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Dankwoord
Extremisme is een grote uitdaging voor onze samenleving. In dit rapport beschrijven wij een systematisch
onderzoek naar de empirisch-wetenschappelijke literatuur over extremisme. Wij geven aan onder welke
condities personen ontvankelijk zijn voor extremistische ideeën en groepen, wij behandelen de condities
waaronder personen overgaan tot extremistische handelingen en wij gaan in op welke momenten en op
welke manier kan worden ingegrepen om de ontvankelijkheid voor extremistische ideeën te verminderen,
en extremistisch handelen te voorkomen.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Afdeling Extern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek,
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (projectnummer WODC-3050), Ministerie van
Veiligheid en Justitie in Den Haag. Wij danken het WODC voor het vertrouwen in ons onderzoeksteam.

Onze hartelijke dank gaat uit naar de commissie die ons op deze weg heeft begeleid: Jacquelien van
Stekelenburg (voorzitter van de begeleidingscommissie; Vrije Universiteit Amsterdam), Julia Diehle
(contactpersoon WODC, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Den Haag), Fiore Geelhoed (Erasmus
Universiteit Rotterdam), Mark Assink (Universiteit van Amsterdam) en Marnix Croes (Ministerie van
Justitie en Veiligheid, Den Haag). Wij hebben hun waardevolle en constructieve opmerkingen in
vergaderingen en op papier zeer op prijs gesteld.

Wij willen ook graag de bibliothecaresse van de Universiteit van Amsterdam, Janneke Staaks, van harte
bedanken. Zij heeft met haar jarenlange ervaring en goede tips ons de juiste kant op gestuurd bij de
systematische zoektocht naar geschikte literatuur.

Ten slotte willen wij ook de studenten Claire Hartog en Guillem Fernández Villà bedanken voor hun hulp
bij het coderen en samenvatten van een deel van de gevonden literatuur.

Amsterdam/Berlijn, 26 april 2021

Lars Nickolson, Naomi van Bergen (Universiteit van Amsterdam), Allard Feddes (Universiteit van
Amsterdam), Liesbeth Mann (Universiteit van Amsterdam) en Bertjan Doosje (Universiteit van
Amsterdam)
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Belangrijkste bevindingen


Dit onderzoek betreft een systematische literatuurstudie van 707 wetenschappelijke (peer-reviewed)
onderzoeken over de ontvankelijkheid voor extremistische ideeën enerzijds, en het overgaan tot
extremistisch handelen anderzijds en mogelijkheden om in deze processen in te grijpen.



Er is in de laatste twee decennia sprake van een duidelijke jaarlijkse stijging in het aantal empirische
wetenschappelijke onderzoeken. Deze onderzoeken richten zich op extremisme in het algemeen (313
studies), islamitisch extremisme (235) of rechts-extremisme (106), en ruim driekwart hanteert daarbij
een kwantitatieve methode.



Onze analyse van deze empirische onderzoeken laat zien dat radicalisering tot extremisme een complex
proces is. Er is niet één factor die ontvankelijkheid voor extremisme of extremistisch handelen
veroorzaakt. De empirische onderzoeken vinden doorgaans namelijk niet dergelijke causale verbanden,
maar kan hoogstens aantonen welke factoren de kans op extremisme vergroten. Deze kans neemt toe
wanneer er sprake is van een combinatie of cumulatie van factoren.



Ontvankelijkheid voor extremistische ideeën en groeperingen treft men relatief vaker (maar niet
noodzakelijk) aan bij jonge mannen met lage opleiding en laag inkomen, met specifieke
levensbeschouwelijke overtuigingen, bepaalde waarden (als sociale dominantie en autoritarisme),
persoonlijkheidseigenschappen (zoals sterk gevoelde basisbehoeften) en (geestelijke) ziektebeelden.
Ingrijpende gebeurtenissen kunnen als een trigger iemands ontvankelijkheid bespoedigen, terwijl
specifieke (cognitieve, emotionele en gedragsmatige) weerbaarheidsfactoren de kans juist verminderen.



Extremistisch handelen komt ook vaker (maar wederom niet noodzakelijk) voor onder jonge mannen,
die anders dan de (‘enkel’) ontvankelijke individuen echter vrij divers qua opleiding- en
inkomensniveau zijn, en mogelijk ook relatief vaak een crimineel verleden hebben. Zij hebben vaker
bepaalde waarden (zoals ingroup superioriteit), of een specifieke (sterk gevoelde) basisbehoefte aan
sensatie en significantie. Verder is bij extremistisch handelen een samenhang met bepaalde
groepsfactoren en -processen (als ideologie of waargenomen bedreiging van de groep), en spelen
gelegenheids- en capaciteitsfactoren (zoals de aan- of afwezigheid van beveiliging, of deelname aan
een trainingskamp) een rol.
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Er is weinig kennis over de effectiviteit van interventies in het radicaliseringsproces. Aan het begin van
het proces lijken interventies gericht op iemands persoonlijkheid en weerbaarheid beloftevol (zoals
trainingen en voorlichting), terwijl in de latere fasen met name gelegenheidsinterventies een eenduidig
positieve impact hebben, en het bij repressieve maatregelen beide kanten kan opgaan.
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Samenvatting
Extremisme en terrorisme zijn al decennia urgente maatschappelijke problemen. Niet alleen vanwege de
slachtoffers van terroristische aanslagen - minstens zo fundamenteel is de impact op de manier waarop
mensen samenleven. Door terrorisme komen belangrijke maatschappelijke basisbehoeften zoals vrede,
veiligheid en stabiliteit onder druk te staan. Deze systematische review van de wetenschappelijke literatuur
beoogt de factoren die bijdragen aan extremisme in kaart te brengen, alsmede de interventies ter bestrijding
van extremisme.
Extremisme refereert aan de ideeën en bewegingen die als doel hebben vergaande politieke of sociale
veranderingen te bewerkstelligen door het omverwerpen van het systeem en/of het ontwrichten van de
samenleving, waarbij het gebruik van geweld niet wordt afgewezen. Binnen de wetenschap wordt het
proces van radicalisering richting extremisme beschouwd als zeer complex en dynamisch. Het is dan ook
moeilijk om hiervoor een eenduidige verklaring – laat staan een eenvoudige remedie – te vinden. Het doel
van dit systematische literatuuronderzoek is het in kaart brengen van aanknopingspunten om dit proces
beter te begrijpen en te beïnvloeden. De centrale onderzoeksvragen van het onderzoek zijn:
1.

Onder welke condities zijn personen ontvankelijk voor extremistische ideeën en groepen?

2.

Onder welke condities gaan personen over tot extremistische handelingen?

3.

Op welke momenten en op welke manier kan worden ingegrepen om de ontvankelijkheid voor
extremistische ideeën te verminderen, en extremistisch handelen te voorkomen?

Bij de zoektocht en beschrijving van de empirische literatuur hebben wij gebruik gemaakt van een
conceptueel raamwerk in de vorm van een fasenmodel van radicalisering richting extremisme, dat goed
aansluit bij de vraagstellingen en recht doet aan de complexiteit van het radicaliseringsproces. We voerden
vervolgens een systematische verkenning uit van wetenschappelijke databases, en vroegen experts uit
verschillende landen om actueel onderzoek, waarbij we er voor kozen ons exclusief te richten op peerreviewed artikelen waarin oorspronkelijke kwalitatieve en/of kwantitatieve data worden gepresenteerd, of
waarin een nieuwe analyse op bestaande data is uitgevoerd. In totaal zijn via deze verkenning uiteindelijk
707 artikelen gevonden, die we hebben gelezen en gecodeerd aan de hand van de factoren uit het
conceptueel raamwerk.
Bij een eerste analyse van deze verzameling empirische onderzoeken valt een aantal zaken op. Zo is
er in de laatste twee decennia sprake van een duidelijke jaarlijkse stijging in het aantal empirische
wetenschappelijke onderzoeken. Ruim driekwart van alle onderzoeken hanteert een kwantitatieve methode
(553 studies), waarbij het vaak een analyse van een bestaande database betreft (185 studies) of een
vragenlijstonderzoek (115 studies). Qua extremistische ideologie richt het onderzoek zich het vaakst op
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extremisme van een ongedefinieerde signatuur (radicalisering in het algemeen; 313 studies), gevolgd door
islamitisch extremisme (235 studies) en rechts-extremisme (106 studies).
Wat valt op te maken uit de literatuur als het gaat om de centrale onderzoeksvragen? Onder welke
condities zijn personen ontvankelijk voor extremistische ideeën en groeperingen (onderzoeksvraag 1)? Op
macro-niveau spelen de factoren polarisatie en repressie een rol. Wat betreft demografische factoren zijn
ontvankelijke personen vaker (maar niet noodzakelijk) jong, man, gelovig, laag opgeleid, met een laag
inkomen. Daarnaast komen waarden als sociale dominantie oriëntatie, ingroup superioriteit en (rechts)
autoritarisme naar voren, net als persoonlijkheidseigenschappen als narcisme en introversie, en psychische
ziektebeelden als symptomen van depressie, PTSS en persoonlijkheidsstoornissen, en verder een onveilige
hechting, een rigide denkstijl en een laag empathisch vermogen. Ook hebben deze personen een relatief
sterk gevoelde behoefte aan duidelijkheid, betekenis, identiteit en/of rechtvaardigheid. Voor de bevrediging
van deze basisbehoeften kan iemand zich richten tot een extremistische groep, waarbinnen deze persoon
nog ontvankelijker wordt gemaakt voor de extremstische ideologie. Uit onze analyse komt ook naar voren
dat ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven als triggers kunnen dienen die dit proces in gang kunnen
zetten of kunnen versnellen. Tevens komt het belang van weerbaarheid naar voren, waarbij het dus gaat om
factoren die de ontvankelijkheid voor extremise kunnen verkleinen. Hier maken we een onderscheid tussen
cognitieve factoren (zoals kritisch denken), emotionele factoren (zoals het goed kunnen omgaan met
negatieve emoties) en gedragsmatige factoren (zoals het onderhouden van een divers sociaal netwerk).
Onder welke condities gaan personen over tot extremistische handelingen (onderzoeksvraag 2)? Op
macro-niveau concluderen wij dat landen vaker (maar niet noodzakelijk) extremistisch geweld kennen als
zij groot zijn, veel en jonge inwoners met verschillende achtergronden qua cultuur en herkomst hebben, en
zich kenmerken door politieke instabiliteit, repressie, polarisatie, een hoge werkloosheid en grote
inkomensverschillen. Verder zijn mensen die overgaan tot extremistisch handelen (zoals geweld) vaker
(maar niet noodzakelijk) jong, man, en hebben zij vaker een crimineel verleden. Vergeleken met personen
die ontvankelijk zijn voor extremistische ideeën, zijn mensen die extremistisch handelen echter redelijk
divers qua opleidingsniveau en inkomen. Terroristen zien hun eigen groep als superieur en hebben vooral
behoefte aan avontuur en betekenis. Zij laten tevens vaker symptomen van PTSS zien.
Vrijwel al het extremistisch handelen vindt in groepsverband plaats, en we vonden dan ook
verschillende groepsfactoren die in verband werden gebracht met dergelijk handelen – zoals gewelddadige
aanslagen. Sterk wij-zij denken kan ervoor zorgen dat men zich als groep superieur voelt en zich bedreigd
voelt in die superieuriteit, wat vervolgens gerelateerd is aan de neiging gewelddadig te worden. Ook de
ideologie en de grootte van de extremistische groep hangt samen met het plegen van geweld – grote en
religieuze groepen plegen vaker extremistisch geweld dan kleinere, niet-religieuze groeperingen. Daarnaast
blijkt dat mensen vaak binnen dergelijke groepen worden klaargestoomd - zowel geestelijk als fysiek – om
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tot geweld over te gaan. Ook triggerfactoren zijn relatief vaak groepsgerelateerd. Het kan bijvoorbeeld gaan
om een gebeurtenis op lokaal, nationaal of mondiaal niveau die leidt tot een gevoel van miskenning en
bedreiging van de groep, of om de deelname aan een training – uiteraard gefaciliteerd door de groep – en
gerichte aanslagen op leiders van de extremistische groep in kwestie. Daarnaast hangen ook eerdere (eigen)
ervaringen met geweld samen met het plegen ervan, evenals specifieke points of no return als het schrijven
van een afscheidsbrief of een testament.
Over de mogelijke rol van weerbaarheid bij het overgaan tot extremistisch handelen is veel minder
te zeggen dan bij de eerste onderzoeksvraag over ontvankelijkheid. Meestal is deze weerbaarheid tegen de
tijd wanneer men overgaat tot extremistische acties als geweld al lang geslecht. De enige
weerbaarheidsfactor met een eenduidig verband in deze context is die van morele regels: de regels die
iemand voor zichzelf heeft geformuleerd over welk gedrag juist of onjuist is, kunnen een ‘interne rem’
vormen tegen extremistisch geweld. De factor zelfvertrouwen is hier veel lastiger te duiden; aan de ene
kant kan een laag of beschadigd zelfvertrouwen gerelateerd zijn aan extremisme, maar anderzijds wordt
“opgeblazen” zelfvertrouwen (narcisme) juist ook in verband gebracht met extremistisch handelen
Tenslotte spelen gelegenheidsfactoren ook een rol. Extremistisch geweld richt zich bijvoorbeeld
vaker op (symbolisch) aantrekkelijke en nabijgelegen, doelen die niet al te goed bewaakt worden. In dit
verband speelt dus ook de aan- of juist afwezigheid van politie en veiligheidsdiensten een rol bij het
vóórkomen en voorkomen van extremistich handelen.
Op welke momenten en op welke manier kan worden ingegrepen om de ontvankelijkheid voor
extremistische ideeën te verminderen, en extremistisch handelen te voorkomen (onderzoeksvraag 3)? Wat
betreft ontvankelijkheid blijken met name concrete interventies gericht op het vergroten van cognitieve en
emotionele weerbaarheid (bijvoorbeeld middels een training), veelbelovend. Ook interventies gericht op
persoonlijkheidsfactoren (zoals de basisbehoeften en waarden van een persoon) zijn mogelijk effectief. De
effectiviteit van sommige langlopende interventies (zoals interventies via dialoog en samenwerking met
gemeenschappen) is minder duidelijk. Voor communicatiegerichte interventies (zoals counternarratieven)
geldt hetzelfde, waarbij ook nog de vraag moet worden gesteld wie de meest geloofwaardige boodschapper
is; de overheid, of juist niet? Bij de stap naar extremistisch handelen kunnen capaciteits- en
gelegenheidsgerichte interventies worden ingezet. Preventieve handelingen als het beveiligen van
doelwitten lijkt hierbij wel effectief te zijn. Als we echter kijken naar meer repressieve maatregelen
(arrestaties, gevangenneming of doden van leiders van terroristische groepen) dan komt er in de empirische
onderzoeken een minder eenduidig beeld naar voren. Het verwijderen van extremistische leiders – door ze
gevangen te nemen, of te doden - lijkt bijvoorbeeld effectief op de korte termijn, maar kan op lange termijn
ook een averechts effect hebben, en meer geweld in de hand werken.
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Al met al leveren de antwoorden op de drie centrale onderzoeksvragen een beeld op van
radicalisering tot extremisme als een uiterst complex proces, waarbij nog veel onduidelijkheid bestaat over
hoe we effectief kunnen ingrijpen om dit proces te stoppen of af te remmen. Er is duidelijk geen factor die
op zichzelf een noodzakelijke of voldoende voorwaarde voor radicalisering vormt. Afzonderlijke factoren
vergroten de kans op radicalisering, maar voor daadwerkelijke ontvankelijkheid voor extremisme (of
daadwerkelijke extremistische handelingen) is eerder een combinatie van verschillende factoren nodig. En
voor iedere extremist kan die combinatie ook weer anders zijn. Extremisten leggen allemaal hun eigen
radicaliseringstraject af, met verschillende omstandigheden, drijfveren en eindpunten.
Dit onderzoek kent haar beperkingen. Bijvoorbeeld, vanwege de grote omvang van de gevonden
literatuur was een meer diepgaande analyse van de afzonderlijke factoren of de samenhang ertussen niet
mogelijk. In vervolgonderzoek kan meer diepte worden aangebracht, bijvoorbeeld door een meta-analyse
of een netwerk-analyse waarin de hier beschreven factoren worden betrokken, of in onderzoek dat naar het
effect van de cumulatie van deze factoren kijkt. Ook moet er nog veel onderzoekswerk verzet worden om
de effectiviteit van verschillende soorten interventies beter in beeld te krijgen. Het zal in de praktijk in ieder
geval niet mogelijk zijn om aan de hand van een checklist de toekomstige terrorist te vinden. Wél is
mogelijk om aan de hand van de door ons gevonden en beschreven literatuur vast te stellen welke factoren
de kans op ontvankelijkheid voor extremistische ideeën en extremistisch handelen kunnen vergroten. En
het onderzoek biedt daarmee ook aanknopingspunten voor interventies om extremistisch geweld te
voorkomen.
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Key findings


This study is a systematic literature review of 707 peer-reviewed scientific studies on susceptibility to
extremist ideas on the one hand, and turning to extremist behaviour on the other, as well as possibilities
for intervening in these processes.



Over the past two decades, there has been a clear annual increase in the number of empirical scientific
studies. These studies focus on extremism in general (313 studies), Islamic extremism (235) or rightwing extremism (106), and more than three quarters use a quantitative method.



Our analysis of these empirical studies shows that radicalisation to extremism is a complex process.
There is no single factor that causes susceptibility to extremism or extremist behaviour. In fact, the
empirical studies usually do not find such causal links, but can at most show which factors increase the
likelihood of extremism. This chance increases when there is a combination or accumulation of factors.



Susceptibility to extremist ideas and groups is relatively more often (but not necessarily) found in young
men with low education and low income, with specific philosophical beliefs, certain values (such as
social dominance and authoritarianism), personality traits (such as strongly felt basic needs) and
(mental) illnesses. Triggered events can accelerate a person's susceptibility, while specific (cognitive,
emotional and behavioural) resilience factors reduce the likelihood.



Extremist behaviour is also more common (but again not necessarily) among young men, who unlike
the ('only') susceptible individuals are however quite diverse in terms of education and income level,
and may also relatively often have a criminal past. They are more likely to have certain values (such as
ingroup superiority), or a specific (strongly felt) basic need for sensation and significance. Furthermore,
extremist behaviour is linked to certain group factors and processes (such as ideology or the perceived
threat to the group), and opportunity and capacity factors (such as the presence or absence of security,
or participation in a training camp) play a role.



Little is known about the effectiveness of interventions in the radicalisation process. At the beginning
of the process, interventions that focus on someone's personality and resilience seem promising (such
as training sessions and information), while in the later phases occasional interventions in particular
have an unambiguously positive impact, and repressive measures can go either way.
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Summary
Extremism and terrorism have been pressing social problems for decades. Not only because of the victims
of terrorist attacks - at least as fundamental is the impact on the way people live together. Terrorism puts
pressure on important social needs such as peace, security and stability. This systematic review of the
scientific literature aims to identify the factors that contribute to extremism, as well as the interventions to
combat extremism.
Extremism refers to the ideas and movements that aim to bring about far-reaching political or social
changes by overthrowing the system and/or disrupting society, whereby the use of violence is not rejected.
Within science, the process of radicalisation towards extremism is regarded as highly complex and
dynamic. It is therefore difficult to find an unequivocal explanation for it - let alone a simple remedy. The
goal of this systematic literature review is to identify points of departure for a better understanding of and
influence on this process. The central research questions of the study are:
4.

Under what conditions are individuals receptive to extremist ideas and groups?

5.

Under what conditions do people turn to extremist acts?

6.

At what times and in what ways can intervention be used to reduce susceptibility to extremist
ideas and prevent extremist actions?

In searching and describing the empirical literature, we made use of a conceptual framework in the
form of a phase model of radicalisation towards extremism, which fits in well with the questions and does
justice to the complexity of the radicalisation process. We then conducted a systematic search of scientific
databases and asked experts from several countries for current research, choosing to focus exclusively on
peer-reviewed articles in which original qualitative and/or quantitative data are presented or in which a new
analysis of existing data has been carried out. In total, 707 articles were found through this search, which
we read and coded according to the factors from the conceptual framework.
An initial analysis of this collection of empirical studies reveals a number of striking features. For
example, in the last two decades, there has been a clear annual increase in the number of empirical scientific
studies. Over three-quarters of all research uses a quantitative method (553 studies), often involving an
analysis of an existing database (185 studies) or a questionnaire survey (115 studies). In terms of extremist
ideology, the research most frequently focuses on extremism of an undefined signature (radicalisation in
general; 313 studies), followed by Islamic extremism (235 studies) and right-wing extremism (106 studies).
What can we conclude from the literature with regard to the central research questions? Under what
conditions are people receptive to extremist ideas and groups (research question 1)? On a macro level, the
factors of polarisation and repression play a role. As far as demographic factors are concerned, susceptible
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persons are more often (but not necessarily) young, male, religious, with a low education and a low income.
In addition, values such as social dominance orientation, ingroup superiority and (right-wing)
authoritarianism come to the fore, as do personality traits such as narcissism and introversion, and
psychological syndromes such as symptoms of depression, PTSD and personality disorders, as well as
insecure attachment, a rigid thinking style and low empathy. These individuals also have a relatively
strongly felt need for clarity, meaning, identity and/or justice. In order to satisfy these basic needs, a person
may turn to an extremist group, within which the person is made even more receptive to the extremist
ideology. Our analysis also shows that radical events in a person's life can serve as triggers that initiate or
accelerate this process. The importance of resilience also emerges, i.e. factors that can reduce one's
susceptibility to extremism. Here we distinguish between cognitive factors (such as critical thinking),
emotional factors (such as being able to deal with negative emotions) and behavioural factors (such as
maintaining a diverse social network).
Under what conditions do people turn to extremist acts (research question 2)? On a macro-level, we
conclude that countries are more likely (but not necessarily) to have extremist violence if they are large,
have many and young inhabitants with diverse cultural backgrounds and origins, and are characterised by
political instability, repression, polarisation, high unemployment and large income disparities. Furthermore,
people who turn to extremist behaviour (such as violence) are more often (but not necessarily) young, male,
and have a more frequent criminal history. Compared to people who are receptive to extremist ideas,
however, those who act extremist are fairly diverse in terms of education and income. Terrorists see their
own group as superior and are especially in need of adventure and meaning. They also show symptoms of
PTSD more often.
Virtually all extremist behaviour takes place in groups, and we found several group factors associated
with such behaviour - such as violent attacks. Strong us-versus-them thinking can make one feel superior
as a group and feel threatened in that superiority, which is then related to the tendency to become violent.
The ideology and size of the extremist group is also related to committing violence - large and religious
groups are more likely to commit extremist violence than smaller, non-religious groups. It also appears that
within such groups people are often groomed - both mentally and physically - to resort to violence. Trigger
factors are also relatively often group-related. These may be, for example, an event on the local, national
or global level that leads to a feeling of disrespect and threat to the group, or participation in a training
course - facilitated by the group, of course - and targeted attacks on leaders of the extremist group in
question. In addition, previous (personal) experiences with violence are also related to committing it, as are
specific points of no return such as writing a farewell letter or a will.
Much less can be said about the possible role of resilience in turning to extremist action than about
the first research question on susceptibility. Usually, by the time one resorts to extremist actions such as
11

violence, this resilience has long been eroded. The only resilience factor with an unambiguous link in this
context is that of moral rules: the rules that someone has formulated for himself about what behaviour is
right or wrong can form an 'internal brake' against extremist violence. The self-confidence factor is much
harder to interpret here; on the one hand, low or damaged self-confidence can be related to extremism, but
on the other hand, 'inflated' self-confidence (narcissism) is also associated with extremist behaviour.
Finally, opportunity factors also play a role. Extremist violence is more often aimed at (symbolically)
attractive and nearby targets that are not too well guarded. In this context, the presence or absence of police
and security services also plays a role in the occurrence and prevention of extremist behaviour.
At what points and in what way can intervention be used to reduce susceptibility to extremist ideas
and prevent extremist actions (research question 3)? As far as susceptibility is concerned, concrete
interventions aimed at increasing cognitive and emotional resilience (for example through training) are
particularly promising. Interventions aimed at personality factors (such as a person's basic needs and values)
may also be effective. The effectiveness of some long-term interventions (such as interventions through
dialogue and cooperation with communities) is less clear. The same applies to communication-oriented
interventions (such as counternarratives), where the question must also be asked as to who is the most
credible messenger; the government, or not? At the step towards extremist action, capacity- and
opportunity-focused interventions can be deployed. Preventive actions such as securing targets seem to be
effective here. If, however, we look at more repressive measures (arresting, imprisoning or killing leaders
of terrorist groups), the empirical studies present a less unambiguous picture. Removing extremist leaders
- by imprisoning or killing them - seems effective in the short term, for example, but can also be
counterproductive in the long term, encouraging more violence.
All in all, the answers to the three central research questions paint a picture of radicalisation to
extremism as an extremely complex process in which there is still much uncertainty as to how we can
effectively intervene to stop or slow it down. There is clearly no factor that in itself is a necessary or
sufficient condition for radicalisation. Individual factors increase the likelihood of radicalisation, but to be
truly susceptible to extremism (or actual extremist acts), it is more likely that a combination of different
factors is needed. And for every extremist that combination can also be different. Extremists all follow their
own radicalisation path, with different circumstances, motives and end points.
This study has its limitations. For example, due to the large volume of literature found, a more indepth analysis of the individual factors or the relationship between them was not possible. In follow-up
research, more depth can be added, for example, through a meta-analysis or a network analysis in which
the factors described here are included, or in research that looks at the effect of the cumulation of these
factors. Also, much research work remains to be done to get a better picture of the effectiveness of different
types of interventions. In any case, it will not be possible in practice to use a checklist to find the future
12

terrorist. It is possible, however, based on the literature we have found and described, to determine which
factors can increase the chance of susceptibility to extremist ideas and actions. And with that, the research
also offers leads for interventions to prevent extremist violence.
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1. Inleiding
1.1 Inleiding
Radicalisering, extremisme en terrorisme zijn al jaren, zo niet decennia, urgente maatschappelijke
problemen. Wereldwijd vallen er jaarlijks tienduizenden slachtoffers van terrorisme en bedragen de kosten
van deze terroristische aanslagen vele miljarden euro’s.1 Minstens zo fundamenteel is de impact op de
manier hoe mensen samenleven. Radicalisering en extremistisch geweld bestaan altijd in een bepaald
maatschappelijk krachtenveld, waarin verschillende groepen met elkaar wedijveren en zich tegen de
overheid afzetten, om uiteenlopende en (deels) tegengestelde belangen veilig te stellen. Een democratische
rechtsstaat is nu juist ontstaan als antwoord op deze botsende belangen; als een manier om conflicten zo
eerlijk mogelijk en vreedzaam op te lossen. Maar, als de gezamenlijke kaders worden overschreden, en
bepaalde bevolkingsgroepen of bewegingen de rechtsstaat niet meer legitiem achten, dan kan deze hard
bevochten vrede, veiligheid en stabiliteit onder druk komen te staan.
Juist omdat het om een urgent vraagstuk gaat, is het van belang meteen kort stil te staan bij wat wij
globaal eigenlijk bedoelen met de termen radicalisering, radicalisme, extremisme en terrorisme. Deze
termen worden vaak in één adem genoemd, waarbij radicalisering veelal wordt gezien als het proces dat
per definitie uitmondt in extremistisch en terroristisch geweld (Coolsaet, 2019). Het is echter belangrijk om
onderscheid te blijven maken tussen radicalisme en extremisme (Schmidt, 2013). Radicalisme refereert
namelijk aan de ideeën en bewegingen die vergaande politieke of sociale veranderingen willen
bewerkstelligen, doorgaans op een niet-gewelddadige wijze en binnen de kaders van de democratische
rechtsstaat. Bij extremisme is men echter ook bereid om het systeem en de samenleving te ondermijnen of
te verwerpen en men wijst daarbij ook het gebruik van geweld niet af. Het gangbare gebruik van de term
radicalisering kan echter impliceren dat radicalisme an sich ook problematisch is, terwijl extremistische
overtuigingen en actie niet altijd gelijkstaan met (steun voor) geweld - laat staan terroristisch geweld, dat
ook nog eens beoogt angst aan te jagen en daarmee de samenleving te ontwrichten. Toch kan dat wel één
van de uitkomsten zijn van een proces dat wij voor het gemak zullen blijven aanduiden als radicalisering,
maar dat verderop wel nader zullen definiëren en kwalificeren.

1

Institute for Economics and Peace (2019). Global terrorism index 2019: measuring the impact of terrorism. Vision

of Humanity. Zie ook de website Statistica: https://www.statista.com/topics/2267/terrorism/ en de website
Datagraver.com: https://www.datagraver.com/case/worldwide-terrorism-1970-2015
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1.2 Wetenschappelijke vorderingen
Omdat alleen al de kans bestaat dat radicalisering tot zulke schadelijke gevolgen als terroristische aanslagen
kan leiden, is de vraag naar hoe radicalisering ontstaat en voorkomen kan worden bijzonder urgent. Vele
wetenschappers hebben zich de afgelopen decennia dan ook gebogen over deze vragen. Hoewel het daarbij
lang ontbrak aan grootschalig en gedegen empirisch onderzoek, zijn er de laatste jaren steeds meer (en
verschillende soorten) data verzameld over het hoe en wanneer radicalisering zich voltrekt (Schuurman,
2019). Er zijn dan ook de nodige vorderingen gemaakt in het begrip van het fenomeen radicalisering.
Zo is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat er geen eenduidig profiel te schetsen is van ‘de extremist’
of ‘de terrorist’ (Borum 2011a; Horgan, 2017; Horgan, 2008; King & Taylor, 2011). Ook zijn er geen
structurele root causes als armoede, ongelijkheid of discriminatie aan te wijzen die kunnen fungeren als dé
verklaring voor radicalisering (Forest, 2005; Hegghammer 2016; Newman, 2006). Verklaringen moeten
eerder gezocht worden in een combinatie van factoren en dynamieken: structurele factoren moeten worden
aangevuld met factoren op nationaal (macro), groeps- (meso) en individueel (micro) niveau (Doosje et al.,
2016; Schuurman, Bakker, & Eijkman, 2016); ‘push-factoren’, die mensen als het ware richting extremisme
duwen, moeten in samenhang worden bekeken met ‘pull-factoren’, die radicalisering en extremisme
aantrekkelijk maken (Vergani et al., 2018); en ‘interne’ persoonlijke factoren (zoals bekwaamheid en
motivaties) zullen zonder ‘externe’ situationele factoren (omstandigheden, gebeurtenissen) nooit een
compleet beeld van radicalisering bieden (Bouhana, 2019; King & Taylor, 2011).
Binnen deze constellatie van factoren moet vervolgens gekeken worden naar de specifieke routes of
paden die tot extremisme kunnen leiden (Horgan, 2008). Extremist word je namelijk niet van het ene
moment op het andere, maar als gevolg van een proces dat zich uitstrekt in de tijd (Doosje et al., 2016;
Neumann, 2013). Ook bij het in kaart brengen van dit graduele proces zijn de nodige wetenschappelijke
vorderingen gemaakt. Zo is er grotendeels afscheid genomen van de modellen zoals de Staircase to
Terrorism van Moghaddam (2005), die radicalisering zien als een proces van zich logischerwijs en haast
onvermijdelijk opvolgende, gedetailleerd ingevulde fasen. Dit soort modellen, stellen critici, zijn te beperkt
in hun erkenning van mogelijke beweegredenen en trajecten van extremisten en onderbouwen onvoldoende
waarom (en wanneer) men zich van de een naar de andere trede begeeft, of waarom juist niet (Lygre et al.,
2011, Schuurman & Taylor, 2018; Veldhuis & Staun, 2009). Vooral de laatste stap van ideeën naar geweld
vraagt om een bijzonder sterke verklaring: immers, maar weinig geradicaliseerden gaan ook echt tot geweld
over en omgekeerd is aan extremistische actie ook niet altijd cognitieve of ideologische radicalisering
voorafgegaan (Borum, 2011a; Bouhana, 2019; Khalil, 2017). Het ‘waarom’ van de stap naar geweld wordt
in modellen en theorieën vaak onvoldoende onderbouwd (Crone, 2016; McCauley & Moskalenko, 2017).
Sommige auteurs stellen daarom voor om maar helemaal af te stappen van fasemodellen en te erkennen dat
er niet zoiets bestaat als ‘het’ traject van radicalisering waarbij dezelfde factoren in dezelfde volgorde een
16

rol spelen (Hafez & Mullins, 2015), of zij stellen dat ideologische radicalisering en gedragsmatige
radicalisering los van elkaar verklaard moeten worden (Bouhana, 2019). Later zullen wij duidelijk maken
hoe wij ons globaal tot deze kritiek verhouden en deze meenemen in onze eigen visie op radicalisering.

1.3 Onderzoeksvragen en definities
Het ontstane wetenschappelijke beeld van radicalisering is dus dat van een zeer complex en dynamisch
proces, waarbij maar moeilijk een algemene beschrijving of verklaring – laat staan een remedie – kan
worden gevonden. Echter, zoals wij eerder constateerden, is er ook al het nodige empirische onderzoek
verricht dat ons handvatten kan bieden om de fenomenen van radicalisering en de stap naar geweld en ander
extremistisch handelen beter te begrijpen. Dit onderzoek wil deze aanknopingspunten in kaart brengen,
door de bestaande wetenschappelijke inzichten gebaseerd op empirisch onderzoek te analyseren aan de
hand van de volgende drie onderzoeksvragen:
1. Onder welke condities zijn personen ontvankelijk voor extremistische ideeën en groepen?
2. Onder welke condities gaan personen over tot extremistische handelingen?
3. Op welke momenten en op welke manier kan worden ingegrepen om de ontvankelijkheid voor
extremistische ideeën te verminderen en extremistisch handelen te voorkomen?
De manier waarop deze onderzoeksvragen zijn geformuleerd maakt een aantal zaken duidelijk.
Allereerst dat het ons hier dus niet om radicalisme maar om extremisme gaat, juist omdat wij zagen dat
vooral extremisme problematisch is vanuit democratisch en rechtsstatelijk oogpunt. Wij richten ons dus
bijvoorbeeld niet op politieke partijen, of andere activistische of ideologische organisaties die zich (in
principe) binnen de grenzen van de democratische rechtsstaat bewegen. Als wij het in dit rapport hebben
over radicalisering dan gaat het ons dus specifiek om radicalisering tot extremisme (zie ook Schuurman,
2020). Ideeën of groeperingen beschouwen wij als extremistisch als ze, overeenkomstig de eerder
behandelde definitie van extremisme, fundamenteel gekant zijn tegen de bestaande politieke en
maatschappelijke orde en gericht zijn op het (gewelddadig) ondermijnen van de staat en zijn instituties en/of
het vreedzame samenleven van verschillende bevolkingsgroepen bedreigen.
Ten tweede, omdat wij zagen dat juist de stap naar extremistisch handelen – en met name geweld –
een afzonderlijke verklaring behoeft, is gekozen onderscheid te maken tussen condities die bijdragen aan
de totstandkoming van dit handelen (onderzoeksvraag 2) en condities die bijdragen aan de ontvankelijkheid
voor extremisme, dat wil zeggen voor extremistische ideeën en groepen (onderzoeksvraag 1). Ten derde,
doordat wij hier zowel extremistische ideeën als groepen noemen, doen wij recht aan het wetenschappelijke
inzicht dat radicalisering niet altijd een puur cognitief proces is en dat mensen zich ook laten leiden door
andere (soms ook onbewuste) motieven, zoals materiële, sociale, of emotionele beweegredenen wanneer
zij zich aansluiten bij extremistische bewegingen. Radicalisering – en dan specifiek radicalisering tot
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extremisme - beschouwen wij dan ook als het proces waarin een persoon (of een groep, of zelfs een
samenleving) zich in toenemende mate identificeert met extremistische ideeën en groeperingen en in
toenemende mate bereid is om overeenkomstig te handelen. Ten vierde, hoewel radicalisering dus ook
groepsgewijs kan plaatsvinden, richten wij ons in dit onderzoek specifiek op het individu.
Andere centrale begrippen in onze onderzoeksvragen zijn ‘ontvankelijkheid’ en ‘handelen’. Voor dit
onderzoek hebben wij ervoor gekozen om dergelijke definities breed te interpreteren, juist omdat er in de
wetenschappelijke publicaties in kwestie ook vaak uiteenlopende interpretaties van ontvankelijkheid en
handelen worden gehanteerd. Interpretaties die op hun beurt ook weer wijzen op uiteenlopende gradaties
en verschillende dimensies of aspecten van die ontvankelijkheid en dat handelen. Bij ontvankelijkheid kan
het bijvoorbeeld specifiek gaan om het onderschrijven van extremistische opvattingen, maar ook om het
(moreel) steunen of goedkeuren van extremistische groepen. Ook extremistisch handelen kan verschillende
vormen aannemen, van terroristisch geweld en hate crimes tot logistieke en financiële ondersteuning van
dergelijke groepen en hun acties. Terrorisme scharen wij dus ook onder extremistisch handelen. Verder
rekenen wij politiek en inter-etnisch geweld ook tot extremistisch geweld, maar laten wij geweld in
oorlogen en burgeroorlogen buiten beschouwing vanwege het ontbreken van een eenduidige relatie tussen
dergelijke geweld an sich en extremische motieven.
Last but not least is daar nog het begrip ‘condities’. Ook dit vatten wij breed op, in de zin van alle
mogelijke factoren of omstandigheden die bijdragen aan de genoemde ontvankelijkheid en handelingen.
Hieronder werken wij dit verder uit.

