator van falende staten, de “Failed States Index” die per 
land door het Fund for Peace is berekend, correleert inderdaad positief met 
het aantal terroristische incidenten (Dechesne, 2009). Hutchinson en 
O’Malley (2009) merken op dat failed states ook een verhoogd risico op 
criminaliteit met zich meebrengen, vanwege het niet goed opereren van 
gezag en het vervagen van wetten.  
  Binnen landen lijken de drie geschetste contextuele 
omstandigheden vooral in achterstandswijken voor te komen. Ook hier 
heeft de overheid geen optimaal gezag, schieten publieke voorzieningen 
vaak te kort, en blijkt het moeilijk voor de bewoners om maatschappelijk 
geaccepteerd te worden. Deze wijken worden gekenmerkt door een hoger 
aantal criminele incidenten (deze wijken zijn bijvoorbeeld omschreven in de 
wijkaanpak van het ministerie van VROM). Vooral in Frankrijk hebben deze 
wijken, en de gevolgen ervan voor radicalisering, de nodige aandacht 
gekregen (Bijvoorbeeld, Khosrokhavar, 2009 voor een uitgebreide 
historische en etnografische analyse). Een biografie over Zacarias 
Moussaoui  (Moussaoui en Bouquillat, 2003 – De eerste auteur is de broer 
van Zacarias), die in de Verenigde Staten een levenslange gevangenisstraf 
uitzit voor vermeende betrokkenheid bij de aanslagen van 11 september 
2001, geeft een interessante, zij het niet wetenschappelijke inkijk in de 
wereld van de probleemwijken in Frankrijk. Opmerkelijk genoeg blijkt 
Zacarias Moussaoui zich in eerste instantie verre te houden van de alom 
aanwezige criminaliteit, omdat het de mogelijkheid voor een 
maatschappelijke carrière uitsluit. Na meerdere ervaringen met 
discriminatie en uitsluiting, wordt Moussaoui uiteindelijk  in London 
gerekruteerd voor de gewelddadige jihad.  

Voorts kunnen probleemgezinnen (al dan niet in probleemwijken) 
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omstandigheden met zich mee brengen die te beschrijven zijn in termen 
van gebrek aan (effectief) gezag, gebrekkige voorzieningen (verwaarlozing), 
en sociaal isolement. Dit wordt bijvoorbeeld opgemerkt door de European 
Commission’s Expert Group on Violent Radicalisation, zonder dat hierbij 
bewijs of referenties worden opgevoerd. Volgens de expertgroep creëren 
omstandigheden als probleemwijken en probleemgezinnen een type 
individu dat zowel verhoogde kans heeft om zich op het criminele pad te 
begeven, als om zich later aan te sluiten bij gewelddadig radicale 
organisaties:  

“At the extreme end of this dimension [of socially and politically 
frustrated youngsters] are criminal and marginalised individuals 
who are characterised by even more negative social backgrounds 
and careers and especially by having a long and often varied 
criminal record. They tend to be school drop‐outs and unemployed. 
The family background is particularly problematic: broken families, 
parental substance abuse, the use of violence as a means of 
discipline and communication within the family, family members 
killed in war or other traumatic experiences. They are action‐
oriented, aggressive and have a high readiness for violence. (…) 
such persons may be an asset to the group due to their high 
readiness for – and experience with – violence and competence in 
other forms of criminal activities in order to generate funding for 
terrorist projects.” (European Commission’s Expert Group on 
Violent Radicalisation, p.13) 

De tegenpool van deze “extreme kant van de dimensie” wordt gevormd 
door mensen die zich vanuit ideële motieven engageren voor de strijd.  

De twee tegenpolen zoals geformuleerd door de Europese 
expertgroep, namelijk de idealisten en de gewelddadige criminelen, raken 
wellicht aan de kern van de complexiteit van de relatie tussen criminaliteit 
en gewelddadig radicalisme. Enerzijds impliceert het idealisme, 
puritanisme, en de nadruk op rechtvaardigheid van radicale organisaties 
een afkeer van gewelddadigheid en criminaliteit. Anderzijds worden deze 
gewelddadigheid en criminele activiteiten noodzakelijk geacht om de 
idealen te realiseren en de organisatie in stand te houden. Bovenkerk en 
Chakra (2007) hebben op basis van deze veronderstelling de hypothese 
geopperd van een marriage of convenience tussen de ideologen en 
gewelddadige criminelen. Het “gemak” van de verbinding zou hierin 
bestaan dat terroristische organisaties de ideeën en doelen 
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verschaffen, en criminele organisaties de middelen en expertise, om tot 
politieke geïnspireerde gewelddadige activiteiten over te gaan. 
 
2.1.3  Gevangenissen 
Naast de achterstandswijken waar zowel radicale als criminele elementen 
aanwezig kunnen zijn, lijkt vooral de gevangenis een belangrijke plaats waar 
contact tussen beide elementen tot stand wordt gebracht. Hierbij wordt 
verondersteld dat zowel push als een pull factoren veroordeelde criminelen 
op het pad van gewelddadig radicalisme brengen. Diverse auteurs hebben 
de stelling onderzocht dat radicale organisaties in gevangenissen rekruten 
proberen te werven (Olsen, 2008; Hannah, Clutterbuck & Rubin, 2008; ICSR, 
2008; Hamm, 2007a; Beckford, Joly & Khosrokhavar, 2005; Mascini & 
Verhoeven, 2005). Bij deze onderzoeken wordt veelal gebruik gemaakt van 
experts (niet meer dan 10) binnen de gevangeniswereld (bijvoorbeeld ICSR, 
2008; Hamm, 2007a; en Beckford, et al., 2005), of een expertpanel van 
wetenschappers (Olson, 2008).  

Unseem en Clayton (2009) voerden tussen 2006 en 2009 een 
grootschalige studie uit naar jihadistische radicalisering in Amerikaanse 
gevangenissen. Zij interviewden gevangenen over hun medegevangenen, 
gevangenispersoneel, en gevangenisofficials op staatsniveau in 27 
gevangenissen in tien staten. Ze vonden geen bewijs dat radicalisering van 
moslims in gevangenissen systematisch plaatsvindt. Wakefield en Chenault 
(2009) hebben daar wel kritische kanttekeningen bij geplaatst. Zo zouden 
vooral gevangenissen met een laag risico voor radicalisering zijn 
bestudeerd, en is er in de studie van Unseem en Clayton vooral aandacht 
voor afro‐amerikanen en hispanics die wellicht minder ophebben met 
jihadisme.  

Zoals eerder aangegeven wordt soms een pull‐factor verondersteld 
vanuit een gewelddadig radicale organisatie omdat veroordeelden soms 
beschikken over kennis, contacten en vaardigheden die goed van pas 
zouden komen bij de voorbereiding en uitvoering van terroristische actie 
(NRC‐Handelsblad, 26 oktober 2004). Uit interviews met 
gevangenispersoneel in de Verenigde Staten (Hamm, 2007a) en Frankrijk 
(Beckford, et al., 2005) blijkt dat ondervraagden zich soms wel bewust zijn 
van het potentiële gevaar van rekrutering, mede omdat 
gevangenisrekrutering wordt aangemoedigd in gevonden geschriften van 
Al‐Qaida (Hamm, 2007a). Trujillo, Jordan, Guttierez, en Gonzales‐Cabrera 
(2009) hebben gevangenispersoneel in 25 Spaanse gevangenissen gevraagd 
naar jihadistisch radicalisme. Zij vinden dat het personeel tenminste in 
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enige mate een tendens waarneemt tot verdediging en begrip voor het 
jihadistisch radicalisme gedachtegoed. 
Daarnaast is de mogelijkheid geopperd dat veroordeelden zich soms 
aangetrokken voelen tot het radicale gedachtegoed. Deze push wordt 
bijvoorbeeld, hoewel niet nader onderbouwd, omschreven door Marianne 
van Leeuwen in een artikel in Justitiële verkenningen: 

 
 “(…) en soms ontpoppen wegens ordinaire misdaden veroordeelde 
gevangen moslims zich als extremistische ‘sjeik’. De rekruten zitten 
vaak voor gewone misdrijven. Hun vatbaarheid voor extremisme is 
goed verklaarbaar. Het zijn vaak jonge moslims die zich nog meer 
dan hun leeftijdgenoten buiten de muren gediscrimineerd voelen 
en op zoek zijn naar (zelf )respect en een doel in het leven. Daar kan 
bij komen de behoefte in de kille omgeving van een gevangenis tot 
een groep te behoren, die immers geborgenheid en veiligheid kan 
bieden.” (Van Leeuwen, 2005, p.91‐92) 

   
In dit citaat worden verschillende redenen aangedragen die 

criminelen in de gevangenis kunnen hebben voor een overgang naar 
gewelddadig radicalisme. Ten eerste, gevoelens van discriminatie en de 
zoektocht naar respect. Gevoelens van onrecht en discriminatie worden 
vaak genoemd als causale factoren van radicalisering (bv. Van der Pligt en 
Koomen, 2009; Van den Bos, Loseman en Doosje, 2009), welke volgens Van 
Leeuwen nog sterker aanwezig zijn onder jonge moslims in de gevangenis. 
Ten tweede wordt een praktische reden genoemd, namelijk de veiligheid en 
geborgenheid die een groep kan bieden in de gevangenis. Deze reden 
wordt ook door andere auteurs aangedragen op basis van literatuurstudie 
(Hannah et al, 2008; ICSR, 2008). 
Hamm (2007a) en Beckford, et al. (2005) stellen dat wanneer er 
alternatieven zijn voor gewelddadige radicale organisaties, zoals gematigde 
gevangenisimams die een niet gewelddadige islam prediken, de kans op 
bekering tot een radicale organisatie of door radicale individuen kleiner 
wordt. Empirische gegevens over het effect van gematigde imams 
ontbreken echter.  
 