1.4 Conceptueel raamwerk en globale methode
Om empirische literatuur op het gebied van radicalisering te vinden en te filteren op ‘condities’ van het
radicaliseringsproces, is een conceptueel raamwerk onontbeerlijk. De concepten van een dergelijk
raamwerk sluiten idealiter zoveel mogelijk aan bij het type factoren (of condities) dat in de literatuur wordt
onderzocht, zodat zoveel mogelijk relevante informatie wordt gevonden. Dit maakt het tegelijkertijd ook
mogelijk om vanuit de veelvoud een veelvormigheid van de empirische vondsten te abstraheren en
zodoende antwoord te geven op de centrale onderzoeksvragen.
Het conceptuele raamwerk voor dit onderzoek is deels gebaseerd op het model en theorie van
radicalisering zoals dat is uitgewerkt in de publicatie Psychological Perspectives on Radicalization (Feddes
et al., 2020). Het genoemde model onderscheidt op basis van de wetenschappelijke stand van zaken reeds
een grote verscheidenheid aan factoren die bijdragen aan het radicaliseringsproces – factoren die wij
evenwel aanvullen en nuanceren, deels ook naar aanleiding van het grootschalige literatuuronderzoek waar
wij in dit rapport verslag van doen. Het resultaat is het model zoals dat hieronder staat afgebeeld (zie
Figuur 1.1).
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STRUCTURELE FACTOREN

FASE 3:
ACTIE

CAPACITEIT

TRIGGER FACTOREN

GELEGENHEID

FASE 2:
GROEP

GROEPSFACTOREN

FASE 3:
GEVOELIG
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WEERBAARHEID
PERSOONLIJKHEID
DEMOGRAFIE

Figuur 1.1. Theoretisch model van radicalisering, met drie fasen van radicalisering (de gevoeligheids-,
groeps- en actiefase), en verschillende factoren die kunnen bijdragen aan een opwaartse beweging
(richting verdere radicalisering) en een neerwaartse of zijwaartse beweging (richting deradicalisering of
disengagement). Het blauwe schild symboliseert weerbaarheid tegen radicalisering.
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Zoals uit dit model al blijkt, zien wij radicalisering als gefaseerd proces, ondanks de eerder aangestipte
kritiek op zogenaamde fasemodellen van radicalisering.2 Wij gaven al aan dat er veel kritiek is geuit op
zogenoemde fasemodellen van radicalisering, bijvoorbeeld omdat deze te deterministisch en lineair
(zouden) zijn. Dit wordt ook geïmpliceerd door de metafoor van radicalisering als een lopende band waar
je niet af kunt springen en die onherroepelijk leidt tot extremistisch geweld. Of omdat fasemodellen vaak
te veel nadruk op een bepaald aspect of een specifieke dimensie van radicalisering leggen, zoals het
cognitieve, ideologische aspect.
In ons model is daar echter geen sprake van. Wij onderscheiden drie successieve fasen – de
gevoeligheidsfase, de groepsfase en de actiefase – maar benadrukken tegelijkertijd dat deze route niet
onvermijdelijk is en dat iemand bijvoorbeeld ook tussentijds uit kan stappen, of (tijdelijk) een stap terug
kan zetten. Vandaar dat de pijlen bij de verschillende fasen van het model ook naar beneden en naar de
zijkanten wijzen. Ook zijn de drie fasen zo breed geïnterpreteerd dat, zoals later ook zal blijken bij de
uiteenzetting van de afzonderlijke factoren, verschillende soorten drijfveren of factoren kunnen bijdragen
aan het ontstaan van gevoeligheid voor radicalisering, de identificatie met (en mogelijk daadwerkelijke
toetreding tot) de groep en de stap naar het daadwerkelijke (gewelddadige of anderszins illegale) handelen
in de actiefase. Wat wij met deze fasen willen aangeven, is dat iemand die extremistisch geweld pleegt in
ieder geval al deze fasen heeft doorlopen; ook de zogenaamde ‘lone wolfs’, van wie vaak wordt gedacht dat
zij volledig buiten een groep opereren. Zelfs deze eenlingen, zo suggereert namelijk recent onderzoek,
onderhouden sociale banden via welke zij (verder) radicaliseren en via welke zij middelen en
trainingsmogelijkheden aangereikt krijgen om een aanslag te kunnen plegen (Hofmann, 2020; Schuurman
et al., 2019). Daarnaast hanteren wij een brede interpretatie van de notie van groepen, waaronder
bijvoorbeeld ook virtuele gemeenschappen vallen.
Het voordeel van dit fasemodel is ook dat de drie fasen deels samenvallen met de onderzoeksvragen:
de vraag naar de ontvankelijkheid voor extremistische ideeën en groepen (onderzoeksvraag 1) valt vrijwel
samen met de gevoeligheidsfase van het model, terwijl de vraag naar de stap naar geweld en ander
extremistisch handelen (onderzoeksvraag 2) identiek is aan de vraag naar de transitie naar de actiefase. Ook
maakt het gefaseerde model het mogelijk om, in het licht van onze derde onderzoeksvraag, te bepalen hoe
op verschillende momenten kan worden ingegrepen op verschillende eigenschappen en processen, om zo
(verdere) radicalisering en extremisme te voorkomen.
Om te voorspellen of verklaren welke individuen wel of niet ontvankelijk zijn voor extremistische
ideeën, en/of overgaan op extremistische handelingen, wijst het model naar verschillende relevante

2

Zie voor een uitgebreide behandeling en verwerking van deze kritiek op fasemodellen ook hoofdstuk 3 van

Psychological Perspectives on Radicalization (Feddes et al., 2020).
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factoren, op uiteenlopende niveaus. Deze worden hier kort uiteengezet, maar komen in de afzonderlijke
hoofdstukken uiteraard uitgebreider aan bod. Zo hebben structurele factoren betrekking op
omstandigheden op nationaal of regionaal niveau, ook wel macro-niveau genoemd. Dat kunnen
bijvoorbeeld omstandigheden als armoede of economische ontwikkeling zijn, maar ook de vormgeving van
het politieke systeem of het nationaal overheidsbeleid, die kunnen samenhangen met meer of minder
extremistisch geweld. Iets soortgelijks kan worden gezegd van een factor op microniveau (oftewel het
niveau van het individu), namelijk de demografische kenmerken van een individu. Iemands geslacht,
leeftijd, arbeidsmarktpositie of geloof kan het bijvoorbeeld in potentie waarschijnlijker (of minder
waarschijnlijk) maken dat iemand (verder) radicaliseert.
Op micro-niveau is ook een grote rol weggelegd voor factoren gerelateerd aan iemands
persoonlijkheid. Persoonlijkheid vatten wij hier breed op en kan te maken hebben met iemands (vaste)
overtuigingen, waarden en attitudes, of iemands geestelijke gezondheid (en de aanwezigheid van specifieke
geestelijke stoornissen). Wij kijken hier ook naar bepaalde dominante of sterk gevoelde psychologische
behoeften of drijfveren - zo onderscheiden wij onder meer de behoefte aan significantie, zingeving,
identiteit en rechtvaardigheid. Overigens zijn er bij deze persoonlijkheidsgebonden factoren ook de nodige
raakvlakken met factoren die juist bijdragen aan weerbaarheid. Veelal worden hier persoonlijke
kenmerken (zoals waarde-oriëntaties) en vaardigheden (zoals cognitieve of emotionele vaardigheden)
onder verstaan die iemand minder ontvankelijk maken voor radicalisering, of de stap naar geweld.
Mocht een individu toch ontvankelijk blijken voor radicalisering, en daadwerkelijk (willen) toetreden
tot een extremistische groep, dan spelen ook de kenmerken en interne processen van extremistische
groeperingen een rol; factoren op meso-niveau (oftewel groepsniveau), die logischerwijs veelal in de
groepsfase van het model een rol spelen. Voorbeelden van groepsprocessen zijn: het aanzetten tot wij-zij
denken, of het ervaren van bedreiging of achterstelling van de groep, wat groepsleden vervolgens in de
richting van de actiefase kan duwen. In de transities tussen verschillende fasen in het radicaliseringsproces
spelen triggerfactoren overigens ook vaak een rol: dit zijn concreet observeerbare gebeurtenissen die
aanwijsbaar invloed hebben op de richting en de snelheid van het (de)radicaliseringsproces (Feddes et al.,
2015; Feddes et al., 2020). Te denken valt bijvoorbeeld aan het overlijden van een naaste, een aanvaring
met autoriteiten, de confrontatie met propaganda, het verbreken van banden met familie of vrienden en
concrete politieke maatregelen of militaire acties. Dergelijke gebeurtenissen kunnen iemand zowel
ontvankelijk maken voor extremistische ideeën, als iemand het laatste zetje geven om tot handelen over te
gaan.
Bij de stap naar extremistisch handelen spelen tenslotte ook capaciteits- en gelegenheidsfactoren
een rol. Dit zijn factoren die over het algemeen vooral van belang zijn bij het ontstaan van gedrag, en in
ons model dus met name voor de actiefase van het radicaliseringsproces. Capaciteitsfactoren dragen er in
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de context van dit onderzoek aan bij dat iemand in staat is om extremistisch geweld te plegen, bijvoorbeeld
het vergaren van bepaalde kennis of vaardigheden, of het verlagen van de drempels naar geweld, terwijl
gelegenheidsfactoren – de naam zegt het al – iemand de gelegenheid kunnen bieden om dat geweld te
plegen. Denk hierbij aan het ontbreken van beveiliging bij de doelwitten, of ineffectieve
veiligheidsinstanties.

1.5 Structuur en opzet
De volgorde van factoren zoals hierboven beschreven is ook de volgorde van de hoofdstukken waarin ze
worden besproken: wij beginnen bij structurele factoren (hoofdstuk 3) en bespreken vervolgens
demografische factoren (hoofdstuk 4), persoonlijkheidsfactoren (hoofdstuk 5), groepsfactoren
(hoofdstuk 6), triggerfactoren (hoofdstuk 7) en capaciteits- en gelegenheidsfactoren (hoofdstuk 8). Het
enige verschil is dat wij de weerbaarheidsfactoren als laatste conditie of factor voor radicalisering bespreken
(hoofdstuk 9), omdat die deels een brug vormen naar het laatste hoofdstuk over interventiemogelijkheden
in het radicaliseringsproces (hoofdstuk 10). In de hoofdstukken over de diverse factoren proberen wij aan
te geven in hoeverre deze bijdragen aan de ontvankelijkheid voor extremistische ideeën en groeperingen
(onderzoeksvraag 1 of OV-1), of de stap naar extremistisch geweld en andere vormen van extremistisch
handelen (onderzoeksvraag 2 of OV-2). De derde en laatste onderzoeksvraag (of OV-3), naar hoe en
wanneer er kan worden ingegrepen op deze twee momenten (of fasen) van het radicaliseringsproces
behandelen wij in een afzonderlijk hoofdstuk, namelijk hoofdstuk 10.
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2. Methode
2.1 Inleiding
Middels een systematische literatuurstudie is in kaart gebracht wat reeds bekend is over radicalisering en
deradicalisering, alsmede evaluatiestudies over interventies die beogen radicalisering te voorkomen en
tegen te gaan. Hierbij is gericht op alle artikelen die in peer-reviewed tijdschriften zijn gepubliceerd en die
primaire empirische data bevatten rondom dit thema. Alle publicaties in het Nederlands, Engels en Duits
zijn hierbij meegenomen. Voor het selecteren van deze literatuur is het PRISMA-model gevolgd (zie Figuur
2.1; Moher, et al., & de PRISMA-groep, 2009). Manuscripten zijn geselecteerd op basis van een digitale
databasestudie, aangevuld met citation tracking in referentielijsten, expert-consultatie middels direct
verzoek aan collega-onderzoekers (sneeuwbalmethode) en relevancy ranking in Google Scholar (dit betreft
het doornemen van de eerste 200 zoekresultaten gesorteerd op relevantie).

2.2. Digitale database
2.2.1 Digitale databronnen
Manuscripten zijn gezocht in twee grote online databases: PsycINFO en Social Science Citation Index
(SSCI).3 Deze databases zijn verkend op 3 maart 2020. In eerste instantie werd een verkenning uitgevoerd
met sets van zoektermen op basis van de titel van het manuscript, de abstract en bijgesloten keywords in de
digitale databases. PsycINFO is de belangrijkste database voor studies op het gebied van gedrag. SSCI is
onderdeel van de Web of Science Corce Collection. De SSCI wordt veel gebruikt door
informatiespecialisten

om

studies

te

zoeken.

De

SSCI

bevat

bovendien

ook

andere

sociaalwetenschappelijke disciplines, naast psychologie (criminologie, politieke wetenschappen, social
work). Tenslotte bevat de SSCI studies uit tijdschriften met een impact factor. Dit is een maat die aangeeft
hoe vaak een gemiddeld artikel uit het betreffende tijdschrift in een bepaald jaar geciteerd is.4

3

Op aanraden van UvA-bibliothecaresse J. Staaks, MSc. is gekozen voor deze twee databases.

4

Naast PsycINFO en SSCI zijn twee andere databases overwogen. Uiteindelijk is ervoor gekozen deze niet te

gebruiken. Hoofdreden hiervoor was het beperken van het aantal studies, omdat al zeer veel literatuur werd gevonden
met gebruik van bovenstaande databases (zie Figuur 2.1). Met de huidige bezetting en middelen was het niet haalbaar
om meer dan 13.000 artikelen door te nemen. De database Heinonline is geraadpleegd, maar uit een eerste screening
bleek dat deze database veel studies opleverde die inhoudelijk niet relevant waren voor deze systematische review.
Tenslotte is ook Scopus overwogen. Omdat Scopus qua reikwijdte erg veel lijkt op Web of Science, waar de SSCI
onderdeel van is, had deze database weinig toegevoegde waarde voor het onderzoek, en is deze uiteindelijk dus niet
gebruikt (met uitzondering van het SSCI onderdeel).
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2.2.2 Criteria van inclusie en exclusie
Studies zijn geïncludeerd indien primaire data zijn beschreven over radicalisering of deradicalisering en/of
interventies die gericht zijn op het voorkomen en tegengaan van radicalisering. Manuscripten zonder
empirische data en manuscripten die niet peer-reviewed zijn (zoals dissertaties en boekhoofdstukken) zijn
geëxcludeerd. Tijdens het lezen van de studies in de selectiefase (zie Figuur 2.1), kwamen wij veel studies
tegen naar stemgedrag. Gekozen is om studies die enkel over stemgedrag gaan (bijvoorbeeld het stemmen
voor een extreemrechtse politieke partij), te excluderen. Hiertoe is besloten omdat stemmen voor een
politieke partij onder ‘normaal’ gedrag valt: iemand doet in een dergelijk geval mee aan de democratie en
probeert op vreedzame wijze zijn of haar doelen te bereiken.

2.2.3 Zoekstrategie
Met ondersteuning van de medewerkers van de bibliotheek van de Faculteit Maatschappij & Gedrag aan de
Universiteit van Amsterdam, zijn de zoektermen voor de literatuurstudie opgesteld. Dit heeft vier series
van zoektermen opgeleverd waarmee gezocht is naar relevante manuscripten. De eerste serie beoogde
studies naar radicalisering en deradicalisering te vinden. De tweede serie besloeg een methodologisch filter,
om zo manuscripten met primaire data te vinden. De derde serie was erop gericht studies naar voorspellende
en samenhangende factoren van radicalisering te vinden. De vierde en laatste serie is opgesteld om
manuscripten die gaan over interventies om radicalisering te voorkomen en tegen te gaan te vinden. In de
verkenning is ingesteld dat manuscripten die voldoen aan serie één, twee en drie, of serie één twee en vier,
worden geselecteerd.

2.2.4 Zoektermen Set 1
political radicalism/ OR extremism/ OR terrorism/ OR (deradicali* OR ethno* violen* OR extreme left OR
extreme right* OR extremis* OR far-left OR far-right OR foreign fighter* OR ideologic* violen* OR lone
actor* OR lone wol* OR mentally ill loner* OR radical left OR radical right OR radicali* OR religious
attack* OR religious violen* OR suicide attack* OR suicide bomber* OR terroris* OR white supremacy
OR alqaeda OR al-qaeda OR al-shabaab OR Basque homeland OR berlin attack OR daesh OR (ETA ADJ3
(spain OR spanish OR basq*)) OR eu*kadi ta a*suna* OR farq OR hamas OR hezbolla* OR irish
republican army* OR isil OR isis OR islamic state OR jihad* OR khmer rouge OR london attack OR nice
attack OR palestin* liberat* OR paris attack OR red khmer* OR taliban* OR tamil tiger*).ti,ab,id.

2.2.5 Zoektermen Set 2
(experimental replication OR field study OR focus group OR interview OR longitudinal study OR
qualitative study OR quantitative study).md. OR (ancova OR anova OR cohen*s D OR control condition*
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OR control group* OR cross-sectional* OR data OR design* OR effect size* OR inventory OR linear
regression OR logistic regression OR measurement* OR mediator* OR moderator* OR multiple regression
OR odds ratio OR quantitati* OR questionnair* OR random* OR RCT OR scale* OR structural equation
model* OR field work OR fieldwork OR interview* OR qualitati* OR analys*s OR experiment* OR
method* OR results OR studies OR study).ti,ab,id.

2.2.6 Zoektermen Set 3
risk factors/ OR protective factors/ OR risk assessment/ OR Psychological needs/ OR Need for cognition/
OR (factor* OR predictor* OR correlat* OR associated OR vulnerab* OR foci OR mediat* OR moderator*
OR moderater* OR moderating OR anteced* OR direct effect? OR indirect effect? OR negative effect? OR
positive effect? OR main effect? OR interaction effect? OR path OR pathway* OR related with OR risk
assessment* OR (openness ADJ3 (extrem* OR radical*)) OR trigger* OR key event* OR turning point*
OR life event* OR driver* OR driving force* OR perpetuary circumstance* OR desire? OR quest? OR
((need OR needs) ADJ3 (sensation OR adventur* OR belong* OR certainty OR significance OR justice OR
identity OR excitement OR individual* OR person* OR psychological* OR closure OR cognit*))).ti,ab,id.

2.2.7 Zoektermen Set 4
intervention/ OR (intervention* OR program* OR training* OR treatment* OR prevention OR
counterradicali* OR counter-radicali* OR deradicali* OR effectiveness OR impact OR evaluation OR
assessment* OR war against OR war on OR measures against).ti,ab,id.

2.3 Resultaten
2.3.1 De-duplicatie
Op basis van de verkenning in de databases zijn 13.374 manuscripten gevonden. Hieraan zijn nog eens 70
studies middels relevancy ranking toegevoegd. Middels het programma Zotero zijn duplicaten verwijderd.
Na de-duplicatie waren er in totaal 11.397 manuscripten.

2.3.2 Selecteren manuscripten
Om te beoordelen of de automatische selectie van artikelen correct is verlopen, dat wil zeggen: kan worden
vastgesteld dat de geselecteerde artikelen inderdaad over (de)radicalisering of aan (de)radicalisering
gerelateerde onderwerpen gaan en dat het empirische studies betreffen, werden de 11.397 manuscripten op
relevantie beoordeeld op basis van de titel en abstract. Dit werd gedaan in samenwerking met acht
onderzoeksassistenten. In deze eerste fase ging het om een grove beoordeling van de abstracts van de
artikelen. De keuze diende te worden gemaakt of het artikel zou worden geïncludeerd in de uiteindelijke
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set studies, of dat deze zou worden geëxcludeerd, of dat dit nog onduidelijk was (mogelijk includeren).
Allereerst zijn 100 abstracts op deze manier beoordeeld door de vijf hoofdonderzoekers en acht assistenten.
Incongruenties in beoordeling ('includeer’, ‘excludeer’ of ‘mogelijk includeren’) zijn besproken met de
assistenten, om zo de assistenten op een zo vergelijkbaar mogelijke wijze te laten beoordelen. Van deze
eerste set artikelen waren er, onder de dertien beoordelaars, onenigheden in beoordeling bij 29 van de 100
studies. Dit betekent bijvoorbeeld dat ten minste één beoordelaar de studie zou includeren, terwijl de
overige beoordelaars de studie zouden excluderen. Deze 29 conflicten zijn besproken onder de vijf
hoofdonderzoekers, om zo tot een unanieme beslissing voor inclusie of exclusie te komen. De overige
abstracts zijn onderverdeeld over de acht assistenten. Elke assistent beoordeelde een set met abstracts
variërend tussen de n = 910 en n = 2170 studies. Om een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid van de
beoordelingen heeft elk van de hoofdonderzoekers steeds n = 100 studies uit elk van de acht sets beoordeeld.
Het percentage van overeenkomstige beoordeling was hoog: variërend van 81% tot 92%, met een
gemiddelde van 84,6%. De conflicterende beoordelingen zijn besproken tussen de betreffende assistent en
de onderzoeker, om zo tot een unaniem besluit voor inclusie of exclusie te komen. Na deze bespreking
hebben de assistenten de overige abstracts uit hun sets beoordeeld. Uiteindelijk zijn in totaal 1605
manuscripten geïncludeerd.

2.3.3 Citation tracking
Gedurende de verkenning in digitale databases, is tevens citation tracking uitgevoerd. Hiertoe zijn de
abstracts van artikelen die mogelijk interessant zijn voor citation tracking bijgehouden middels het
toevoegen van een label. De onderzoeksassistenten werden geïnstrueerd om manuscripten van dit label te
voorzien indien het manuscript geen primaire data bevat, maar wel refereert naar voor ons mogelijk
interessante literatuur. Boeken of andere systematische literatuuronderzoeken naar radicalisering hebben
dit label bijvoorbeeld gekregen. In totaal zijn n = 257 manuscripten geselecteerd voor citation tracking.
Hiertoe is het manuscript gelezen en zijn studies uit de literatuurlijst van het betreffende manuscript
bekeken. Op basis hiervan zijn n = 112 nieuwe manuscripten geïncludeerd ter identificatie.

2.3.4 Expert-consultatie
In april 2020 zijn in totaal 55 collega-onderzoekers uit de volgende landen benaderd per email: Australië,
België, Canada, Denemarken, Duitsland, Israël, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Verenigd
Koninkrijk, Verenigde Staten, en Zweden. De achtergrond van de onderzoekers betrof onder meer
criminologie,

geschiedenis,

ontwikkelingspsychologie,

pedagogische

wetenschappen,

politieke

wetenschappen, psychologie, sociologie, en sociale wetenschappen in het algemeen. Deze collega’s zijn
verzocht om manuscripten te delen die voldoen aan de volgende inclusiecriteria:
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Reeds uitgevoerde studies, al dan niet gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften.



Het onderzoek omvat empirische data over radicalisering of deradicalisering en/of evaluatiestudies
gericht op het tegengaan van radicalisering.



Het onderzoek omvat empirische studies met primaire data, of her-analyse van bestaande data.



Het onderzoek kan zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden betreffen.

Gezamenlijk hebben collega’s n = 16 studies per email gedeeld. De onderzoekers hebben zelf nog n = 55
studies van verschillende auteurs toegevoegd, waarvan de indruk was dat deze niet mochten ontbreken aan
de literatuurstudie.

2.3.5 Relevancy ranking
Op 9 maart 2020 is relevancy ranking uitgevoerd in Google Scholar. Dit is een efficiënte methode om de
meest geciteerde artikelen te vinden, ook wanneer deze niet in een tijdschrift met impactfactor verschenen
zijn. De volgende reeks zoektermen is hierbij gebruikt: radicalisation | terrorists | terrorism | extremism |
extremists | deradicalisation | “extreme left” | “extreme right” factors | triggers |”key events” | “turning
point” | intervention | program | training | impact | evaluation | quantitative | random | qualitative. De
eerste 200 resultaten zijn gescreend, waarvan vervolgens 70 manuscripten zijn geselecteerd. Deze n = 70
zijn toegevoegd aan de set in de identificatiefase.

2.3.6 Inhoudelijke relevantie screening en kwalitatieve synthese
In totaal zijn 1605 artikelen geselecteerd op basis van de titel en abstract op inhoudelijke relevantie. De
geselecteerde studies zijn door de onderzoekers met ondersteuning van twee onderzoeksassistenten gelezen
en gecategoriseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van het programma Mendeley. In Mendeley is voor elke
studie systematisch bijgehouden waar de studie over ging en hoe het onderzocht is. Dit is gedaan door het
toekennen van tags (zie Tabel 1 in Bijlage 1 voor een overzicht van de gebruikte tags). Studies die niet
voldeden aan alle inclusie- en exclusiecriteria, hebben de tag ‘exclude’ toegekend gekregen. In totaal zijn
uiteindelijk 707 studies geïncludeerd voor de kwalitatieve synthese. Dit rapport baseert zich op de
onderzoeksresultaten zoals beschreven in deze 707 manuscripten. Mendeley biedt de mogelijkheid om alle
studies die eenzelfde tag hebben gekregen weer te geven. Zo kan men in één keer bijvoorbeeld alle studies
over triggerfactoren bekijken. Deze functie is veelvuldig gebruikt bij de kwalitatieve synthese en het
schrijven van dit rapport.
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In Figuur 2.1 zijn de stappen van de analyse middels het PRISMA-model weergegeven. Deze diagram geeft
de verschillende stappen van de systematische literatuurstudie weer. Uiteindelijk zijn 707 artikelen

Uiteindelijke selectie

Relevantie

Selectie

Identificatie

geselecteerd die aan de inclusie-eisen voldeden, waarvan 91 evaluatiestudies waren.

Manuscripten geïdentificeerd
door online databaseverkenning
n = 13.374

Manuscripten verkregen via
referenties (n = 112),
direct verzoek aan onderzoekers
(n = 16 en n = 55),
en relevancy ranking (n = 70)
n = 253

Manuscripten gescreend op abstract en titel
n = 13.627

Manuscripten geselecteerd
op inhoudelijke relevantie
n = 1605

Manuscripten uitgesloten
(dubbele manuscripten,
relevantie op basis van
abstract en titel)
n = 12.022

Niet relevante artikelen
verwijderd
n = 891

Manuscripten meegenomen in
kwalitatieve synthese
n = 707
waarvan
Evaluatiestudies n = 91

Figuur 2.1. PRISMA-model, selectie van manuscripten in de systematische literatuurstudie.
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2.7 Onderzoeksmethoden geïncludeerde studies
Wanneer de 707 geïncludeerde studies nader worden bekeken, valt een aantal dingen op. Ten eerste, veel
van de empirische onderzoeken naar radicalisering zijn in de laatste vijf jaar uitgevoerd (zie Figuur 2.2).
Dit is in lijn met de bevindingen van Schuurman (2019), die constateerde dat het gebruik van primaire data
in onderzoek naar radicalisering de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen.

Figuur 2.2. Publicatiejaar van de 707 geïncludeerde studies.

Ten tweede valt op dat ruim driekwart van de empirische studies kwantitatieve onderzoeksmethoden
(n = 553) omvatten, en ongeveer een-derde kwalitatieve onderzoeksmethoden (n = 252). Wanneer deze
getallen worden opgeteld komt men niet precies op 707 uit, omdat in sommige studies gebruik gemaakt
wordt van meerdere onderzoeksmethoden. In een groot deel van de studies met kwantitatieve
onderzoeksmethoden zijn bestaande databases gebruikt (n = 185, zie Figuur 2.3). Ook zijn er veel
vragenlijststudies uitgevoerd (n = 115) en is veel onderzoek correlationeel van aard (n = 73). Timeseriesstudies, waarin meetmomenten worden herhaald (n = 53), en cross-sectionele studies (n = 24) zijn ook
relatief vaak uitgevoerd. Bij de kwalitatieve onderzoeksmethoden is het afnemen van interviews de meest
gekozen methode (n = 94, zie Figuur 2.4). Ook case studies (n = 59), het analyseren van video, teksten,
foto’s of webpagina’s (n = 37), en archiefstudies (n = 33) zijn veel gekozen methoden.
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Figuur 2.3. Verdeling van kwantitatieve onderzoeksmethoden. Van de 707 geïncludeerde studies worden
in 553 studies kwantitatieve methoden gebruikt.

Figuur 2.4. Verdeling van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Van de 707 geïncludeerde studies worden in
252 studies kwalitatieve methoden gebruikt.
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Wanneer men kijkt naar de interventiestudies, valt op dat bij een relatief groot deel niet eenduidig naar
voren komt over welke fase deze studie gaat (n = 27, zie Figuur 2.5). Dit betekent dat de interventie
bijvoorbeeld wordt ingezet in verschillende fases. Echter, er zijn ook studies die onder ‘interventies’ zijn
geschaard indien een belangrijke suggestie wordt gedaan voor een mogelijke interventie. Deze interventie
is dan nog niet onderzocht en is om deze reden gecodeerd als ‘geen fase’. Tijdens de kwalitatieve synthese
is besloten een extra tag aan te maken om studies met belangrijke adviezen eenvoudig terug te kunnen
vinden. Deze tag is ‘Interventions_Advise’ genoemd en is aan n = 41 studies toegekend (zie Bijlage 1,
Tabel 1).

Onderzochte interventies zijn veelal uitgevoerd met veroordeelde terroristen, die in de actiefase
zitten (n = 39). Ook zijn er veel preventiestudies gericht op mensen in de gevoeligheidsfase (n = 23). De
groepsfase lijkt zeer lastig te onderzoeken, met slechts n = 14 studies die hierop gericht zijn.

Figuur 2.5. Verdeling interventiestudies naar fase van radicalisering.

33

Tenslotte hebben de onderzoekers de 707 geïncludeerde studies gelezen en gecodeerd. Deze codering is
terug te zien in de indeling van de hoofdstukken van dit rapport. In Tabel 2.1 zijn alle onderwerpen die
gecategoriseerd zijn bij het lezen van de artikelen weergegeven per fase. Zo zijn er bijvoorbeeld 58 artikelen
waarin een triggerfactor is beschreven die onderzocht is in de gevoeligheidsfase. In Tabel 2.1 is tevens
weergegeven welke extremistische ideologie in de studies is onderzocht. Wat opvalt is dat aan zeer veel
studies (n = 313) de tag ‘Overig/Algemeen’ is toegekend. Dit betekent dat deze studies ofwel niet duidelijk
definieerden welke ideologie de onderzochte deelnemers aanhingen (bijvoorbeeld wanneer een gemengde
database is onderzocht), of een andersoortige extremistische ideologie is onderzocht. Hiernaast is in de
meeste onderzoeken islamitisch radicalisme onderzocht (n = 235), gevolgd door studies naar rechtsextremisme (n = 106).
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Tabel 2.1.
Onderzochte factoren, totalen en gecategoriseerd naar fase.
Gevoeligheidsfase Groepsfase

Actiefase

Totaal

Structurele factoren

23

10

75

163

Demografische factoren

53

17

17

110

Triggerfactoren

58

38

73

159

Groepsfactoren

86

53

93

256

Gelegenheidsfactoren

10

23

80

133

Capaciteit factoren

19

24

49

81

Persoonlijkheidsfactoren

104

39

71

223

Emotionele weerbaarheid

13

5

3

29

Cognitieve weerbaarheid

17

11

7

48

Gedragsmatige weerbaarheid

16

10

12

37

Ideologie: extreemlinks

12

10

14

38

Ideologie: extreemrechts

49

23

26

106

Ideologie: radicale islam

88

47

64

235

Ideologie: separatist

18

8

37

83

Ideologie: single case

3

2

7

16

Ideologie: overig / algemeen

67

28

133

313

Noot. Een overzicht van het aantal keer dat verschillende factoren zijn gecategoriseerd in, respectievelijk:
de gevoeligheidsfase, groepsfase en actiefase, evenals het totaal aantal studies waarin deze factor is
onderzocht. Scores in de kolom ‘Totaal’ kunnen afwijken van de optelsom van de eerste drie kolommen
(Gevoeligheidsfase, Groepsfase, Actiefase) voor een factor (horizontale regel). Deze optelsom kan hoger
uitkomen wanneer in onderzoeken meerdere fasen zijn onderzocht. Maar deze optelsom kan ook lager
uitkomen, omdat het voor sommige onderzoeken niet duidelijk was welke fase is onderzocht (in dit geval is
er géén tag indicatief voor onderzochte fase toegekend).

2.4 Literatuur buiten literatuurlijst ter ondersteuning van dit hoofdstuk
Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). PRISMA Group: Methods of systematic
reviews and meta-analysis: preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the
PRISMA statement. Journal Clinical Epidemiology, 62, 1006-1012.
Schuurman, B. (2020). Research on terrorism, 2007–2016: A review of data, methods, and
authorship. Terrorism and Political Violence, 32(5), 1011-1026.
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3. Structurele factoren
3.1 Inleiding
Één van de manieren om te achterhalen onder welke omstandigheden of condities iemand radicaliseert, is
om die omstandigheden breed op te vatten en te kijken naar de samenleving als geheel: welke
eigenschappen van die samenleving dragen eraan bij dat sommige van diens leden radicaliseren? Welke
invloed hebben nationale of regionale kenmerken als economische ontwikkelingen, ongelijkheid, of het
politieke systeem? Deze factoren worden vaak structurele factoren of macro-factoren genoemd.
Het voordeel van een dergelijk macro-perspectief is dat er veel cijfers voorhanden zijn, omdat het
om relatief oppervlakkige en daarom goed meetbare kenmerken gaat en je er dus relatief makkelijk een
beeld van kunt vormen. Het nadeel is dat een dergelijk beeld vaak incompleet is en niet gebruikt kan worden
om iets concreet te voorspellen. Als bijvoorbeeld blijkt dat er meer radicalisering voorkomt in landen met
veel armoede, met bepaalde bevolkingssamenstellingen of met een specifiek politiek systeem, dan verklaart
dat nog onvoldoende waarom men radicaliseert. Het blijft immers altijd een kleine minderheid die
radicaliseert, hoe ‘kwetsbaar’ het land ook is.
De rol van structurele factoren is daarmee, vergeleken met veel andere factoren, wat indirecter. Een
structurele factor kan uiteindelijk op tal van verschillende manieren gerelateerd zijn aan (mogelijke)
radicaliseringsprocessen. Een factor als armoede, bijvoorbeeld, kan an sich al een aanleiding zijn voor
ontvankelijkheid voor radicalisering. Het kan echter ook op talloze manieren indirect bijdragen aan
radicalisering: het kan eerder leiden tot gebroken gezinnen en gezondheidsproblemen, het kan leiden tot
minder investeringen in contraterrorisme en beveiliging, het kan ervoor zorgen dat verschillende
bevolkingsgroepen eerder met elkaar moeten concurreren om schaarse middelen en banen (waardoor zij
vijandig tegenover elkaar kunnen staan), et cetera5: allemaal factoren die op hun beurt kunnen bijdragen
aan iemands ontvankelijkheid voor extremistisch gedachtegoed, of de stap naar extremistisch geweld
kunnen bevorderen.
Het verband tussen structurele factoren en radicalisering is daarmee vooral probabilistisch van aard;
de kans is groter dat iemand radicaliseert onder bepaalde nationale of regionale omstandigheden. Dit
probabilistische verband is overigens van toepassing bij verschillende factoren in het radicaliseringsproces
– zoals wij ook in de latere hoofdstukken zullen zien – maar bij deze factoren op macro-niveau is het des
te meer de vraag hoe zij doorwerken in iemands individuele bestaan. Maar hoe indirect of incompleet ook,
structurele factoren zijn door hun feitelijke samenhang met radicalisering en extremisme uiteindelijk wel
van
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radicaliseringsprocessen. Zoals eerder aangegeven zijn er veel gegevens voorhanden; in dit onderzoek
behandelen 163 van de 707 studies één of meer structurele factoren. Als wij daarbij naar de gehanteerde
methoden kijken, dan valt meteen het overwicht van kwantitatieve studies op: 85% van de studies hanteren
een kwantitatieve methode, waarbij her-analyses van bestaande databases en correlationele studies er
bovenuit steken (zie Tabel 3.1).

Tabel 3.1.
Onderzoeksmethoden Structurele factoren.
Kwalitatieve

Aantal

methoden

studies

Case study

11

6%

Database (her)analyse

71

38%

Interview

9

5%

Correlationeel onderzoek

29

34%

Archiefonderzoek

4

2%

Time series onderzoek

28

15%

1

1%

Vragenlijst

10

12%

Focusgroep

1

1%

7

4%

Veldstudie

1

1%

Overig

6

7%

Overig

1

1%

Simulatie

3

4%

Totaal

28

15%

Veldexperiment

1

1%

Longitudinaal onderzoek

1

1%

Cohort

1

1%

Totaal

157

85%

Analyse video, tekst,
foto, of webpagina

Totaal alle studies

185

Percentueel

Kwantitatieve methoden

Aantal

Percentueel

studies

Cross-sectioneel
onderzoek

100%

Noot. Gebruikte onderzoeksmethoden in de studies waarin structurele factoren zijn onderzocht. Sommige
studies hebben meerdere onderzoeksmethoden gebruikt, hierom is het totaal aantal methoden (n =185)
hoger dan het totaal onderzochte studies naar structurele factoren (n = 163).

Empirische studies naar de rol van structurele factoren richten zich zowel op de relatie met ontvankelijkheid
voor extremistische ideeën (OV-1) als de relatie met de stap naar geweld (OV-2). Wat wel opvalt is dat er
veel meer onderzoek is gedaan naar de relatie met geweld (n = 142) en veel minder naar de relatie met
ontvankelijkheid (n = 21). Wellicht heeft dat te maken met het feit dat gegevens over de ontvankelijkheid
van een gehele bevolking (OV-1) veel moeilijker te vinden zijn of vaak helemaal ontbreken, vergeleken
met bijvoorbeeld gegevens over het aantal terroristische aanslagen (OV-2) in een land.
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Het aantal factoren dat men in dit kader onderzoekt zijn schier oneindig, van kenmerken als de
bergachtigheid en de temperatuur van een land, tot de mate van democratie en politieke participatie, tot de
mate van repressie die een staat aan de dag legt. Hieronder worden dergelijke factoren besproken in zes
(sub)categorieën: fysieke omgeving (paragraaf 3.2), bevolkingssamenstelling (3.3), sociaal-economische
situatie en ontwikkeling (3.4), politiek en staat (3.5), beleid (3.6) en polarisatie, conflict en geweld (3.7).
Daarbij wordt ook telkens weergegeven hoeveel studies een bepaald verband met ontvankelijkheid voor
extremisme of extremistisch handelen vinden; aantallen die wij in de meest voorkomende gevallen ook
samenvatten in figuren. Onder deze aantallen gaan zowel significante verbanden in kwantitatieve studies
schuil, als verbanden die in meer kwalitatieve studies duidelijk naar voren komen. Vanwege het grote aantal
factoren dat in veel van de afzonderlijke studies worden onderzocht, hebben wij er hiervoor gekozen om
alleen daadwerkelijk aangetoonde significante verbanden mee te nemen in de analyse, of die verbanden nu
negatief of positief zijn. Wij laten dus niet zien hoeveel studies geen verband vinden bij bepaalde factoren,
maar brengen tegelijkertijd ook de nodige nuance aan door wel uitkomsten mee te nemen die naar meer
diverse, conditionele of anderszins genuanceerde verbanden wijzen. In de conclusie (paragraaf 3.8) vatten
wij tenslotte de bevindingen omtrent structurele factoren en radicalisering samen, door antwoord te geven
op de eerste twee onderzoeksvragen.

3.2 Fysieke omgeving: bergrijke, warme en grote landen
Een klein aantal studies besteedt aandacht aan geografische factoren die correleren met terroristisch geweld
(OV-2). Zo kijkt één studie onder meer naar hoe bergrijk het gebied in kwestie is. Het blijkt een zeer goede
voorspeller te zijn voor terroristisch geweld, waarna de auteurs de zogenaamde ‘rough terrain hypothesis’
erbij halen, volgens welke bergrijke omgevingen tactische voordelen bieden aan terroristische groeperingen
(Python et al., 2017). Ook de temperatuur van een land lijkt verbonden te zijn met het aantal terroristische
aanvallen (Craig et al., 2019). De auteurs, die naar 159 landen keken in de periode tussen 1970 en 2015,
vonden een sterk positief verband tussen de hoogte van de temperatuur en het aantal terroristische
aanslagen; een bevinding die de auteurs deels verklaren aan de hand van de zogenaamde ‘heat-aggression’
hypothese, volgens welke mensen in omgevingen met hogere temperaturen bijvoorbeeld meer stressoren
en signalen van agressie (‘aggresive cues’) ervaren en minder zelfcontrole hebben – een zeer relevante
bevinding, met de globale stijging van de temperaturen in het achterhoofd. Ten slotte keek een drietal
studies ook naar het totale oppervlakte van een land, waarbij alle drie de studies een positief verband
vonden: hoe groter het land (in absolute zin), des te meer aanslagen. Een ander, vierde onderzoek dat kijkt
naar het oppervlakte laat echter een ander beeld zien: het vindt dat landen met een groter oppervlakte minder
binnenlands terrorisme voortbrengen, hoewel het transnationale terrorisme niet afnam met een groter
oppervlak (Piazza, 2011).
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3.3 Bevolkingssamenstelling: grote, ‘jonge’ en diverse landen

Figuur 3.1 Extremistisch geweld en bevolkingssamenstelling.
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Noot. Deze figuur toont het aantal onderzoeken (op de Y-as) dat positieve, negatieve of diverse verbanden
vindt

met
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De structurele factor die veruit het vaakst is onderzocht, is die van inwonersaantal, waarbij telkens
hetzelfde verband wordt gevonden. Zo is er één studie die een positief verband vindt tussen inwonersaantal
en ontvankelijkheid voor extremistische ideeën (OV-1), en maar liefst 37 studies die aantonen dat hoe groter
het (absolute) inwonersaantal van een land is, des te meer terroristisch geweld het ervaart (OV-2; zie Figuur
3.1). Aanvullend daarop kijken twee studies ook naar inwonersdichtheid, waarbij hetzelfde positieve
verband wordt gevonden. Naast de pure inwonersaantallen lijkt ook de leeftijdsopbouw van belang bij het
voorspellen van extremistisch geweld: drie studies zien meer terroristisch geweld bij landen met een
zogenaamde ‘youth bulge’, een toestand waarbij – veelal in ontwikkelingslanden – een hoog
vruchtbaarheidscijfer en een verlaging van de kindersterfte leidt tot een relatief groot aantal jonge mensen
in een land. Youth bulge is echter wel een factor die nauw samenhangt met andere factoren die diens effect
‘modereren’. Een onderzoek naar terrorisme in Afrikaanse landen laat namelijk zien dat de impact van een
youth bulge op terrorisme vermindert als de mogelijkheden om onderwijs te volgen ook groeien (Danzell
et al., 2018). Een ander onderzoek, naar 183 landen in de periode tussen 1996 en 2015, toont echter aan dat
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een groot bevolkingsaandeel van jongere mensen juist een probleem wordt als de mogelijkheden in postprimair onderwijs zich uitbreiden (Weber, 2019). En ook dan is het nog de vraag in hoeverre het effect van
de onderwijsmogelijkheden nog beïnvloed wordt door weer andere factoren zoals de situatie op de
arbeidsmarkt. Al deze factoren komen verderop nog aan bod.
Een tweede en uiterst interessant cluster demografische factoren heeft te maken met de diversiteit
van de bevolking. Als wij kijken naar de relatie tussen diversiteit en ontvankelijkheid voor extremistische
ideeën (OV-1), zien wij tegenovergestelde bevindingen. Een van de studies toont aan dat in etnisch
homogene gemeenten (‘counties’) in de Verenigde Staten er (door minderheden) vaker pro-IS ‘google
searches’ worden uitgevoerd (Bail et al., 2018): hoe minder divers, hoe meer ontvankelijkheid voor
extremistische opvattingen dus. Een andere, kwalitatieve studie naar ontvankelijkheid voor ‘white
supremacist beliefs’ wijst er echter op dat juist de (groeiende) diversiteit van de buurt samenhing met een
grotere ontvankelijkheid voor extremistische ideeën (Schafer et al., 2014). Als wij vervolgens naar de relatie
met extremistisch geweld (OV-2) kijken, dan vinden wij een veel eenduidiger beeld, en zien wij dat alle
negen studies een positief verband vinden. In landen met meer etnische, religieuze en (in één studie
onderzochte) linguïstische diversiteit vindt meer terroristisch geweld plaats – nog los van de vraag welke
bevolkingsgroepen dit geweld plegen of ondergaan. Omgekeerd vindt er minder geweld plaats in etnisch
en linguïstisch homogene staten (Avdan & Uzonyi, 2017). Andere studies bevatten iets specifiekere of
genuanceerde bevindingen, zoals het onderzoek van Chermak en collega’s (2006) dat een positief verband
laat zien van diversiteit bij specifiek islamitisch terrorisme (en niet bij links-radicalisme), of de studie van
Kurrild-Klitgaard en collega’s (2006) die een positief verband vinden bij linguïstische diversiteit, maar juist
een negatief verband bij etnische diversiteit.
Overigens neigen de bevindingen omtrent migratie, een gerelateerde factor, ook naar een positief
verband. Zo is er één studie die een positief verband vindt tussen migratie en ontvankelijkheid voor
extremistische ideeën, namelijk het onderzoek van Bail en collega’s (2018) dat aantoont dat het aandeel
van mensen dat buiten de Verenigde Staten is geboren in een gemeente een positieve relatie heeft met de
genoemde ‘pro-IS’ google-searches. Vijf studies vinden dit verband ook bij extremistisch geweld (OV-2),
waaronder studies die kijken naar het aantal inkomende vluchtelingen (Milton et al., 2018; Okafor & Piesse,
2018), naar het aandeel in het buitenland geboren inwoners (Lafree & Bersani, 2014), of naar de impact
van deze beide fenomenen op rechts xenofobisch geweld (Braun & Koopmans, 2010), waarbij
laatstgenoemde studie ook een positief verband vindt tussen emigratie en geweld. Andere studies brengen
interessante nuances aan, zoals Bove en Böhmelt (2016), die stellen dat migratie uit Staten die vatbaar zijn
voor terrorisme inderdaad bijdraagt aan de verspreiding van terrorisme. En nog interessanter; dezelfde
auteurs (Böhmelt & Bove, 2020) vinden in een andere studie dat de culturele nabijheid (‘cultural
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proximity’) tussen migranten en de landen van aankomst de verspreiding van terrorisme via migratie
aanzienlijk dempen.
Dit brengt ons bij de factor van de dominante etniciteit, cultuur of religie van de samenleving in
kwestie. Wij vonden negen onderzoeken waarin er een positief verband werd gevonden tussen deze factor
en terrorisme. Drie studies vinden een relatie tussen landen met een meerderheidsbevolking van moslims,
vooral als er daar ook nog veel jongerenwerkloosheid is (Gouda & Marktanner, 2019). Andere studies
vinden bijvoorbeeld een verband tussen een meerderheidsbevolking van Pashtun in Afghaanse provincies
(Piazza, 2012), of een relatie tussen een hoger bevolkingsaandeel van ‘witte’ mensen en hate crimes tegen
moslims (Disha et al., 2011). Een tweetal studies kijkt ook naar specifieke eigenschappen en opvattingen
van dominante culturen, wat interessante inzichten oplevert. Zo laten Braun en Genkin (2014) zien dat
culturen die het belang van de groep benadrukken boven dat van het individu ook meer zelfmoordterrorisme
kennen. En Gelfand en collega’s (2013) vinden dat de kans op extremisme groter is in landen met een
dominante cultuur die fatalistisch is, starre rolpatronen tussen man en vrouw kent, en in het algemeen weinig
ruimte voor afwijkende opvattingen en leefstijlen biedt.
Tot slot is er nog een restcategorie van demografische factoren die minder vaak onderzocht zijn. Zo
is er een studie die een positief verband vindt tussen, respectievelijk het aantal abortussen (Piazza, 2017)
en echtscheidingen (Freilich et al., 2015) en rechts-extremistisch terrorisme in de Verenigde Staten. Een
studie in Duitsland laat zien dat een hogere levensverwachting samenhangt met een verminderde kans op
terrorisme (Braun & Koopmans, 2017). Tot slot nog een factor die wat vaker aan bod komt in het empirisch
onderzoek naar terrorisme en (ander) extremistisch geweld, namelijk de verstedelijking. Een viertal studies
laten hier een positief verband zien (o.a. Lafree & Bersani, 2014), tegenover één onderzoek dat een negatief
verband vindt (Danzell et al., 2018). Als nuance daarbij vinden bepaalde onderzoeken dat het effect van
deze verstedelijking verschilt per land (Doering & Davies, 2019), of per signatuur van het terrorisme in
kwestie (Chermak et al., 2006 zien een positief verband bij islamitisch terrorisme, maar niet bij links
terrorisme).

3.4 Sociaal-economische situatie en ontwikkeling
Op sociaal-economisch gebied is (het gebrek aan) de algemene economische ontwikkeling en het daaraan
gerelateerde gemiddelde inkomen één van de meest besproken factoren in het radicaliseringsproces.
Enigszins kort door de bocht: leidt armoede tot (meer) radicalisering? Slechts twee van de door ons
gevonden studies gaan in de relatie tussen armoede en ontvankelijkheid voor extremistische ideeën (OV-1).
Een kwalitatieve studie naar Boko Haram laat zien dat haar supporters en leden vooral worden gedreven
door armoede (Musa, 2012). Verder laten Bail en collega’s (2018) zien dat pro-IS zoekopdrachten op
Google vaker voorkomen in armere ‘counties’ in de Verenigde Staten.
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Figuur 3.2. Extremistisch geweld en sociaal-economische omstandigheden.
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Noot. Deze figuur toont het aantal onderzoeken (op de Y-as) dat positieve, negatieve of diverse verbanden
vindt met extremistisch geweld (OV-2) bij verschillende structurele factoren omtrent sociaal-economische
omstandigheden.

Er bestaat echter veel meer onderzoek naar de relatie tussen economische ontwikkeling en het gebruik van
extremistisch geweld (OV-2). In veel van deze studies worden factoren als het bruto nationaal inkomen of
het Bruto Binnenlands Product (BBP) per inwoner gerelateerd aan het aantal terroristische aanslagen in een
land, maar de uitkomsten lopen zeer uiteen. Er zijn 22 studies die een negatief verband tussen economische
ontwikkeling en extremistisch geweld constateren (waarbij meer ontwikkeling dus gerelateerd is aan
minder terroristische aanslagen), terwijl veertien onderzoeken juist een positief verband aantonen (waarbij
meer ontwikkeling juist samenhangt met méér aanslagen; zie Figuur 3.2). Het feit dat er maar liefst 15
studies zijn die geen eenduidig bewijs vinden voor een negatieve of positieve relatie onderstreept deze
ambiguïteit. In een grote vergelijkende onderzoeken vinden Elbakidze en Jin (2015) en Ezcurra (2017) een
omgekeerd U-vormig verloop, waarbij verhoging van het BBP per capita bij relatief lage niveaus de kans
op terrorisme vergroot, terwijl dit bij latere stijgingen in het BBP per capita juist weer afneemt. Andere
onderzoeken vinden een positief verband tussen terrorisme en armoede in sommige landen, maar niet in
andere (Gries et al., 2011; Doering & Davies 2019). Blomberg en collega’s (2004) constateren bijvoorbeeld
dat economische krimp juist in democratische landen met hoge inkomens leidt tot een hogere kans op
terroristische activiteiten, terwijl Choi (2015) stelt dat landen met een hoog niveau van industriële groei
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weliswaar minder terrorisme ervaren, maar wel specifiek meer zelfmoordaanslagen. Benmelech en
collega’s (2012) zien juist weer dat slechte economische omstandigheden niet leiden tot meer terroristische
aanslagen, maar wel tot aanslagen met een hogere ‘kwaliteit’ (bijvoorbeeld met meer doden). Al met al
levert de analyse van armoede op landsniveau dus een onduidelijk beeld op.
Een factor waarvan de invloed wel eenduidiger lijkt te zijn, is inkomensongelijkheid. Twaalf studies
wijzen op een positief verband tussen de hoogte van inkomensongelijkheid en terrorisme (OV-2). Slechts
één studie laat gemengde resultaten zien – waarbij ongelijkheid niet samenhangt met een grotere kans op
aanslagen, maar wel met aanslagen met meer slachtoffers (Benmelech et al., 2012). Bij werkloosheid zien
wij hetzelfde patroon: veertien studies wijzen naar een positief verband, waarbij een aantal ook specifiek
wijzen naar jongerenwerkloosheid (Caruso & Schneider, 2011; Novikov & Koshkin, 2019) of nog
specifieker jongerenwerkloosheid onder moslims (Gouda & Marktanner, 2019). Er is slechts één studie die
een negatief verband laat zien, waarbij meer werkloosheid juist voor minder (rechts-extremistisch)
terrorisme zorgt in de Verenigde Staten (Doering & Davies, 2019), terwijl één studie een (ietwat)
gemengder of genuanceerder beeld laat zien: jongerenwerkloosheid is gerelateerd aan meer binnenlands
terrorisme, maar niet aan meer transnationaal terrorisme (Bagchi & Paul, 2018).
Wanneer wij kijken naar onderwijsniveau op landsniveau zien wij een iets diverser of
genuanceerder beeld: acht studies tonen een negatief verband aan tussen onderwijsniveau en terrorisme
(hoe lager het onderwijsniveau, des te meer terrorisme) terwijl drie studies juist op een positief verband
uitkomen (OV-2). Meestal kijkt men bij het negatieve verband naar de deelname aan secundair of tertiair
onderwijs, hoewel een paar studies zich op geletterdheid richt (des te lager de geletterdheid, des te meer
terrorisme; Ali & Li, 2016; Bravo & Dias, 2006). Studies die een positief verband constateren vinden
interessant genoeg dat, bijvoorbeeld, het geweld toeneemt naarmate de deelname aan het secundair
onderwijs groeit (Weber, 2019). Onderzoeken met meer diverse of genuanceerde bevindingen laten
bijvoorbeeld zien dat (meer en beter) onderwijs in landen waar de economische omstandigheden gunstig
zijn een negatief effect op terrorisme heeft, terwijl dat onder ongunstige omstandigheden juist voor meer
terrorisme zorgt (Brockhoff et al., 2015). Elbakidze en Jin (2015) vinden in het algemeen echter een
omgekeerde U-curve, waarbij het onderwijsniveau van primair tot secundair onderwijs zorgt voor meer
terrorisme, terwijl het van secundair naar tertiair niveau zorgt voor minder aanslagen.
Tot slot zijn er nog een aantal restcategorieën met sociaal-economische factoren die minder vaak
onderzocht zijn. Zo zijn er vier studies die op een positief verband tussen de beschikbaarheid van
technologie (zoals het internet) en terrorisme wijzen (OV-2), terwijl één studie in landen in het
Midden-Oosten juist een negatief verband vindt tussen de beschikbaarheid van telefoons en
terrorisme (Piazza, 2007). Één studie vindt overigens ook een positief verband tussen de aanwezigheid (en
het gebruik) van internet en ontvankelijkheid voor ‘white supremacist beliefs’ (Schafer et al., 2014). Ook
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vindt een onderzoek een negatief verband tussen de omvang van de olie-export en terrorisme, terwijl een
andere studie juist een gemengd beeld laat zien wat betreft de relatie tussen de beschikbaarheid van
natuurlijke bronnen en terrorisme: die relatie is negatief als het gaat om binnenlands terrorisme, maar
positief als het gaat om transnationaal terrorisme (Bagchi & Paul, 2018). Een ander onderzoek richt zich
op de kosten van het levensonderhoud, en vindt dat fluctuaties in de voedselprijzen een significante
voorspeller voor terrorisme zijn, waarbij snelle prijsstijgingen gerelateerd zijn aan meer aanslagen (Piazza,
2013). Tenslotte vindt één onderzoek dat de participatie van vrouwen in de arbeidsmarkt positief is
gerelateerd aan terrorisme - hoe meer vrouwen werken, hoe hoger de kans op rechts-extremistisch geweld
in de Verenigde Staten (Piazza, 2017) – terwijl een andere studie juist een negatief effect vindt, maar dan
specifiek voor islamitisch geïnspireerd terroristisch geweld (Chermak et al., 2006).

3.5 Politiek en staat
Wat van fundamenteel belang is voor een politiek systeem, is dat zij stabiliteit brengt; niet alleen voor het
algemene welzijn van het land, maar blijkbaar ook specifiek voor het voorkomen en tegengaan van
extremistisch geweld. Van de onderzoeken die zich (onder meer) op de factor politieke stabiliteit richten,
bevestigen 32 studies dat politieke instabiliteit – waaronder ook de zogenaamde ‘failed states’ vallen - hand
in hand gaat met hoge aantallen terroristische incidenten (OV-2; zie Figuur 3.3). De voorgenoemde failed
states zijn daarbij de sterkste voorspeller, en ook ‘regime change’ (positief verband met terrorisme) en
‘regime durability’ (negatief verband) worden regelmatig onderzocht. Zie daarvoor bijvoorbeeld het
onderzoek van Piazza (2013b), of de correlationele studie van terrorisme in 101 landen van 1981 tot 2010,
waaruit blijkt dat sociale desorganisatie (zoals revolutionaire of etnische oorlog, negatieve
regimeverandering en genocide) gepaard gaat met een toename van terroristische aanslagen en sterfgevallen
(Fahey & Lafree, 2015). De vraag die zich hier soms wel opdringt is of wij te maken hebben met een ‘kip
of het ei’-verhaal: vindt er veel terrorisme plaats omdat wij te maken hebben met een mislukte staat of de
regime-change, of is het eerder omgekeerd? Andere auteurs komen overigens op een minder eenduidig
beeld uit, zoals Piazza (2008), die geen positief verband vindt tussen ‘regime change’ en terrorisme, maar
wel tussen ‘state failures’ en terrorisme. Ook de factor democratie blijkt een rol te spelen, aangezien
Meierrieks en Schneider (2016) constateren dat democratische verandering op de korte termijn ook tot meer
terrorisme kan leiden, en vindt de enige ‘contraire’ studie een positief verband tussen de duurzaamheid van
democratische regimes (in dit geval in Afrikaanse landen) en terrorisme (Ajide, 2019). Dat vraagt om een
nadere beschouwing van de rol en impact van een democratisch (ofwel een autoritair of dictatoriaal)
systeem.
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Figuur 3.3 Extremistisch geweld en politiek en staat.
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Noot. Deze figuur toont het aantal onderzoeken (op de Y-as) dat positieve, negatieve en diverse verbanden
vindt met extremistisch geweld (OV-2) bij verschillende structurele factoren omtrent politieke en
staatkundige omstandigheden.

Waar vindt vaker radicalisering plaats: in democratieën of in dictaturen? Wat voor sommigen wellicht als
een verrassing zal komen, is dat het vaakst een positief verband wordt gevonden tussen een democratisch
systeem en terrorisme (OV-2): Zeventien studies vinden dit verband, tegenover negen studies die een
negatief verband vinden. Dat is toch een relatief divers beeld, wat ook wordt bevestigd door het hoge aantal
studies (n = 12) met gemengde of meer genuanceerde bevindingen. Bij een negatief verband tussen
democratie en terrorisme kan men de mogelijke verklaring zoeken in het feit dat een democratie het
makkelijker maakt bepaalde grieven te articuleren (zoals ook wordt genoemd door Meierrieks & Schneider
2016), terwijl Ghatak en collega’s (2019) juist vinden dat een democratie in combinatie met politieke
exclusie (toch ook aanleiding voor sterke grieven) en de mogelijkheid om die grieven te uiten, juist zorgt
voor meer terrorisme. In een studie van Savun en Philips (2009), waar een meer gemengd beeld uit naar
voren komt, wordt gesteld dat het afhangt van het buitenlands beleid van democratieën, terwijl Chenoweth
(2010) het competitie-element tussen maatschappelijke groepen dat de democratie kenmerkt aanwijst als
verklaring voor het hogere aantal terroristische aanslagen. Een aantal onderzoeken vindt overigens een
relatie die zich laat omschrijven als een omgekeerde U-curve, waarbij samenlevingen met een gemiddeld
niveau van democratie/democratisering het grootste risico lopen, en strikte autocratieën en volwaardige
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democratieën de minste kans op aanslagen lopen (Bandyopadhyay & Younas, 2011; Gaibulloev et al., 2017;
Kurrild-Klitgaard et al., 2006).
Wat veel democratieën kenmerkt is dat ze ook een rechtsstaat zijn, die haar burgers relatief veel
rechten en vrijheden toekent, van economische rechten tot persrechten tot rechten die de fysieke integriteit
beschermen. Helaas biedt deze factor ook geen uitkomst, en beklijft wederom de meerduidigheid: tien
studies vinden een negatief verband tussen rechten en vrijheden aan de ene kant, en terrorisme aan de
andere, terwijl acht onderzoeken juist een positief verband aantonen (OV-2). In een studie die een negatief
verband tussen de rechtsstaat en terrorisme vindt, wordt gesteld dat het juist ook de kwaliteit van die
rechtsstaat leidend is: hoe meer vrijheden en rechten deze waarborgt, des te minder kans op terrorisme
(Choi, 2010). Een paar studies laten verder nog een genuanceerder beeld zien, bijvoorbeeld door te
constateren dat fysieke integriteitsrechten negatief correleren met terrorisme, maar andere beperkingen voor
overheidshandelen niet (Piazza, 2011), of door een positief verband te vinden bij enerzijds het schenden
van fysieke integriteitsrechten en mensenrechten, maar anderzijds ook het waarborgen van burgerlijke
vrijheden (Avdan & Uzonyi, 2017). Overigens gaan twee studies ook in op de relatie tussen rechtsstatelijke
praktijk en ontvankelijkheid voor extremistische ideeën (OV-1). Zo laat Jou (2016) in een vergelijkende
studie zien dat in nieuwe democratieën met een onafhankelijke rechterlijke macht er minder extremistische
ideeën onder de bevolking leven. Een andere kwalitatieve studie suggereert dat het hier om een causaal
verband gaat: het wijst namelijk naar het gebrek aan gelijke toegang tot rechten als een beweegreden voor
Kuwaiti om zich bij de IS aan te sluiten (Scull et al., 2020).
En dan zijn er ook nog een paar onderzoeken naar specifieke eigenschappen van een democratisch
systeem. Zo vonden wij drie studies die ook naar politieke participatie keken, waarbij tweemaal een
negatief effect voor de relatie met terrorisme wordt gevonden (OV-2; waarbij er dus minder kans op
terroristisch geweld lijkt te zijn naarmate men meer politiek participeert) (o.a. Avdan & Uzonyi, 2017), en
één studie die een gemengd beeld laat zien . Daarnaast laat één studie een positief verband zien tussen een
presidentieel systeem en terrorisme (Foster et al., 2017), en vinden twee studies een positief verband met
proportionele vertegenwoordiging (tegenover een meerderheidsstelsel) (wederom o.a. Forster et al.,
2017), tegenover één studie met negatief verband (o.a. Li, 2005) (OV-2). Dat propotionele
vertegenwoordiging de kans op politiek geweld lijkt verhogen, wordt ook in meer of mindere mate
bevestigd door twee studies die een positief verband vinden tussen het aantal politieke partijen en
terroristisch geweld (o.a. Caruso & Schneider, 2011). Overigens wordt er ook bij ontvankelijkheid voor
extremistische ideeën een soortgelijk verband gevonden (OV-1). Zo laat de bovengenoemde Jou (2016)
zien dat in nieuwe democratieën die een meerderheidsstelsel hanteren – waarbij de kandidaat of partij die
de (absolute of relatieve) meerderheid moet behalen om zetels te veroveren – er vaker extremistische
opvattingen leven. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat in dergelijke stelsels – in tegenstelling tot
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stelsels van evenredige vertegenwoordiging - het als minderheid moeilijker is om politieke invloed uit te
oefenen, waardoor andere (extremistische) alternatieven om de stem te laten horen wellicht aantrekkelijker
worden. Van een dergelijke dynamiek zou ook sprake kunnen zijn bij de bevindingen van Danzell (2011),
die toont dat politieke partijen in landen met een meerderheidssysteem eerder kiezen voor een
extremistische weg door terroristische organisaties op te richten.
Tot slot zijn er twee studies die een meerduidig beeld tonen van de relatie tussen decentralisatie en
terrorisme. Ezcurra (2017) laat bijvoorbeeld zien dat decentralisatie in eerste instantie gerelateerd is aan
minder terrorisme, terwijl de toename van decentralisatie na een bepaalde drempel juist samenhangt met
meer terrorisme. Dreher en Fisher (2010) constateren daarentegen dat politieke decentralisatie geen impact
heeft op het aantal terroristische incidenten, maar dat de decentralisatie van uitgaven dat aantal wel
verhoogt.

3.6 Overheidsbeleid
Nu de rol van het politieke systeem duidelijker is geworden, is het de vraag of er ook invloed uitgaat van
het specifieke beleid binnen dat systeem. Zo blijkt dat de verhoogde openheid van een economie en de
markt, zowel naar binnen als naar buiten toe, leidt tot een verlaagde kans op terroristische aanslagen (OV-2):
vijf studies laten dit negatieve verband zien, tegenover één studie die laat zien dat het openen van de
economie juist samenhangt met méér terroristisch geweld (Ghatak, 2016; zie Figuur 3.4). Andere studies
laten een minder eenduidig beeld zien, zoals Chermak en collega’s (2006) die alleen een positief verband
vinden tussen internationale handel en islamitisch geïnspireerd terrorisme. En een onderzoek naar de rol
van marktkapitalisme constateert dat hogere niveaus van dergelijk kapitalisme samenhangt met minder
anti-Amerikaans terrorisme, terwijl het proces van vermarkting juist zorgt voor een verhoogde kans op
aanslagen (Krieger & Meierrieks, 2015). Bij een gerelateerde factor, buitenlandse investeringen, zien wij
trouwens dat dergelijke investeringen vooral lijken samen te hangen met hogere aantallen aanslagen: drie
studies bevestigen dit (OV-2) (o.a. Danzell et al., 2019). Een ander onderzoek laat niet zo’n sterk verband
zien, maar vindt wel dat sociale overmakingen (social remittances) die binnenkomen in een land zorgen
voor een verlaagde kans op terrorisme (Okafor & Piesse, 2018).
Een (klein) aantal studies kijkt ook naar de relatie tussen extremistisch geweld en specifieke
overheidsuitgaven, of (ander) specifiek inhoudelijk beleid (OV-2). Zo tonen drie onderzoeken aan dat
overheden die (meer) geld uitgeven aan sociale voorzieningen een minder grote kans lopen op
terroristische aanslagen (zie bijvoorbeeld Burgoon, 2006; Krieger & Meierrieks, 2010). Overheden die
meer geld uitgeven aan het leger kunnen juist een verhoogd risico op terrorisme lopen. Dit tonen Tahir en
collega’s (2019) aan voor landen in de sub-Sahara regio, en voor niet-moslimlanden (Tahir, 2020), al toont
de laatste studie ook aan dat dergelijke uitgaven bij moslimlanden juist kan zorgen voor minder terrorisme.
47

Overigens lijkt de overheidsconsumptie in het algemeen, dus de hoogte van de uitgaven van de
overheidssector voor goederen en diensten, ook een verhoogde kans op islamitisch terrorisme met zich mee
te brengen (maar juist niet op links-extremistisch terrorisme; Chermak et al., 2006).

Figuur 3.4 Extremistisch geweld en overheidsbeleid.
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Noot. Deze figuur toont het aantal onderzoeken (op de Y-as) dat positieve, negatieve of diverse verbanden
vindt met extremistisch geweld (OV-2) bij verschillende structurele factoren omtrent overheidsbeleid.