2.2  Factoren die betrokkenheid in de hand werken 
Als een individu eenmaal gerekruteerd is door een gewelddadig radicale 
organisatie kan niet‐ideologisch geïnspireerde criminaliteit een rol blijven 
spelen. Menig auteur merkt op dat het uitvoeren van een criminele daad 
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onderdeel kan vormen van een initiatierite (Silke, 2008; Stohl, 2008; 
Hudson, 2005). Hudson (2005) stelt bijvoorbeeld dat er bij diverse groepen 
vooral sprake is van succesvolle intreding nadat een nieuw lid blijk heeft 
gegeven van moed, en geen spoor heeft getoond van angst, spijt, of 
berouw na een gewapende overval of een gepleegde moord te hebben 
uitgevoerd. Hij lijkt zich daarbij vooral te baseren op observaties bij de Sri 
Lankaanse Tamil Tijgers, maar meer voorbeelden of een gedetailleerde 
onderbouwing van de stelling ontbreken. 
  Het uitvoeren van criminele activiteiten in naam van de organisatie 
heeft niet alleen positieve uitwerking op de band tussen leden van de 
organisatie, maar belemmert ook de mogelijkheid van nieuwe rekruten om 
voor alternatieven te kiezen. Althans, dat stelt Jerrold Post (2007) in 
algemene zin als hij stelt dat naarmate iemand zich meer committeert aan 
de organisatie door illegale daden uit te voeren, het moeilijker wordt terug 
te keren naar een regulier maatschappelijk bestaan. Hudson (2005) 
beschrijft zonder verdere details dat de betrokkenheid bij de organisatie 
wordt versterkt door leerprocessen waarbij rekruten de vaardigheden 
verwerven om criminele handelingen zelf uit te voeren, waardoor de 
individuele effectiviteit en daarmee het gevoel van geborgenheid wordt 
vergroot. 
 
2.3  Het aannemen van een rol binnen de organisatie en uitvoering 
van de daad 
Om aan te geven welke plaats criminele activiteiten krijgen binnen een 
gewelddadige radicale organisatie, en welke specifieke rol individuen met 
criminele antecedenten kunnen vervullen binnen een radicale organisatie, 
lijkt het van belang de paradox te benadrukken die schuilt in gewelddadig 
radicalisme. Zoals eerder gesteld, impliceert gewelddadig radicalisme 
enerzijds idealisme, puritanisme, en het streven naar rechtvaardigheid, wat 
tot een afkeer van gewelddadigheid en criminaliteit zou moeten leiden. 
Anderzijds worden deze gewelddadigheid en criminele activiteiten 
noodzakelijk geacht om de idealen te realiseren en de organisatie in stand 
te houden. Historische analyse van onder andere de IRA (Horgan, 2005) en 
Al‐Qaida (Hudson, 2005) suggereert dat naast een ideologische basis en 
politieke visie, terroristische organisaties zich dan ook nadrukkelijk bezig 
houden met criminele activiteiten als afpersing, diefstal, gewapende 
overvallen, vervalsing, en het witwassen van geld. 
  Voordat de rol van het individu binnen een terroristische 
organisatie wordt besproken, is het eerst van belang de relatie tussen 
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criminaliteit en terrorisme op organisatorisch niveau te beschrijven. 
Dishman (2001) beargumenteert op basis van zijn historische studie van de 
IRA dat de combinatie van ideologische en criminele activiteiten geen 
aanleiding vormt voor de gewelddadige radicale organisatie om duurzame 
structurele samenwerking te zoeken met criminele organisaties. De 
observatie dat terroristische organisaties geen structurele samenwerking 
aangaan met criminele organisaties maar wel actief in het criminele circuit 
rekruteren om eigen criminele vermogens te vergroten, komt in de 
literatuur meerdere keren terug. Zo merkt Jerrold Post (2007) deze tendens 
zowel bij de FARC in Columbia, de RAF in West‐Duitsland, als de Rode 
Brigades in Italië op.  

Er lijkt potentieel ruimte voor vruchtbare samenwerking: de 
radicale organisatie verschaft de doelen, de criminelen de middelen. Maar 
Dishman benadrukt de spanning tussen beide typen organisaties. De 
radicale organisatie zou gericht zijn op het bestrijden van corruptie en 
ordeloosheid, waar criminele organisaties juist aan bijdragen. Dit verschil 
zou structurele samenwerking in de weg staan. Dishman concludeert 
bijvoorbeeld dat de IRA wel op de hoogte was van wat er speelde binnen 
het criminele circuit, maar nooit strategische allianties met criminele 
organisaties aanging. Als er binnen de organisatie behoefte was aan 
mensen met specifieke criminele vaardigheden, werd actief gerekruteerd in 
het criminele circuit, zonder daarbij organisatorische samenwerking te 
bewerkstelligen. De IRA bouwde zodoende een “in house capaciteit” op, 
waarbij de IRA criminele activiteiten zelfstandig kon uitvoeren.  
  Dat terroristische organisaties geen structurele 
samenwerkingsverbanden aangaan met criminele organisaties, maar wel in 
het criminele circuit rekruteren, heeft belangrijke implicaties voor de 
positie van de “criminele specialisten” binnen de radicale organisaties. 
Doordat ze zich later aansluiten, en van hogerhand worden gerekruteerd, 
zullen individuen met criminele antecedenten over het algemeen lager in 
de hiërarchie staan binnen een terroristische organisatie. Zij zijn eerder 
uitvoerders dan planners. Deze hypothese is eerder gesuggereerd door 
Bovenkerk en Chakra (2007). Zij veronderstelden bij een hypothetische 
samenwerking een werkverdeling tussen terroristen en criminelen, waarbij 
terroristen worden voorgesteld als de leiders, en waarbij mensen uit de 
criminele onderwereld als leveranciers van operationele kennis en 
overlevingsvaardigheden fungeren.  
  Deze relatie tussen terroristische leiders en criminele uitvoerders 
lijkt overigens vooral relevant binnen organisaties met een duidelijke en 
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hiërarchische structuur. Hiërarchische terroristische organisaties zijn echter 
kwetsbaar. De duidelijke hiërarchie maakt het voor terrorismebestrijders 
mogelijk heel gericht te werk te gaan. Veel terroristische organisaties 
veranderen dan ook, al dan niet gedwongen door hun bestrijders, 
geleidelijk in meer gedecentraliseerde organisaties, waarbij het midden‐ en 
onderkader een eigen agenda kunnen bepalen (Dishman, 2005; Sageman, 
2008). Binnen deze meer gedecentraliseerde organisatiestructuur worden 
de criminele elementen binnen de organisatie niet meer van bovenaf 
aangestuurd, maar staan ze in gelijkwaardige relatie tot andere elementen. 
Dishman (2005) spreekt in dit verband van een hybride organisatie 
waarbinnen criminaliteit en terrorisme gelijkwaardig zijn, en waarbij niet 
meer kan worden vastgesteld of de organisatie primair politieke of 
criminele doelstellingen nastreeft (zie ook Makarenko, 2004). Bij hybride 
organisaties verdwijnt de ideologisch geïnspireerde doelstelling als basis 
voor criminele activiteit. De criminele activiteit is een doel op zich 
geworden, die soms wordt gerechtvaardigd door de ideologie. 
Decentralisatie van terroristische organisaties verklaart mogelijk waarom bij 
veel organisaties op termijn criminele activiteiten de overhand hebben 
gekregen boven politiek gerichte acties.  
 
2.4  Afname van participatie 
Zoals eerder is opgemerkt, kan zowel vrijwillige als onvrijwillige beëindiging 
(bijvoorbeeld door arrestatie) van een criminele carrière een opstap kunnen 
vormen naar participatie in een gewelddadige radicale organisatie. Net als 
bij radicalisering (Meines, 2007), zouden daarbij zowel push‐factoren (zoals 
het gebrek aan alternatieven, en de zingevende kracht van ideologische 
geïnspireerd engagement) als pull‐factoren (terroristische organisaties 
werven actief onder criminelen vanwege specifieke vaardigheden) een rol 
spelen. 
  Vrijwillige of onvrijwillige beëindiging van deelname aan een 
terroristische organisatie kan omgekeerd leiden tot een vervolg op het 
criminele pad (Horgan, 2005). De literatuur suggereert echter een complexe 
relatie. Post (2007) merkt op basis van casusbeschrijving van diverse 
terroristische organisaties op dat onvrijwillige fysieke beëindiging van 
participatie in een terroristische organisatie, vooral als gevolg van 
gevangenneming, de vastberadenheid en betrokkenheid bij de ideologie in 
veel gevallen alleen maar lijkt te versterken, en daarmee de 
aantrekkelijkheid van gewone criminaliteit te verlagen. De hongerstaking in 
de gevangenis van IRA‐lid Bobby Sands in 1981 is in dit verband illustratief. 
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Hij wilde met deze actie speciale rechten krijgen voor IRA‐gevangenen, en 
hen onderscheiden van niet‐politieke gevangenen.  

  Fysieke en psychologische beëindiging van participatie in 
gewelddadig radicalisme zouden in bepaalde gevallen wel een opstap 
vormen naar een criminele carrière. Bovenkerk en Chakra (2007) 
veronderstellen een toename in criminaliteit onder terroristen, nadat de 
leider van een terroristische organisatie is opgepakt. Ze illustreren deze 
veronderstelling met het relaas van de Uzbeekse rebellenleider Juma 
Namangani, wiens volgelingen na zijn arrestatie doorgingen met 
willekeurige ontvoeringen voor losgeld. De voortvluchtige leden van de 
organisatie zouden in een dergelijk geval vooral zijn overgeleverd aan 
criminaliteit als overlevingsstrategie (Bovenkerk en Chakra, 2007, noemen 
in dit kader ook het voorbeeld van de FARC). Naast noodzaak, biedt 
criminaliteit ook de mogelijkheid een bestaansniveau op te bouwen of te 
handhaven dat voor ex‐terroristen niet gemakkelijk via maatschappelijk 
weg kan worden verkregen (Horgan, 2005, die zich baseert op zijn 
interviews met voormalige IRA‐leden). De vaardigheden die men tijdens 
participatie in het terroristisch netwerk opdeed, of die de aanleiding 
vormden voor de rekrutering door een terroristische organisatie, zouden nu 
door middel van criminaliteit voor individueel gewin worden aangewend.  

2.5  Samenvatting in stellingen 
De voorafgaande beschrijving laat zien dat verschillende auteurs, 
meervoudige verbanden tussen criminaliteit en gewelddadig radicalisme 
hebben verondersteld. Hieronder volgt bij wijze van samenvatting een 
overzicht van de wijze waarop criminaliteit en crimineel gedrag enerzijds en 
gewelddadig radicalisme en terrorisme anderzijds op individueel niveau 
met elkaar in verband zijn gebracht in de literatuur. Iedere veronderstelling 
wordt bediscussieerd in het licht van beschikbaar bewijs. 
 

• Stelling 1: Bepaalde persoonlijkheidstypen voelen  zich 
aangetrokken door zowel radicalisme als criminaliteit. 

Een aantal onderzoekers heeft opgemerkt dat voor zogenaamde “thrill 
seekers” zowel criminaliteit als gewelddadig radicalisme een vervullend 
bestaan vormen. Buiten enkele gevallen ontbreekt echter het empirisch 
bewijs voor deze propositie. Daarnaast zouden met hun passie voor geweld, 
individuen met een antisociale persoonlijkheid zich aangetrokken kunnen 
voelen tot een criminele organisatie, en in sommige gevallen ook een 
terroristische organisatie. Ook hiervoor blijft de bewijsvoering 
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beperkt tot enkele specifieke gevallen. Sociale betrokkenheid is genoemd 
als factor die tot (eventueel gewelddadig) radicalisme zou kunnen 
aanzetten, maar staat op gespannen voet met criminele activiteiten. 
Directe toetsing van de veronderstelde rol van sociale betrokkenheid bij 
gewelddadig radicalisme en criminaliteit is echter niet voorhanden. 

• Stelling 2: Er zijn gedeelde omstandigheden waaronder criminaliteit 
en gewelddadig radicalisme opkomen. Drie omstandigheden zijn 
met name van belang: gebrek aan (effectief) gezag, gebrekkige 
voorzieningen (verwaarlozing), gebrek aan interactie met de 
buitenwereld. 

 
Er blijk een significante correlatie tussen de Failed States Index en 
terroristische activiteit. Op het niveau van staten worden probleemwijken 
genoemd als omstandigheid waarin zowel criminaliteit als gewelddadige 
radicalisering voorkomt. Het bestaan van een relatie tussen criminaliteit en 
gewelddadig radicalisme binnen probleemwijken is echter nog niet 
systematisch onderzocht. Ook het effect van probleemgezinnen als 
gemeenschappelijke oorsprong van criminaliteit en gewelddadige 
radicalisering is nog niet systematisch onderzocht. 
 

• Stelling 3: De gevangenis vormt een aparte omstandigheid waarin 
criminaliteit en radicalisme voorkomen en waarbij een 
wisselwerking ontstaat  

 
Gevangenissen worden veelvuldig genoemd als broeiplaatsen van 
radicalisering. De literatuur bevat diverse voorbeelden van individuen die 
voor kleine criminaliteit waren veroordeeld, en tijdens hun gevangenschap 
zijn geradicaliseerd. Interviews met gevangenisbewaarders wijzen op een 
bewustzijn van het gevaar van mogelijke rekrutering.  
 

• Stelling 4: Zowel push als pull factoren zorgen ervoor dat mensen 
met criminele antecedenten zich aansluiten bij een gewelddadig 
radicale organisatie 

De pull vanuit de organisatie zou mede worden ondernomen omdat 
veroordeelden soms beschikken over kennis, contacten en vaardigheden 
die goed van pas komen bij de voorbereiding en uitvoering van terrorisme. 
De push zou hierbij worden ingegeven door perceptie van discriminatie en 



  31 

onrechtvaardigheid, en/of een zoektocht naar (zelf)respect en een doel in 
het leven. Systematisch onderzoek, waarbij meerdere gevallen tegen de 
achtergrond van een conceptueel kader worden onderzocht, ontbreekt 
vooralsnog. 

• Stelling 5: Het uitvoeren van een criminele daad kan onderdeel 
vormen van een initiatierite binnen gewelddadig radicale 
organisaties.  

 
Een nieuw lid zou blijk geven van moed en vastberadenheid door een 
gewapende overval of een moord uit te voeren. Daarnaast wordt het 
daardoor moeilijker af te wijken van het ingeslagen pad. Systematisch 
onderzoek die deze hypothese zou ondersteunen ontbreekt vooralsnog.  

 
• Stelling 6: Er kan sprake zijn van een functionele samenwerking 

tussen criminelen en terroristen op organisatorisch niveau, waarbij 
de één de doelen, en de ander de middelen verschaft.  

Terroristische organisaties zouden gebruik maken van smokkelaars, 
vervalsers van documenten, illegale financiers, en ervaren geweldplegers 
om de organisatie in stand te houden, en acties uit te voeren. Historische 
analyses van verschillende terroristische organisaties, waaronder de IRA en 
Al‐Qaida, ondersteunen deze veronderstelling. Systematische studie van 
deze tendens ontbreekt vooralsnog. 

• Stelling 7: Binnen een gewelddadig radicale organisatie ontstaat 
een werkverdeling tussen “terroristen” en de meer specialistische 
criminelen. 

 
Terroristen worden voorgesteld als de leiders, en mensen uit de criminele 
onderwereld als leveranciers van operationele kennis en 
overlevingsvaardigheden fungeren. Historische analyse van de IRA 
ondersteunt het voorkomen van dit fenomeen. Verdere studie van het 
voorkomen van deze tendens bij andere organisaties is noodzakelijk. 

 
• Stelling 8: Organisatiestructuur speelt een rol bij de verhouding 

tussen politiek engagement en criminele activiteiten binnen een 
terroristische organisatie. 
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Soms zouden hybride organisaties ontstaan waarbinnen criminele activiteit 
en politiek engagement gelijkwaardig zijn, of criminele activiteiten 
domineren. Vooral in het laatste geval verdwijnt de ideologisch 
geïnspireerde doelstelling als basis voor criminele activiteit. De criminele 
activiteit is een doel op zich geworden, dat wordt gerechtvaardigd door de 
ideologie. Deze tendens wordt in de literatuur bij meerdere terroristische 
organisaties geconstateerd. Systematische studie van deze tendens 
ontbreekt vooralsnog. 

 
• Stelling 9: Vrijwillige of onvrijwillige beëindiging van deelname aan 

een terroristische organisatie kan leiden tot een vervolg op het 
criminele pad.  

 
Deze tendens zou kunnen voortkomen uit noodzaak, waarbij leiderloze of 
voortvluchtige leden van de organisatie overgeleverd zijn aan criminaliteit 
als overlevingsstrategie. Naast noodzaak, zou criminaliteit ook de 
mogelijkheid bieden een bestaansniveau op te bouwen of te handhaven dat 
voor ex‐terroristen niet gemakkelijk via maatschappelijk weg kan worden 
verkregen. Hoewel door meerdere auteurs, meerdere gevallen zijn 
benoemd waaruit blijkt dat beëindiging van deelname aan een 
terroristische organisatie leidt tot een vervolg op het criminele pad, 
ontbreekt zicht op de omvang van voorkomen van deze tendens. 
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Slot 
De voorgaande samenvatting suggereert dat er verscheidene mogelijke 
verbanden op individueel niveau zijn tussen criminaliteit enerzijds en 
gewelddadig radicalisme en terrorisme anderzijds. Hoewel er meerdere 
hypothesen zijn opgesteld, ontbreekt het vooralsnog aan systematische 
studie die gericht is op toetsing van de hypothesen. Volledige systematische 
toetsing lijkt op het moment ook niet haalbaar, omdat de gegevens daar 
vooralsnog voor ontbreken. Om toch enig zicht te krijgen op de waarde van 
de hypothesen is het van belang na te gaan of de hypothesen bijdragen aan 
inzicht in de relatie tussen criminaliteit en gewelddadig radicalisme en 
terrorisme voor de beschrijving van een specifieke casus. In het tweede 
gedeelte van deze studie wordt nagegaan wat de relevantie is van de 
bovengenoemde hypothese voor het begrip van de specifiek Nederlandse 
situatie rond gewelddadig radicalisme en criminaliteit. Er wordt in het 
bijzonder ingegaan op de relatie tussen criminaliteit en salafistisch 
jihadistisch radicalisme in Nederland. 
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Hoofdstuk 3: Criminaliteit in relatie tot gewelddadig moslimradicalisme in 
Nederland 