Tenslotte laten enkele studies nog een verband zien tussen de perceptie van overheidsreactie op
natuurrampen en terrorisme (als die reactie negatief wordt beoordeeld is dat verband met terrorisme
positief), tussen politieke nabijheid met de Verenigde Staten en terrorisme (een positief verband;
Ezcurra, 2017) en tussen de politieke ‘kleur’ van de heersende ideologie: als de ‘tegenstander’ aan het
roer staat – in dit geval de Democratische partij – dan vindt er in de Verenigde Staten meer rechtsextremistisch geweld plaats (Piazza, 2017b). Een soortgelijk verband vindt Danzell (2011) overigens ook
voor ontvankelijkheid voor extremistische ideeën (OV-1): een politiek links kabinet verkleint de kans op
het oprichten van nieuwe extremistische organisaties dan een klassiek rechts kabinet, stelt Danzell op basis
van onderzoek waarin 28 landen met elkaar worden vergeleken.
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3.7 Polarisatie, conflict en geweld
Het mag wellicht op een open deur lijken, maar één van de beste voorspellers van terrorisme is of er in een
gegeven land al extremistisch geweld plaatsvindt. Er zijn 23 studies die dit positieve verband vinden,
waarbij de meesten specifiek kijken naar terroristische aanvallen – aanslagen in het verleden zijn een goede
voorspeller voor toekomstige aanslagen- maar een negental studies kijkt bijvoorbeeld (ook) naar
burgeroorlogen (OV-2; zie Figuur 3.5). Daarnaast vonden wij één studie die middels een enquête onder
Belgische jongvolwassenen aantoonde dat het plaatsvinden van terroristische aanvallen ook de kans op
ontvankelijkheid voor extremistische ideeën vergroot (Frounfelker et al., 2019). Overigens lijkt de media
in deze dynamiek ook een rol te spelen, aangezien vier studies wijzen op een positief verband tussen
berichtgeving in de media over extremisme en extremistisch geweld enerzijds en radicalisering anderzijds.
Twee van deze studies vinden een positief verband met ontvankelijkheid voor extremistische ideeën (OV1). Daarbij gaat het onder meer om berichtgeving door de terroristische organisaties zelf, zoals wordt
geconstateerd met betrekking tot de PKK/KCK (Özeren, 2014). Maar ook berichtgeving in de reguliere of
algemene media kunnen zorgen voor een grotere ontvankelijkheid: Jetter (2019) laat bijvoorbeeld zien hoe
berichtgeving over Al-Qaeda heeft geleid tot meer zoekopdrachten op het internet die indicatief zijn voor
radicalisering. Maar het blijft dus niet altijd bij ontvankelijkheid, want dergelijke berichtgeving lijkt ook
samen te hangen met extremistisch geweld (OV-2). Braun en Koopmans (2010) laten in een studie naar
etnisch geweld in Duitsland tussen 1990 en 1995 ook zien dat berichtgeving over extremisme kan leiden
tot etnisch geweld. Ernstig geweld, geweld dat op de voorpagina van een krant verschijnt met een foto, of
waarover in meer dan één bron wordt gerapporteerd, leidt eerder tot andere gewelddadige incidenten. En
ook het wekelijkse aantal negatieve uitspraken over immigranten in de media, zo stellen ze, verhoogt de
mate van geweld. “Elk negatieve statement verhoogt het risico van geweld met meer dan vijf procent” (p.
119). In een recentere studie van Jetter (2019) wordt eenzelfde verband gevonden, maar dan tussen
berichtgeving over Al-Qaeda in de Amerikaanse media en aanslagen van diezelfde extremistische groep.
Gemiddeld genomen, stelt hij, hangt berichtgeving over Al-Qaeda tussen 2001 en 2015 samen met 0.2 –
0.3 meer aanslagen van deze groep per dag in de eerste één tot vier weken. Overigens hangt de berichtgeving
samen met meer populariteit voor de groep online, en met meer online zoektochten die mogelijk indicatief
zijn voor radicalisering (zoektermen als ‘jihad’ en Al-Qaeda’s tijdschrift Inspire; (OV-1). Dit alles wijst
indirect ook naar de rol van terroristische aanslagen – via berichtgeving in de media – als triggerfactor voor
radicalisering en geweld: zie daarvoor ook hoofdstuk 7.
Deze relatie tussen (extremistisch) geweld en radicalisering suggereert ook de relevantie van een
bredere dynamiek van polarisatie – een factor die wij ook terugvinden in de empirische literatuur. Zo vinden
drie onderzoeken een positief verband tussen etnische polarisatie en terrorisme (Krieger & Meierrieks,
2010; Python et al., 2017), en twee studies een positief verband tussen politieke polarisatie en terroristisch
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geweld (Chenoweth, 2010; Rees et al., 2019; OV-2). En ook bij ontvankelijkheid voor extremistische
ideeën (OV-1) legt een studie het verband met polarisatie. Volgens het onderzoek van Bail en collega’s
(2018) is het aantal anti-moslim zoekopdrachten op het internet de sterkste voorspeller van digitale pro-IS
zoektochten: een duidelijke aanwijzing dat ontvankelijkheid voor extremistische ideeën waarschijnlijker is
een context van polarisatie.

Figuur 3.5 Extremistisch geweld en colarisatie en conflict.
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Noot. Deze figuur toont het aantal onderzoeken (op de Y-as) dat positieve en negatieve verbanden vindt
met radicalisering (OV-2) bij verschillende structurele factoren omtrent polarisatie, conflict en geweld.
Ook internationale militaire interventies lijken een goede voorspeller – vijf studies vinden een
positief verband -, waarbij men zich op verschillende aspecten richt. Sommige studies kijken naar de
aanwezigheid van buitenlandse militairen, en zien dat die samenhangen met een verhoogde kans op
aanslagen in Afghaanse provincies (Piazza, 2012), of specifiek de politie (in een studie van 82 landen door
Gibs (2018)). Andere studies richten zich op deelname aan de zogenaamde ‘militarized interstate disputes’
(die volgens Milton en collega’s (2013) de kans op transnationaal terrorisme verhogen), deelname aan de
‘war on terror’ (die op zijn beurt ook weer terrorisme aanwakkert; Santiford-Jordan & Sandler, 2014), of
breder kijken in hoeverre een overheid een actief buitenlands beleid voert (Savun & Philips, 2009). Een
gerelateerde factor hier is het opleggen van economische sancties, wat volgens Choi en Luo (2013) ook
een verhoogd risico op internationaal terrorisme met zich meebrengt. Één studie vindt overigens een
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negatief verband tussen betrokkenheid in militaire conflicten en terrorisme. De verklaring die Li (2005)
daarvoor aandraagt is dat deze betrokkenheid weliswaar voor grieven zorgt, maar vaak ook leidt tot
aangescherpte veiligheidsmaatregelen die de kans verkleinen op terroristische aanslagen.
Een andere factor die een zeer sterke voorspeller blijkt is die van repressie en (structurele)
discriminatie – een factor die later onder meer ook in de vorm van concrete gebeurtenissen in het hoofdstuk
over triggerfactoren terugkomt. Zestien studies laten hier een ondubbelzinnig positief verband met
terrorisme (OV-2) zien, waarbij ze zich bijvoorbeeld richten op (structurele) gewelddadige repressie vanuit
de overheid (bijvoorbeeld Asal & Philips, 2018; Avdan & Uzonyi, 2017; Rorbaek, 2019) en (economische)
discriminatie en (politieke) marginalisering van etnische of religieuze minderheden (bijvoorbeeld Ghatak
et al., 2019; Krieger & Meierrieks, 2019; Wade & Reiter, 2007). Slechts twee studies tonen een negatief
verband aan en dan met name waar het gaat om repressie, waarbij repressie dus samenhangt met minder
extremistisch geweld (Danzell et al., 2018; Finnbogason & Svensson, 2018). Studies die tot een meerduidig
beeld komen laten bijvoorbeeld zien dat repressie die niet-gewelddadige alternatieven uitsluit samenhangt
met meer terrorisme, terwijl repressie die de kosten van terrorisme verhoogt juist geen verband met
terrorisme vertoont (Piazza, 2017); of zij tonen aan dat repressie met relatief weinig geweld de kans op
terrorisme verhoogt, terwijl meer gewelddadige repressie deze kans juist weer verlaagt (Shellman et al.,
2013). Tenslotte, hoewel er maar twee studies gevonden zijn die kijken naar het verband tussen repressie
en ontvankelijkheid voor extremistische ideeën en groeperingen (OV-1), slaat ook hier de wijzer uit naar
een positief verband. Omelicheva (2010) toont aan dat religieuze vervolging in Centraal-Azië samenhangt
met steun voor extremistische islamitische groeperingen. Daxecker en Hess (2013) laten zien dat repressie
in democratieën de kans vergroot dat terroristische groepen langer blijven bestaan – waarbij een dergelijk
langer bestaan op een meer duurzame ontvankelijkheid voor extremistische ideeën en groepen wijst –
terwijl in autoritaire landen repressie juist voor een kortere levensduur van extremistische organisaties
zorgt.
Tot slot zijn er twee studies die een positief verband zien tussen de productie en handel in drugs
enerzijds, en terrorisme anderzijds (Piazza, 2011; Piazza, 2012). Meierrieks Schneider (2016) laten echter
zien dat de drugshandel bij bepaalde drugsprijzen ook een aantrekkelijk alternatief voor terrorisme kan zijn.

3.8 Conclusie
Structurele factoren op macro-niveau spelen vooral een indirecte rol in het radicaliseringsproces, maar
kunnen wel iets zeggen over de waarschijnlijkheid voor ontvankelijkheid voor extremistische ideeën onder
de bevolking, en het plaatsvinden van extremistisch geweld. Wat betreft de ontvankelijkheid voor
extremistische opvattingen en groeperingen moeten wij echter stellen dat er (te) weinig empirische
literatuur voorhanden is om daar algemene uitspraken over te doen (OV-1). Vaak gaat het ook nog om
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studies met sterk uiteenlopende methoden – waaronder ook relatief veel kwalitatieve studies – soms ook
met tegenovergestelde uitkomsten, zoals bij de factor diversiteit. Het is wel zo dat er bij bepaalde factoren
sterkere of meer intuïtieve hypothesen bestaan over het verband in kwestie: zo is het aannemelijk dat een
grotere mate van polarisatie en repressie veelal samen zal hangen met een vergrootte mate van
ontvankelijkheid voor extremistische opvattingen en dat in democratieën waarin plaats is voor
vertegenwoordiging van minderheden de ontvankelijkheid voor extremistische opvattingen relatief laag is.
Vergeleken met de eerste onderzoeksvraag, over ontvankelijkheid voor extremistische ideeën, is er
over de relaties tussen structurele factoren en de stap naar geweld veel informatie voorhanden (OV-2). Bij
veel structurele factoren lijkt het verband daarbij duidelijk. Als wij een land moesten schetsen waarbij de
kans het grootst is op extremistisch geweld, dan zou dat bijvoorbeeld een groot land zijn, met veel en jonge
inwoners, met een qua achtergrond een cultuur diverse bevolkingssamenstelling, met veel politieke
instabiliteit, een gesloten economie maar met veel buitenlandse investeringen en weinig sociale
voorzieningen, een gepolariseerd land waar een repressieve Staat heerst en waar al veel extremistisch
geweld heeft plaatsgevonden. Waar veel minder duidelijkheid over bestaat is de rol van structurele factoren
die te maken hebben met democratie en de rechtsstaat: studies laten daar sterk uiteenlopende beelden zien.
Meer rechten en een onafhankelijke rechtsstaat kan wellicht de voedingsbodem voor dergelijk geweld
wegnemen, maar biedt aan de andere kant wellicht ook weer veel ruimte voor extremistische geluiden die
geweld kunnen voortbrengen of ondersteunen. Bij democratie geldt hetzelfde verhaal, al is het nog wel
interessant dat, als wij kijken naar specifieke democratische stelsels, vooral democratieën met (meer)
proportionele vertegenwoordiging meer met geweld worden geconfronteerd, terwijl wij bij
ontvankelijkheid nog enkele studies vonden die juist een positief verband vonden bij meerderheidsstelsels.
Als wij het tenslotte hebben over sociaal-economische factoren, die vaak ook in politieke en publieke
debatten over radicalisering worden aangehaald, dan zien wij dat economische ontwikkeling in het
algemeen (veelal gemeten aan het BNP) een nogal ambigue rol speelt. Wanneer wij echter naar
werkloosheid, inkomensongelijkheid en (in mindere mate) onderwijsniveau kijken, dan wordt het beeld
veel duidelijker: landen met meer werkloosheid en inkomensongelijkheid, en (in mindere mate) een lager
onderwijsniveau, kennen meer extremistisch geweld.
Maar zoals aangegeven zeggen de gevonden empirische onderzoeken weinig over causale verbanden.
Zij verhogen de kans dat iemand radicaliseert, maar hoeven daar geenszins direct aan bij te dragen. Om een
beter zicht op specifieke radicaliseringsprocessen te krijgen, moet men kijken naar de manier waarop
structurele factoren op macro-niveau doorwerken op groeps- en individueel niveau; hoe zij inwerken op het
bestaan van groepen en uiteindelijk op het leven van een specifiek persoon. Dit soort factoren komen aan
bod in de volgende hoofdstukken, waarin bepaalde thema’s uit dit hoofdstuk terugkomen, zoals armoede,
werkloosheid, ongelijkheid, leeftijd, spanningen en geweld. Tegelijkertijd proberen wij wel steeds dichter
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bij de meer directe verbanden te komen, dichterbij de levens en (extremistische) levensloop van individuen.
De logische volgende stap is dan ook om onze blik op de demografische kenmerken van dat individu te
richten.
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4. Demografische factoren
4.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk hebben wij de notie ‘condities’ breed opgevat en behandelden wij structurele
factoren op macro-niveau. In dit hoofdstuk vatten wij ‘omstandigheden’ nog steeds breed op, maar richten
wij onze blik op het niveau van het individu. Ook op dit niveau zijn namelijk veel gegevens voorhanden,
wanneer men bijvoorbeeld kijkt naar demografische kenmerken als leeftijd, geslacht, burgerlijke staat,
genoten onderwijs, arbeidsmarktstatus, herkomstland en geloof. Dan zijn er ook nog gegevens die aan deze
demografische kenmerken grenzen, zoals iemands strafblad of een bekend verleden met geweld of drugs.
Men kijkt vaak naar dergelijke kenmerken als men op zoek gaat naar het zogenaamde profiel van ‘de
radicaal’ of ‘de extremist’, waarbij veelal sprake is van verschillende associaties en stereotypen. De
extremist, zo luidt het dan, is jong, man, arm, moslim, geestelijk ziek, et cetera. Wat pleit voor het opstellen
van een dergelijk profiel is dat de gegevens in kwestie veelal goed beschikbaar zijn, omdat deze worden
verzameld door gerenommeerde instituten en in allerlei databases terug zijn te vinden. Maar, net als bij
structurele factoren blijven dergelijke gegevens natuurlijk nogal incompleet, vertellen zij lang niet het hele
verhaal over individuele radicaliseringsprocessen en kunnen deze dus uiteindelijk beter niet gebruikt
worden om concrete voorspellingen te doen. Immers, als arme, jonge mannen eerder radicaliseren, betekent
dat uiteraard geenszins dat elke arme jonge man een risico vormt. Juist omdat het om oppervlakkige
informatie gaat, blijft buiten beeld welke factoren sommige arme, jonge mannen daadwerkelijk doen
radicaliseren en hoe en wanneer die factoren hun invloed uitoefenen.
Toch zijn demografische kenmerken relevant om mee te nemen in een onderzoek naar
omstandigheden van radicalisering, omdat deze, net als bij structurele factoren, iets zeggen over de kans of
waarschijnlijkheid van radicalisering. Thomas Hegghammer duidt dit verband treffend als hij het heeft over
het verband tussen armoede en terrorisme:
“The causal effect, if any, is likely probabilistic, not categorical, meaning that it predisposes for
radicalization, in the same way that smoking predisposes you to cancer without guaranteeing that
you get it” (“Het causale effect, als dat er al is, is waarschijnlijk probabilistisch, niet categorisch,
wat betekent dat het iemand vatbaarder maakt voor radicalisering, net zoals roken je vatbaarder
maakt voor kanker zonder dat je gegarandeerd ziek wordt” (Hegghammer, 2016, p. 13).
Hoe indirect of incompleet ook, demografische factoren zijn dus wel belangwekkend, wederom als een
soort setting of ‘achtergrondmuziek’ bij verschillende individuele radicaliseringsprocessen. En wederom
zijn dus relatief veel gegevens voorhanden; voor dit onderzoek hebben wij in totaal 110 empirische studies
gevonden waarin de relatie tussen demografische factoren en radicalisering werd onderzocht, die ongeveer
gelijk verdeeld zijn onder de twee onderzoeksvragen (ongeveer 60 (OV-1) om 50 (OV-2)). Zoals blijkt uit
Tabel 4.1 worden kwantitatieve methoden wederom het meest gebruikt, al worden kwalitatieve methoden
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iets vaker gehanteerd dan bij het onderzoek naar structurele factoren. Case studies en interview studies
maken daarbij de overgrote meerderheid van uit, terwijl bij de kwantitatieve methoden (her)analyses van
bestaande databases en vragenlijsten de boventoon voeren. Overigens zal er nog een verschil zijn tussen
methoden die gebruikt worden voor het beantwoorden van de twee onderzoeksvragen: bij ontvankelijkheid
voor extremistische ideeën zullen vaker vragenlijsten worden gebruikt, terwijl dit bij extremisten die
daadwerkelijk tot handelen over zijn gegaan – bijvoorbeeld door geweld te plegen en/of naar Syrië af te
reizen om voor IS te vechten – uiteraard veel moeilijker is, en er bijvoorbeeld meer van bestaande archieven
en databases gebruik moet worden gemaakt.

Tabel 4.1
Onderzoeksmethoden Demografische factoren.
Kwalitatieve

Aantal

methoden

studies

Interview

16

13%

Database (her)analyse

34

27%

Case study

10

8%

Vragenlijst

32

25%

Archiefonderzoek

7

6%

Correlationeel onderzoek

7

6%

2

2%

Cross-sectioneel onderzoek

7

6%

Focusgroep

2

2%

Cohortstudie

2

2%

Overig

1

1%

Time series

2

2%

Totaal

38

30%

Overig

2

2%

RCT

1

1%

Validatie

1

1%

Replicatie

1

1%

Totaal

89

70%

Analyse video, tekst,
foto, of webpagina

Totaal alle studies

127

Percentueel

Kwantitatieve methoden

Aantal

Percentueel

studies

100%

Noot. Gebruikte onderzoeksmethoden in de studies waarin demografische factoren zijn onderzocht.
Sommige studies hebben meerdere onderzoeksmethoden gebruikt, hierom is het totaal aantal methoden (n
=127) hoger dan het totaal onderzochte studies naar demografische factoren (n = 110).

Hieronder worden de gevonden studies besproken aan de hand van de eerste twee centrale vragen van dit
onderzoek: welk verband is er tussen demografische factoren en ontvankelijkheid voor extremistische
ideeën en groeperingen (OV-1) en de stap naar extremistisch geweld (OV-2). Wij bespreken de antwoorden
op beide vragen gezamenlijk, aan de hand van inhoudelijke clusters: leeftijd, geslacht en burgerlijke staat
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(paragraaf 4.2), sociaal-economische positie (4.3), afkomst, geloof en marginalisering (4.4) en algemene
biografische kenmerken (4.5). Net als in het vorige hoofdstuk geven wij daarbij ook de aantallen
(kwantitatieve en kwalitatieve) studies weer die positieve, negatieve of meer diverse verbanden vinden, en
hebben wij in dit geval zelfs de mogelijkheid gezien om de studies mee te nemen die geen verbanden
vinden. Door de uitkomsten op deze manier te kwantificeren, en ze te verhelderen middels korte
beschrijvingen van illustratieve studies, komt er in dit hoofdstuk uiteindelijk een soort profiel naar voren:
een profiel dat bestaat uit een aantal eigenschappen die de kans vergroten dat iemand radicaliseert, ook al
beantwoorden niet alle extremisten aan dit profiel, en ook al zullen er altijd meer mensen zijn die aan dat
profiel voldoen en toch niet radicaliseren. Overigens gaat het hier eigenlijk om twee van dergelijke
profielen, die in de conclusie (paragraaf 4.6) nog kort met elkaar worden vergeleken: namelijk die van het
individu dat vaker gevoelig of ontvankelijk is voor extremisme, en het individu dat vaker tot geweld en/of
ander extremistisch handelen is overgegaan.

4.2 Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat
Het standaardbeeld van de extremist is dat van een jonge, ongetrouwde man. Maar klopt dit wel? Als wij
naar de leeftijd kijken, dan zien wij dat 19 studies laten zien dat ontvankelijke individuen overwegend
adolescenten en jongvolwassenen zijn, waarmee leeftijden tussen de 16 en 30 jaar worden bedoeld (o.a.
Jancke et al., 2020) (OV-1; zie Figuur 4.1). In één studie, naar mensen die zogenaamd Alt-right
gedachtengoed aanhangen – inclusief autoritaire opvattingen en het dehumaniseren van andere groepen komt een oudere doelgroep naar voren, van tussen de 30 en 44 jaar of zelfs ouder (Forscher & Kteily, 2020).
Verder komt er in een studie naar steun voor Palestijnse groepen als Hamas (Hilal, 2006) en een vragenlijst
onder ruim 11.000 Pakistanen (Fair et al., 2017) een meer divers palet aan leeftijden naar voren, en zijn er
drie studies die geen verband vinden. Net zoals bij personen die ontvankelijk zijn voor extremistische
ideeën, voldoen personen die overgaan op extremistisch geweld of ander extremistisch handelen qua leeftijd
aan het standaardbeeld van de extremist (OV-2). In 25 onderzoeken wordt duidelijk dat de gewelddadige
extremist overwegend jong is (18-30 jaar) (o.a. Fair, 2014; De Bie et al., 2015), hoewel in vier onderzoeken
een middelbare leeftijd naar voren kwam (30+ jaar, of gemiddeld 30 à 33 jaar), en in twee studies geen
duidelijk verband met leeftijd werd aangetoond.
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Figuur 4.1 Radicalisering en leeftijd.
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Noot. Deze figuur toont het aantal onderzoeken (op de X-as) dat positieve, negatieve of diverse verbanden
vindt tussen leeftijd en ontvankelijkheid voor extremistische ideeën (OV-1) en geweld en ander
extremistisch handelen (OV-2).

Als het gaat om geslacht, wordt het bestaande beeld van extremisten ook deels bevestigd: 15 studies tonen
aan dat het overwegend mannen zijn die ontvankelijk zijn voor extremistische ideeën (o.a. Roussea et al.,
2019; Pauwels & Svensson, 2017) (OV-1; Figuur 4.2), hoewel er ook vier studies zijn die juist aangeven
dat vrouwen ontvankelijker waren voor extremistische opvattingen. Deze laatstgenoemde studies gaan
bijvoorbeeld over heel specifieke groeperingen, zoals Pakistaanse jongeren en de mate waarin zij de Taliban
ondersteunen (Hanif et al., 2019), maar omvat ook een grootschalige enquête-onderzoek onder volwassenen
in veertien moslimlanden (Fair & Shepherd, 2006). Er zijn daarnaast nog vier studies waaruit een diverser
of genuanceerder beeld omhoogkomt - waarbij het geslacht van de persoon in kwestie ook varieert
afhankelijk van de ondersteunde groep in kwestie, of het type ‘steun’ of ontvankelijkheid – en vijf studies
die geen duidelijk verband met geslacht aantonen. Het stereotype van de extremist is qua geslacht overigens
minder genuanceerd – en dus eenduidiger – bij de stap naar geweld (OV-2). Daar vonden wij 19 studies
met overwegend mannelijke (gewelddadig) extremisten, en geen enkele studie die op een meerderheid van
vrouwen wees (o.a. Meloy et al., 2015; De Bie, 2016). Wel waren er drie studies die geen duidelijk verband
met geslacht aantoonden.
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Figuur 4.2 Radicalisering en geslacht
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Noot. Deze figuur toont het aantal onderzoeken (op de X-as) dat positieve, negatieve, diverse of geen
verbanden vindt tussen geslacht en ontvankelijkheid voor extremistische ideeën (OV-1) en geweld en ander
extremistisch handelen (OV-2).

Tot slot zijn er ook nog onderzoeken die licht schijnen op de burgerlijke staat: in vier studies blijken
ontvankelijke individuen vooral alleenstaand te zijn, tegen één studie die het tegenoverstelde laat zien, en
drie studies die geen verband vinden (o.a. Litman et al., 2004) (OV-1; Figuur 4.3). In één studie wordt
overigens ook geconstateerd dat de individuen in kwestie vaak geen kinderen hebben. Naar de relatie tussen
burgerlijke staat en de stap naar geweld (OV-2) is meer onderzoek gedaan: tien onderzoeken onderstrepen
dat gewelddadige extremisten vaak alleenstaand en ongetrouwd zijn (o.a. Berko et al., 2010; Gill et al.,
2014), hoewel vijf studies juist wijzen op een meerderheid die getrouwd is (o.a. Lee, 2015). Studies waaruit
een meer divers of genuanceerd beeld naar voren kwam constateren bijvoorbeeld dat het afhangt van de rol
die men binnen de terroristische organisatie vervult – ‘supporters’ zijn vaker getrouwd, en ‘facilitators’
waren dat minder vaak, indien ze betrokken waren bij terroristische activiteit (Horgan et al., 2018) - of van
de ideologische achtergrond van de groep – in de Verenigde Staten zijn vooral extreemrechtse en
jihadistische individuen getrouwd, in tegenstelling tot links-extremisten (Chermak & Grünewald, 2015).
Tenslotte zijn er twee studies die hier geen verband vonden. Overigens zijn over het aantal kinderen dat
mensen hebben minder gegevens beschikbaar. Drie studies vinden overwegend individuen zonder kinderen,
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terwijl Horgan en collega’s (2018) wederom laten zien dat het afhangt van de rol in de organisatie, waarbij
‘facilitators’ minder vaak kinderen hebben dan ‘actors’, ‘supporters’ of ‘hybrid offenders’.

Figuur 4.3. Radicalisering en burgerlijke staat
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Noot. Deze figuur toont het aantal onderzoeken (op de X-as) dat positieve, negatieve, diverse of geen
verbanden vindt tussen burgerlijke staat en ontvankelijkheid voor extremistische ideeën (OV-1) en geweld
en ander extremistisch handelen (OV-2).

Kortom, uit onze analyse van de bovenstaande literatuur lijkt het standaardbeeld in ieder geval deels te
kloppen: extremisten zijn vaak jonge, ongetrouwde mannen. Wel laat de analyse ook iets meer nuance zien;
vrouwen zijn bijvoorbeeld nog vrij vaak ontvankelijk voor extremistische ideeën, terwijl zij veel minder
vertegenwoordigd zijn onder de handelende (gewelddadige) extremisten. Bij burgerlijke staat zien wij
verder dat er nog relatief veel handelende extremisten getrouwd zijn, vergeleken met hen die ontvankelijk
zijn voor extremistische ideeën.

4.3 Socio-economische positie: inkomen, werk en onderwijs
Zijn extremisten echt armer dan het gemiddelde individu? Als het gaat om ontvankelijkheid voor
extremistische ideeën dan lijkt dit inderdaad te kloppen: elf studies bevestigen dat de personen in kwestie
veelal een lager inkomen hebben, en/of zichzelf als relatief arm beschouwen vergeleken met hun
medeburgers, wat dus neerkomt op een negatief verband tussen inkomen en ontvankelijkheid (o.a. (Sirgy
et al., 2019) (zie Figuur 4.4). Vier studies tonen overigens het omgekeerde aan en wijzen erop dat
extremisten (in spé) vaak een hoger inkomen hebben (o.a. Bhui et al., 2014). In elf studies wordt echter
helemaal geen verband gevonden.
59

Terwijl dus een zeker (maar niet zo eenduidig) verband lijkt te bestaan tussen (een lager) inkomen
en de ontvankelijkheid voor extremistische ideeën, lijkt dit bij personen die overgaan tot extremistisch
handelingen (nog) minder het geval te zijn (OV-2). Drie studies vinden een negatief verband tussen
inkomen en gewelddadig extremisme (o.a. Alkhadher & Scull., 2019b), maar ook drie studies wijzen op
een positieve relatie (o.a. Berrebi, 2007). Uit twee studies komt een minder eenduidig beeld naar voren.
Kavanagh (2011) laat bijvoorbeeld zien dat de relatie tussen armoede en terrorisme bij een laag
onderwijsniveau negatief is, en bij een hoog onderwijsniveau positief is. Tot slot zijn er maar liefst zes
studies die geen duidelijk verband vinden tussen inkomen en extremistisch handelen (o.a. Schuurman et al.,
2018).

Figuur 4.4 Radicalisering en inkomen.
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Noot. Deze figuur toont het aantal onderzoeken (op de X-as) dat positieve, negatieve, diverse of geen
verbanden vindt tussen inkomen en ontvankelijkheid voor extremistische ideeën (OV-1) en geweld en ander
extremistisch handelen (OV-2).

Bij onderwijsniveau komt min of meer hetzelfde beeld naar voren: personen met extremistische
denkbeelden hebben volgens tien studies vaak lager en/of minder onderwijs genoten (o.a. Pedersen et al.,
2018) (Figuur 4.5). Een van de onderzoeken richt zich hierbij specifiek op taal, en constateert dat mensen
die de heersende taal niet goed beheersen – of überhaupt meerdere talen spreken – vaker ontvankelijk zijn
voor extremistische ideeën (Frounfelker et al., 2019). Andere studies gaan tegen dit beeld in: twee laten
zien dat juist hoger opgeleiden eerder radicaliseren (o.a. Bhui et al., 2014), en in vijf studies komt een
diverser beeld naar voren, waarbij het bijvoorbeeld ook afhangt van de extremistische groep die men steunt
(o.a. Jaeger et al., 2012). Tenslotte zijn er zes onderzoeken die hier geen verband vinden (o.a. Mousseau,
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2011). Bij de relatie tussen onderwijsniveau en extremistisch handelen zien wij een (nog) meerduidiger
beeld (OV-2). Negen studies wijzen er juist op dat een hoger onderwijsniveau samenhangt met meer
extremistisch geweld en ander extremistisch handelen (o.a. Kavanagh, 2011) – een positief verband dus –
terwijl zeven studies een negatief verband vinden (o.a. Speckhard & Ahkmedova, 2006). Bovendien vinden
zes studies geen enkel verband.

Figuur 4.5 Radicalisering en onderwijsniveau.
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Noot. Deze figuur toont het aantal onderzoeken (op de X-as) dat positieve, negatieve, diverse of geen
verbanden vindt tussen onderwijsniveau en ontvankelijkheid voor extremistische ideeën (OV-1) en geweld
en ander extremistisch handelen (OV-2).

Tenslotte gaan een paar studies in op de arbeidsmarktparticipatie, oftewel het hebben van een baan. Twee
studies constateren een correlatie met werkloosheid (o.a. Kiendrebeogo & Ianchovichina, 2019) – een
negatief verband, dus – terwijl twee andere studies juist aantonen dat zij die ontvankelijk zijn voor
extremisme juist wel vaak werk hebben (o.a. (o.a. Hilal, 2006) (OV-1; zie Figuur 4.6). Verder laat één
studie een diverser beeld zien, en zijn er vier onderzoeken die geen verband vinden (o.a. Jaeger et al., 2012).
De relatie met extremistisch handelen lijkt eenduidiger, want 10 studies tonen een negatief verband; dat wil
zeggen, volgens deze studies zijn individuen die overgaan tot extremistische geweld en ander extremistisch
handelen onevenredig vaak werkloos (o.a. Horgan et al., 2016) (OV-2). De percentages van werkeloosheid
die worden gevonden zijn bijvoorbeeld 40% (Gill et al., 2014; Horgan & Morrison, 2011) of 45%
(Grünewald et al., 2013). ‘Slechts’ twee onderzoeken vinden geen verband.
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Figuur 4.6 Radicalisering en arbeidsmarktparticipatie (oftewel het hebben van een baan).
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Noot. Deze figuur toont het aantal onderzoeken (op de X-as) dat positieve, negatieve, diverse of geen
verbanden vindt tussen arbeidsmarktparticipatie en ontvankelijkheid voor extremistische ideeën (OV-1) en
geweld en ander extremistisch handelen (OV-2).

Al met al kunnen wij concluderen dat de relatie tussen sociaal-economische factoren en radicalisering hier
veel minder eenduidiger is dan bij factoren als leeftijd en geslacht. Zij die ontvankelijk zijn voor
extremistische ideeën lijken vaker (relatief) weinig inkomen te hebben, en een lager onderwijsniveau,
hoewel de gevonden verbanden bij arbeidsmarktparticipatie (het hebben van een baan) meer in evenwicht
zijn. Bij zij die overgaan tot extremistisch handelen speelt het inkomen echter een veel minder eenduidige
rol, terwijl zij juist iets vaker (relatief) hoogopgeleid zijn, maar geen baan hebben. Ook vallen de hoge
aantallen op van onderzoeken die geen verband vonden, vooral bij inkomen en onderwijsniveau.
Sociaal-economische factoren zijn blijkbaar niet zo’n goede voorspeller voor extremistische ideeën en
gedrag.

4.4 Afkomst, geloof en marginalisering
Hoe zit het eigenlijk met de afkomst van extremisten? Als wij kijken naar zij die ontvankelijk zijn voor
extremistische ideeën en groeperingen, dan vinden wij vijf studies die een positief verband vinden met een
specifieke etniciteit of migratie-achtergrond (OV-1; zie Figuur 4.7). Zo lijkt de ontvankelijkheid voor
extremistische ideeën enigszins samen te hangen met een immigratie-achtergrond (Coid et al., 2016;
Pauwels & Svensson, 2017), maar in sommige gevallen ook met een autochtone (native) achtergrond (Bhui
et al., 2014; Reinares, 2004). Een laatste studie die een positief verband laat zien kijkt specifiek naar
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verschillende generaties migranten, en vindt dat eerste generatie migranten minder sympathie voor
extremistische groepen heeft dan de tweede generatie (Roussea et al., 2019). Twee andere onderzoeken
vinden juist geen verschil tussen zogenaamde ‘native born’ en ‘foreign born’ migranten (in dit geval met
moslimachtergrond; Berger, 2016; Obaidi et al., 2018) – en dus geen verband tussen ontvankelijkheid en
afkomst. Nog minder onderzoek is er overigens gedaan naar de relatie tussen afkomst en extremistisch
handelen: maar één studie vindt een grote vertegenwoordiging van personen met een migratieachtergrond
(Lyall, 2017), en er is één studie waarbij een meerduidig beeld opdoemt, waarbij het afhangt van de rol in
de terroristische organisatie: ‘supporters’ zijn veel vaker in het buitenland geboren (83%) dan ‘facilitators’
(50%). Eén onderzoek, tenslotte, vindt geen verband (Jasko et al., 2017).

Figuur 4.7 Radicalisering en etnische of migratie-achtergrond.

Ontvankelijkheid

Handelen

0

1

2
Positief

3

Negatief

Divers

4

5

6

Geen

Noot. Deze figuur toont het aantal onderzoeken (op de X-as) dat positieve, negatieve, diverse of geen
verbanden vindt tussen afkomst en herkomst enerzijds, en de ontvankelijkheid voor extremistische ideeën
(OV-1) en geweld en ander extremistisch handelen (OV-2) anderzijds.