 
Gewelddadig moslimradicalisme heeft de afgelopen jaren in Nederland 
nadrukkelijk in de belangstelling gestaan. Vooral ten tijde van de 
Hofstadgroep is het bewustzijn gegroeid dat ook in Nederland enkele 
groepen en individuen op basis van ideologisch engagement de 
samenleving willen ontwrichten. Er is met regelmaat aandacht voor 
jongeren die bereid zijn in naam van de islam in het buitenland aanslagen te 
plegen. Deze jongeren streven vooral naar “zuivere” interpretatie van de 
islam waarbij de karakteristieke strijd, de jihad, wordt begrepen in zijn 
gewelddadige variant. Geweld wordt gerechtvaardigd als middel om 
ongelovigen en gematigde moslims op hun “onzuiverheid” te wijzen, en te 
corrigeren (AIVD, 2004; De Koning, 2008) 
  Er is relatief veel onderzoek gedaan naar deze zogenaamde 
“salafistische jihadi” in Nederland (Pouw, 2008; Buijs, Demant, en Hamdy, 
2006; Groen en Kranenberg, 2005; Vermaat, 2005; Eikelenboom, 2004). 
Daarom vormen salafistische jihadi in Nederland een geschikte casus om de 
veronderstelde relaties tussen criminaliteit en terrorisme te illustreren en 
eventueel bij te stellen. Het gevaar dat in het afgelopen decennium van 
salafistische jihadi is uitgegaan, mag niet worden onderschat, hoewel 
recente publicaties wijzen op een afname van de omvang en kracht van 
locale jihadi netwerken (AIVD, 2009).  Het absolute aantal salafistische 
jihadi is niet groot. Uit onderzoek van Slootman en Tillie (2006) naar 
salafistisch jihadisme in Amsterdam bleek de noodzakelijke maar niet 
voldoende combinatie van orthodoxie en perceptie van ‘islam als politiek 
strijdpunt’ bij een zeer beperkt percentage van de 321 ondervraagde 
Amsterdamse moslim te leven (slechts 2% van de ondervraagden hadden 
maximale scores op beide dimensies). In de nota radicalisme en 
radicalisering van de minister van Justitie (Tweede Kamer, 2004 ‐ 2005, 29 
754, nr. 26, pag. 28 ‐ 29) wordt eveneens aangegeven dat het aantal 
gewelddadig radicalen niet groot is, en wellicht slechts enkele honderden 
individuen omvat (zie ook AIVD, 2006).  
  Dat salafistisch jihadisme in zeer beperkte mate voorkomt, heeft 
belangrijke implicaties voor de interpretatie van de relatie tussen 
criminaliteit en gewelddadig radicalisme. Het betekent bovenal dat 
gewelddadig jihadistisch radicalisme voor de overgrote meerderheid in 
Nederland, inclusief moslims, zich niet aandient als een aantrekkelijke 
keuze. Hoewel jihadisme een prominente plaats heeft binnen de 
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Nederlandse media en het politieke debat, en het jihadisme binnen het 
debat vrijwel altijd wordt geassocieerd met islam, blijkt in diverse 
onderzoeken dat moslims over het algemeen het jihadisme afkeuren 
(Balogh e.a., 2009; De Koning, 2008; De Jong, 2007). Daarnaast beschrijven 
meerdere auteurs dat in moskeeën waar radicale predikers actief zijn 
(geweest), weinig begrip en steun bestaat voor jongeren die interesse 
tonen voor het jihadi salafisme (AIVD, 2009; Slootman, Tillie, Majdy & Buijs 
2009).  
  In tegenstelling tot gewelddadig radicalisme is criminaliteit een 
wijdverbreid fenomeen onder vooral jonge moslims in Nederland, vooral in 
de grote steden (zie bijvoorbeeld Werdmölder, 2005). In zijn afscheidsrede 
in 2009 stelde Bovenkerk dat in Rotterdam maar liefst 55% van mannen van 
Marokkaanse herkomst in hun levensfase tussen hun 12e en 24e jaar in 
aanraking is geweest met de politie op verdenking van een delict. Voor 
Turkse jonge mannen is met 36 procent het voorkomen van criminaliteit 
lager, maar nog altijd aanzienlijk hoger dan de 18,4 procent bij autochtone 
Rotterdamse mannen gedurende dezelfde levensfase (voor Surinaamse en 
Antilliaanse jonge mannen bedraagt het percentage 40%). Jennissen en 
Blom (2007) en Jennissen, Blom en Oosterwaal (2009) hebben de 
criminaliteitscijfers van allochtone en autochtone verdachten bestudeerd. 
Jennissen, et al. (2009) registeren op basis van gegevens uit 2004 dat 
ongeveer 6% van Marokkaanse Nederlanders, en ongeveer 3,6% van Turkse 
Nederlanders eens of meerdere keren door de politie als verdachte is 
geregistreerd. Jennissen en Blom (2007) merken op dat dit percentage 
dramatisch toeneemt als alleen jongeren van Marokkaanse komaf (vooral in 
de leeftijd van 12 tot 17) worden bestudeerd, en als alleen mannen in de 
analyse worden opgenomen. Jennissen en Blom (2007) stellen bovendien 
vast dat de kans als verdachte te worden aangemerkt nadrukkelijk 
toeneemt als de woonomgeving stedelijker wordt, als individuen uit een 
gebroken gezin komen, en als het inkomen laag is.  
  Wanneer er van uit wordt gegaan dat gewelddadig radicalisme in 
geringe mate voorkomt bij moslims in Nederland, terwijl criminaliteit vooral 
onder jongeren in probleemwijken in ruime mate voorkomt onder deze 
groep, dan mag worden geconcludeerd dat in het merendeel van 
individuele gevallen, criminaliteit geen opstap vormt naar gewelddadig 
radicalisme. De Poot en collega’s (2009) laten wel zien dat een groot deel 
van de radicale moslims die in Nederland  jihadistische activiteiten 
ontplooiden ook criminele activiteiten hadden ontplooid. Op basis van 
opsporingsonderzoeken van de politie selecteerden zij 113 personen die 
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tussen 2001 en 2005 jihadistische activiteiten ontplooiden. Onder hen 
waren 45 mannelijke actoren met criminele antecedenten, terwijl er maar 6 
mannelijke actoren zonder criminele antecedenten waren. Daarnaast 
werden 41 actoren gevonden waarvan geen informatie over criminele 
antecedenten beschikbaar was. Voor vrouwelijke actoren bleek slechts 1 
van de 17 actoren waarvan gegevens beschikbaar waren, eerdere criminele 
antecedenten te hebben. Bij mannelijke leden van een radicale organisatie 
lijkt eerdere criminele participatie dus veelvuldig voor te komen, terwijl bij 
mannelijke actoren met criminele antecedenten de opstap naar 
gewelddadig radicalisme geenszins vanzelfsprekend is.  
  In de literatuur kunnen de gevolgen van deze ongelijkheid tussen 
het voorkomen van criminaliteit enerzijds en anderzijds het voorkomen van 
gewelddadig radicalisme worden teruggevonden. Er bestaat voldoende 
literatuur over criminaliteit onder (vooral Marokkaanse) moslimjongeren in 
Nederland en literatuur over gewelddadig radicalisme onder (vooral 
Marokkaanse) moslimjongeren in Nederland. Echter, waar in de literatuur 
over criminaliteit bij moslimjongeren slechts zijdelings het fenomeen 
radicalisme wordt behandeld, komt het fenomeen criminaliteit veelvuldig 
voor in de literatuur over gewelddadig radicalisme. Deze tendens is van 
belang bij de interpretatie van de hieronder beschreven resultaten van 
onze literatuurstudie. Waar in de literatuur over gewelddadig radicalisme 
bijvoorbeeld wordt verondersteld dat gevoelens van leegheid bij 
criminaliteit een push‐factor naar gewelddadig radicalisme veroorzaken, 
komen gevoelens van leegheid binnen de literatuur over criminaliteit wel 
voor, maar volgt in deze literatuur daar niet automatisch uit dat 
(gewelddadig) radicalisme een aantrekkelijke optie wordt voor criminelen 
die op zoek zijn naar een nieuwe carrière. Een goede baan en zorg voor 
familie worden in dit verband nadrukkelijker genoemd als alternatief voor 
criminaliteit en radicalisme (bijvoorbeeld De Jong, 2007; AIVD, 2010).  

Met dit voorbehoud volgen hieronder de resultaten van het 
literatuuronderzoek naar de relatie tussen criminaliteit en radicalisme in 
Nederlandse context. Bij het onderzoek is steeds nagegaan in hoeverre de 
hypothesen die in Deel 1 uit de theoretische literatuur werden afgeleid, 
daadwerkelijk terugkomen in Nederlandse context. Aan de orde komen 
achtereenvolgens: persoonlijkheid, sociale omstandigheden, 
gevangenissen, initiatierites, functionele samenwerking, werkverdelingen 
binnen radicale organisaties, en beëindiging van een radicale carrière.  
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3.1  Persoonlijkheid  
Verschillende auteurs hebben opgemerkt dat criminaliteit bij met name 
criminele jongeren met een Marokkaanse achtergrond geassocieerd is met 
de neigingen tot thrill seeking en een antisociale persoonlijkheid. De Jong 
(2007), die in het kader van zijn proefschrift  een langere periode optrok 
met Marokkaanse jongeren in de Amsterdams probleemwijk Overtoomse 
Veld, ziet in de zoektocht naar spanning en sensatie een belangrijk motief 
voor relgedrag bij jongeren. Hij stelt:  
 

“De relgroepen ontstaan echter niet uit politieke of religieuze 
beweegredenen, maar vooral omwille van de spanning en sensatie. 
(…) Elke mogelijkheid om een zij‐groep uit te dagen of 
verantwoordelijk te stellen voor hun eigen overlastgevende of zelfs 
criminele groepsgedrag, wordt met beide handen aangegrepen.” (p. 
123). 

 
Bij zijn beschrijving van “Marokkaanse lieverdjes”, oftewel criminele en 
hinderlijke jongeren van Marokkaanse afkomst of met Marokkaanse 
ouders, wijst Hans Werdmölder (2005) daarnaast veelvuldig op het 
voorkomen van karaktertrekken die doorgaans worden geassocieerd met 
een antisociale persoonlijkheid, zoals misleiding, impulsiviteit, irritatie en 
agressiviteit, roekeloosheid, onvermogen binnen de samenleving te 
functioneren, en gebrek aan berouw of spijt. Werdmölder beschouwt deze 
eigenschappen overigens niet als inherent aan de Marokkaanse cultuur, 
hoewel hij wel benadrukt dat deze eigenschappen meer voorkomen bij 
Nederlandse jongeren van Marokkaanse afkomst dan bij autochtone 
jongeren. Hij ziet de oorzaak van het verschil vooral als een sociaal 
probleem dat specifiek is voor deze groep jongeren, waarbij de egalitaire en 
individualistische Nederlandse samenleving niet voorziet in vormen van 
gezag en sociale voorzieningen die in Marokko tegenwicht bieden aan de 
activiteiten van opgroeiende jongens. 
  In overeenstemming met de hypothese van Victoroff (2005) dat 
sociale betrokkenheid, en niet zozeer antisociale persoonlijkheid 
kenmerkend is voor (gewelddadig) radicalisme, is er bij de beschrijving van 
salafi jihadi veel minder aandacht voor antisociale persoonlijkheidstrekken 
of een neiging tot thrill seeking. Vermaat (2005) beschrijft de moordenaar 
van Theo van Gogh, Mohammed B., als een individu wiens verleden wordt 
gekenmerkt door een aaneenschakeling van gewelddadigheid in reactie op 
afwijzing, als iemand die weinig berouw voor zijn daden toont, en als 
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iemand die er genoegen in zou scheppen anderen te doden. Maar 
Mohammed B. was ook betrokken bij diverse sociale initiatieven, zoals 
bijvoorbeeld zijn betrokkenheid bij de buurtorganisatie Eigenwijks die zich 
inzette voor de verbetering van de leefomgeving van de Amsterdamse wijk 
Slotervaart. In de portretten van salafi jihadi’s in Amsterdam door 
Slootman, et al. (2009) komt bovenal sociale betrokkenheid, de zoektocht 
naar zuiverheid, en een afkeer van losbandigheid en wetteloosheid naar 
voren. Deze neigingen contrasteren nadrukkelijk met thrill seeking of 
antisociale tendensen. 