Bij de relatie tussen geloof en radicalisering lijkt het verhaal wat helderder en eenduidiger te zijn, al vallen
bij verdere bestudering allerlei interessante nuances op. Vooral over de relatie met ontvankelijkheid voor
extremistische ideeën is er relatief veel onderzoek beschikbaar, waarbij de bevindingen op het eerste gezicht
duidelijk lijken: 16 studies constateren een positief verband tussen geloof en ontvankelijkheid voor
extremistische ideeën en groeperingen (o.a. Canetti et al., 2010; LaFree & Morris, 2012), twee studies een
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negatief verband (o.a. Rousseau et al., 2019), vier met een divers beeld (o.a. Putra & Sukabdi, 2014), en
drie zonder gevonden verband (o.a. Mousseau, 2011) (OV-1; zie Figuur 4.8). Meestal gaat het bij de
positieve verbanden om het islamitische geloof, maar een enkele keer ook het christelijke.
De auteurs plaatsen ook vaak specifieke kanttekeningen. Zo gaat het bijvoorbeeld vaak om specifieke
aspecten of varianten van het geloof. Zo wijzen enkele studies op specifieke religieuze interpretaties of
overtuigingen die niet alle gelovigen zullen onderschrijven, zoals meer letterlijke interpretaties van de notie
van Sharia (Fair & Savla, 2019), het geloof dat de islamitische jihad ook het gebruik van geweld
rechtvaardigt (Cherney & Murphy, 2019), of de overtuiging dat religieuze leiders een grotere rol in de
overheid zouden moeten spelen (Fair & Shepherd, 2019). Berger (2016) constateert in dat kader dat de
steun voor islamitisch geweld afhangt van de oorsprong van iemands religieuze begeleiding: als die uit
Saudi-Arabië (als buitenland) komt is de genoemde steun voor geweld gemiddeld gezien groter dan als het
om begeleiding van strikt lokale oorsprong gaat. Tahir en collega’s (2019) plaatsen hier ook nog de
kanttekening dat religiositeit weliswaar samenhangt met meer steun voor islamitisch militair geweld – het
gebruik van militair geweld door moslimlanden, wat verrassend genoeg als proxy voor steun aan IS
gebruiken - maar geen of een negatief effect heeft op intenties om zelf gewelddadige handelingen te
verrichten.
Andere onderzoekers maken een onderscheid tussen verschillende dimensies en aspecten van geloof,
die zowel een positief als een negatief verband met ontvankelijkheid voor extremistische ideeën kunnen
hebben. Zo kunnen religieuze overtuigingen juist een buffer zijn voor radicalisering, terwijl (het deelnemen
aan) religieuze praktijken juist een positief verband laten zien (Sirgy et al., 2019). Andere auteurs trekken
een soortgelijke conclusie. Beller en Kröger (2018) stellen dat sociale religieuze activiteiten eerder
bijdragen aan de steun voor extremistisch geweld, terwijl aspecten van individuele religiositeit (en zelfs
fundamentalisme) samenhangen met minder steun voor dit geweld. En Adamczyk en LaFree (2019) stellen
ook dat individuele religiositeit de steun voor politiek geweld vermindert, terwijl collectieve religiositeit
het juist versterkt – hetgeen in deze studie in Afrikaanse landen geldt voor zowel moslims als christenen.
Interessant genoeg is er over de relatie tussen geloof en extremistisch handelen veel minder
onderzoek beschikbaar. Vijf studies vinden een positief verband tussen het geloof of gelovig zijn van een
persoon en terroristisch geweld (o.a. Araj, 2012; Basedeau et al., 2013; Perry et al., 2018). Één studie, een
case study over zes aanslagplegers, poneert juist expliciet een negatief verband, door te constateren dat alle
zes individuen overwegend werden omschreven als niet-religieus en niet aan religieuze activiteiten
deelnamen (Khan & Nhlabatsi, 2017). Eén studie vindt geen verband (Berko & Erez, 2007).
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Figuur 4.8 Radicalisering en geloof.
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Noot. Deze figuur toont het aantal onderzoeken (op de X-as) dat positieve, negatieve, diverse of geen
verbanden vindt tussen geloof en de ontvankelijkheid voor extremistische ideeën (OV-1) en geweld en ander
extremistisch handelen (OV-2).

Een laatste factor die samenhangt met afkomst, etniciteit en geloof is (ervaren) stigmatisering en
marginalisatie. Deze factor blijkt ontegenzeggelijk van belang te zijn en kan daarmee wellicht een deel
van de verklaring bieden waarom geloof en afkomst soms samen lijkt te hangen met ontvankelijkheid voor
extremistische ideeën. Vijftien studies wijzen namelijk op een duidelijk verband tussen (ervaren)
marginalisatie, discriminatie en stigmatisering en de ontvankelijkheid voor extremistische ideeën, terwijl
twee studies geen verband vinden. Veelal gaat het om minderheden, met name islamitische minderheden,
maar het kan ook gaan om een groep die nu nog (redelijk) dominant is, maar het risico loopt (of vreest) om
zijn status te verliezen, zoals de Tamils in Sri Lanka (zie Kuznar & Lutz, 2007). Hier is overigens ook een
duidelijke link met triggerfactoren, waarbij concrete ervaringen van deze marginalisatie uiteindelijk een
‘trigger’ kunnen vormen die iemand ontvankelijk maakt voor extremistische ideeën, of zelfs tot actie aanzet.
Overigens zijn er veel minder onderzoeken naar de relatie tussen (ervaren) stigmatisering en extremistisch
geweld, hoewel drie onderzoeken hier ook een positief verband vinden (o.a. Canetti et al., 2010; OV-2).
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4.5 Algemene biografische en gedragsmatige kenmerken
Nu resteren er nog een aantal factoren die omschreven kunnen worden als globale biografische kenmerken.
Het gaat daarbij om factoren die weliswaar overlap kennen met verderop besproken omstandigheden als
triggerfactoren, groepsfactoren of weerbaarheid, maar toch in zekere zin kunnen worden beschouwd als
‘vaste’, bijna demografische factoren, vanwege de manier waarop zij bijvoorbeeld iemands biografie op
een algemene en globale manier karakteriseren (zie Figuur 4.9). Als wij ons richten op ontvankelijkheid
voor extremistische ideeën (OV-1), dan is het meest prominente biografische kenmerk iemands criminele
geschiedenis (waar vier studies een positief verband vinden, waaronder Van Brunt et al., 2017), gevolgd
door een geschiedenis van geweld (drie keer, waaronder Pedersen et al., 2018), en een geschiedenis van
drugsmisbruik (één keer; Corner et al., 2019). Bij extremistisch handelen (OV-2) tonen de meeste
onderzoeken ook een verband met criminele achtergrond aan. Wel 13 onderzoeken zien een
oververtegenwoordiging van individuen met een dergelijke geschiedenis (o.a. LaFree et al., 2018; Perry et
al., 2018), hoewel twee studies een diverser beeld laten zien (o.a. Hasis et al., 2019), en één onderzoek geen
verband vindt (Brugh et al., 2019). Ook zijn er vier studies die wijzen op een verband met ervaringen met
geweld (bijvoorbeeld door militaire ervaring) (o.a. Becker, 2019) en twee onderzoeken die een link met
drugsmisbruik constateren (in het geval van lone wolfs) (o.a. Gill et al., 2019). Eén studie ziet een link
tussen afwijkend seksueel gedrag en terroristische handelingen (Gill et al., 2019).

Figuur 4.9 Radicalisering en biografische kenmerken.
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Noot. Deze figuur toont het aantal onderzoeken (op de X-as) dat positieve verbanden vond tussen diverse
factoren (Y-as) en ontvankelijkheid voor extremistische ideeën en groeperingen (OV-1) en extremistisch
handelen (OV-2).
66

4.6 Conclusie
“Will the real extremist please stand up?” Zoals wij al verschillende keren aangaven, kunnen studies naar
demografische factoren en radicalisering nooit een antwoord geven op de vraag wie de (potentiële)
extremist of de terrorist is. Desalniettemin wijzen de door ons gevonden empirische onderzoeken wel naar
bepaalde eigenschappen die de kans vergroten op extremistische opvattingen en gewelddadig (of anderszins
extremistisch) handelen. Dat leverde twee ‘profielen’, van zij die eerder ontvankelijk zijn (‘de
ontvankelijken’ – OV-1) en zij die eerder tot extremistisch geweld en andere extremistische handelingen
overgaan (‘de handelende extremist’; OV-2). Die twee profielen overlappen elkaar redelijk als wij kijken
naar factoren als leeftijd en geslacht, al zijn de handelende extremisten (nog) minder vaak vrouw dan de
ontvankelijken. Ook lijken afkomst en geloof bij beide profielen een rol te spelen, al zijn die factoren bij
ontvankelijkheid veelal beter onderbouwd en gespecificeerd. Tegelijkertijd is iemands criminele
achtergrond – wat bij beide ‘profielen’ terugkomt – juist bij de daadwerkelijk handelende extremisten veel
duidelijker aanwezig.
Er zijn ook duidelijke verschillen tussen beide profielen, en factoren waar de verbanden veel minder
duidelijk zijn. Zo zijn er duidelijke verschillen tussen ‘ontvankelijken’ en ‘handelenden’ bij de
sociaal-economische factoren. Zij die ontvankelijk zijn voor extremistische ideeën lijken vaker (relatief)
weinig inkomen te hebben, en een lager onderwijsniveau, hoewel de gevonden verbanden bij
arbeidsmarktparticipatie (het hebben van een baan) meer in evenwicht zijn. Bij zij die overgaan tot
extremistisch handelen speelt het inkomen echter een veel minder eenduidige rol, terwijl zij juist iets vaker
(relatief) hoogopgeleid zijn, maar geen baan hebben. Ook vallen de hoge aantallen op van onderzoeken die
geen verband vonden, vooral bij inkomen en onderwijsniveau. Sociaal-economische factoren zijn blijkbaar
niet zo’n goede voorspeller voor extremistische ideeën en gedrag.
Ook al geven de profielen dus wel bepaalde indicaties, en laten zij interessante onderlinge verschillen
zien, toch blijven er onderaan de streep nog veel vragen over – ook over de factoren waarbij de relatie wel
eenduidiger leek. Kenmerken als iemands leeftijd, geslacht of geloof kunnen immers nooit een afdoende
verklaring zijn voor radicalisering, aangezien zovelen die aan die omschrijving voldoen simpelweg niet het
extremistische pad op gaan. Een nadere blik is nodig, op de verschillende factoren die een meer directe
invloed uitoefenen op het radicaliseringsproces – een blik die niet stopt bij iemands uiterlijke en
oppervlakkige kenmerken, maar die daadwerkelijk doordringt tot binnen iemands hoofd, iets wat wij in het
volgende hoofdstuk zullen doen.

4.7 Literatuur buiten literatuurlijst ter ondersteuning van dit hoofdstuk
Hegghammer, T. (2016). Revisiting the poverty-terrorism link in European jihadism. Paper gepresenteerd
op de Society for Terrorism Research Annual Conference, Universiteit Leiden, 8 november.
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5. Persoonlijkheidsfactoren
5.1 Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over persoonlijkheid. Waar het vorige hoofdstuk ‘Demografische factoren’ meer
oppervlakkige persoonskenmerken zoals gender en leeftijd beschreef, gaat dit hoofdstuk over meer
innerlijke (psychologische) eigenschappen van mensen. De term ‘persoonlijkheid’ wordt in de
psychologische literatuur gebruikt om relatief stabiele patronen van gedrag, gedachten en emoties te
beschrijven (zie bijv. McCrae & Costa, 2003). De leidende theorie over persoonlijkheid is het
vijffactormodel (ofwel the Big Five) dat vijf persoonlijkheidstrekken beschrijft met elk twee polen
(bijvoorbeeld introvert-extravert; zie Allik, 2005). In dit hoofdstuk vatten wij de term persoonlijkheid echter
wat breder op. Verschillende thema’s zijn onder dit hoofdstuk geschaard. Ten eerste het thema waarden.
Wat drijft iemand ertoe om te radicaliseren, wat voor opvattingen houdt deze persoon erop na, welke zaken
vindt diegene belangrijk? Ten tweede: basisbehoeften. Radicalisering kan een manier zijn om bepaalde
menselijke behoeften te vervullen. Zo kan iemand bijvoorbeeld behoefte hebben om ergens bij te horen en
zich daarom aansluiten bij een radicale groep. Het derde thema beslaat persoonlijkheidstrekken zoals
omschreven in psychologische literatuur. Hieronder valt bijvoorbeeld introversie zoals beschreven in het
vijffactorenmodel. Het vierde thema is mentale gezondheid. Bij dit thema worden onderzoeken beschreven
die een verband leggen tussen psychopathologie en radicalisering. Tenslotte worden binnen dit thema vijf
studies beschreven die een link leggen tussen radicalisering en andere psychologische kenmerken zoals
hechtingsstijl of denkstijl.
In totaal hebben 224 artikelen in onze dataset de tag ‘persoonlijkheid’ gekregen. Gezien dit grote
aantal zijn niet alle studies afzonderlijk te behandelen. Gepoogd is om voor elke factor illustratieve studies
te beschrijven. In Tabel 5.1 staan de gebruikte onderzoeksmethoden in deze studies. Zoals hieruit kan
worden afgelezen is in de meeste onderzoeken gebruik gemaakt van kwantitatieve methoden. Veelgebruikte
kwantitatieve onderzoeksmethoden waren vragenlijsten (n = 58), database analyses (n = 27), en
correlationele studies (n = 21). Veel gebruikte kwalitatieve onderzoeksmethoden waren interviews (n = 46)
en case studies (n = 22).
Voor elke specifieke factor is aangegeven op welke onderzoeksvraag de studies antwoord geven.
Wanneer studies antwoord geven op de eerste vraag “Onder welke condities zijn personen ontvankelijk
voor radicale ideeën?” dan is dit aangeduid met ‘OV-1’. Studies die ingaan op de tweede onderzoeksvraag
“Onder welke condities gaan personen over tot radicale handelingen?” zijn aangeduid met ‘OV-2’.
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Tabel 5.1.
Onderzoeksmethoden Persoonlijkheidsfactoren.
Kwalitatieve

Aantal

methoden

studies

Interview

46

Case study

22

Percentueel

Kwantitatieve

Aantal

methoden

studies

18%

Vragenlijst

58

22%

9%

Database (her) analyse

27

10%

Analyse video, tekst,

Percentueel

Correlationeel

foto, of webpagina

13

5%

onderzoek

21

8%

Archiefonderzoek

12

5%

Overig

10

4%

Overig

6

2%

RCT

7

3%

Focusgroep

4

2%

Laboratorium studie

6

2%

onderzoek

6

2%

Validatie

5

2%

Time series onderzoek

4

2%

Veldexperiment

2

1%

onderzoek

2

1%

Cohortstudie

2

1%

Quasi-experiment

2

1%

interview

2

1%

Totaal

154

60%

Cross-sectioneel
Totaal

104

40%

Longitudinaal

Gestructureerd

Totaal alle studies

258

100%

Noot. Gebruikte onderzoeksmethoden in de studies waarin persoonlijkheid is onderzocht. In sommige
studies zijn meerdere onderzoeksmethoden gebruikt, daarom is het totaal aantal methoden (n = 258) hoger
dan het totaal geselecteerde studies naar persoonlijkheid (n = 224).
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5.2 Waarden
Wat drijft iemand om te radicaliseren? Welke waarden of overtuigingen kunnen iemand hiertoe mede
aanzetten? Hieronder worden de belangrijkste conclusies uit de studies waarin dit thema is onderzocht
beschreven.

5.2.1

Sociale dominantie oriëntatie (SDO)

SDO omslaat de algemene voorkeur van een individu voor een sociale hiërarchie en ongelijkheid tussen
individuen en groepen mensen. Mensen die een hoge SDO hebben zien de wereld als een competitieve
plek, waarin enkel de sterkste kan overleven. Mensen met een lage SDO wijzen het idee van sociale
hiërarchie af. Veel studies tonen een verband tussen SDO en ontvankelijkheid voor radicalisering aan (OV1). Afhankelijk van tot welke sociale groep iemand behoort (hoge status of lage status), kan dit verband
positief of negatief zijn.
In een online experiment werden studenten blootgesteld aan een fictieve extreemrechtse website
(Reeve, 2019). Deelnemers konden zelf kiezen hoe zij interacteerden met de website. Gemiddeld gezien
interacteerden deelnemers weinig met de website: zij konden likes en dislikes geven aan verschillende
onderdelen van de website. Veel deelnemers maakten hier slechts weinig tot geen gebruik van, maar
degenen die dat wel deden scoorden hoger op een voorkeur voor hiërarchie en dominantie in de
maatschappij, identificeerden zich sterker met de ingroup, en rapporteerden een hogere mate van
radicalisering en vijandigheid naar de outgroup. Tenslotte hing meer interactie met de website ook samen
met een verhoogde kans om expliciet een extremistische groep te steunen. Kortom: een hoge SDO hing
samen met radicalisering en steun voor een extremistische groep.
Een ander recent artikel beschrijft vijf studies (met in totaal N = 7209) naar voorspellers van rechtsextremisme onder witte Amerikanen (Bai, 2020). Deze onderzoeken wijzen uit dat SDO een robuuste
voorspeller van extreemrechts gedachtegoed is. Hoe hoger iemand scoort op SDO, des te groter de steun
voor extreemrechts. Bovendien modereert SDO de relatie tussen ‘witte identiteit’ en extremisme. Dit
betekent dat de positieve relatie tussen witte identiteit (iemand die zich sterk identificeert als wit persoon)
en extremisme sterker is voor mensen met een hoge SDO.
Of SDO bijdraagt aan ontvankelijkheid voor radicale ideeën hangt, zoals wij eerder aangaven, af van
de groep waartoe iemand behoort. In een onderzoek onder moslims en christenen in Libanon werd het effect
van SDO op steun voor geweld tegen het Westen na de 9/11 aanslagen onderzocht (Levin et al., 2003). De
auteurs verwachtten een negatieve relatie tussen SDO en ingroup identificatie. Volgens de SDO-theorie
zou een hoge SDO namelijk samenhangen met sterkere ingroup identificatie bij groepen met een hoge
status, maar met een zwakkere ingroup identificatie bij lage-status groepen. Uit de resultaten kwam naar
voren dat SDO inderdaad negatief samenhing met het identificeren als Arabier (ingroup), en dat deze
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identificatie op zijn beurt weer positief samenhing met steun voor terroristische organisaties en de opvatting
dat de 9/11 aanslagen rechtvaardig zouden zijn. Dit betekent dat hoe hoger iemand scoorde op SDO, des te
minder deze persoon zich als Arabier identificeerde en dat deze persoon daarmee ook minder geneigd was
terreur te steunen. Lagere SDO hing dus (indirect) samen met meer steun voor terroristische organisaties.
Samenvattend wordt SDO in verband gebracht met radicalisering. Bij rechts-extremisme werd een
positief verband gevonden, bij islamitisch extremisme is een negatief verband gevonden. De richting van
het verband is dus afhankelijk van de onderzochte groep.

5.2.2

Ingroup superioriteit

Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat de groep waartoe zij behoren superieur is aan andere groepen.
Enkele studies tonen een verband aan tussen deze waargenomen superioriteit en radicalisering, hoewel dit
verband bij ontvankelijkheid voor radicale ideeën (OV-1) anders is dan bij het overgaan tot actie (OV-2).
Zo beschrijft een interviewstudie onder zeven voormalige Canadese jihadisten (Ilardi, 2013; OV-1)
hoe het verkrijgen van nieuwe religieuze kennis sommige deelnemers het gevoel gaf superieur te zijn aan
andere moslims. Zij voelden zich alsof zij deel waren van een bijzondere elitegroep. Een deelnemer
beschrijft dat de leider van zijn groep hem er geregeld aan herinnerde hoe speciaal zij waren, wat een goede
mensen zij waren, dat zij onderdeel van iets exclusiefs waren en dat zij bij de hoogste elite en meest
rechtvaardige mensen op de wereld zouden horen.
Een onderzoek onder Nederlandse middelbare scholieren (N = 1086) onderzocht voorspellers van
het steunen van extreemrechts geweld, en de bereidwilligheid om in bepaalde situaties zelf tot geweld over
te gaan (Doosje et al., 2012; OV-1 en OV-2). Beide uitkomstmaten werden positief voorspeld door
waargenomen ingroup superioriteit. Hoe meer iemand aangaf te denken dat Nederlanders superieur zijn
aan andere groepen, des te hoger de kans dat deze persoon extreemrechts geweld steunde en zich bereid
toonde zelf tot geweld over te gaan.
De relatie tussen ingroup superioriteit en radicalisering is mogelijk verschillend voor verschillende
fasen in het radicaliseringsproces. Een onderzoek vergeleek extremisten die tot geweld overgingen
(actiefase) met extremisten die dit niet hebben gedaan (groepsfase; Knight et al., 2017). De opvallende
uitkomst was dat uitingen die duiden op waargenomen superioriteit minder vaak voorkwamen bij de
extremisten die overgingen tot geweld. Zij zouden zich dus mogelijk minder superieur voelen dan
extremisten die (nog) niet over zijn gegaan tot geweld (OV-2). De onderzoekers gaven echter geen duiding
aan deze bevinding.
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5.2.3

Rechts autoritarisme

Rechts autoritarisme, of rightwing authoritarisanism (RWA) is een ideologie waarvan de aanhangers sterk
bereid zijn om zich te voegen naar autoriteiten die zij als legitiem zien. Deze mensen vinden sociale normen
belangrijk en staan vijandig tegenover mensen die deze richtlijnen niet opvolgen. Zij vinden uniformiteit
belangrijk, en staan positief tegenover het gebruiken van autoriteit om dit te bereiken. Enkele studies
beschrijven een verband tussen RWA en ontvankelijkheid voor radicale — in dit geval rechts-radicale —
opvattingen. De artikelen die hieronder beschreven staan geven antwoord op de eerste onderzoeksvraag
“Onder welke condities zijn personen ontvankelijk voor radicale ideeën?” (OV-1).
Een onderzoek onder 994 Israëlische studenten richtte zich op de voorspellende factoren van
(extreem)rechtse sentimenten (Canetti & Pedahzur, 2002). Verschillende voorspellers werden onderzocht
waaronder autoritarisme. Extreemrechts gedachtegoed is op twee manieren in kaart gebracht. Ten eerste
‘ultranationalisme’: de overtuiging dat Israël beschermd moet blijven als een Joodse Staat. En ten tweede
‘xenofobie jegens Arabieren’. Uit de resultaten kwam naar voren dat autoritarisme een sterke voorspeller
was van beide extreemrechtse overtuigingen.
Een Hongaars onderzoek beschrijft een belangrijke voorspellende rol van RWA voor het steunen van
geweld tegen outgroups (Faragó et al., 2019). Twee voorspellers werden onderzocht: RWA en
bereidwilligheid om over te gaan tot radicaal protest. De studie richtte zich specifiek op de waargenomen
rechtvaardigheid van geweld tegen outgroups (waaronder homoseksuelen, Roma, joden, en multinationale
bedrijven). Uit de resultaten kwam naar voren dat RWA een veel sterkere voorspeller was van het
goedkeuren van geweld tegen deze groepen, dan de bereidheid tot radicaal protest. Daarnaast keken de
onderzoekers naar twee soorten outgroups: symbolische bedreigende groepen (zoals joden, Roma,
homoseksuelen) en fysieke bedreigingen (terroristen, criminelen). De proefpersonen die geweld
goedkeurden jegens symbolische bedreigende groepen, scoorden gemiddeld hoger op RWA. Samenvattend
hangt RWA ook in deze studie dus samen met het rechts-extremistische gedachtegoed.

5.2.4

Religieuze overtuigingen

In andere hoofdstukken komt aan bod hoe religie een beschermende factor kan zijn tegen radicalisering (zie
hoofdstuk 9 Weerbaarheidsfactoren), of hoe iemands religieuze achtergrond juist samenhangt met een
verhoogde kans op radicalisering en geweld (zie hoofdstuk 4 Demografische factoren). Er zijn echter ook
studies die een verband leggen tussen radicalisering en iemands religieuze overtuigingen als een belangrijke
‘waarde’ die iemand bezit, waarmee het dus onderdeel is van zijn of haar persoonlijkheid. Deze
onderzoeken laten vooral zien dat religieuze overtuigingen bijdragen aan zowel ontvankelijkheid voor
radicale ideeën (OV-1), als het overgaan tot radicaal geweld (OV-2).
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Als het gaat om ontvankelijkheid voor radicale ideeën, is een onderzoek onder moslims in het
Verenigd Koninkrijk met een Pakistaanse of Bengalese achtergrond illustratief (Bhui et al., 2014; OV-1).
De deelnemers werd gevraagd hoe belangrijk religie in hun dagelijks leven was. Uit de resultaten kwam
naar voren dat het belangrijk vinden van religie positief samenhing met ontvankelijkheid voor
radicalisering. Hoe belangrijker iemand religie vond, des te groter de kans dat deze persoon ook sympathie
had voor gewelddadig protest en terrorisme.
Ook bij terroristen die tot de actiefase overgingen kan religie een belangrijke rol spelen. Dit blijkt uit
een onderzoek waarin de vrienden en familieleden van 42 Palestijnse zelfmoordterroristen werden
geïnterviewd. De onderzoekers beschrijven dat religie de belangrijkste motivatie voor 24% van de
terroristen was, de tweede belangrijkste reden voor 48%, en de derde-genoemde reden voor nog eens 5%
van de terroristen (Araj, 2012; OV-2). De auteurs beschrijven twee voorbeelden van deze terroristen.
Beiden leefden een zeer religieus leven en hadden een sterke focus op het hiernamaals. Zo hadden beide
terroristen geen interesse in trouwen met iemand tijdens hun leven, maar gaven aan met iemand in het
hiernamaals te willen trouwen. Eén van hen zou herhaaldelijk tegen familieleden hebben gezegd dat hij in
de hemel met een vrouw zou trouwen die daar op hem wachtte. Kortom, religieuze overtuigingen (en de
belofte van beloningen die daarbij horen), zouden voor hem een belangrijke reden zijn voor het plegen van
een aanslag.
Zoals uit de beschrijving hierboven al doorschemert, gaat het hier in plaats van religie in het algemeen
vaak ook om specifieke aspecten of interpretaties van religie. Een Belgische studie naar rechts-extremisme
onder jongeren onderzocht bijvoorbeeld voorspellers van geweld jegens eigendom en personen, en vond
een sterke relatie tussen politiek geweld en religieus autoritarisme (De Waele & Pauwels, 2014; OV-2).
Religieus autoritarisme verwijst naar extreem dogmatische overtuigingen op het gebied van religie. Hoe
dogmatischer iemand dacht, des te groter de kans dat hij politiek geweld steunde.
Samenvattend kunnen overtuigingen ingegeven door religie een belangrijke rol spelen in het
radicaliseringsproces van een persoon: het kan iemand op radicale ideeën brengen, of de motivatie zijn om
over te gaan tot geweld.

5.3 Basisbehoeften
Alle mensen hebben verschillende basisbehoeften, in de literatuur doorgaans needs genoemd. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de basale behoefte om ergens bij te horen (behoefte aan identiteit), of de behoefte dat de
wereld een eerlijke plek is (behoefte aan rechtvaardigheid). Deze behoeften kunnen in verschillende mate
een rol spelen voor verschillende mensen. Bovendien is er veel literatuur die een rol weglegt voor deze
behoeften in het radicaliseringsproces. Zoals hieronder beschreven, kan een extreme ideologie invulling
geven aan deze behoeften. Het concept van behoeften wordt uitvoerig beschreven door Kruglanski en
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collega’s (Kruglanski et al., in press). Kruglanski beschrijft een model van extremisme gebaseerd op het
idee van ‘motivationele onevenwichtigheid’ waarbij een bepaalde basisbehoefte, namelijk de behoefte aan
significantie – ‘iemand te zijn; of ‘ertoe te doen’ - domineert en alle andere basisbehoeften verdringt. Als
gevolg hiervan is de persoon gemotiveerd tot extreem gedrag: dit alles om die ene sterkte behoefte aan
significantie te vervullen. Gematigdheid (als tegenovergestelde van extremisme) zou daarentegen het
resultaat zijn van een motivationeel evenwicht, waarin de verschillende behoeften van het individu in balans
zijn. Niet één basisbehoefte ‘schreeuwt’ om vervuld te worden. Hieronder wordt beschreven welke
persoonlijkheidsfactoren met betrekking tot basisbehoeften zijn onderzocht en wat de belangrijkste
conclusies uit deze onderzoeken zijn.

5.3.1

Behoefte aan significantie

De bovengenoemde behoefte aan significantie heeft te maken met de wens om belangrijk gevonden te
worden en ertoe te doen. Dit wordt in de literatuur ook wel status seeking (het zoeken van status) genoemd.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die gezien wil worden als een held, martelaar, of belangrijk groepslid.
Deze persoonlijkheidsfactor is in relatief veel studies onderzocht (n = 26), waarin wordt geconcludeerd dat
wanneer deze behoefte aan significantie getriggerd is, bijvoorbeeld door ervaren vernedering, discriminatie,
en/of sociale uitsluiting, dit kan bijdragen aan zowel ontvankelijkheid voor radicale opvattingen (OV-1) als
de stap naar radicaal geweld (OV-2). Omdat het om een zo groot aantal studies gaat, worden hieronder
enkele illustratieve studies uitgelicht.
Ten eerste, een zeer uitgebreide studie die vijf onderzoeken omslaat naar het effect van discriminatie
op verschillende maten van extremisme (Troian et al., 2019; OV-1 en OV-2). De mediërende rol van
‘verlies van significantie’ werd in alle studies onderzocht. De eerste studie is een correlationele studie
waarin het effect van ervaren discriminatie onder Franse moslims op steun voor politiek geweld is
onderzocht. Het tweede onderzoek was een experiment waarbij een deel van de deelnemers een sociale
afwijzing ervaarde, waarbij het effect op ‘bereidwilligheid om deel te nemen aan een gewelddadig protest’
werd gemeten. Het derde onderzoek was eveneens een experiment, ditmaal onder studenten. Op indirecte
wijze werd ‘steun voor Islamitische Staat (IS)’ gemeten, namelijk door de deelnemers te vragen hoe streng
terugkerende IS-strijders gestraft zouden moeten worden. In het vierde (experimentele) onderzoek onder
studenten werd het tegenovergestelde effect getoetst. Hier werd gekeken of sociale inclusie leidt tot een
toename aan een gevoel van significantie, wat op zijn beurt weer leidt tot een afname in radicale intenties.
Tenslotte is in de vijfde cross-culturele studie dezelfde onderzoeksvraag als in de vierde studie onderzocht,
ditmaal onder Turkse deelnemers. In alle vijf de studies wordt een mediërende rol gevonden voor behoefte
aan significantie: discriminatie leidt tot een verminderd gevoel van significantie, wat de kans op steun voor
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geweld vervolgens vergroot. Sociale inclusie leidt op zijn beurt juist tot een toegenomen gevoel van
significantie, wat de kans op extremisme verkleint (OV-2).
In een recente interviewstudie onder zes veroordeelde jihadistische terroristen in Indonesië (Mila et
al., 2019; OV-2) is gekeken naar de rol van behoefte aan significantie in het radicaliseringsproces.
Verschillende deelnemers beschrijven hoe zij opgegroeid zijn met idee dat het strijden voor de jihad een
‘moedige heldendaad’ is. Zo omschrijft een deelnemer hoe zijn vader hem vertelde over dappere
moslimstrijders, wat hem de indruk gaf dat zijn vader hoopte dat hij later ook een strijder zou worden. Een
andere deelnemer omschrijft hoe hij opkeek tegen zijn oudere broer, die vocht in Afghanistan. Daarnaast
omschrijven deelnemers de angst om significantie te verliezen, mochten zij niet succesvol zijn in het
‘vervullen van hun jihad’.
Ook bij een interviewstudie onder voormalig rechts-extremisten komt de behoefte aan significantie
naar voren. In deze studie beschreef elke deelnemer zijn pad naar extremisme, evenals een eigen pad
ervandaan (Bérubé et al., 2019; OV-1). Verschillende deelnemers beschreven dat de behoefte aan
significantie bij hen een rol speelde. Zo omschreven deelnemers dat onderdeel zijn van een Skinhead-groep
hen het gevoel gaf een doel te hebben in het leven en om onderdeel te zijn van iets dat groter was dan
henzelf. Andere deelnemers omschreven dat zij een gevoel van macht of status hadden door hoe anderen
op hen reageerden. Mensen zouden hen respecteren, of bang voor hen zijn. Dit zou een verslavend gevoel
van status oproepen, aldus een deelnemer.
Samenvattend blijkt dat discriminatie het gevoel van significantie doet verminderen. Dit voorspelt
op zijn beurt radicalisering: iemand die het gevoel heeft er niet toe te doen kan zijn heil zoeken in een
radicaal gedachtegoed om daarmee dat gevoel van significantie (terug) te krijgen. Dit wordt onderstreept
door de ervaringen van (voormalig) extremisten die hun lidmaatschap beschrijven als een verslavende bron
van status en macht.

5.3.2

Behoefte aan rechtvaardigheid

Relatief veel studies (n = 17) leggen een verband tussen de behoefte aan rechtvaardigheid en radicalisering.
Dit verband klinkt wellicht logisch: mensen die de wereld als een oneerlijke plek zien, nemen het heft in
eigen handen om de wereld ‘rechtvaardiger’ te maken - ook als die definitie van rechtvaardigheid
extremistisch van aard is. Deze behoefte speelt daarom ook een rol bij zowel de ontvankelijkheid voor
radicale ideeën (OV-1) als de stap naar radicale actie (OV-2).
Zo blijkt bijvoorbeeld uit de interviews met drie voormalige Zweedse jihadisten dat de behoefte aan
rechtvaardigheid hen aanzette tot extremisme (Nilsson, 2019; OV-2). Een deelnemer beschrijft hoe er
verschillende motivaties waren onder de strijders. Hij zegt: “Sommigen wilden martelaar worden, maar ik
zelf had niet de wens om dood te gaan. Je gaat dood als het jouw tijd is. Ik was daar om basiswaarden te
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verdedigen” (p. 10). Verder was deze deelnemer van mening dat vechten niet altijd de beste optie is, maar
dat er soms geen andere keus is. “Je bent of slachtoffer, of je verdedigt jouw groep. Je moet een standpunt
nemen” (p. 11). In een andere interviewstudie met nabestaanden van 42 Palestijnse zelfmoordterroristen
wordt een rol voor behoefte aan rechtvaardigheid beschreven (Araj, 2012; OV-2). De belangrijkste
motivatie voor de aanslagen waren in aflopende volgorde: wraak tegen Israël, religieuze inspiratie, en de
wens voor de bevrijding van Palestina. Twee van deze redenen (wraak en wens voor bevrijding van het
thuisland) kan men interpreteren als een uiting van de wens voor rechtvaardigheid.
In een interviewstudie met voormalige rechts-extremisten in Canada komt naar voren hoe behoefte
aan rechtvaardigheid vervuld kan worden door lidmaatschap van een extremistische groep (Bérubé et al.,
2019; OV-2). Zo omschrijft een deelnemer dat zijn lidmaatschap aan een skinhead-groep hem het gevoel
gaf iets goeds te doen voor de maatschappij. De deelnemer zegt “Ik schaam mij er nu erg voor, maar destijds
dacht ik dat ik de wereld een betere plek maakte. Dat ik een goede verandering voor Canada teweegbracht…
Dat ik hielp Canada te redden” (p. 14).
Een ander artikel beschrijft twee onderzoeken in Duitsland, één met jonge activisten en de ander met
scholieren (Jahnke et al., 2020; OV-1). Beide studies onderzochten het effect van observerende
gevoeligheid (“Ik ben van streek wanneer iemand onterecht slecht behandeld wordt”) en slachtoffer
gevoeligheid (“Het maakt mij boos als anderen beter af zijn dan ik”) op radicalisering. De twee studies
komen tot verschillende resultaten. Bij de activisten bleek dat observerende gevoeligheid, maar niet
slachtoffer gevoeligheid, positief samenhangt met legaal activisme en radicalisering. Dat betekent dat hoe
groter het gevoel van onrecht van een activist voor anderen (maar niet zichzelf) is, des te groter de kans op
radicalisering. Bij de scholieren hing radicalisering negatief samen met observerende gevoeligheid, maar
positief met slachtoffer gevoeligheid. Onder deze jongere deelnemers voorspelt dus juist het gevoel van
onrecht voor henzélf (maar niet anderen) radicalisering.
In een onderzoek onder Nederlandse islamitische jongeren naar het proces van radicalisering (Doosje
et al., 2013; OV-1 en OV-2) werden drie voorspellers onderzocht: persoonlijke onzekerheid, waargenomen
ongelijkheid, en waargenomen groepsdreiging (zie hieronder Behoefte aan duidelijkheid). Alle drie de
onderzochte factoren waren belangrijke voorspellers van een radicaal geloof-systeem, bestaande uit
waargenomen superioriteit van moslims, waargenomen onwettigheid van de Nederlandse autoriteiten,
waargenomen afstand tot anderen, en het gevoel niet verbonden te zijn met de maatschappij. Dit geloofsysteem voorspelt op zijn beurt weer een positieve attitude ten opzichte van geweld door andere moslims,
wat voorspellend is voor intenties om zelf geweld te gebruiken. Hoe hoger de waargenomen ongelijkheid,
des te groter de kans op radicalisering.
Tenslotte toont een ander Nederlands onderzoek middels twee studies aan dat individuen met een
sterkere behoefte aan rechtvaardigheid en status, zich aangetrokken voelen tot organisaties die hierop
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inspelen (Macdougall et al., 2018). Bovendien bleek dat deze mensen gewelddadige organisaties sterker
steunden (OV-1).
Samenvattend wordt er in de literatuur een verband gelegd tussen behoefte aan rechtvaardigheid en
radicalisering. Mensen die graag willen dat de wereld een eerlijke plek is en het gevoel hebben dat dat niet
het geval is, zijn gevoeliger voor radicale ideeën. Uit interviews met (voormalig) extremisten komt naar
voren dat sommigen ervan overtuigd zijn geraakt dat zij met hun extreme gedrag de wereld een betere plek
maakten.