Het lijkt er op dat andere persoonlijkheidstypen geassocieerd moeten 
worden met criminaliteit dan met gewelddadig radicalisme. Waar de eerste 
eigenschappen als thrill seeking, gebrekkige zelfbeheersing en gebrekkige 
geïnternaliseerde moraal kunnen worden geassocieerd met crimineel 
gedrag, lijken juist zelfbeheersing en sociale betrokkenheid geassocieerd te 
zijn met aantrekkingskracht tot (gewelddadig) radicalisme. Daarbij dient 
enerzijds te worden opgemerkt dat uitoefening van zelfbeheersing en uiting 
van sociale betrokkenheid niet direct leiden tot gewelddadig radicalisme, 
en anderzijds dat individuen die uit de criminaliteit willen stappen en op 
zoek gaan naar een respectabel bestaan, geenszins het jihadi salafisme als 
een voornaam alternatief zien.  

De Jong (2007) merkt bijvoorbeeld bij zijn studie naar reljongeren met 
Marokkaanse achtergrond op dat er op een gegeven moment een behoefte 
is “de straat” te verlaten en “rustig” en “serieus” te worden. Daarbij 
betekent “rustig worden (…) dat een jongen op den duur minder actief 
wordt op straat en minder betrokken raakt bij allerlei uitdagend, delinquent 
of crimineel gedrag. Serieus worden betekent dat een jongen het leven van 
een volwassen en verantwoordelijke (islamitische) man gaat leiden door te 
werken, te trouwen, voor zijn gezin te zorgen en de gedragsregels van het 
geloof na te leven.” (p.130) . Het lijkt dat met “rustig” en “serieus” juist een 
bepaalde mate van zelfbeheersing en sociale betrokkenheid wordt 
nagestreefd. De manier waarop dit gebeurt, door zorg voor familie en het 
naleven van geloofsregels, staat echter ver af van de strijdbare leefwijze die 
salafi‐jihadi’s er op nahouden. In overeenstemming met de veronderstelling 
dat salafistisch jihadisme geen alternatief vormt voor het leven van zijn 
onderzoeksgroep, besteedt De Jong in zijn boek overigens nauwelijks 
aandacht aan gewelddadig radicalisme. 
 
3.2  Omstandigheden 
Bij bestudering van de theoretische literatuur is geopperd dat criminaliteit 
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en gewelddadig radicalisme in dezelfde omstandigheden wortelen en 
opkomen. Het gaat met name om omstandigheden die een context creëren 
waarbij sprake is van gebrek aan (effectief) gezag, gebrekkige sociale 
voorzieningen, en gebrek aan interactie met de buitenwereld. Dergelijke 
omstandigheden zijn voor een substantieel gedeelte van de Nederlandse 
moslimgemeenschap een alledaagse realiteit. Vooral de Marokkaanse 
gemeenschap is oververtegenwoordigd in probleemwijken in de grote 
steden (Werdmölder, 2005, Gemeente Amsterdam, 2006 Ministerie van 
VROM, 2007). Juist hier zouden, op theoretische gronden, radicalisme en 
criminaliteit zich nadrukkelijk manifesteren. Zo observeren Slootman en 
Tillie (2006) in “spanningswijken” (wijken waar conflicten zijn tussen niet‐
westerse allochtonen jongeren en autochtonen en die ook als probleemwijk 
kunnen worden aangeduid) de sterkste mate van radicalisering, dat wil 
zeggen de hoogste incidentie van orthodoxie in combinatie met de 
perceptie van islam als politiek strijdpunt. Het absolute aantal salafi jihadi’s, 
het zij nogmaals benadrukt, is echter klein. 

Bovendien, de posities van criminaliteit en radicalisme binnen deze 
omstandigheden lijken fundamenteel anders. Waar criminele jongeren 
gebruik maken van de situatie om er hun eigen voordeel mee te doen, en 
zodoende de situatie in stand houden, proberen salafi‐jihadi’s juist de 
omstandigheden te ontstijgen, en menen vooral te handelen in het belang 
van de gemeenschap (De Koning, 2008; Slootman, et al., 2009). Er lijkt 
daarom weinig reden aan te nemen dat binnen deze gedeelde 
omstandigheden een spontane uitwisseling of vermenging ontstaat tussen 
criminele en radicale jongeren. Recent onderzoek van Balogh et al. (2009) 
naar het mogelijke risico van radicalisering bij Marokkaanse reljongeren in 
de Edense probleemwijk Veldhuizen onderstreept deze conclusie:   

“Dat er sprake is van openbare orde‐problematiek in Veldhuizen is 
duidelijk. Het ‘acting out’ van de jongens heeft echter niets te 
maken te hebben met enige mate van radicalisering. Hoewel de 
jongens zich moslim voelen en zijn, druist hun gedrag regelrecht in 
tegen de regels van de koran. Door hun marginale positie, die zij 
door hun gedrag mede zelf in standhouden, zouden zij niettemin 
gevoelig kunnen zijn of worden voor radicalisering. Niets in het 
onderzoek wijst hier echter op. Het is voorgekomen dat 
overlastgevende of zelf criminele jongens uit de wijk geïnteresseerd 
raakten in het geloof en een djellaba en een baard gingen dragen, 
maar de vraag is hoe deze incidentele gevallen te waarderen. Feit 
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blijft dat deze ‘bekeerlingen’ zich vanaf dat moment in ieder geval 
niet meer overlastgevend gedragen. Voor het proces dat leidt naar 
radicalisering is meer nodig dan een sterke belangstelling in het 
geloof en signalen daarvan zijn niet zichtbaar geworden in de wijk”. 
(p.68). 
 

3.3  Gevangenissen  
In het overzicht van de theoretische literatuur op het gebied van 
criminaliteit en radicalisme is reeds een citaat van Marianne van Leeuwen 
weergegeven waarin gewag wordt gemaakt van rekrutering door salafi‐
jihadistische individuen en organisaties van kleine criminelen in de 
gevangenis. De organisaties zouden inspelen op gevoelens van leegte en 
uitzichtloosheid bij de gevangenen. Onduidelijk blijft echter in welke mate 
deze bekeringen in de gevangenis zich voordoen, en met name in hoeverre 
gewelddadige radicale organisaties erin slagen een boodschap te bieden die 
aanspreekt te midden van alternatieve orthodoxe maar niet‐gewelddadige 
en gematigde boodschappen. De Graaff en Kessels (2010) vinden op basis 
van literatuuronderzoek weinig aanwijzingen dat in Nederlandse 
gevangenissen actief is gerekruteerd, of dat gewelddadige radicalisering 
voorkomt in de gevangenis. De Poot en collega’s constateren dat jihadi’s 
tussen 2001 en 2005 inderdaad in gevangenissen hebben gerekruteerd, 
maar doen ondanks hun inzage in verscheidene politiedossiers geen 
uitspraken over de omvang van hun jihadistische bekeringspraktijken. Het 
lijkt dat in ieder geval Mohammed B. bij zijn penitentiaire opsluiting in 
september 2001, na een agent met een mes te hebben aangevallen, sterk 
beïnvloed is geraakt door het jihadistisch gedachtegoed (Vermaat, 2005). 
Sinds 2006 worden gevangenen die voor terroristische activiteiten zijn 
veroordeeld apart gezet, zodat zij niet kunnen rekruteren (De Poot e.a. 
2009).  
 
3.4  Push‐ en pull‐factoren 
In de literatuur over de beweegredenen van individuen om te radicaliseren 
wordt veelvuldig genoemd dat deelname aan een gewelddadige groep kan 
helpen bij het tegengaan van gevoelens van isolement, uitzichtloosheid, en 
betekenisloosheid. Toch moet worden betwijfeld of deze push beweging 
vanuit criminaliteit naar radicalisme in Nederland veelvuldig voorkomt. 
Omdat criminaliteit onder moslimjongeren dermate veel meer vóórkomt 
dan gewelddadig radicalisme, is het onwaarschijnlijk dat criminaliteit of 
opsluiting een groot gedeelte van de gedetineerden onvermijdelijk in de 



  41 

richting van radicalisme duwt.  Het hoge aantal gewelddadig radicalen met 
criminele antecedenten zoals genoteerd door De Poot, et al. (2009) kan wel 
duiden op een poging  vanuit de organisatie om criminelen te werven in 
verband met specifieke vaardigheden. De Poot noemt in dit verband 
bijvoorbeeld een jihadi die contact zoekt met medegevangen om kennis 
over explosieven te bemachtigen. Dat rekrutering in gevangenissen 
weliswaar voorkomt, maar er weinig indicaties zijn dat een substantieel 
gedeelte van criminelen daadwerkelijk radicaliseert, kan twee oorzaken 
hebben. In de eerste plaats is het mogelijk dat de rekruteringspogingen 
weinig succesvol zijn. Daarnaast kan de rekrutering zeer selectief zijn, zodat 
slechts een klein gedeelte van de gevangenispopulatie om specifieke 
redenen wordt benaderd.  

3.5  Initiatieriten 
Eerder is aangegeven dat bij toetreding tot een gewelddadige radicale 
organisatie het uitvoeren van een criminele daad onderdeel kan vormen 
van een initiatierite. Een nieuw lid kan blijk geven van moed en 
vastberadenheid door een gewapende overval of het plegen van een 
moord. Daarnaast wordt het voor het nieuwe lid als gevolg van deze actie 
moeilijker om af te wijken van het ingeslagen pad. In de Nederlandse 
situatie zijn echter weinig sporen te vinden die wijzen op dit verband tussen 
criminaliteit en radicalisme. Binnen de Hofstadgroep werd gewelddadigheid 
niet als initiatierite gebruikt. Wel bleek er een fascinatie voor geweld. 
Gezamenlijk werd met regelmaat gekeken naar gruwelijke video’s waarin 
bijvoorbeeld “vijanden van de islam” werden onthoofd (Vermaat, 2005). 
Ook dit zou kunnen worden opgevat als een test voor de leden om 
vastberadenheid te ontwikkelen of te tonen. In de recente studie over 
jihadisme in Nederland van De Poot e.a. (2009) worden diverse praktijken 
beschreven die de band binnen reeds gevormde groepen versterken, zoals 
radicaal‐ideologische lessen en fysieke trainingskampen met activiteiten als 
“kanoën en boomstamwerpen”. Er wordt door De Poot en collega’s echter 
geen gewag gemaakt van gewelddadige of anderszins criminele activiteiten 
als initiatierite of louter om de groepsband te bestendigen. Ook in andere 
bronnen werden geen aanwijzingen gevonden dat criminaliteit als 
initiatierite zou dienen onder radicale moslims in Nederland. 
 
3.6  Functionele samenwerking 
De eerder gedane suggestie dat er sprake kan zijn van een functionele 
samenwerking tussen criminelen en terroristen op organisatorisch niveau, 
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waarbij de één de doelen, en de ander de middelen verschaft, wordt deels 
ondersteund door de analyse van politiedossiers van De Poot en collega’s. 
Zij stellen:  
 

“Zodoende profiteren jihadistische samenwerkingsverbanden in 
Nederland geregeld van de diensten van minder religieus bevlogen 
criminelen, onder wie creditcardfraudeurs en mensensmokkelaars, 
alsook een cocaïneverslaafde paspoortvervalser; moslims die 
volgens intern gepredikte takfier‐principes tot een onzuivere en 
verboden outgroup behoren. Jihadistische salafisten rechtvaardigen 
dit soort relaties onder meer met het argument dat in een staat van 
oorlog tussen hen en precies déze buitenwereld alles is 
geoorloofd.” (p.36) 

 

3.7  Werkverdeling en organisatiestructuur 
De analyse van De Poot et al. biedt ondersteuning voor de stelling dat 
binnen een gewelddadig radicale organisatie een werkverdeling kan 
ontstaan tussen “terroristen” en de meer specialistische criminelen, waarbij 
terroristen worden voorgesteld als de leiders, en waar mensen uit de 
criminele onderwereld als leveranciers van operationele kennis en 
overlevingsvaardigheden fungeren. De Poot et al. spreken in dit kader van 
een afhankelijkheid‐ontvankelijkheidsrelatie, waarbij één actor binnen deze 
relatie afhankelijk is van de ander  voor de levering van bepaalde diensten, 
en de ander ontvankelijk is voor de boodschap van de één. Wellicht wordt 
met de notie van afhankelijkheid‐ontvankelijkheid de relatie tussen 
terroristen en criminelen wel optimaal omschreven (cf. Bovenkerk & 
Chakra, 2007). In ieder geval lijkt het volgende, door De Poot et al. 
verschafte voorbeeld niet alleen effectief ter illustratie van de 
afhankelijkheid‐ontvankelijkheidsrelatie, maar ook om de verhouding 
tussen terroristen en gewone criminelen binnen een gewelddadig radicaal 
netwerk te illustreren: 

“Het voorbeeld van een jihadist die een Marokkaanse man uit het 
drugscircuit voor zijn karretje spant, is volgens ons verhelderend. Deze 
gewelddadige Algerijnse veteraan heeft een belangrijke coördinerende 
rol binnen een samenwerkingsverband dat – onder meer – financiën 
genereert voor de internationale jihad. Vanzelfsprekend is hij in die 
hoedanigheid sterk afhankelijk van nuttige connecties en werkkrachten, 
en juist de Marokkaan blijkt in die categorie te vallen. Na een 
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eerste ontmoeting spoort de oud‐strijder hem ertoe aan meer te doen 
voor zijn geloof. Ook stuurt hij hem via internet divers 
propagandamateriaal. Ontvankelijk voor de status, de boodschap en 
het sociale overwicht van de oud‐strijder, begint de ervaren 
drugscrimineel cocaïnetransporten naar verschillende Europese landen 
uit te voeren. De opbrengsten daarvan gaan naar de heilige 
oorlog.”(p.57) 

 
Voorts benadrukken De Poot et al. dat de notie van afhankelijkheid‐
ontvankelijkheids relaties inherent is aan de fluïde, dynamische en 
informele netwerkverbanden waarbij sprake is van een duidelijk 
herkenbare hiërarchische structuur tussen personen binnen het netwerk. 
Dit type netwerkverbanden zou volgens De Poot et al. de 
organisatiestructuur beschrijven van in Nederland actieve gewelddadige 
organisaties. Als een dergelijke hiërarchie bestaat, waarbij criminelen 
ontvankelijk blijken voor de jihadistische beweging, dan zou conform een 
eerder veronderstelde relatie tussen criminaliteit en radicalisme, vervaging 
van de band tussen de jihadisten en criminelen bij de laatstgenoemden 
kunnen leiden tot terugkeer naar niet‐ideologisch gemotiveerde 
criminaliteit. Hiermee in overeenstemming observeren De Poot et al  
(wellicht bij dezelfde “Marokkaanse man uit het drugscircuit” die hierboven 
is beschreven):   
 

“Tekenend hiervoor is de casus van een Marokkaan die in eerste 
instantie – dan waarschijnlijk nog louter uit winstbejag – actief is voor 
een criminele drugsorganisatie. Onder invloed van een Algerijnse 
jihadist bekeert hij zich tot de ultrasalafistische leer. Overtuigd van de 
opvatting dat hij zich moet inspannen voor de islam, begint hij als 
koerier voor een jihadistisch cluster internationale cocaïnetransporten 
uit te voeren. De opbrengst daarvan is bestemd voor de heilige oorlog. 
Maar wat blijkt al snel: zijn berekenende criminele aard heeft nog 
geenszins plaatsgemaakt voor een compromisloos jihadistisch 
engagement. Na enkele transporten besluit hij een partij drugs, evenals 
een voertuig, achterover te drukken en voor eigen gewin te verkopen.” 
(p.97) 

 
3.8  Beëindiging carrière 

Met het laatste voorbeeld wordt al aangegeven dat beëindiging van 
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deelname aan gewelddadig radicalisme in sommige gevallen criminele 
participatie in de hand werkt, voornamelijk voor hen die daarvoor ook al 
crimineel waren. Door de grote aandacht vanuit overheidswege voor 
gewelddadige radicalen, lijkt deze overgang van radicalisme naar 
criminaliteit eerder uitzondering dan regel, tenminste in het Nederlandse 
geval. De AIVD concludeert in 2009: “een aanzienlijk deel van de radicale 
jongeren die de afgelopen jaren strafrechtelijk vervolgd is, heeft zijn leven 
een andere wending gegeven en richt zich nu op gezin, studie of werk” 
(p.9). Criminaliteit lijkt binnen dit nieuwe leven geen prominente plaats te 
hebben. 
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Hoofdstuk 4: Conclusie 
 
Het doel van dit rapport was tweeledig. Allereerst werd getracht op basis 
van studie van relevante wetenschappelijke literatuur om op individueel 
niveau inzicht te krijgen in de mogelijke verbanden tussen criminaliteit 
enerzijds en gewelddadig radicalisme en terrorisme anderzijds. Ten tweede 
werd met behulp van relevante literatuur over de Nederlandse situatie 
gepoogd de waarde van de geïdentificeerde mogelijke verbanden te duiden 
door ze te behandelen in het licht van de casus van het salafistisch 
jihadisme in Nederland. 
  Het ontbrak aan een systematisch overzicht van de verscheidene 
relaties tussen criminaliteit enerzijds en terrorisme en gewelddadig 
radicalisme anderzijds op individueel niveau. Er kan geconcludeerd worden 
dat die relatie moeilijk direct kan worden vastgesteld. De empirische 
gegevens ontbreken in de bestudeerde literatuur doorgaans. Ook indicaties 
van het percentage individuen met een crimineel verleden binnen een 
terroristische organisatie verschaffen weinig informatie bij gebrek aan een 
vergelijkingsgroep die een percentage levert van het voorkomen van 
criminaliteit binnen de onderzoekspopulatie als geheel. Bovendien duiden 
auteurs die gegevens hebben over criminaliteit voorafgaand aan 
terroristische participatie deze relatie niet, terwijl auteurs die verklaringen 
aandragen voor de eventuele verbanden zich daarbij doorgaans nauwelijks 
op empirie (kunnen) baseren. 

In de afwezigheid van studies die direct, systematisch, en op 
empirisch niveau het verband tussen criminaliteit en gewelddadig 
radicalisme/terrorisme vaststellen, is in dit rapport nagegaan welke 
verbanden tussen de verschijnselen in de wetenschappelijke literatuur zijn 
gelegd. Het betreft hier mogelijke verbanden, die in meer of mindere mate 
empirisch zijn gefundeerd. Bij de verbanden is daarom steeds de empirische 
status van de gelegde verbanden aangegeven. Vervolgens is gekeken naar 
de waarde van de veronderstelde verbanden voor begrip van de casus van 
gewelddadig jihadistisch radicalisme in Nederland. 
 
4.1  De literatuur 
Literatuur over de relatie tussen criminaliteit en gewelddadig radicalisme 
en terrorisme blijkt in redelijke mate aanwezig. Zowel in de internationale 
wetenschappelijk literatuur als in de Nederlandse wetenschappelijke en 
journalistieke literatuur blijkt aandacht voor deze relatie. Opmerkelijk 
daarbij is de asymmetrie tussen het aantal publicaties die vanuit een 



  46 

criminologische interesse zijn opgezet versus het aantal publicaties die zijn 
geschreven vanuit een poging aspecten van terrorisme en gewelddadig 
radicalisme te verhelderen. In de criminologie blijkt er opvallend weinig 
literatuur beschikbaar over terrorisme (cf LaFree, 2009). De relatie tussen 
criminaliteit en terrorisme wordt in de criminologische literatuur vooral 
besproken als het gaat over gevangenissen als voedingsbodem voor 
radicalisering. In de literatuur over gewelddadig radicalisme en vooral in 
algemene inleidingen over terrorisme wordt met enige regelmaat 
criminaliteit behandeld, maar voornamelijk voor zover het betrekking heeft 
op het functioneren van terroristische en criminele organisaties.  
 