5.3.3

Behoefte aan zingeving

Mensen hebben behoefte aan zingeving om de wereld om hen heen te begrijpen en een zinvolle betekenis
aan hun ervaringen te geven. Een radicale ideologie kan invulling geven aan deze behoefte. De onderzoeken
die hieronder beschreven staan geven antwoord op de eerste onderzoeksvraag “Onder welke condities zijn
personen ontvankelijk voor radicale ideeën?” (OV-1).
Uit interviews met zeven Canadese voormalige jihadisten komt naar voren hoe een radicale ideologie
vorm kan geven aan zingevingsvragen (Ilardi, 2013). De auteurs beschrijven hoe de islam voor sommige
deelnemers een manier was om betekenis aan hun leven te geven. Zo beschrijven zij een deelnemer die
bekeerd was tot de islam. Voorafgaand aan zijn bekering had hij een acute alcoholverslaving. Zich streng
houden aan de islam, gaf hem richting en hield hem op het ‘juiste pad’, aldus de deelnemer.
In een interview studie met voormalige rechts-extremisten beschrijft een deelnemer ook hoe de
extremistische ideologie antwoord gaf op de betekenisvragen van het leven (Simi et al., 2017). Hij zegt
hierover zelf “Onderdeel zijn van iets, een ideaal hebben, denken dat ik een bepaalde soort waarheid in
pacht had. Weet je… De waarheid van de betekenis van het leven. Waar wij allemaal naar op zoek zijn,
denk ik… Het was een high. Ik kreeg kippenvel en alles als ik luisterde naar White Power
muziek” (p. 1176). Ook zegt deze deelnemer “Ik geloofde echt dat ik de waarheid in pacht had… Ik vond
het leuk omdat het mijn erfgoed is, mijn oma komt uit Finland en zij is hierheen gekomen en, deel van wie
ik ben, alle symbolen en de Vikings en zo” (p. 1176). Wat uit dit fragment duidelijk naar voren komt is dat
de deelnemer overtuigd was de betekenis van het leven te begrijpen, en dat deze ‘betekenis’ afkomstig was
uit de extreemrechtse ideologie.
In een interviewstudie met nabestaanden van de Tsjetsjeense zelfmoordterroristen komt het thema
behoefte aan zingeving een aantal keer naar voren (Speckhard & Ahkmedova, 2006). Zo zou religie
betekenis aan lijden kunnen geven. De auteurs beschrijven een voorbeeld waarin alle eerdere dromen van
de terrorist vervlogen waren. Als kind zou zij gedroomd hebben om chirurg te worden, maar door de oorlog
kon zij niet studeren. Zij droomde ervan een man en kinderen te hebben, maar ook dat was niet gelukt. Toen
de geïnterviewde (een nabestaande van haar) haar erop wees dat zij na de oorlog haar leven nog zou kunnen
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veranderen, gaf zij aan hier geen interesse in te hebben. Haar leven zou voorbestemd zijn voor een ander
leven dan zij als kind had gehoopt. Het zou haar missie zijn te lijden voor anderen, zij was toch al gewend
geraakt aan lijden.
Samenvattend kan een extreme ideologie invulling geven aan de behoefte aan zingeving: het geeft
voor sommigen antwoord op de vraag waarom zij bestaan en wat hun doel is in het leven.

5.3.4

Behoefte aan avontuur en impulsiviteit

Een andere, vrij basale menselijke behoefte die het radicaliseringsproces in gang kan zetten, is de behoefte
aan avontuur. De studies hieronder beschreven geven antwoord op zowel de eerste als de tweede
onderzoeksvraag (OV-1 en OV2).
Zo poogde een onderzoek de rol van sensatie zoeken bij politiek geweld in kaart te brengen (Schumpe
et al., 2018; OV-1). Hiertoe hebben de onderzoekers meerdere studies uitgevoerd. Uit het eerste onderzoek
kwam naar voren dat sensatie zoeken de relatie tussen ervaren betekenis in het leven en bereidwilligheid
voor zelfopoffering en steun voor politiek geweld medieerde. Hoe meer iemand zoekt naar betekenis in het
leven, des te meer deze persoon sensatie zoekt, wat steun voor politiek geweld positief voorspelt. In het
tweede onderzoek tonen de onderzoekers dit verband opnieuw aan, ditmaal met een longitudinale
onderzoeksopzet. In studie 3 en 4 wordt dit verband nogmaals gevonden, ditmaal aan de hand van
experimenten. Uit studie 5a en 5b blijkt dat sensatie zoeken het steunen van een gewelddadige
dierenrechten-activistengroep voorspelt. In studie 6a en 6b concluderen de onderzoekers dat de positieve
evaluatie van gewelddadige activisme-groepen door individuen die hoog scoren op sensatie zoeken
verklaard wordt door hoe spannend zij deze groepen beoordelen. Zij beoordelen de groepen als positief
omdat zij deze als spannend zien. Tenslotte toetsen de onderzoekers in studie 7 een interventie waarin
deelnemers een vreedzame (weinig spannende versus spannende) activistische groep als alternatief
aangeboden krijgen. Zij kregen ofwel een weinig spannende dierenrechten activisten groep te zien, die
bijvoorbeeld formele brieven schrijft en zich bezighoudt met het niet consumeren van geboycot eten. Of,
zij kregen een spannende groep te zien, die voorstellingen met acteurs en muziek houdt, parades organiseert,
en grappige pranks uithaalt. Een spannend vreedzaam alternatief lijkt te werken voor deelnemers die hoog
scoren op sensatie zoeken (zie hoofdstuk 10 Interventiemogelijkheden). Samenvattend kan men
concluderen dat er een relatie is tussen sensatie zoeken en steun voor radicale groepen. Mogelijk komt dit
omdat deze mensen op zoek zijn naar spanning en sensatie. Een spannend maar vreedzaam alternatief lijkt
dan ook te werken voor hen.
Verschillende interviewstudies beschrijven een rol voor behoefte aan avontuur. Zo bijvoorbeeld ook
een interview-studie onder 3 voormalige Zweedse jihadisten (Nilsson, 2019; OV-1 en OV-2). Twee
deelnemers beschrijven dat behoefte aan avontuur een rol speelde bij hun radicalisering. Zo gaf een
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deelnemer aan dat hij – achteraf gezien – misschien gewoon op zoek was naar iets spannends om te doen.
Tijdens zijn periode als jihadist zag hij dit zelf echter niet als reden voor zijn radicalisering. Hij omschrijft
dat hij na de realisatie dat hij dood kon gaan, op zoek ging naar de juiste ‘niyah’ (intentie) voor zijn jihad.
Een andere deelnemer beschrijft ook dat het avontuur voor hem aantrekkelijk was. Het idee van een
avontuur beleven samen met een vriend was voor hem de hoofdreden om naar Syrië te gaan. Een andere
interviewstudie met voormalige jihadisten beschrijft hetzelfde thema (Ali et al., 2017; OV-2). Hier zegt een
deelnemer bijvoorbeeld dat het idee van avontuur aantrekkelijk was. Hij zegt: “Dat zou een goed, gevoel
van avontuur, waarom niet, het zou groots zijn, iets anders… en dit hele ding [betrokkenheid in terrorisme]
begon hier…” (p. 191).
Een onderzoek naar mislukte pogingen van Palestijnse zelfmoordterroristen beschrijft een rol voor
impulsiviteit (Merari et al., 2009; OV-2). Terroristen bij wie de zelfmoordaanslag mislukte (“gefaalde
terroristen”) werden vergeleken met niet-zelfmoord terroristen en organisatoren van zelfmoordaanslagen.
Veel van de onderzochte terroristen, maar met name de laatste groep (zij die aanslagen hebben gepland,
voorbereid en de aanslagen hebben begeleid), vertonen een impulsieve en emotioneel instabiele
persoonlijkheid volgens de onderzoekers. Dit zijn mensen die snel wisselende emoties hebben, snel
geagiteerd raken en hyperactief zijn. Zij zien de wereld als zwart-wit en kunnen veel woede voelen. Ook
onder rechts-extremistische jongeren wordt een effect van sensatie zoeken en impulsiviteit op verschillende
soorten geweld gevonden (de Waele & Pauwels, 2014; OV-2). Twee soorten geweld zijn in deze studie
onderzocht: geweld tegen eigendom en geweld tegen personen, beide vanwege politieke of religieuze
redenen. Uit de resultaten kwam naar voren dat sensatie zoeken positief samenhangt met politiek geweld,
maar dat er geen relatie is met impulsiviteit. Impulsiviteit hangt wel positief samen met persoonlijk geweld,
waar weer geen relatie met sensatie zoeken wordt gevonden. De onderzoekers concluderen dat individuen
die op zoek zijn naar sensatie eerder zouden kiezen voor geweld tegen eigendom, terwijl impulsieve
individuen eerder personen als slachtoffer kiezen.
Samenvattend lijkt de behoefte aan avontuur een reden te zijn om te radicaliseren. Verschillende
studies leggen dan ook verband tussen sensatie zoeken of impulsiviteit en (het steunen van) radicaal geweld.

5.3.5

Behoefte aan identiteit

Mensen willen graag de vraag “wie ben ik?” beantwoorden. Een (extremistische) ideologie kan vormgeven
hoe iemand naar zichzelf kijkt. Hieronder worden ook studies beschreven die aansluiten bij de behoefte om
ergens bij te horen. Immers: het clubje mensen waar iemand zich onderdeel van voelt (van voetbalteam tot
een vriendengroep) vormt een onderdeel van hoe iemand naar zichzelf kijkt. De hieronder beschreven
artikelen geven antwoord op de eerste onderzoeksvraag (OV-1).
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Behoefte aan identiteit komt naar voren in de hierboven beschreven interviewstudie met voormalige
rechts-extremisten (Bérubé et al., 2019). Deelnemers beschrijven hoe de extreemrechtse ideologie een
centraal deel van hun identiteit werd. Zij omschrijven hoe hun eigen identiteit vervangen wordt voor een
collectieve identiteit van de groep, wat hen het gevoel gaf met iets goeds bezig te zijn, of onderdeel te zijn
van iets groots. Juist omdat lidmaatschap aan een extremistische groep zo’n groot deel van hun identiteit
was geworden, maakte dit het verlaten van de groep extra moeilijk. Zo omschrijft een deelnemer: “Toen ik
vertrok, was alles – mijn hele wereld zag ik door een racistische lens. En het was… Op het punt toen ik
vertrok, ik wist niet wat ik moest dragen. Ik wist niet welke doos cornflakes ik wilde eten. Ik wist niet wat
ik moest kijken op televisie. Weet je, alles bekeek ik... in deze heel beperkte manier” (p. 13). Na het
vetrekken uit de groep moesten deelnemers zichzelf opnieuw uitvinden: een nieuwe baan zoeken, oude
hobby’s oppakken of nieuwe hobby’s vinden, en contact met oude vrienden opzoeken.
Een recent onderzoek onderzocht sympathie voor gewelddadige radicalisering onder Canadese
studenten (Rousseau et al., 2020). Het onderzoek is twee keer uitgevoerd: in 2015 en in 2017. Beide keren
werd de samenhang tussen radicalisering en enkele demografische eigenschappen onderzocht. Hoewel
algemene scores op sympathie voor radicalisering gelijk bleven over de meetmomenten, waren er
verschillende associaties met leeftijd en identiteit. In 2017 waren de radicaliseringsscores hoger voor jonge
studenten dan in 2015. Daarnaast, was er in 2017 een verband tussen collectieve identiteit en radicalisering,
dat er in 2015 niet was. Dit houdt in dat (in 2017) voor deelnemers voor wie het belangrijk is om tot een
groep te behoren, de kans op steun voor radicalisering groter is. De auteurs schrijven dat deze verandering
in lijn is met de opkomst van nieuwe vormen van ‘gepolariseerd pesten’ op basis van ras, etniciteit en religie
in Canada en Amerika.
Zoals hierboven toegelicht is, kan men de behoefte om ergens bij te horen zien als onderdeel van de
behoefte aan identiteit. De basale wens om ergens bij te horen kan ingevuld worden met lidmaatschap van
een radicale groep. Zo wordt in verschillende interviewstudies door (voormalige) extremisten benoemd dat
het gevoel van broederschap een belangrijke motivatie was om te radicaliseren. Bijvoorbeeld bij
voormalige jihadisten (Ali et al., 2017; Nilsson, 2019; OV-1) en voormalige Canadese rechts-extremisten
(Bérubé et al., 2019; OV-). Een voormalige Zweedse jihadist zegt bijvoorbeeld “De oorlog creëerde een
gevoel van gemeenschap. Je denkt meer aan anderen en wordt minder zelfzuchtig. Het versterkt
vriendschappen” (Nilsson, 2019, p. 11). En een voormalige rechts-extremist beschreef dat niet iedereen
echt in de ideologie geloofde: een deel zou meer interesse hebben in kameraadschap.
Een ander onderzoek vergeleek Poolse voetbalhooligans met studenten (Besta et al., 2015; OV-1).
Gekeken werd naar bereidwilligheid om voor de groep te vechten. De onderzochte voorspellers waren
RWA, SDO, en identiteit fusie (voor meer informatie over RWA en SDO hierboven bij ‘Waarden’). De
onderzoekers omschrijven identiteit fusie als een staat waarin de persoonlijke en sociale identiteit één
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worden en de groep waargenomen wordt als een equivalent van het persoonlijke zelf. In simpelere woorden:
iemand ziet zichzelf als de groep, en de groep als zichzelf. De sterkste voorspeller van bereidwilligheid om
te vechten was identiteit fusie. Daarnaast waren ook RWA en groep-identificatie significante voorspellers.
Dit onderzoek onderstreept welke rol een groep kan spelen in iemands leven: over de tijd kan de groep
onderdeel van het zelf worden. Hoe sterker dit het geval is, des te groter de kans is dat iemand bereid is
geweld te plegen in de naam van de groep.
Samenvattend lijken radicale groepen een belangrijke basisbehoefte te vervullen: de behoefte aan
identiteit. Mensen willen graag ergens bij horen en vinden het prettig om te merken ‘broeders’ te hebben.
Over de tijd kan de groep onderdeel worden van iemands identiteit: dit zou vertrek uit de groep extra
moeilijk maken.

5.3.6

Behoefte aan duidelijkheid

Vrijwel alle mensen hebben in bepaalde mate behoefte aan duidelijkheid, veelal need for closure genoemd
in de wetenschappelijke literatuur. Meerdere studies brengen een sterke behoefte aan duidelijkheid in
verband met radicalisering. De hieronder beschreven artikelen geven antwoord op de eerste en tweede
onderzoeksvraag (OV-1 en OV-2).
Zo werd met een reeks studies onderzocht of het verlies van persoonlijke zingeving (zie tevens
hierboven

‘Behoefte
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zingeving’)

extremisme

kan

voorspellen

via

de
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duidelijkheid (Webber et al., 2018; OV-1). Een situatie waarin iemand afbreuk aan zingeving ervaart,
bijvoorbeeld door zich vernederd te voelen, is inconsistent met de wens om een positief zelfbeeld te
behouden, én geeft iemand een onzeker gevoel over zichzelf. Volgens de onderzoekers zoeken individuen
als gevolg hiervan zekerheid om hun gevoel van eigenwaarde te herstellen. Extreme ideologieën zouden
hierom aanlokkelijk zijn, aangezien deze duidelijke strategieën geven voor dergelijk herstel. Vier studies
ondersteunen deze claim. In de eerste studie zijn extremisten uit de gevangenis in de Filipijnen onderzocht,
en in de tweede studie onderzocht men gevangenen uit Sri Lanka. In beide studies vulden deelnemers
vragenlijsten in en werd de samenhang tussen de schalen berekend. Gevoelens van schaamte hing positief
samen met behoefte aan duidelijkheid wat op zijn beurt weer positief samenhing met extremisme. In studie
3 en 4 deden Amerikaanse deelnemers mee aan (online) experimenten. Een deel van de deelnemers werd
gevraagd terug te denken aan een situatie waarin zij zich schaamden. Uit deze studies kwam naar voren dat
deelnemers uit de ‘schaamte’ groep een hogere behoefte aan duidelijkheid hadden, wat op zijn beurt weer
extreme opvattingen voorspelde. Behoefte aan duidelijkheid voorspelde daarentegen gematigde
opvattingen juist negatief. Dus: hoe hoger de behoefte aan duidelijkheid, des te groter de kans op extreme
overtuigingen.
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Een case study naar de dader “U” achter de aanslag op het vliegveld van Frankfurt in 2011 beschrijft
ook een rol voor behoefte aan duidelijkheid (Böckler et al., 2015; OV-1). Hiervoor hebben de auteurs
onderzoek- en rechtbankdocumenten onderzocht. Hieronder vallen verklaringen van familieleden,
vrienden, leraren en kennissen, evenals psychologische assessments. De onderzoekers beschrijven deze
casus als een lone actor die via het internet radicaliseerde. Als tiener begon U zich serieus in de islam te
verdiepen. Hij probeerde zich streng aan de verboden van de islam te houden, zoals niet drinken en niet
schelden. Volgens de onderzoekers gaf dit hem een voldaan gevoel. Zijn informatie haalde U van het
internet, met name van Salafistische bronnen. Deze informatie zou voor hem begrijpelijk en ondubbelzinnig
zijn. Verder bekijken de onderzoekers de casus ook met de TRAP-18, een instrument om
waarschuwingsgedragingen voor terrorisme in kaart te brengen. U scoort positief op 15 van de 18
waarschuwingsgedragingen. De onderzoekers interpreteren de interesse van U in religie als een uiting van
zijn behoefte aan betekenis, stabiliteit, zelfwaarde en duidelijkheid. De radicale interpretatie van de islam
zou zeer aantrekkelijk voor hem zijn omdat deze makkelijk te begrijpen is en de (sociale) wereld minder
complex voor hem maakte.
Een Australische interviewstudie onder drie voormalige radicale moslims draaide om de vragen:
“Waarom sloot jij je aan bij de jihad en waarom ben jij gestopt?” (Ali et al., 2017; OV-1). Behoefte aan
duidelijkheid komt een aantal keer naar voren als reden voor radicalisering. Zo omschrijft een van de
deelnemers die een christelijke opvoeding heeft gehad, dat hij binnen het christendom niet goed wist wat
zijn plichten waren en welke standaarden hij moest volgen. Hij zegt dat de islam al zijn onbeantwoorde
vragen kon beantwoorden. Een andere deelnemer beschrijft hoe de islam hem het gevoel gaf dat hij goed
bezig was: “Leren over de islam gaf mij het gevoel dat ik meer begreep van de islam en… je weet wel, dat
de manier hoe ik ermee omging de juiste manier was” (p. 189). De derde deelnemer omschrijft hoe
groepsleden hem bewijs konden geven, wat alle onzekerheden wegnam. Hij omschrijft “Een groepslid zegt
iets en dan zeg je “Ok, wat voor bewijs heb jij daarvoor?”. En dan geven zij dat bewijs. Bijvoorbeeld van
de Koran of de Hadith, of whatever. Zij geven bewijs. En dan zocht ik dat meestal op. Ik dacht, “Als ik het
vertaal, ik wil niet mezelf lenen voor iets wat niet klopt”. En dan zocht ik het op, en dan dacht ik “Ja het is
waar”. Ik zocht alles op en ik dacht “Hier is niks mis. Wat zij zeggen… dat is heel duidelijk omschreven””
(p. 190). Samenvattend zaten deze voormalige extremisten met vraagstukken over hoe zij hun leven
moesten invullen. De (extreme interpretatie van de) islam kon hier duidelijke antwoorden op geven.
Het hierboven beschreven onderzoek (zie ‘Behoefte aan rechtvaardigheid’) onder Nederlandse
moslimjongeren naar het proces van radicalisering onderzocht drie voorspellers: persoonlijke onzekerheid,
waargenomen ongelijkheid, en waargenomen groepsdreiging (Doosje et al., 2013; OV-1 en OV-2).
Onzekerheid werd gemeten met een vragenlijst, met stellingen zoals “Ik maak mij zorgen als een situatie
onduidelijk is”. Alle drie de factoren waren belangrijke voorspellers van een radicaal geloof-systeem. Dit
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geloof-systeem voorspelt op zijn beurt weer attituden over geweld door andere moslims, wat voorspellend
is voor intenties om zelf geweld te gebruiken. Hoe hoger de persoonlijke onzekerheid, des te sterker de
gerapporteerde intentie zelf geweld te gebruiken.
Samenvattend lijken extremistische ideologieën slim in te spelen op de behoefte aan duidelijkheid:
extreme ideologieën bieden eenduidige antwoorden in een wereld die per definitie niet altijd eenduidig is.

5.4 Psychologische persoonlijkheidsfactoren
Welke persoonlijkheidsfactoren zoals beschreven in leidende psychologische literatuur worden in verband
gebracht met radicalisering?

5.4.1

Introversie

Een van de populairste manieren om persoonlijkheidstrekken te beschrijven is het vijffactormodel, ook wel
de ‘Big Five’ genoemd (voor een overzicht zie McCrae, & Costa, 2008). Dit model onderscheidt vijf
factoren, waarvan elk een spectrum is met twee uitersten, namelijk: open voor nieuwe ervaringen (versus
gesloten), consciëntieus (versus laks), extravert (versus introvert), vriendelijk en meegaand (versus
zelfzuchtig en agressief), en neurotisch (versus stabiel). Op dit gebied zijn er drie kwalitatieve onderzoeken
gevonden die een positief verband aantonen – hoewel correlationeel en niet causaal – tussen introversie en
ontvankelijkheid voor radicale opvattingen (OV-1). In het eerste onderzoek werden case studies van twee
veroordeelde terroristen, Timothy McVeigh en Mohammed Atta, met elkaar vergeleken (Litman &
Jimerson, 2004). De twee terroristen leken in een aantal opzichten op elkaar. Een van de overeenkomsten
volgens de auteurs is dat beiden een introvert temperament hebben. Desalniettemin wordt McVeigh
beschreven als iemand met goede sociale vaardigheden: hij kon vriendelijk en praatgraag overkomen. Hij
had echter wel moeilijkheden met het vormen van hechte relaties. In de tweede studie werden mislukte
pogingen van Palestijnse zelfmoordterroristen vergeleken met terroristen van andersoortige aanslagen, en
met organisatoren van zelfmoordaanslagen uitgevoerd door anderen (Merari et al., 2009). Deelnemers
werden

geïnterviewd

en

maakten

enkele

psychologische

taken.

De

terroristen

die

een

zelfmoordaanslagpoging deden (n = 4) hadden allemaal een introverte persoonlijkheid. Van de terroristen
die geen poging deden (n = 11) had iets meer dan de helft een introverte persoonlijkheid, ruim een-derde
een extraverte persoonlijkheid, en bij ongeveer 10% was dit onduidelijk volgens de onderzoekers. Het derde
onderzoek onder 295 tieners in Roemenië onderzocht of het tripartite model of militant extremist mind-set
valide was (Trip et al., 2019). Dit model omslaat drie componenten: oorlog (rechtvaardiging van geweld
als onderdeel van oorlog), God (extreme acties/geweld als moreel juist zien omdat dit in de naam van God
wordt gedaan), en het Westen (geweld tegen Westerse landen is gerechtvaardigd omdat het Westen als
kwaadachtig of immoreel wordt gezien). Middels factoranalyse vinden de onderzoekers steun voor deze
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driedeling. Daarnaast onderzochten zij welke persoonlijkheidseigenschappen samenhingen met deze
militante

mindset.

Een

globale

persoonlijkheidsfactor

bestaande

uit

een

laag

intellect/voorstellingsvermogen, lage extraversie en hoge mate van vriendelijkheid lijkt mensen kwetsbaar
te maken voor extremistische ideologieën.

5.4.2

Narcisme

Een Nederlands onderzoek bekeek de langdurige effecten van een weerbaarheidstraining om gewelddadige
radicalisering onder islamitische adolescenten en jongvolwassenen te voorkomen (Feddes et al., 2015). Een
van de gemeten kenmerken was de persoonlijkheidstrek narcisme. Narcisme hing positief samen met
positieve attituden ten opzichte van geweld (OV-1). Belangrijk om te vermelden is dat deze positieve
samenhang verdween wanneer gecontroleerd werd voor empathie. Empathie kan dus als beschermende
factor werken die negatieve effecten van narcisme kan tegengaan.

5.5 Mentale gezondheid
Welke psychopathologische profielen worden in verband gebracht met radicalisering? Hieronder staan de
studies beschreven waarin mentale gezondheid en radicalisering met elkaar in verband wordt gebracht.

5.5.1

Persoonlijkheidsstoornissen

Psychologen onderscheiden verschillende persoonlijkheidsstoornissen zoals schizofrenie (gekenmerkt door
terugkerende wanen en hallucinaties), antisociale persoonlijkheidsstoornis (gekenmerkt door het
herhaaldelijk schenden van de rechten van anderen geuit in bijvoorbeeld bedriegen of geweldpleging) en
afhankelijke persoonlijkheidsstoornis (gekenmerkt door een extreme behoefte om verzorgd te worden). Het
hebben van een persoonlijkheidsstoornis wordt in enkele studies in verband gebracht met ontvankelijkheid
voor radicalisering (OV-1). Zo is in een onderzoek onder ruim 600 Egyptenaren onderzocht wat
voorspellende factoren van radicalisering zijn (Soliman et al., 2016). Persoonlijkheidsstoornissen speelden
een belangrijke rol in het voorspellen van radicalisering. Persoonlijkheidsstoornissen zijn in kaart gebracht
met een zelfrapportage-instrument (SCATI) waarin veertien persoonlijkheidsstoornissen worden getoetst:
twaalf uit de DSM-IV-TR en twee uit de DSM-III-R. Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te houden is
dat deze handboeken inmiddels niet meer gebruikt worden en zijn vervangen voor de DSM-5. Dit betekent
dat sommige (persoonlijkheids-)stoornissen die onderzocht zijn in dit onderzoek nu niet meer worden
gediagnosticeerd, of anders worden omschreven. De sterkste voorspellers van radicalisering uit dit
onderzoek

waren

de

afhankelijke

persoonlijkheidsstoornis

(DSM-IV-TR),

zelfvernietigende

persoonlijkheidsstoornis (DSM-III-R), sadistische persoonlijkheidsstoornis (DSM-III-R), en de schizoïde
paranoïde persoonlijkheidsstoornis (DSM-IV-TR).
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5.5.2

Depressieve symptomen

Een aantal onderzoeken brengen depressieve symptomen in verband met radicalisering. Onderstaande
studies geven antwoord op de eerste onderzoeksvraag (OV-1).
Zo onderzochten Bhui en collega’s (2014; OV-1) welke factoren samenhingen met gewelddadige
radicalisering onder mannelijke Britse moslims met een Pakistaanse of Bengalese achtergrond. De
deelnemers werd gevraagd in hoeverre zij gewelddadig protest en terrorisme steunen. Op basis van hun
antwoorden werden zij verdeeld in drie groepen: meeste steun, meest afwijzend, en een grote groep
‘ertussenin’. De groep ‘meeste steun voor terrorisme’ had een verhoogde kans om hoog te scoren op
depressie, evenals een verhoogde kans om religie belangrijk te vinden. Een belangrijke voetnoot is dat in
deze studie een vragenlijst (de PHQ-9) is gebruikt om depressie in kaart te brengen. Hoewel dit een indicatie
kan geven van mogelijke depressieve symptomen, is dit niet hetzelfde als een diagnose gemaakt door een
psycholoog of psychiater. Men kan dit onderzoek dus het best interpreteren als volgt: er is een verband
tussen een verhoogde score op een depressie-vragenlijst en steun voor gewelddadig terrorisme. Een aantal
van dezelfde auteurs hebben in 2016 opnieuw dit verband onderzocht (Bhui et al., 2016; OV-1). Opnieuw
deden Britse moslims met een Pakistaanse of Bengalese achtergrond mee aan het onderzoek. Het doel van
dit onderzoek was het meten van de impact van depressieve symptomen (wederom met een vragenlijst),
negatieve levensgebeurtenissen en politieke betrokkenheid op sympathie voor gewelddadig protest en
terrorisme. Opnieuw kwam uit de resultaten naar voren dat depressieve symptomen samenhingen met een
hogere steun voor gewelddadig protest en terrorisme. Tegen de verwachting van de onderzoekers in,
medieerde depressie weinig van de effecten van levensgebeurtenissen en politieke betrokkenheid op steun
voor terrorisme. Depressie is dus geen verklarend mechanisme tussen levensgebeurtenissen en steun voor
terrorisme.
Een onderzoek onder Canadese studenten onderzocht het effect van depressie en positieve toekomst
oriëntatie op steun voor gewelddadige radicalisering (Miconi et al., 2019; OV-1). Positieve toekomst
oriëntatie houdt in dat iemand denkt dat de toekomst goede dingen voor hemzelf, of zijn gemeenschap in
petto heeft. Uit de resultaten komt naar voren dat er, net als in de onderzoeken hierboven, een positieve
relatie is tussen depressieve symptomen en steun voor radicalisering. Bovendien kwamen de onderzoekers
tot de conclusie dat naast het effect van depressie, positieve toekomst oriëntatie samenhangt met een lagere
sympathie voor radicalisme. Dit verband was sterker onder deelnemers met hogere depressiescores. Dit
betekent dat naast depressieve symptomen ook weinig toekomstperspectief voorspellend is voor het steunen
van geweld onder jongeren. Een deel van deze onderzoekers onderzocht hetzelfde verband onder Canadese
studenten nogmaals (Rousseau et al., 2019; OV-1). Ditmaal werd gekeken naar migratie-achtergrond (1e,
2e, en 3e generatie), sociale tegenslag en de mogelijk mediërende rol van depressie. Uit de resultaten komt
naar voren dat eerste generatie migranten minder radicaal geweld steunen dan de andere groepen. Sociale
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tegenslag (zoals een ervaring met discriminatie) voorspelt steun voor radicalisering en dit werd gemedieerd
door depressie. Dit betekent dat het meemaken van een sociale tegenslag kan leiden tot depressieve
symptomen, wat op zijn beurt weer kan leiden tot steun voor radicaal geweld. Dit onderzoek is uitgevoerd
met vragenlijsten en één meetmoment. Dit betekent dat causale interpretaties niet kunnen worden gemaakt.
Men kan de resultaten dus alleen interpreteren in termen van correlationele verbanden: sociale tegenslag
hangt samen met depressie, wat op zijn beurt weer samenhangt met steun voor radicalisme.
Niet alle studies komen echter tot dezelfde conclusie. Een interviewstudie met de nabestaanden van
Palestijnse zelfmoordterroristen komt tot de conclusie dat veel van deze terroristen geen tekenen van
depressie of suïcidaliteit vertoonden (Brym & Araj, 2012; OV-2). Deze onderzoekers reageren met hun
onderzoek op de conclusies van een andere onderzoeker, Merari. Dit onderzoek is ook in ons
literatuuronderzoek naar voren gekomen. Merari en collega’s (2009) vergeleken in hun onderzoek
‘gefaalde’ Palestijnse zelfmoordterroristen (terroristen die gestopt zijn voordat zij hun aanslag konden
uitvoeren) met niet-zelfmoord terroristen en organisatoren van zelfmoordaanslagen. Zij hielden klinische
interviews met hen en namen psychologische tests af. Uit deze resultaten kwam onder andere naar voren
dat sommige gefaalde zelfmoordterroristen subklinische suïcidale neigingen zouden vertonen.
Samenvattend is er dus een wat wisselend beeld wat betreft de rol van depressie bij radicalisering. In
de meeste studies wordt echter een positief verband tussen depressieve symptomen en radicalisering
gevonden.

5.5.3

Autismespectrumstoornis

Enkele studies brengen autismespectrumstoornis positief in verband met terrorisme. Deze studies geven
hiermee antwoord op de eerste onderzoeksvraag (“Onder welke condities zijn personen ontvankelijk voor
radicale ideeën?”; OV-1). Echter, de studies die dit aantonen in dit rapport zijn veelal kwalitatieve case
studies. Zo analyseerden onderzoekers bijvoorbeeld Anton Petterson, de dader achter een schoolaanslag in
Zweden uit 2015 (Erlandsson & Meloy, 2018). Hoewel de dader geen psychiatrische hulp ontving
voorafgaand aan zijn aanval, komen de onderzoekers tot de conclusie dat hij mogelijk
autismespectrumstoornis, depressie, suïcidale gedachten en suïcidale intenties had. Zijn broer dacht dat
Petterson mogelijk het syndroom van Asperger zou hebben. Tegenwoordig is dit syndroom geen aparte
stoornis meer, maar valt het onder autismespectrumstoornissen in de DSM-5. Een kinderarts gaf achteraf
aan ook vermoedens gehad te hebben van autismespectrumstoornis bij Petterson: zo zou Petterson zeer
rigide zijn geweest als kind en oogcontact vermeden hebben.
Deze case studies bieden slechts illustratief bewijs voor een verband tussen autisme en radicalisering.
Meer onderzoek is nodig om te achterhalen of dit verband slechts incidenteel is, of vaker voorkomt.
Bovendien lichten de onderzoeken weinig toe over wat volgens hen de reden is van dit verband. Een
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mogelijke verklaring zou men kunnen vinden in de symptomen van de stoornis zelf. Zo gaat autisme
gepaard met rigiditeit (in de DSM-5: “beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses, of activiteiten”;
American Psychiatric Association, 2013). Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit zeer beperkte, gefixeerde
interesses die abnormaal intens of gefocust zijn. Waar bij sommige mensen met autismespectrumstoornis
dit onschuldige interesses zijn (zoals bijvoorbeeld een gefixeerde interesse in treinen), zou dit bij anderen
mogelijk tot uiting kunnen komen tot interesse in extreme ideologieën. Dit is echter speculatief, en zou met
meer onderzoek ondersteund moeten worden.