4.2  De veronderstelde verbanden 
De in de literatuur gelegde verbanden suggereren een complexe en 
dynamische relatie. De relatie is complex, omdat er meerdere verbanden 
zijn waarbij criminaliteit soms terrorisme of gewelddadig radicalisme in de 
hand kan werken, maar tegelijkertijd soms ook strijdig kan zijn met 
terrorisme of gewelddadig radicalisme. De relatie is dynamisch omdat in 
verschillende fasen van radicalisering er verschillende verbanden kunnen 
bestaan tussen gewelddadig radicalisme/terrorisme en criminaliteit. Op 
basis van het radicaliseringsmodel van Horgan (2007) zijn in dit rapport de 
verschillende verbanden die in verschillende fasen van radicalisering een rol 
spelen in kaart gebracht. Hier volgt een overzicht: 

(1) Criminaliteit en gewelddadig radicalisme worden soms 
verondersteld een gedeelde oorsprong te hebben in bepaalde 
persoonlijkheidstrekken (thrill seeking en antisociale 
persoonlijk) en in gedeelde omstandigheden waarbinnen de 
verschijnselen zich voordoen (situaties van gebrekkig gezag, 
gebrekkige sociale voorzieningen, en gebrekkige interactie met 
de buitenwereld) 

(2) Gevangenissen worden soms verondersteld een rol te spelen bij 
de overgang van “gewone” criminaliteit naar radicalisering. 

(3) Criminelen worden soms verondersteld als gevolg van push in 
combinatie met pull factoren zich bij een gewelddadig radicale 
organisatie aan te sluiten. Bij pull factoren gaat het om een 
actieve rekrutering vanuit een organisatie vanwege benodigde 
expertise. Bij push factoren betreft het gevoelens van 
discriminatie en onrechtvaardigheid, of een zoektocht naar 
zelfrespect en een doel in het leven. 

(4) Een criminele daad wordt soms verondersteld onderdeel te zijn 
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van een initiatierite binnen een gewelddadige radicale of 
terroristische organisatie. 

(5) Criminelen worden soms verondersteld gebruikt te worden 
door terroristische organisaties om illegale daden uit te voeren 
als het smokkelen van goederen, het vervalsen van 
documenten, of het uitvoeren van een gewelddadige actie. 
Criminele organisaties worden soms verondersteld gebruik te 
maken van voormalig terroristen die binnen de terroristische 
organisatie criminele ervaring hebben opgedaan. 

(6) Er wordt soms verondersteld dat binnen terroristische 
organisaties een werkverdeling kan ontstaan waarbij 
ideologische geëngageerde individuen de leiding van de 
organisatie vertegenwoordigen en gespecialiseerde criminelen 
operationele kennis en overlevingsvaardigheden bieden. 

(7) De organisatiestructuur van een terroristische organisatie kan 
van belang zijn voor begrip van de relatie tussen terrorisme en 
criminaliteit op individueel niveau.  

(8) Vrijwillige of onvrijwillige beëindiging van lidmaatschap van een 
terroristische organisatie kan leiden tot een vervolg op het 
criminele pad. 

 
4.3  De empirische status van veronderstelde verbanden 
De hierboven geïdentificeerde verbanden zijn veelal niet systematisch 
onderzocht. Wellicht vormt hierbij onderzoek naar radicalisering in 
gevangenissen de enige uitzondering. De hypothesen blijken veelal 
geïdentificeerd op basis van casusanalyse, of worden in algemeen 
verondersteld zonder dat er een referentie of empirische fundering wordt 
gegeven. Bij menig geponeerd verband wordt in de literatuur een 
voorbeeld gegeven. Inzicht in de generaliseerbaarheid van deze 
voorbeelden naar andere terroristische organisaties ontbreekt. 
Vervolgonderzoek, waarbij de geïdentificeerde hypothesen gericht, bij 
meerdere individuen uit meerdere organisaties, systematisch worden 
onderzocht, kan uitsluitsel geven over de waarde van de veronderstelde 
verbanden. 
 
4.4  Salafistisch jihadisme in Nederland 
De in de wetenschappelijke literatuur veronderstelde verbanden zoals in 
Hoofdstuk 2 van dit rapport beschreven, geven in ieder geval een zinvolle 
richting aan de studie van specifieke cases. In dit rapport werd aan de hand 
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van de hypothesen de casus van het salafistisch jihadisme in Nederland 
onderzocht.  In vergelijking met criminaliteit onder vooral jonge, 
Marokkaans‐Nederlandse moslims, lijkt jihadisme een zeer beperkt 
voorkomend verschijnsel. Dat duidt er al op dat criminaliteit voor vele 
moslimjongeren zeker geen opstap vormt naar jihadisme. Een goede baan 
en zorg voor de familie worden als aantrekkelijker alternatief voor 
criminaliteit gezien dan een gewelddadig radicale organisatie. Ook op basis 
van observaties bij moslimjongeren in Amsterdam en Ede lijkt er weinig 
bottom‐up beweging van criminaliteit of hinderlijk gedrag naar gewelddadig 
radicalisme. Vooral het recente onderzoek van De Poot en collega’s lijkt een 
top‐down beweging aan te geven, waarbij een organisatie of een leider 
binnen de organisatie afhankelijk is van een uitvoerder om doelen te 
realiseren. Deze uitvoerder, mogelijk iemand met criminele expertise, moet 
daarbij wel ontvankelijk zijn voor de ideologische doeleinden van de 
afhankelijke leider. Waarschijnlijk beschrijft de notie van afhankelijkheids‐
ontvankelijkheidsrelatie wel optimaal de relatie tussen individuen met, en 
individuen zonder criminele antecedenten binnen een terroristische 
organisatie.  
  Zodoende blijkt een aantal hypothesen richting te geven voor 
begrip van de Nederlandse situatie. Het aantal gewelddadige radicalen in 
relatie tot het aantal criminelen in Nederland (ook onder 
minderheidsgroepen) impliceert in ieder geval zeker niet dat criminele 
participatie noodzakelijkerwijs in de richting van gewelddadige 
radicalisering “duwt”. Hypothesen die betrekking hebben op factoren die 
betrokkenheid bij gewelddadig radicalisme in de hand werken, zoals 
persoonlijkheidsfactoren en factoren die te maken hebben met 
omstandigheden waaronder gevangenissen, lijken daarom minder relevant 
voor het begrip van de relatie tussen criminaliteit en gewelddadig 
radicalisme in Nederlandse context. Hypothesen die te maken hebben met 
de rekrutering door terroristische organisaties binnen het criminele circuit, 
en de werkverhouding tussen radicalen en criminelen binnen een 
gewelddadige radicale organisatie lijken echter wel relevant (cf. Daly en 
Gerwehr, 2006). Expertise die in het criminele circuit is opgedaan blijkt te 
worden ingezet om de doelstellingen van een radicale organisatie te 
realiseren. Het lijkt daarom van belang systematisch na te gaan op welke 
wijze terroristische organisaties in het criminele circuit oriënteren, 
selecteren, rekruteren, en indoctrineren om eigen criminele daden ten 
uitvoer te brengen. 
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4.5  Slotoverwegingen 
De voorafgaande conclusies zijn wellicht teleurstellend in het licht van de 
doelstelling meer te weten te komen over de relatie tussen criminaliteit en 
terrorisme. Het ontbreekt simpelweg aan voldoende systematische studie 
van de verschijnselen van radicalisering en terrorisme in relatie tot 
criminaliteit om het bestaan van verbanden definitief aan te tonen. Maar 
tegelijkertijd, juist door de geïdentificeerde theoretische verbanden te 
beschrijven en te evalueren in het licht van hun empirische basis  wordt 
duidelijk waar de lacunes liggen met betrekking tot het begrip van de 
relatie tussen criminaliteit en terrorisme. Deze lacunes kunnen richting 
geven aan vervolgonderzoek. De lacunes hebben niet alleen betrekking 
hebben op inhoud, maar ook op methodologische aspecten van onderzoek. 
Wellicht schuilt hierin één van de voornaamste conclusies van het rapport. 
Vooralsnog ontbreekt in het overgrote deel van het onderzoek een 
systematiek om de relatie tussen criminaliteit enerzijds en terrorisme en 
radicalisering anderzijds inzichtelijk te maken.  

 
(1)  Een eerste vereiste om tot een dergelijke systematische 

benadering te komen is een genuanceerde omschrijving van het begrip 
criminaliteit. Om zo veel mogelijk literatuur te kunnen behandelen werd in 
het huidige rapport het begrip criminaliteit breed gedefinieerd als alle 
gedraging die volgens het strafrecht strafbaar zijn. Maar vervolgonderzoek 
kan baat hebben bij een meer specifieke definitie. In een recente 
grondslagendiscussie rond het begrip ‘criminaliteit’ stelt Van Swaaningen 
(in druk):     

 
“Ook om puur methodologische redenen heeft de criminologie 
behoefte aan specificering van het begrip ‘criminaliteit’. De inhoud van 
bepaalde gedragingen en gebeurtenissen dient hiertoe te worden 
losgekoppeld van de wijze waarop ze worden benoemd – als ongeluk, 
ruzie, immoreel, asociaal, stoornis of als strafbaar feit. Zijn we niet in 
staat aan te geven waar we het precies over hebben dan wordt het ook 
moeilijk om verantwoorde uitspraken te doen over aard, omvang of 
motieven. ‘De’ criminaliteit bestaat in die zin niet; er zijn alleen 
oneindig veel verschillende praktijken waar we als criminoloog 
onderzoek naar doen.” 

Het lijkt van belang ook in onderzoek naar de relatie tussen criminaliteit en 
terrorisme, criminaliteit te specificeren in termen van ‘verschillende 
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praktijken’ en voor iedere afzonderlijke praktijk na te gaan of er een 
verband bestaat. Dergelijk onderzoek zou belangwekkende inzichten 
kunnen opleveren, bijvoorbeeld over rekruteringspraktijken van 
terroristische organisaties. Indien specifieke praktijken in veel sterkere 
mate blijken te zijn gelieerd aan terrorisme en gewelddadig radicalisme 
wordt het bijvoorbeeld aannemelijker dat een organisatie actief rekruteert 
uit het criminele milieu om vaardigheden ten behoeve van de ideologische 
strijd te verwerven.  