5.5.4

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

PTSS is een stoornis die kan ontstaan na blootstelling aan een of meerdere traumatische gebeurtenissen.
Deze stoornis wordt in verband gebracht met radicalisering en het overgaan tot geweld (OV-1 en OV-2).
Zo hebben Franse psychologen 25 adolescenten uit een klinische praktijk onderzocht (Rolling & Corduan,
2018). Alle deelnemers kregen therapie en waren geradicaliseerd, of hadden een risico om te gaan
radicaliseren volgens de psychologen (OV-1). De auteurs beschrijven verschillende risicofactoren voor
radicalisering. Zij maken onderscheid tussen familie dynamieken (fragiele familierelaties, ouders met een
stoornis, zie tevens hoofdstuk 6 Groepsfactoren) en individuele risicofactoren (waaronder: traumatische
gebeurtenissen in de jeugd, en andere stoornissen zoals ADHD, depressie, gedragsstoornis). Volgens de
auteurs is radicaliseren een manier van de jongeren om om te gaan met hun al bestaande psychologische
problemen.
Een interviewstudie onder Somalische vluchtelingen in de Verenigde Staten onderzocht het effect
van trauma, PTSS, en sociale relaties op attitudes over legaal en geweldloos activisme versus illegaal en
gewelddadig activisme (Ellis et al., 2015; OV-2). Er werden 79 jongvolwassen mannelijke vluchtelingen
geïnterviewd. Uit de resultaten kwam naar voren dat een grotere blootstelling aan persoonlijk trauma
samenhing met grotere openheid voor illegaal en gewelddadig activisme. Bovendien werd dit verband
gemedieerd door PTSS-symptomen. Dit betekent dat het meemaken van een trauma positief samenhangt
met PTSS-symptomen, wat vervolgens steun voor gewelddadig activisme voorspelt. Sterke sociale banden
met de gemeenschap modereerde dit verband: het ervaren van trauma hing sterker samen met openheid
voor gewelddadig activisme onder mensen met zwakkere sociale banden. Dit betekent dat het hebben van
goede sociale banden een beschermende factor kan zijn tegen radicalisering.
Samenvattend lijkt er dus een verband tussen psychologisch trauma en radicalisering. Er zijn echter
meer studies, met grotere aantallen proefpersonen, nodig om dit verband sterker aan te tonen. Daarnaast is
het belangrijk om de richting van het verband te nader onderzoeken: is het zo dat mensen met PTSS een
verhoogde kans op radicalisering hebben, of hebben geradicaliseerde mensen een grotere kans om een
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trauma op te lopen? Op basis van bovenstaande onderzoeken is het nog niet mogelijk om stevige uitspraken
te doen over causaliteit.

5.5.5

Gedragsproblemen en boosheid

Gedragsproblemen en boosheid zijn onderdeel van verschillende stoornissen in de DSM-5. Deze
kenmerken staan bijvoorbeeld centraal in de norm-overschrijdende gedragsstoornis (in het Engels conduct
disorder, CD). Deze stoornis wordt gekenmerkt door opstandig, antisociaal en agressief gedrag en een boze
en prikkelbare stemming (APA, 2013). De prevalentie van deze stoornis onder mensen in de gevangenis is
zeer hoog. Ook worden gedragsproblemen in verband gebracht met radicalisering. Onderstaande studies
geven zowel antwoord op onderzoeksvraag 1 als vraag 2.
Zo rapporteert een interviewstudie onder 44 voormalige leden van gewelddadige witte suprematie
(white supremacy) groepen, dat gedragsprobleem tijdens de adolescentie een voorloper is voor gewelddadig
extremistisch gedrag (Simi et al., 2016; OV-2). De auteurs benadrukken dat de wegen naar gewelddadig
extremisme complex en verschillend zijn per persoon. Ook beschrijven de auteurs dat de
levensgeschiedenis van de deelnemers veel lijkt op die van leden van conventionele straatbendes en andere
criminele misdadigers. Kortom, gedragsproblemen tijdens de adolescentie lijken bij criminelen en
extremisten voor te komen.
In de hierboven beschreven studie onder PTSS, hebben Franse psychologen 25 adolescenten uit een
klinische praktijk onderzocht (Rolling & Corduan, 2018; OV-1). Naast traumatische gebeurtenissen, hingen
ook gedragsproblemen samen met radicalisering.
Een vragenlijststudie onder adolescenten in Noorwegen onderzocht mogelijke voorspellers van steun
voor politiek geweld, en steun voor strijders in Syrië (Pedersen et al., 2018). Eén van de onderzochte
voorspellers waren gedragsproblemen. Uit de resultaten komt naar voren dat gedragsproblemen
voorspellend was voor ‘steun voor geweld om sociale verandering teweeg te brengen’ en ‘steun voor
buitenlandse strijders’ onder alle onderzochte groepen (moslims, christenen en niet-religieuze tieners).
Tenslotte kwamen gedragsproblemen vaker voor bij niet-religieuze deelnemers dan bij moslims en
christenen.
Sommige studies hebben niet gedragsproblemen onderzocht, maar wel hieraan gerelateerde
constructen, of symptomen. Bijvoorbeeld een Deens artikel waarin twee studies worden beschreven.
Onderzocht werd hoe bereidwillig Deense moslims waren om over te gaan tot gewelddadige acties (Obaidi
et al., 2018; OV-2). Uit de eerste studie kwam naar voren dat er geen verschil was tussen moslims die
geboren waren in Denemarken of daarbuiten, in hun steun voor gewelddadig gedrag. Uit de tweede studie
kwam naar voren dat moslims geboren in Afghanistan zich sterker identificeren met moslims, de
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buitenlandpolitiek van het Westen vaker als oneerlijk te zien, en meer groeps-gerelateerde woede
rapporteren. Deze woede voorspelt op zijn beurt weer steun voor geweld.
Een onderzoek naar 125 lone actor terroristen onderzocht indicatoren voor kwetsbaarheid voor
dergelijk terrorisme (Corner et al., 2019; OV-1). Ongeveer de helft van de deelnemers werd omschreven
als boos. Bijna 40% van deze individuen had moeite met het controleren van hun boosheid en 35%
vertoonde escalerend boos gedrag. Verder had 42% een geschiedenis van gewelddadig gedrag, ongeveer
64% had de behoefte anderen pijn te doen, en 49% had een geschiedenis met criminele veroordelingen. De
auteurs beschrijven woede als een belangrijke bevorderende factor in gewelddadig gedrag, crimineel gedrag
en religieuze bekering.
Samenvattend lijken gedragsproblemen en boosheid voorspellers van radicalisering.

5.5.6

Mentale gezondheid

Tenslotte zijn er 19 studies die mentale (on)gezondheid of psychologische stoornissen in het algemeen in
verband brengen met radicalisering, zonder deze verder te definiëren of specificeren. De studies die
hieronder beschreven staan geven antwoord op de eerste twee onderzoeksvragen (OV-1 en OV-2).
Onderzoekers hebben verschillende pogingen gedaan om te kijken of mentale problemen bij verschillende
soorten terroristen vaker voorkomen. Zo zijn er studies die mentale problemen bij lone actor terroristen in
kaart hebben gebracht. Een onderzoek vergeleek lone actor terroristen met terroristen uit groepen op het
gebied van mentale gezondheid (Corner & Gill, 2015; OV-2). Hieruit kwam naar voren dat lone actors
vaker mentale stoornissen hebben dan terroristen die in groepen opereren. Bovendien bleek dat de mentaal
ongezonde lone actors meer stressoren ervaarden: zowel triggerfactoren zoals een scheiding van ouders,
het meemaken van vooroordelen, of een opkomende grote levensverandering, als stress zelf (zie hoofdstuk
7 Triggerfactoren). Zij rapporteren meer huidige stress te ervaren, evenals meer chronische stress.
Bovendien is er een relatie tussen mentaal ongezonde lone actors en het overgaan tot geweld: psychische
problemen worden in verband gebracht met geweld bij lone actor terroristen. Een ander onderzoek van
deels dezelfde auteurs poogde de antecedente gedragingen van 49 lone actor terroristen in het Verenigd
Koninkrijk in kaart te brengen (Gill et al., 2019; OV-2). Een van de onderzochte thema’s was mentale
gezondheid. Slechts 32.7% van de onderzochte terroristen had een geschiedenis met psychiatrische
stoornissen. Bij de meesten is de diagnose gesteld voordat zij betrokken zijn geraakt bij terroristische
activiteiten. Een-derde van hen (10.2% van alle deelnemers) was gediagnosticeerd met schizofrenie, en
een-derde (12.2%) met een stemmingsstoornis. De rest viel onder persoonlijkheidsstoornissen (2%),
verstandelijke beperktheid (4.1%), of een onbekende diagnose. De onderzoekers concluderen dat mentale
stoornissen (met name schizofrenie) bovengemiddeld vaak voorkomen onder lone actor terroristen.
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Ook onder terroristen die zich bij groepen aangesloten hebben is mentale gezondheid een terugkerend
thema. Zo brengt een interviewstudie met zeven Canadese moslimextremisten reeds bestaande mentale
problemen (verslaving met drugs, alcohol of gokken) in verband met radicalisering (Ilardi, 2013; OV-1).
En een case study naar de terrorist achter de aanslag op het vliegveld van Frankfurt uit 2011 zou ondanks
de afwezigheid van een diagnose wel een fragiele zelfwaarde, geremde sociale assertiviteit,
een gefragmenteerde identiteit, en een pessimistisch sentiment hebben (Böckler et al., 2015; OV-1).
Andere onderzoekers vergeleken gewelddadige extremisten met hen die (nog) niet over zijn gegaan
tot het gebruiken van geweld (Knight et al., 2017; OV1 en OV-2). Hoewel er enkele verschillen worden
gevonden tussen deze groepen, leek mentale gezondheid geen onderscheidende factor: in beide groepen
komen psychische problemen evenveel voor. Alleen middelenmisbruik lijkt veel meer voor te komen onder
gewelddadige extremisten (20.8% van de onderzochte personen) dan onder niet-gewelddadige extremisten
(0%; OV-2).
Een onderzoek analyseerde autobiografieën van voormalige terroristen en onderscheidde hierin twee
groepen: een groep die psychologische problemen rapporteert en een groep die dat niet doet (Corner & Gill,
2020; OV-1). Twaalf procent van de deelnemers had een psychische stoornis. De groep die psychologische
stress rapporteerde tijdens hun actieve periode in een terreurorganisatie rapporteerde ook fysieke problemen
zoals slapeloosheid of overgeven, schuldgevoelens over hun acties, spijt en burn-out. Er werd geen relatie
gevonden tussen psychologische stress en het hebben gehad van een gewelddadige rol, slachtoffer zijn
geweest van geweld, respectloos behandeld zijn geweest, gevangenisstraf, mishandeling tijdens
gevangenisstraf, overlijden van nabije vriend of familielid, middelenmisbruik, of tevredenheid over de rol
in de groep. Deelnemers die geen psychologische stress rapporteerden, rapporteerden vaak wel
fysiologische problemen. Mogelijk komt hun stress dus op lichamelijke wijze tot uiting. Tenslotte beschrijft
één studie een ander beeld: onder 42 Palestijnse zelfmoordterroristen, waren er 40 fysiek én mentaal gezond
(Araj, 2012; OV-2).
Samenvattend lijken de meeste studies psychische problemen in verband te brengen met
radicalisering: psychische problemen lijken vaker voor te komen dan in de algemene bevolking. Maar,
duidelijk is dat voor de meerderheid van de terroristen er geen sprake is van een diagnose.

5.6 Overige psychologische eigenschappen
Tenslotte worden hieronder studies beschreven die andere psychologische eigenschappen (anders dan
hierboven of in andere hoofdstukken beschreven) in verband brengen met radicalisering.
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5.6.1

Hechtingsstijl

In de psychologische literatuur komt (onveilige) hechting veel naar voren als een belangrijke voorspeller
van psychopathologie en delinquentie (Ogilvie et al., 2014; Ward et al., 2006). Ook wordt een onveilige
hechting in verband gebracht met ontvankelijkheid voor radicalisering (OV-1). Een onderzoek onder
deelnemers met een migratieachtergrond onderzocht het effect van onveilige hechting op steun voor
extreme pro-groep acties (Ferenczi et al., 2016). Pro-groep acties werden gedefinieerd als de
bereidwilligheid om te vechten voor, of zelfs te sterven voor, het verder helpen van jouw geërfde cultuur.
Twee vormen van onveilige hechting zijn onderzocht: vermijdende hechting (“Ik ben nerveus als partners
te dichtbij komen”) en angstige hechting (“Mijn wens voor nabijheid schrikt soms mensen af”) met
zelfrapportage schalen. Verder werd bereidwilligheid voor extreme pro-groep acties, en intra-groep
marginalisatie door familie en vrienden (de mate waarin deelnemers afwijzing vanuit hun culturele groep
ervaren) gemeten. Uit de resultaten kwam naar voren dat beide onveilige hechtingsstijlen voorspellend
waren voor intra-groep marginalisatie van familie en vrienden. Intra-groep marginalisatie was op zijn beurt
weer voorspellend voor steun voor extreme pro-groep acties. De onderzoekers verklaren dit als volgt:
onveilig gehechte mensen zijn extra gevoelig voor afwijzing en rapporteren dit hierom sneller. Om hun
loyaliteit aan de groep te demonstreren, zouden zij hierom extra bereidwillig zijn om extreme acties te
steunen. Samenvattend zou een onveilige hechting dus voorspellend kunnen zijn voor extremisme.

5.6.2

Denkstijl

In hoofdstuk 9 over Weerbaarheid komt denkstijl ook naar voren als cognitieve weerbaarheidsfactor. Het
gaat hierbij om ‘de andere kant van dezelfde munt’: waar sommige denkstijlen zoals kritisch nadenken
kunnen beschermen tegen radicalisering, zijn andere denkstijlen juist voorspellend voor radicalisering
(OV-1).
Een onderzoek onder Egyptische jongvolwassenen onderzocht voorspellers van radicalisering
(Soliman et al., 2016). Zoals hierboven te lezen is, werd in deze studie gevonden dat
persoonlijkheidsstoornissen voorspellend zijn voor radicalisering. In deze studie werd echter ook denkstijl
als significante voorspeller gevonden. Vier factoren zijn onderzocht: analytische stijl in beslissingen
maken, rationele stijl in beslissingen maken, cognitieve complexiteit en onzekerheid intolerantie. De
opvallende conclusie was dat de sterkste voorspeller van radicalisme ‘rationele stijl in beslissingen maken’
was. Hoe rationeler iemand is, des te groter de kans op radicalisering. De onderzoekers concluderen dat
radicale individuen bewust zijn van hun keuzes en de alternatieve uitkomsten die daarmee gepaard gaan,
informatie analyseren, en adviezen exploreren.
Een ander artikel bestaat uit drie losse onderzoeken naar de relatie tussen cognitieve complexiteit en
politiek extremisme (Van Hiel & Mervielde, 2003). Deze onderzoekers concluderen dat er een positieve
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relatie is: hoe complexer iemand kan nadenken, des te groter de kans dat deze persoon politiek extremistisch
is. Zoals beschreven in het hoofdstuk over weerbaarheid tonen andere studies echter het tegenovergestelde
effect aan: het vermogen om kritisch te kunnen nadenken zou juist beschermend zijn tegen radicalisering.
Een onderzoek met 30 leden van IS uit een gevangenis in Koeweit had als doel om de effecten van
demografische factoren, rigiditeit en gedragsverandering in het voorspellen van gewapend politiek geweld
in kaart te brengen (Alkhadher & Scull, 2019b). Hiervoor hebben de onderzoekers deelnemers
geïnterviewd, gegevens van de gevangenisdossiers bestudeerd, en gevangenispersoneel gevraagd een
vragenlijst over de deelnemers in te vullen. Rigiditeit werd gedefinieerd als “moeite met het veranderen
van een mindset”. Er werd een positief verband gevonden tussen rigiditeit en politiek geweld: de
veroordeelde terroristen bleken veelal moeite te hebben met het veranderen van hun ideeën. Een onderzoek
onder 125 lone actor terroristen komt tot dezelfde conclusie: een van de voorspellers uit hun onderzoek is
inflexibiliteit (Corner et al., 2019). Ongeveer 30% van deze terroristen zou een impulsieve,
avontuurzoekende maar ook inflexibele persoonlijkheid hebben.
Samenvattend lijken dus een rationele denkstijl en een rigide denkstijl samen te hangen met
radicalisering. Studies naar cognitieve complexiteit schetsen een gemengd beeld: sommige studies
rapporteren dat dit samenhangt met radicalisering, andere studies beschrijven een beschermende functie.

5.6.3

Vertrouwen

De artikelen die hieronder worden beschreven geven antwoord op de eerste onderzoeksvraag (OV-1). In
het hierboven beschreven onderzoek waarin twee veroordeelde terroristen (Timothy McVeigh en
Mohammed Atta) met elkaar werden vergeleken zijn verschillende overeenkomsten beschreven (Litman &
Jimerson, 2004). Een wantrouwende houding is een overeenkomst. Beide terroristen zouden anderen niet
snel vertrouwen. Daarbij beschrijven de onderzoekers dat beide terroristen wantrouwend waren richting
vrouwen en ook van hen vervreemd zouden zijn. Ook in een recente Amerikaanse vragenlijststudie komt
een belangrijke rol voor vertrouwen naar voren (Forscher & Kteily, 2020). Drie groepen werden
vergeleken: Alt-right, Trump-stemmers en niet-Trump stemmers. De Alt-right proefpersonen verschilden
van de Trump stemmers op enkele metingen van vertrouwen: zo hadden zij een lager vertrouwen in de
medemens, meer vertrouwen in de huidige en toekomstige economie, minder vertrouwen in de mainstream
media, meer vertrouwen in alternatieve media en meer vertrouwen in grote bedrijven. Wie iemand
vertrouwt, lijkt dus samen te hangen met welke (politieke) overtuigingen iemand erop nahoudt. In beide
studies lijkt een laag vertrouwen in de medemens echter samen te hangen met extremistische denkbeelden.
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5.6.4

Empathie

In hoofdstuk 9 over weerbaarheid komt empathie ook naar voren: een hoge mate van empathie zou
beschermend kunnen zijn tegen radicalisering. Opnieuw kan men dit bekijken als ‘twee kanten van dezelfde
munt’. Zoals hieronder te lezen is, hangt een laag empathisch vermogen namelijk juist samen met
radicalisering. Weinig empathie zou iemand ontvankelijker kunnen maken voor radicale ideeën (OV-1). De
Violent Extremist Risk Assesment (VERA) is een instrument waarmee risicofactoren voor toekomstig
terrorisme in kaart gebracht worden bij terroristen. In een validatiestudie is deze VERA toegepast bij vijf
case studies van veroordeelde terroristen (Beardsley & Beech, 2013). Op deze wijze probeerden de
onderzoekers in kaart te brengen of de factoren uit de VERA achteraf gezien inderdaad voorkwamen bij
deze terroristen. De onderzoekers gebruikten hiervoor online toegankelijke informatie, zoals
nieuwsberichten en interviews met de daders. Uit hun analyse kwam onder andere naar voren dat de
terroristen hoog scoren op de volgende VERA-factoren: vervreemding (zie hoofdstuk 6 Groepsfactoren),
waargenomen onrechtvaardigheid (zie hierboven beschreven ‘Behoefte aan rechtvaardigheid’), en gebrek
aan empathie voor mensen buiten hun groep. Vier van de vijf veroordeelde terroristen vertoonden, aldus
de onderzoekers, inderdaad verlaagd empathisch vermogen.

5.7 Conclusie
In dit hoofdstuk zijn onderzoeken beschreven die zich richtten op de relatie tussen persoonlijkheid (in brede
zin) en radicalisering. Het hoofdstuk geeft antwoord op de eerste twee onderzoeksvragen. Alle beschreven
factoren geven antwoord op de eerste onderzoeksvraag (“Onder welke condities zijn personen ontvankelijk
voor radicale ideeën?”). Zo spelen verschillende waarden zoals sociale dominantie oriëntatie, ingroup
superioriteit, en rechts autoritarisme een rol bij de weg naar radicalisering. Ook kunnen radicale ideeën
antwoord geven op verschillende basisbehoeften zoals de behoefte aan avontuur, of de behoefte aan
duidelijkheid. Introverte en narcistische persoonlijkheidseigenschappen maken iemand vatbaarder voor
radicale ideeën, evenals de aanwezigheid van verschillende psychopathologische symptomen (waaronder
symptomen van depressie, PTSS, persoonlijkheidsstoornissen en autismespectrumstoornis). Tenslotte zou
ook een onveilige hechting, een rigide denkstijl en een laag empathisch vermogen mensen ontvankelijk
maken.
Enkele factoren geven daarnaast ook antwoord op de tweede onderzoeksvraag (“Onder welke
condities gaan personen over tot radicale handelingen?”). Dit geldt bijvoorbeeld voor ingroup superioriteit:
mensen die hun eigen groep als superieur ten opzichte van andere groepen zien, gaan eerder over tot
extremistisch geweld. Ook religieuze overtuigingen kunnen iemand aanzetten tot radicale handelingen.
Verschillende basisbehoeften spelen ook hier een rol. De behoefte aan significantie, dat wil zeggen, de
wens om belangrijk te zijn en iets voor te stellen in het leven, kan bijvoorbeeld meespelen in de beslissing
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over te gaan tot geweld (veelal onderzocht als ‘martelaarschap’). Maar ook de behoefte aan avontuur speelt
een rol: sommige voormalig extremisten beschrijven dat zij gewoonweg op zoek waren naar iets spannends
om te doen. Waar psychopathologie samenhangt met radicale ideeën, hangen enkele ziektebeelden ook
samen met het overgaan tot radicaal gedrag. Zo beschrijft een studie dat vluchtelingen met PTSS positiever
staan tegenover illegaal gewelddadig activisme, dan vluchtelingen zonder PTSS. Mentale problemen
blijken daarnaast vaak voor te komen bij terroristen die overgingen tot actie, hoewel de studies verschillen
in hoe groot het percentage terroristen met mentale problemen daadwerkelijk is.
Wat is er samenvattend bekend over de rol van persoonlijkheid (in brede zin) in het
radicaliseringsproces? Voorop staat dat persoonlijkheidsfactoren op zich geen bepalende factor zijn om te
radicaliseren. De hierboven beschreven factoren vergroten wellicht de kans dat iemand radicaliseert, of
over gaat tot geweld, maar zijn op zichzelf dus niet voldoende om radicalisering te verklaren. Immers, niet
iedereen met depressie radicaliseert en het is aannemelijk dat de meeste rechters een sterke basisbehoefte
aan rechtvaardigheid hebben, maar rechters zijn niet per se radicaal. Wederom moet men deze studies dus
zien als onderdeel van het grote geheel: de factoren verhogen de kans op radicalisering. Aannemelijker is
dat bij geradicaliseerde mensen een giftige combinatie is ontstaan van verschillende factoren. Bijvoorbeeld:
een jonge man (demografische factoren) met depressieklachten (persoonlijkheidsfactor) en een sterke
behoefte aan rechtvaardigheid (persoonlijkheidsfactor) verliest op tragische wijze zijn broer (trigger), en
wordt in dit duistere moment van zijn leven een helpende hand geboden door een vriend die hem
introduceert aan een radicale groep (groepsfactor). Hoe de verschillende factoren in samenspel werken is
onbekend. Toekomstig onderzoek moet antwoord geven op vragen zoals “Welke combinatie aan factoren
is bijzonder giftig?” en “Is er een kantelpunt? Vanaf hoeveel aanwezige factoren neemt de kans op
radicalisering enorm toe?”

5.8 Literatuur buiten literatuurlijst ter ondersteuning van dit hoofdstuk
Allik, J. (2005). Personality dimensions across cultures. Journal of Personality Disorders, 19, 212-232.
American Psychiatric Association (APA) (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders.
(5th edition) (DSM-5). Washington DC: Author.
Kruglanski, A. W., Szumowska, E., Kopetz, C. H., Vallerand, R. J., & Pierro, A. (In press). On the
psychology of extremism: How motivational imbalance breeds intemperance. Psychological Review.
McCrae, R. R., & Costa, P. T., Jr. (2008). Empirical and theoretical status of the five-factor model of
personality traits. In G. J. Boyle, G. Matthews, & D. H. Saklofske (Eds.), The SAGE handbook of
personality theory and assessment, Vol. 1. Personality theories and models (p. 273–294). Sage
Publications, Inc.

94

McCrae, R. R., & Costa, P. T., Jr. (2003). Personality in adulthood: A Five-Factor Theory perspective.
New York, NY: Guilford Press
Ogilvie, C. A., Newman, E., Todd, L., & Peck, D. (2014). Attachment & violent offending: A
meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 19(4), 322-339.
Ward, M. J., Lee, S. S., & Polan, H. J. (2006). Attachment and psychopathology in a community
sample. Attachment & Human Development, 8(4), 327-340.

95

6. Groepsfactoren
6.1 Inleiding
Groepsfactoren bevinden zich op meso-niveau. Nadat individuen zich hebben georiënteerd in de
gevoeligheidsfase, gaat in de volgende fase van groepslidmaatschap de groep een steeds belangrijkere rol
spelen. In dit onderdeel bespreken wij de belangrijkste groepsfactoren die uit ons empirisch
literatuuronderzoek naar voren komen.
Allereerst valt op dat onze analyse laat zien dat groepsfactoren in 294 van de 707 empirische artikelen
voorkomen. Met andere woorden, in meer dan 4 van de tien van de empirische artikelen (41,5%) uit onze
set is de rol van groepsfactoren onderzocht. Groepsfactoren behoren daarmee dus tot de meest bestudeerde
factoren in onze dataset. Wat betreft kwalitatieve studies is veel gebruik gemaakt van interview en case
studies. De meest voorkomende kwantitatieve methoden zijn database analyse, vragenlijstonderzoek en
correlationele onderzoeksopzetten.
Welke groepsfactoren zijn veelvuldig onderzocht en wat zijn de belangrijkste conclusies uit het
empirisch onderzoek naar deze groepsfactoren?

6.2 Vriendengroep/Familie/Netwerk
De rol van deze factor klinkt haast tautologisch: de (vrienden-) groep, familie of netwerk is een belangrijke
groepsfactor. Toch is dit wel een heel belangrijke conclusie met directe beleidsimplicaties: veel leden van
radicale groepen vinden namelijk aansluiting bij die groep op een ‘via-via-manier’, dus via familie, een
vriend of bekende, die hen op het bestaan van deze groep wijst. Dit idee staat onder verschillende namen
bekend, bijvoorbeeld als “bunch of guys” (Sageman, 2005), en “networks, needs and narratives” in het
3N-model (Bélangeret al., 2019).
In de gevoeligheids- en groepsfase kan de sociale omgeving van een individu informatie verschaffen
over de radicale groep en haar ideologie. Dit gebeurt zowel offline en online (Bastug et al., 2018).
Bekeerlingen maken vaker gebruik van de online methode en niet-bekeerlingen vaker via de offline
methode om informatie over een groep te krijgen. De kracht van de groep (zoals familie en vrienden) is
overigens vaak groter bij niet-bekeerlingen dan bij bekeerlingen. Bekeerlingen radicaliseren vaker vanwege
persoonlijke factoren (zoals een persoonlijke crisis; Bastug et al., 2018), hoewel de achterliggende oorzaken
hiervan niet onderzocht zijn.
Het is interessant dat zelfs de zogenaamde lone actors of gewelddadige eenlingen toch lang niet altijd
zo alleen zijn geweest in hun radicaliseringsproces. Het wordt steeds duidelijker, op basis van zorgvuldig
samengestelde data van bijvoorbeeld 119 eenlingen (Gill et al., 2014), dat eenlingen wel degelijk
communiceerden met radicale of terroristische organisaties voorafgaand aan een gewelddadige aanslag.
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Tabel 6.1.
Onderzoeksmethoden Groepsfactoren.
Kwalitatieve

Aantal

methoden

studies

Interview

44

Case study

34

Percentueel

Kwantitatieve

Aantal

Percentueel

methoden

studies

15%

Database (her) analyse

51

17%

12%

Vragenlijstonderzoek

43

15%

Correlationeel
Archiefonderzoek

17

6%

onderzoek

32

11%

foto, of webpagina

14

5%

Time-series

18

6%

Overig

3

1%

Overig

9

3%

Focus groep

2

1%

Cohortstudie

5

2%

onderzoek

4

1%

Laboratoriumstudie

4

1%

Validatie

3

1%

Veldexperiment

2

1%

Simulatie

1

0%

Longitudinaal

1

0%

1

0%

interview

1

0%

Totaal

178

61%

Analyse video, tekst,

Cross-sectioneel
Totaal

116

39%

onderzoek
Replicatie
Gestructureerd

Totaal alle studies

294

100%

Noot. Sommige studies hebben meerdere onderzoeksmethoden gebruikt, hierom is het totaal aantal
methoden hoger dan het totaal onderzochte studies naar capaciteit.

Uit onze analyse blijkt dat ook in de actiefase de groep een belangrijke rol speelt. Allereerst kan worden
opgemerkt dat de meeste terroristische aanslagen (meer dan 90%) worden uitgevoerd in groepsverband
(Spaaij, 2010). Dit is niet anders dan bij andere geweldsdelicten, waar ook het belang van netwerken wordt
erkend en onderzocht (Basu & Sen, 2021). Onderzoek van Jasko et al. (2019) in Sri Lanka, Marokko en
Indonesië laat bijvoorbeeld zien dat mensen uit een radicale sociale omgeving (bijvoorbeeld de stad
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Tetouan in het Rif-gebergte in Marokko) eerder ideologisch geweld steunen dan mensen uit een stad met
een diverse samenstelling (Casablanca, een andere stad in Marokko).
Er zijn verschillende redenen hiervoor aan te wijzen. Zo kan de groep een individu helpen met de
psychologische voorbereidingen, aangezien niet ieder mens van zichzelf even gemakkelijk geweld pleegt
(zie ook hoofdstuk 8 over capaciteit; Grossman, 1996). De groep kan ook het individu ondersteunen bij de
praktische opzet (Wat is het doel? Hoe kan dit doel worden aangevallen?). Ten slotte, ook bij de
daadwerkelijke uitvoering van een gewelddadige aanslag kan de groep een individu helpen, bijvoorbeeld
door veiligheidsdiensten af te leiden (zie hoofdstuk 8 over capaciteit).
Samenvattend, de sociale omgeving (familie, vrienden) speelt een cruciale rol in het
radicaliseringsproces, niet alleen wat betreft ontvankelijkheid in de gevoeligheids- en groepsfasen (OV-1),
maar ook bij het gebruik van geweld in de actiefase (OV-2).

6.3 Intra-groepswaardering
Een belangrijke motiverende factor in het radicaliseringsproces betreft de waardering die een individu
ontvangt van de groep. Deze waardering kan zijn in termen van de taken die het individu uitvoert, maar
ook het gevoel via dit groepslidmaatschap tot een groter geheel te horen (“from zero to hero” – van
mislukkeling tot held). De groep kan op deze manier de “quest for significance” (de zoektocht naar
betekenis) invullen (Webber et al., 2018 – zie ook hoofdstuk 5 Persoonlijkheidsfactoren).
In sommige gevallen wordt deze waardering van de groep voor het individuele leden ook
doorgetrokken naar hun familie. Bijvoorbeeld, families van overleden of vastgezette groepsleden kunnen
hoog in aanzien staan en soms financiële of andere materiële steun ontvangen vanuit de omgeving (soms
de terroristische groep, soms de mensen die de groep steunen; Post et al., 2003 – zie ook hoofdstuk 8 over
gelegenheidsfactoren). Tevens zijn radicale groepen bij uitstek in staat om leden zekerheid en zingeving te
bieden die ze soms zoeken (Hogg et al., 2013 – zie hoofdstuk 5 Persoonlijkheidsfactoren).
Dus, radicale groepen kunnen leden een gevoel van waardering, belang, sturing en zingeving bieden
en soms wordt die waardering doorgetrokken naar de familie. Deze waardering heeft betrekking op zowel
de ontvankelijkheid voor extreme ideeën en groepen (OV-1) als de bereidheid om over te gaan tot
extremistisch geweld (OV-2).

6.4 Wij-zij-denken
Een belangrijke groepsfactor is het wij-zij-denken. Veel studies laten zien dat wij-zij-denken de basis vormt
van radicalisering en op die manier allereerst van belang is in de gevoeligheids- en groepsfase (OV-1). Veel
radicale groepen schetsen namelijk niet alleen de ideale wereld waarnaar zij streven; vaak nemen zij ook

98

een andere groep waar, die in hun ogen de verwezenlijking van die ideale wereld belemmert – de zij-groep
(Moghaddam, 2005).
Eigenlijk heeft de factor wij-zij-denken twee aspecten. In de eerste plaats is er een sterk gevoel van
een wij-groep en wordt het belang van die wij-groep ook benadrukt. Zo wordt van nieuwe leden verwacht
dat ze de normen en waarden van de huidige groep overnemen en dat zij zich gaan gedragen zoals andere
leden. Dit intra-groepsproces van normatieve beïnvloeding zorgt ervoor dat de persoonlijke identiteit van
een uniek individu als het ware wordt afgebroken. Tegelijkertijd wordt de groepsidentiteit juist versterkt.
Individuen hebben dan ook vaak het gevoel dat ze opgaan in de wij-groep. Bijvoorbeeld, een voormalig lid
van een extreemrechtse groep in Duitsland zegt: “Het doel van de extreme-rechtse scene is het vormen van
een volksgemeenschap, en het is relatief gesloten. Wij zien onszelf als een scene, als een lichaam, wij
voelen ons verbonden” (Baugut & Neumann, 2019, p. 705).
Ten tweede nemen alle radicale groeperingen een duidelijke zij-groep waar. In de meeste gevallen
bestaat

die

zij-groep

uit

één

duidelijk

omschreven

groep.

Bijvoorbeeld

voor

Palestijnse

zelfmoordterroristen vormen joden in Israel de enige zij-groep, waarop zij hun aanslagen plegen
(Soibelman, 2004). In sommige gevallen kan de zij-groep echter ook verschillende gedaanten aannemen.
Bijvoorbeeld voor extreemrechtse groepen vormen in bepaalde contexten de immigranten de zij-groep en
in andere context vormen linkse demonstranten de zij-groep. Hoe dan ook, veel studies geven het belang
van de groepsfactor wij-zij-denken aan: er is sprake van een sterk ontwikkeld besef van de wij-groep en de
zij-groep wordt benadrukt.
Dit wij-zij-denken blijft ook in de actiefase een belangrijk punt. Maar er is vaak meer nodig om
mensen over te halen tot gewelddadige acties dan alleen wij-zij-denken. Waargenomen groepsdreiging kan
daar wel voor zorgen. Dat behandelen wij in de volgende paragraaf.