(2)  Naast een genuanceerde omschrijving van het begrip 
‘criminaliteit’ lijkt het voorts van belang de complexiteit van de begrippen 
terrorisme en radicalisme nadrukkelijker te erkennen dan in dit rapport is 
gedaan. In het voorliggende rapport werden gewelddadige en niet‐
gewelddadige varianten van radicalisering onderscheiden, en werd het 
proces van radicalisering uitgesplitst in fasen. Naast deze onderscheiden 
lijkt het in vervolgonderzoek van belang aandacht te besteden aan de 
verscheidenheid aan inhoud van het radicale gedachtegoed (gaat het om 
jihadistisch radicalisme, of links‐extremisme, of rechts‐extremisme?). 
Daarnaast lijkt het van belang genuanceerder om te gaan met de 
verschillende verschijningsvormen van gewelddadig radicalisme. 
Rommelspacher (2006) heeft bijvoorbeeld bij haar analyse van rechts‐
extremisme een onderscheid aangebracht tussen niet politiek betrokken en 
slecht georganiseerde provocateurs (skinheads), georganiseerde en politiek 
betrokken radicalen (neo‐nazi’s), en weinig georganiseerde maar zeer 
politiek betrokken ideologen. Wellicht kennen deze verschillende 
verschijningsvormen wel verschillende verbanden met criminaliteit.  

(3)  Wanneer verschillende verschijningsvormen van 
criminaliteit en verschillende varianten en fasen van gewelddadige 
radicalisering in een matrix tegen elkaar worden afgezet, lijkt een 
belangrijke stap gezet naar een genuanceerd beeld van het verband tussen 
beide verschijnselen. Toch zal het kruisen van criminaliteit en gewelddadige 
radicalisering tot onvolledige conclusies leiden. Ook condities waarin geen 
sprake is van criminaliteit en condities waarbij geen sprake is van 
radicalisering dienen te worden opgenomen.  

Het belang van vergelijkingsgroepen is aan de orde gekomen bij de 
bespreking van het voorkomen van criminele antecedenten bij gewelddadig 
radicalen. Hoewel soms meer dan de helft van een groep gewelddadig 
radicalen criminele antecedenten blijkt te hebben (bijvoorbeeld in de door 
De Poot et al. bestudeerde Nederlandse gevallen), kan daar weinig 
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uit worden afgeleid met betrekking tot het verband tussen criminaliteit en 
gewelddadig radicalisme, omdat cijfers over het aantal criminelen in een 
vergelijkbare, maar niet gewelddadige radicale groep ontbreekt. Bovendien, 
als een zeer hoog percentage betrokkenen bij een terroristische organisatie 
een crimineel verleden heeft, wil dat nog niet zeggen dat criminaliteit zeer 
waarschijnlijk tot betrokkenheid bij een terroristische organisatie leidt. 
Omdat het aantal criminelen aanzienlijk hoger ligt dan het aantal 
betrokkenen bij gewelddadige radicale of terroristische organisaties, is het 
waarschijnlijk dat het overgrote gedeelte van de criminelen, radicalisering 
niet als realistische optie ziet (zoals bijvoorbeeld blijkt uit de studie van De 
Jong, 2007). Criminaliteit mag dan in algemene zin niet worden 
verondersteld aan de basis van radicalisering te liggen. Veeleer lijkt het dan 
zinvol om te kijken naar de specifieke situatie waarin radicalisering 
plaatsvond. 

 

(4)  Systematische vergelijking van situaties waarin sprake is van 
wel of sprake in relatie tot situaties waarin wel of waarin geen sprake is van 
radicalisering vereist een methodologische aanpak waarbij een groot aantal 
individuele casussen worden gedocumenteerd, en met elkaar in verband 
worden gebracht. Een historische aanpak kan belangrijke inzichten 
opleveren, maar het is de vraag of secundaire bronnen, en retrospectieve 
analyse tot een volledig inzicht gaat lijden. Het lijkt bovenal van belang 
betrokkenen zelf te ondervragen. In Nederland is de hiervoor noodzakelijke 
onderzoekspopulatie in onvoldoende mate voorhanden, maar elders wordt 
in toenemende mate toegang verleend tot grote groepen gewelddadig 
radicalen voor wetenschappelijke analyse (bijvoorbeeld de Filippijnen, waar 
de Singaporese Ratjaratnam School of International Relations toegang heeft 
gekregen tot een groep veroordeelde terroristen).  

De zojuist beschreven aandachtspunten voor onderzoek kunnen bijdragen 
aan een meer systematische analyse van de relatie tussen criminaliteit 
enerzijds en gewelddadig radicalisme en terrorisme anderzijds.  
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Summary in English 
This report addresses the complex relation between crime on the one hand 
and violent radicalism and terrorism on the other. Complementary to the 
existing literature on the nexus between criminal and terrorist 
organizations, this report deals with the individual and his or her immediate 
social environment. The research aims to provide (1) an overview of the 
possible individual level links in the scientific literature between crime on 
the one hand and violent radicalism and terrorism on the other hand, (2) an 
analysis of the Dutch context, yielding insight in the applicability of the 
identified links for understanding the relationship between crime and salafi 
jihadist radicalism in the Netherlands.  

Accordingly, the present report addresses the following questions: (1) What 
individual level links are assumed in the scientific literature between crime 
and criminal behavior on the one hand and violent radicalism and terrorism 
on the other? (2a) Does the literature on crime and violent Salafi jihadist 
radicalism in the Netherlands suggest a relation between crime and 
criminal behavior on the one hand and violent radicalism and terrorism on 
the other? (2b) and if this relation exists, how can it best be described? 

 An overview of the links between the two phenomena as described in the 
scientific literature may help to form a balanced picture, and contributes to 
focused research questions for the study of specific cases. This report is 
divided into two parts. After an introductory first chapter, Chapter 2 
focuses on the links between individual criminality and violent radicalism 
and terrorism as described in the academic literature. In Chapter 3, the 
identified links are further examined in relation to the Dutch context, 
particularly in relation to the violent radical Salafi jihadist movement in the 
Netherlands.  

The literature survey of Chapter 2 yields a complex and dynamic picture. 
The picture is complex, because multiple links between crime and violent 
radicalism and terrorism are identified. The relationship between crime and 
violent radicalism and terrorism is also dynamic, because at different times 
in the radicalization process different links between crime and violent 
radicalism may exist. Building on a phased radicalization model of John 
Horgan (2007), which distinguishes five stages of radicalization and 
deradizalisation  (openness to involvement in radical organization, further 
involvement, role within the organization, carrying out terrorist acts, and 
deradizalisation) and identifies for each stage relevant variables, the 
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literature review traces the nexus between criminal involvement and 
violent radical engagement. 

Several theoretical links are identified: 
(1) Crime and violent radicalism are sometimes assumed to have a 
shared origin in certain personality traits (i.e. thrill seeking and 
antisocial personality) and shared circumstances in which the 
phenomena occur (situations of deficient authority, inadequate 
social services, and lack of interaction with the outside world). 
(2) Prisons are sometimes assumed to play a role in the transition 
from "ordinary" crime to radicalization.  
(3) Push factors in combination with pull factors are assumed to 
direct criminals to join a violent radical organization. Pull factors 
involve active recruitment by an organization in an effort to acquire 
expertise. Push factors involve feelings of discrimination and 
injustice, or a quest for self‐respect or purpose in life.  
(4) A criminal act is sometimes assumed to be part of a rite of 
passage within a violent radical or terrorist organization.  
(5) Criminals are sometimes assumed to be used by terrorist 
organizations to carry out illegal activities such as the smuggling of 
goods, the falsification of documents, or carrying out an act of 
violence. Criminal organizations are sometimes assumed to use 
former terrorists who obtained criminal experience within a 
terrorist organization.  
(6) It is sometimes assumed that within terrorist organizations a 
division of labor occurs, with ideologically committed individuals of 
the organization providing the leadership and criminals providing  
operational expertise and survival skills.  
(7) Organizational structure of a terrorist organization may be 
important for understanding the relationship between terrorism 
and crime at the individual level.  
(8) Voluntary or involuntary termination of membership of a 
terrorist organization could lead to the terrorist individual to 
develop a criminal career. 
Systematic research on the links identified above appears to be 
sparse. The identified hypotheses are either based on case analysis, 
or are simply assumed without any reference or empirical basis. In 
many cases, a statement is illustrated by a single example. It 
remains unclear whether these examples generalize to other 
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terrorist organizations. Follow up research, that systematically 
assesses the identified hypotheses among multiple individuals of 
multiple organizations, may reveal the empirical merit of the 
suggested links. 

The assumed links in the scientific literature described in Chapter 2 at least 
provide a meaningful direction to study specific cases. Chapter 3 uses the 
suggested links to analyze the case of salafist jihadism in the Netherlands. 
Especially in relation to crime among young Moroccan‐Dutch Muslims, the 
prevalence of jihadism appears to be limited. This suggests that for many 
young Muslims in the Netherlands, crime is certainly not a step towards 
jihadism. A good job and care for family are perceived as a more attractive 
alternative to crime than joining a violent radical organization. There seems 
little "bottom‐up” movement from crime to violent radicalism. Recent 
research based on police reports does appear to indicate a top‐down 
movement, whereby a terrorist organization or a leader within the 
organization relies on a executioner to achieve the organizations’ goals. This 
executioner, possibly someone with criminal expertise, must be receptive 
for the mission of the leader. 

By describing the identified theoretical links and evaluating the links in the 
light of their empirical basis and a case, the gaps in the understanding of 
the crime‐terrorism link(s) become visible. These gaps can direct future 
research. The gaps not only relate to content but also the methodological 
aspects of the research. Perhaps herein lies one of the main conclusions of 
the report. The vast majority of research lacks the systematicity to elucidate 
the link between crime on the one hand and terrorism and radicalization on 
the other hand. A prerequisite for such a systematic approach is a nuanced 
definition of the concept of crime, and recognition of the complexity of the 
concepts of terrorism and radicalism. An important step towards a nuanced 
picture of the link between the two phenomena is made when various 
manifestations of crime and various types and stages of violent 
radicalization are placed against one another in a single design. It is 
opportune to also take into account within the same design, conditions in 
which there is no crime and radicalization. Above all, to assess within this 
structure the relationship between crime and violent radicalism, it seems of 
importance to interview those involved rather than to rely on secondary 
sources. 

 