6.5 Waargenomen groepsdreiging
Een andere belangrijke groepsfactor betreft waargenomen of ervaren groepsdreiging. Waargenomen
groepsdreiging gaat een stap verder dan wij-zij-denken. Bij waargenomen groepsdreiging vormt de zijgroep niet een belemmering om de ideale wereld te verwezenlijken, maar bedreigen zij de huidige status
van de wij-groep (in de ogen van die wij-groep). Allereerst kan een dergelijke waargenomen groepsdreiging
ervoor zorgen dat mensen meer achter hun wij-groep gaan staan en in hun wij-zij-gedachtengoed worden
gesterkt, in de gevoeligheids- en groepsfasen (Riek et al., 2006; OV-1).
Meer gerelateerd aan de actiefase (OV-2): het kan er ook voor zorgen dat mensen gewelddadige
acties van andere mensen uit hun groep ondersteunen, zonder misschien zelf geweld toe te passen (Beller
& Kröger, 2018). Daarnaast kan ervaren groepsdreiging ervoor zorgen dat mensen bereid zijn om over te
gaan tot handelen, omdat de waargenomen urgentie en legitimiteit van gewelddadige actie toeneemt.
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Uit onze analyse van empirische artikelen blijkt dat groepsdreiging verschillende vormen kan
aannemen en dat het van belang is om hier rekening mee te houden. In lijn met de Integrated Group Threat
Theory (Stephan & Stephan, 2000), is het inzichtelijk om een onderscheid te maken tussen realistische
groepsdreiging (een bedreiging van het territorium of de economische middelen van een groep) en
symbolische groepsdreiging (een bedreiging van cultuur van een groep, zoals normen en waarden). Uit een
wereldwijde meta-analyse blijkt dat beide vormen van dreiging in even sterke mate het wij-zij-denken
voorspellen (Riek et al., 2006). Uit onderzoek in Nederland blijkt echter dat symbolische dreiging een meer
prominente rol speelt dan realistische dreiging bij de voorspelling van negatieve intergroepsattitudes en
gedrag. Doosje et al. (2013) laten bijvoorbeeld zien dat, in de gevoeligheidsfase bij jonge islamitische
Nederlandse jongeren, waargenomen realistische groepsdreiging gepaard gaat met steun voor geweld en
eigen geweldsintenties. Datzelfde onderzoek laat zien dat symbolische dreiging gerelateerd is aan radicaal
gedachtengoed (“mijn wij-groep is superieur aan andere groepen in termen van normen en waarden”) en
ondersteuning voor gewelddadig gedrag door anderen.
De rol van verschillende soorten dreiging is ook onderzocht onder moslims in Noorwegen en GrootBrittannië (Tahir et al., 2019; OV-1 en OV-2). In deze studie werd onderzocht hoe realistische dreiging
(bijvoorbeeld “Door de aanwezigheid van niet-moslim Noorweegse mensen heb ik moeite met het vinden
van een baan”), symbolische dreiging (bijvoorbeeld “islamitische normen en waarden worden bedreigd
door dreigementen van niet-moslims”) en religieuze acculturatie (bijv. “Ik neem vaak deel aan islamitische
culturele tradities”) gerelateerd waren aan steun voor islamitisch militair geweld (OV-1) en eigen
geweldsintenties (OV-2). Bij de Noorse moslims kwam naar voren dat waargenomen realistische dreiging
samenhing met meer geweldsintenties. Bij Britse moslims kwam naar voren dat een maatschappelijke
acculturatie (in tegenstelling tot een religieuze) samenhing met meer geweldsintenties. Bij deze groep werd
geen relatie tussen dreiging en geweldsintentie gevonden. In beide groepen hing symbolische dreiging
samen met verhoogde steun voor islamitisch militair geweld. In tegenstelling tot de verwachtingen van de
onderzoekers, hing symbolische dreiging samen met minder geweldsintenties bij de Britten. Verder bleek
dat geassimileerde moslims in beide landen de hoogste geweldsintenties vertoonden. Individuen die
afgescheiden zijn, vertoonden echter de hoogste steun voor militair geweld. Dit artikel beschrijft dus een
complex beeld tussen dreiging en (steun voor) geweld. Realistische dreiging hing enkel bij de Noorse
moslims samen met geweldsintenties, niet bij de Britse moslims. Symbolische dreiging hing in beide landen
samen met steun voor militair geweld, maar (onverwacht) negatief met eigen geweldsintenties bij de Britse
moslims
Ook onder niet-moslims is de rol van dreiging onderzocht. Zo kunnen mensen steun betuigen aan
geweld tegen groepen die de normen en waarden in een samenleving ondermijnen, zelfs als deze groepen
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machtig zijn, zoals politici en bankiers in Hongarije (met name bij mensen met een hoog niveau van de
persoonlijke factor right-wing authoritarianism; Faragó et al., 2019).
In een onderzoek onder niet-islamitische Nederlandse jongeren (N = 1086) is gekeken naar de vraag
wat voorspellend was voor de steun voor extreemrechts geweld en de bereidwilligheid om zelf tot geweld
over te gaan (Doosje et al., 2012; OV-1 en OV-2). Steun voor extreemrechts geweld door anderen werd
voorspeld door het ervaren van realistische dreiging (bijvoorbeeld “moslims ontvangen te veel geld van de
overheid”). Hoe sterker iemand overtuigd was dat er sprake was van een realistische dreiging, des te groter
de kans dat deze persoon extreemrechts geweld steunde.
Dunwoody en McFarland (2018) vinden ook bewijs voor het belang van de rol van dreiging bij steun
voor extreem anti-moslimbeleid in de Verenigde Staten (waaronder het aanvallen van moslims; OV-1).
Dreiging werd gemeten aan de hand van symbolische dreiging (“Syrische vluchtelingen vormen een
dreiging voor Amerikaanse normen en waarden”), realistische dreiging (“Syrische vluchtelingen pakken
middelen af”) en bedreiging van de veiligheid (“Er zitten potentiële terroristen tussen Syrische
vluchtelingen”). Uit de resultaten kwam naar voren dat dreiging samen met autoritarisme anti-moslimbeleid
voorspelde. Meer concreet bleek dat voor mensen die zowel moslims als dreigend ervaren als hoog scoren
op autoritarisme, meer steun betuigen aan extreem anti-moslimbeleid.
Kortom, waargenomen groepsdreiging is een belangrijke factor die bijdraagt aan de voorspelling van
radicaal gedachtengoed (OV-1), steun voor gewelddadig handelen door anderen en eigen geweldsintenties
(OV-2), hoewel niet al het onderzoek dit idee ondersteunt. In de Nederlandse context zijn gevoelens van
symbolische dreiging (“Mijn islamitische cultuur wordt aangevallen”) de beste voorspellers van negatieve
attitudes en negatief gedrag onder islamitische jongeren. Gevoelens van realistische dreiging (“Moslims
pakken onze banen af”) zijn meer voorspellend voor ontvankelijkheid voor een extreemrechtse ideologie.

6.6 Relatieve deprivatie
Relatieve deprivatie verwijst naar een ‘tekort in vergelijking tot iets’. Mensen kunnen op verschillende
gebieden (bijvoorbeeld economisch, of sociaal) een tekort ervaren, en dit concluderen uit verschillende
soorten vergelijkingen (bijvoorbeeld in vergelijking tot andere groepen, of in vergelijking tot zichzelf in
eerdere jaren). Het ervaren van deprivatie wordt in de literatuur in verband gebracht met radicalisering.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit een vragenlijststudie naar rechts-extremisme in Duitsland (Decker et al.,
2013; OV-1). Verschillende soorten deprivatie (economisch, sociaal en politiek) werden onderzocht.
Sociale deprivatie werd gedefinieerd als ervaren van verlies in het sociale leven, en was de sterkste
voorspeller van extreemrechtse attituden, maar ook economische en politieke relatieve deprivatie waren
voorspellers.
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Bij een interviewstudie naar Palestijnse zelfmoordterroristen (na een mislukte aanval) komt ook
economische deprivatie als mogelijk motivatie voor radicalisering en extremisme naar voren (Soibelman,
2014; OV-2). In de bezette gebieden was sprake van een slechte economie, met een hoog percentage
werkeloosheid en een lage levensstandaard. De tweede intifada verergerde zaken: werkloosheid steeg met
25% en inkomens namen met gemiddeld 37% af. Bijna de helft van de Palestijnen leefde onder de
armoedegrens: twee keer zo veel als voor de tweede intifada. Of economische deprivatie ook een rol speelde
bij de vijf geïnterviewde deelnemers was onduidelijk: alle vijf de terroristen en hun families hadden werk
voorafgaand aan de (mislukte) aanslag. De meesten wilden niet graag praten over hun inkomen of
levensstandaard. Twee van deelnemers gaven wel aan financiële hulp te hebben ontvangen van een
Palestijnse organisatie. De auteurs benadrukken dat economische deprivatie alleen zou onvoldoende zijn
om de aanslagen te verklaren, aangezien al ver voor de piek in zelfmoordaanslagen onder Palestijnen er
moeilijke economische tijden waren. Bovendien kwam een deel van de aanslagplegers uit relatief rijke
gezinnen.
Een artikel waarin zeven studies worden beschreven, onderzocht of moslims geboren in het Westen
een grotere kans hadden op ontvankelijkheid voor extremisme dan moslims die elders geboren waren
(Obaidi, Bergh, Akrami, & Anjum, 2019; OV-1). De auteurs beredeneerden dat moslims geboren in het
Westen meer deprivatie zouden ervaren, omdat zij zich meer konden vergelijken met hun leeftijdsgenoten
uit de meerderheidsgroepen. Uit de resultaten kwam naar voren dat er een sterk positief verband was tussen
deprivatie op basis van groep en geboorteplek. Bovendien bleek dat moslims geboren in het Westen
inderdaad hoger scoorden op alle predictoren van ontvankelijkheid voor extremisme, wat gemedieerd werd
door deprivatie op basis van groep. Samenvattend ervaren moslims geboren in het Westen meer deprivatie,
wat vervolgens gerelateerd was aan een hogere kans op ontvankelijkheid voor extremisme.
Een onderzoek onder niet-islamitische Nederlandse jongeren naar ‘steun voor extreemrechts geweld’
en ‘bereidwilligheid om zelf tot geweld over te gaan’ (Doosje et al., 2012; OV-2), onderzocht ook relatieve
deprivatie. Individuele relatieve deprivatie (“Als ik mijzelf vergelijk met andere mensen in Nederland, voel
ik mij oneerlijk behandeld”) was een voorspeller van eigen geweldintenties.
Tenslotte beschrijft een interessante database-studie hoe collectieve deprivatie (geoperationaliseerd
als langdurige economische recessie en langdurige groei van ongelijkheid) samenhangt met een toename in
reactieve (conservatief radicale) bewegingen, terwijl revolutionaire (progressief radicale) bewegingen juist
in tijden van collectieve verbetering opkomen (Varaine, 2018; OV-1). Hiertoe heeft de onderzoeker data
van Franse radicale organisaties tussen 1882 en 1980 onderzocht. Dit betekent dat economische en sociale
tegenspoed mogelijk conservatief extremisme aanwakkert (zoals in de hierboven beschreven passend bij
extreemrechts), en niet progressief extremisme.
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Samengevat laten de besproken studies overtuigend zien dat gevoelens van relatieve deprivatie (op
individueel en groepsniveau) samenhangt met ontvankelijkheid voor extremistische attitudes (OV-1) en
(intenties tot het) uitvoeren van extremistisch geweld (OV-2) bij zowel jihadistische als extreemrechts
georiënteerde groepen.

6.7 Groepscohesie
Het gezegde ‘samen sta je sterk’ geeft aan dat je samen sterk bent. Dit gaat uit van een gevoel van eenheid.
Groepscohesie is een indicator voor het gevoel van eenheid dat leden van een groep kunnen ervaren. In
algemene zin zijn sterk-samenhangende groepen meer productief, en geldt ook het omgekeerde:
productieve groepen kennen een sterkere samenhang (Mullen & Copper, 1994). Uit onze analyse blijkt dat
dit ook opgaat voor gewelddadige groepen. Er is empirisch bewijs voor het idee dat sterk-samenhangende
groepen meer geweld gebruiken. Bijvoorbeeld, in een studie onder gevangenen in de Verenigde Staten
wordt een groep neonazi’s als relatief sterk samenhangend ervaren door de bewakers. Tevens nemen de
bewakers het meeste geweld waar van de neonazi’s tegen Afro-Amerikaanse gevangenen in vergelijking
tot alle andere groepen in dat onderzoek (Dishotsky & Pfefferbaum, 1979). Ander onderzoek laat zien dat
wanneer leiders van terroristische groepen worden uitgeschakeld door veiligheidsdiensten (zie ook
hoofdstuk 7 Triggerfactoren), de groepen eerder ophouden te bestaan (het ultieme bewijs van een zwakke
samenhang) dan wanneer de leiders in hun positie blijven (Price, 2012).
Het is interessant dat groepscohesie versterkt kan worden door zowel succes als groepsdreiging of
vernedering. Als een groep succes heeft, hebben mensen de neiging om zich meer verbonden met elkaar te
voelen en het trekt ook nieuwe leden aan. In de politiek heet dit het bandwagon effect, waarbij mensen
geneigd zijn om te stemmen op politieke partijen die goed scoren in de peilingen. Uit onze analyse blijkt
ook dat succes van een groep de cohesie kan verhogen en de aantrekkingskracht kan verhogen. Bijvoorbeeld
nadat het kalifaat in Syrië en Irak werd uitgeroepen nam cohesie en de aantrekkingskracht van IS toe (zie
ook hoofdstuk 7 Triggerfactoren).
Echter, er zijn ook aanwijzingen dat eigenlijk het tegenovergestelde van succes - namelijk een
belangrijk verlies leidend tot een gevoel van groepsdreiging of vernedering - een belangrijke positieve
voorspeller van cohesie kan zijn. Zo gaan bij groepsdreiging mensen vaak achter hun leider(s) staan:
Politieke leiders winnen aan populariteit na een plotselinge groepsdreiging – het rally around the flag-effect
(Lee, 1977). Dit kan gaan om een bedreiging door een ziekte (Covid-19 anno 2021) en ook door een
dreiging door een andere groep. In lijn hiermee was er een hoge mate van cohesie waar te nemen na de
9/11/2001 aanslagen in de Verenigde Staten. Zo schaarden de inwoners van dit land zich in groten getale
achter de war on terror: het gewelddadig ingrijpen in landen die medeverantwoordelijk werden gehouden
voor de aanslagen op 9/11/2001 (zie Pyszczynski et al., 2006). Samenvattend zijn groepen meer geneigd
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om geweld te vertonen naarmate ze relatief sterke samenhang kennen. Een gevoel van samenhang kan
paradoxaal genoeg worden aangewakkerd door zowel succes als door groepsdreiging met geassocieerde
gevoelens van vernedering.

6.8 Handelen van de overheid
Een andere belangrijke groepsfactor betreft het wantrouwen jegens de overheid. Alle extremistische
groepen koesteren een wantrouwen ten opzichte van de overheid of centrale macht, omdat de extremistische
groep het idee heeft dat de machthebbers de wensen van de extremistische groep niet respecteert en de door
hen waargenomen problemen niet goed aanpakt. Op deze manier heeft het waargenomen gedrag dus invloed
op de extremistische groep.
Tevens kan er sprake zijn van beleid van de overheid dat indruist tegen de belangen van de
extremistische groep. Een overheid die veel nieuwe immigranten toelaat kan op wantrouwen rekenen van
extreemrechtse groepen, net zoals een overheid uit een Westers land die militaire acties in islamitische
landen ondernemen bij Jihadi-groepen op afkeuring kan rekenen (bijvoorbeeld in Canada: Bas Tug et al.,
2018). Een andere manier waarop de overheid van invloed betreft capaciteit van de overheid. In landen met
een capabele overheid (militair en administratief), en waarin het politieke landschap niet gefragmenteerd
is, vinden relatief weinig terroristische aanslagen plaats (Larue & Danzell, 2020). Dit heeft mogelijk te
maken met voldoende capaciteit om terroristen op te sporen en pogingen tot terroristische aanslagen te
verijdelen (zie ook hoofdstuk 8 Capaciteits- en Gelegenheidsfactoren).

6.9 Ideologische achtergrond
Is er een relatie tussen ideologie en gevoeligheid voor extremistische ideeën en groepen, en terrorisme? Uit
onze analyse van de empirische artikelen komt naar voren dat aan de ene kant, in de gevoeligheidsfase,
ideologie niet altijd de meest belangrijke determinant is van aansluiting bij radicale groepen. Bijvoorbeeld,
in een analyse van 110 gewelddadige leden van para-militaire groepen in Noord-Ierland, vinden Ferguson
en McAuley (2020) dat ideologie minder belangrijk was dan de sociale omgeving (vrienden/familie) of
bepaalde gebeurtenissen die als trigger konden fungeren.
Aan de andere kant, in de actiefase, lijkt ideologische achtergrond vaak wel van belang, blijkt uit
onze analyse. Zo pleegden in de periode 1995-1999 religieuze groepen meer en meer dodelijke aanslagen
op burgers dan andere groepen, zoals politieke groepen of single-issue groepen (Cook & Lounsbery, 2011).
Ook blijkt dat het percentage moslims in Afrikaanse landen gerelateerd te zijn aan het aantal islamitischgeïnspireerde aanslagen over de periode 1997-2012 (Dowd, 2015), hoewel de exacte interpretatie van deze
relatie niet duidelijk is. Het is mogelijk dat deze relatie door een derde achterliggende variabele wordt
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gestimuleerd6. Een globale focus op percentages kan tevens stereotyperend werken. Zo is de ‘Prevent
Policy’ in het Verenigd Koninkrijk zwaar bekritiseerd, omdat het zich richtte op het percentage moslims in
gemeenschappen. Op basis van die percentages werden in de gemeenschappen interventies uitgevoerd. Dit
kan stigmatisering van moslims in de hand werken (hetgeen ironisch genoeg een voedingsbodem kan zijn
van radicalisering; Heath-Kelly, 2013; Heath-Kelly, 2017).
Het is interessant dat Beller en Kröger (2018) laten zien dat het van belang is om een onderscheid te
maken tussen sociale aspecten van religie en persoonlijke aspecten. Zij onderzochten meer dan 6500
moslims in 8 landen. Zij vonden dat alleen de sociale aspecten van de religieuze praktijk (zoals
moskeebezoek) gerelateerd zijn aan meer steun voor terrorisme. De persoonlijke religieuze aspecten hadden
juist een negatieve relatie met steun voor terrorisme. Dit refereert aan het belang van de groep bij het
verklaren van terrorisme.
Kortom, ideologische achtergrond lijkt bij de gevoeligheidsfase (OV-1) een minder sterke rol te
spelen dan in de actiefase (OV-2).

6.10 Groepsgrootte
Als veel mensen ergens achter staan, wordt de groep sterk. Dit geldt niet alleen voor politieke groeperingen,
maar ook voor extremistische groepen. Uit onze analyse blijkt dat grote groepen meer aanslagen plegen
dan kleine groepen. Bijvoorbeeld, Cook en Lounsbery (2011) onderzochten de aanslagen van 176
verschillende groepen en laten zien dat grote groepen vaker aanslagen plegen dan kleine groepen. Tevens
zijn deze aanslagen door grote groepen meer dodelijk dan aanslagen door kleine groepen (Cook &
Lounsbery, 2011).
Het is ook mogelijk om groepsgrootte op te vatten als grootte van de achterban, de mensen die zelf
geen deel uitmaken van een gewelddadige organisatie, maar die organisatie en haar gewelddadige
activiteiten wel ondersteunen. De grootte van de achterban is natuurlijk uiteindelijk gerelateerd aan de
kracht van de gewelddadige organisatie, niet alleen vanwege financiële reikwijdte (zie hoofdstuk 8 over
capaciteitsfactoren), maar ook vanwege personele invulling. Het is eenvoudiger om geschikte mensen te
rekruteren als er een grotere poel beschikbaar is om uit te selecteren.

6.11 Sociale beïnvloeding via propaganda/ideologie
In de gevoeligheids- en groepsfasen worden veel mensen blootgesteld aan sociale beïnvloeding, onder
andere via propaganda. Een analyse van dergelijke propaganda laat zien dat de volgende elementen vaak
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Net zoals de positieve correlatie tussen het aantal gebedshuizen in steden en het aantal moorden in steden door een

achterliggende wordt gestimuleerd: het inwonersaantal per stad.
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terugkeren (bijvoorbeeld Van Eerten et al., 2019): (1) Onze groep is moreel superieur aan andere groepen,
want wij hebben ‘betere’ normen en waarden; (2) Deze superioriteit van onze groep (tot uitdrukking
komend in onze betere normen en waarden) wordt bedreigd; (3) Wij moeten nu actie ondernemen om deze
superieure positie terug te claimen en onze normen en waarden te laten zegevieren.
Uit onze literatuurstudie komt naar voren dat dit een cruciaal element is van de groep: mensen in
radicale groepen volgen normen, waarden en gedrag van andere groepsleden. Bijvoorbeeld, een
interviewstudie onder 9 gevangenen in Koeweit laat zien dat de groep (IS en Al Qaida in dit geval) in staat
bleek om deze laagopgeleide en vaak gemarginaliseerde mensen te overtuigen via Jihadi-propaganda van
het idee dat acute verdediging van de ware islam noodzakelijk was (Scull et al., 2020; zie ook Hellmich,
2005). Een gerelateerd punt hierbij dat een groep beter in staat is om dergelijke beïnvloedingsstategieën toe
te passen dan een individu, omdat het voor een groep makkelijker is om propagandamateriaal te maken dan
voor een individu.
In de actiefase kan propaganda wel een rol spelen, al is dat niet altijd makkelijk vast te stellen. Er
zijn indicaties, op basis van informatie verkregen via voormalige leden van terroristische groepen, dat in
propagandavideo’s te zien is hoe je zelf explosieven kan maken en dat zij deze video’s hebben bekeken
(e.g., Hui, 2010; zie ook hoofdstuk 8 Capaciteits- en Gelegenheidsfactoren).
Samengevat blijkt uit onze analyse dat sociale beïnvloedingsprocessen via propaganda een grote rol
spelen in de gevoeligheids- en groepsfase. De rol van propaganda in de actiefase komt minder duidelijk
naar voren in de empirische literatuur die wij hebben geanalyseerd.

6.12 Burning bridges
Zoals bij het hoofdstuk over weerbaarheid (hoofdstuk 9) in meer detail zal worden uitgelegd, kan
blootstelling aan diverse geluiden iemand weerbaar maken tegen radicale boodschap en groepen. Dus als
iemand een groot en divers netwerk heeft, bijvoorbeeld door deel uit te maken van veel verschillende
groepen (kerk, voetbal, school, en familie) is de kans groot dat iemand veel verschillende geluiden hoort en
belang hecht aan verschillende groepen. Door het verbranden van bruggen horen mensen alleen nog maar
het geluid van die ene groep. Tevens neemt het belang van die groep dan ook toe. Het is een vicieuze cirkel:
de groep wordt belangrijker, de invloed van die groep neemt toe en die van andere groepen af, zeker als de
radicale groep adviseert om te breken met oude verbanden. Dit gebeurt dus in de groepsfase en mogelijk in
de actiefase.
Een interessant voorbeeld hiervan is een onderzoek waarin 24 gewelddadige extremisten met 16 nietgewelddadige extremisten (als zodanig door de auteurs bestempeld; IS en extreemrechts) in het Verenigd
Koninkrijk met elkaar vergeleken werden. Uit de analyse kwam naar voren dat de gewelddadige
extremisten meer geneigd zijn om zelf de bruggen te (willen) verbranden dan niet-gewelddadige
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‘extremisten’ (percentages waren respectievelijk 54.2% en 12.5%; Knight et al., 2017; zie ook Böckler et
al., 2015).
Concluderend kunnen we stellen dat verbranden van bruggen en daarmee het afsluiten van oude
sociale verbanden is wel degelijk te relateren aan de ontvankelijkheid van radicale ideeën (OV-1) en aan
een actiefase (OV-2; zie ook hoofdstuk 7 Triggerfactoren).

6.13 Conclusie
In dit hoofdstuk hebben wij de belangrijkste groepsfactoren voortkomend uit onze analyse van de
empirische literatuur besproken. Hieruit komt naar voren dat de groep een grote rol speelt in zowel de
gevoeligheids- en groepsfase (OV-1) als in de actiefase (OV-2). In de gevoeligheids- en groepsfase blijkt
allereerst dat een sociale omgeving met radicale mensen (in familie, vriendengroep) ervoor kan zorgen dat
mensen zelf ook gevoelig worden (gemaakt) voor radicale ideologie. In de groep zelf spelen processen die
ervoor zorgen dat de ideologie wordt versterkt: men luistert alleen naar elkaar, men sluit zich af van andere
geluiden. Sterk wij-zij-denken kan ervoor zorgen dat leden van radicale groepen zich als groep bedreigd
gaan voelen, en dat is gerelateerd aan de neiging om geweld goed te keuren en/of zelf uit te voeren.
Dergelijke groepsdreiging kan van economische aard zijn (“zij pakken onze banen/woningen af”),
symbolisch van aard zijn (“zij bedreigen onze normen en waarden”), maar ook betrekking hebben op
bedreigde gevoelens van veiligheid (“zij bedreigen het voortbestaan van onze groep”).
Het hieraan gerelateerde gevoel van relatieve deprivatie, dat men minder krijgt dan waar men denkt
recht op te hebben, vaak in vergelijking tot een andere groep, is ook gerelateerd aan radicalisering. Relatief
grote groepen zijn goed in staat om via propaganda mensen te rekruteren. Dergelijke groepen zorgen er
vaak voor dat haar leden de bruggen verbranden, waardoor de invloed van de eigen groep alleen maar
toeneemt.
Dat de groep een belangrijke rol speelt is ook evident als wij kijken naar het aandeel van terrorisme
dat is uitgevoerd in groepsverband (ongeveer 90%) in vergelijking tot individueel georganiseerde en
uitgevoerde aanslagen (OV-2; Spaaij, 2010). Verwijzend naar het model gepresenteerd in hoofdstuk 1, is
de stap van het zoekende individu naar de zich aandienende groep dus van groot belang. Een individu kan
grootste plannen ontwerpen – ze daadwerkelijk uitvoeren gaat meestal beter in groepsverband.

6.14 Literatuur buiten literatuurlijst ter ondersteuning van dit hoofdstuk
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network analysis. Social Networks, 64, 42-54. Doi: 10.1016/j.socnet.2020.07.009.
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7. Triggerfactoren
7.1 Inleiding
In een artikel uit het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw maakte Martha Crenshaw een onderscheid
tussen preconditions en precipitants in haar framework voor de analyse van terrorisme (1981, p. 381).
Volgens haar zijn dit verschillende typen factoren die conceptueel onderscheiden moeten worden. Onder
preconditions verstaat zij die factoren die op lange termijn de weg bereiden voor terrorisme. Precipitants
zijn volgens haar specifieke gebeurtenissen die onmiddellijk voorafgaande aan terrorisme plaatsvinden en
de directe aanleiding zijn voor het plaatsvinden van terrorisme. Terwijl andere hoofdstukken van dit rapport
meer gaan over factoren die wij in Crenshaws terminologie preconditions kunnen noemen –
omstandigheden in de zin van structurele factoren, demografische of persoonlijkheidskenmerken of
(langdurigere) groepsprocessen – richten wij ons hier juist op de specifieke gebeurtenissen (de
precipitants). Wij noemen dit triggerfactoren en verstaan daaronder concrete gebeurtenissen (zoals
incidenten, voorvallen en keuzes) die aanwijsbaar (verdere) (de)radicalisering in gang zetten (Feddes et al.,
2017; Feddes et al., 2020). Naast het feit dat het hier om concrete gebeurtenissen gaat, onderscheiden
triggerfactoren zich dus ook van de andere factoren – die met name correlationeel waren, en vooral de
waarschijnlijkheid van (verdere) radicalisering vergrootten – door de suggestie van de directe causale
invloed die ze uitoefenen. Triggerfactoren omvatten daarmee dus ook gebeurtenissen die door Crenshaw
worden aangeduid als precipitants, en die direct plaatsvinden voorafgaande aan het plegen van een
terroristische handeling. Echter, ook gebeurtenissen die eerder in het radicaliseringsproces een rol spelen,
vallen binnen onze definitie van triggerfactoren. Bijvoorbeeld, gebeurtenissen die direct voorafgaan aan het
besluit van een persoon om op zoek te gaan naar informatie over een radicaal gedachtegoed, of
gebeurtenissen die leiden tot toetreding tot een extremistische groep.
Triggerfactoren kunnen plaatsvinden op micro- (individu), meso- (groep), of macro-niveau
(landelijk, mondiaal). Bijvoorbeeld, een specifieke gebeurtenis die ertoe leidt dat iemand een
posttraumatische stoornis ontwikkelt kan een triggerfactor op micro-niveau zijn. Het wegvallen van een
leider van een lokale terroristische groep kan een triggerfactor op meso-niveau zijn. Het harde ingrijpen
van een overheidsinstantie om een demonstratie de kop in te drukken kan een triggerfactor op macro-niveau
zijn.
Triggerfactoren zijn gecodeerd in 159 van de 707 empirische artikelen (22%). Zoals weergegeven in
Tabel 7.1 zijn veelal kwantitatieve methoden gebruikt (111 keer, vergeleken met 87 keer kwantitatieve
methoden). Het totaal aantal methoden dat in studies is gebruikt (198) valt hoger uit dan de 159 gecodeerde
artikelen. Dat komt omdat sommige artikelen meerdere studies bevatten. Bij de kwalitatieve methoden gaat
het met name om interviewstudies (19%) en case studies (11%). Bij de kwantitatieve methoden gaat het
voornamelijk om heranalyses van bestaande datasets (17%).
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Tabel 7.1.
Onderzoeksmethoden Triggerfactoren.
Kwalitatieve

Aantal

methoden

studies

Interview

37

Case study

Percentueel

Kwantitatieve

Aantal

methoden

studies

19%

Database (her) analyse

33

17%

21

11%

Vragenlijst

17

9%

Archiefonderzoek

12

6%

Time series onderzoek

16

8%

Analyse video,

10

5%

Cross-sectioneel

12

6%

9

5%

tekst, foto, of

Percentueel

onderzoek

webpagina
Overig

3

2%

Correlationeel
onderzoek

Focusgroep

2

1%

RCT

7

4%

Veldstudie

1

1%

Overig

7

4%

Etnografisch

1

1%

Veldexperiment

2

1%

Totaal

87

44%

Laboratorium studie

2

1%

Validatie

2

1%

Simulatie

1

1%

Longitudinaal

1

1%

Cohortstudie

1

1%

Quasi-experiment

1

1%

Totaal

111

56%

onderzoek

Totaal alle studies

198

100%

Noot. Gebruikte onderzoeksmethoden in de studies waarin triggerfactoren zijn onderzocht. Sommige
studies hebben meerdere onderzoeksmethoden gebruikt, daarom is het totaal aantal methoden (n = 198)
hoger dan het totaal onderzochte studies naar triggerfactoren (n = 159).

In dit hoofdstuk bespreken wij de empirische bevindingen over triggerfactoren. Dit doen wij aan de
hand van de eerste twee onderzoeksvragen. Voor elke triggerfactor is aangegeven voor welke
onderzoeksvraag deze relevant is. Wanneer studies ingaan op de eerste vraag “Onder welke condities zijn
personen ontvankelijk voor extremistische ideeën en groepen?” dan is dit aangeduid met ‘OV-1’. Wanneer
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studies ingaan op de tweede onderzoeksvraag “Onder welke condities gaan personen over tot radicale
handelingen?” dan is dit aangeduid met ‘OV-2’.

7.2 Overzicht triggerfactoren
7.2.1 Gebeurtenissen die stress veroorzaken maar niet nader gespecificeerd zijn
Onderzoek naar risico- en beschermingsfactoren in relatie tot crimineel gedrag onderkent het belang van
stressoren. Zo stelt de General Strain Theory (Agnew, 1992) dat stressoren (problemen in het gezin, het
verlies van een baan, een ervaring met geweld) een groter effect hebben als ze in samenhang met elkaar
optreden, als ze van recentere aard zijn, en als een langere nasleep hebben. In meerdere studies naar
radicalisering worden triggerfactoren aangeduid die kunnen leiden tot een toename van ervaren stress en
gerelateerd worden aan het overgaan tot geweld (OV-2). Bijvoorbeeld, Gill en collega’s (2014)
onderzochten 119 individuen die als gewelddadige eenlingen gearresteerd en veroordeeld waren, of bij de
actie waren omgekomen. De acties vonden plaats in de Verenigde Staten en Europa. De beschikbare data
betrof onder meer openbare nieuwsrapportages, documenten uit juridische processen, eerstehands verslagen
van kennissen en biografieën. Een coderingsschema werd gebruikt om factoren te analyseren die een rol
speelden voorafgaande de actie of arrestatie. De onderzoekers rapporteren dat 40 (33%) van deze daders
voorafgaande aan de actie een verhoogd niveau van stress ervaarden. Van deze subgroep had 74% een
verhoogd stressniveau in het jaar voorafgaande aan de terroristische aanval, wat erop kan duiden dat er een
directe relatie is tussen een verhoogd stressniveau enerzijds en het overgaan tot een actie anderzijds (OV2). Böckler et al. (2018) rapporteren in een kwalitatieve case study analyse van school attackers en
Jihadisten in Duitsland, dat gebeurtenissen die een persoon/groep onder druk zetten (bijvoorbeeld een
concrete dreiging dat de groep ontdekt kan worden door autoriteiten, een escalatie binnen de groep) als
triggerfactor kunnen dienen. Zij concluderen dat dit mensen kan aanzetten tot geweld. In een
interviewstudie met 35 voormalige ETA leden vinden Reinares et al. (2011) eveneens dat in alle door hun
onderzochte gevallen stressoren op micro-niveau ten grondslag lagen aan gewelddadige aanvallen.
Op basis van de literatuur kunnen gebeurtenissen die stress oproepen dus leiden tot het overgaan tot
ideologisch gebaseerd geweld (OV-2). De hiernavolgende bespreking van stressvolle factoren laat echter
zien dat deze eerder in het radicaliseringsproces ook een rol kunnen spelen (OV-1).

7.2.2 Ervaringen met discriminatie en sociale buitensluiting.
Dat (anticipatie van) discriminatie gerelateerd is aan het ervaren van stress, en negatieve consequenties
heeft voor het psychologische welbevinden is inmiddels vaak aangetoond (Sawyer et al., 2012; zie Pascoe
& Smart Richman, 2009, voor een meta-analyse). In hoofdstuk 3 Structurele factoren wordt structurele
discriminatie genoemd als een belangrijke factor in het radicaliseringsproces. Met het oog op
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triggerfactoren is de vraag dan of concrete ervaringen met discriminatie mensen vatbaar kunnen maken
voor extremistische ideeën of groepen (OV-1) of hen kunnen doen overgaan tot actie (OV-2).
Op basis van een kwalitatieve studie met diepte-interviews onder 15 moslimmannen en 15
moslimvrouwen in het Verenigd Koninkrijk tussen 2005 en 2007 concluderen Abbas en Siddique (2012)
dat ervaringen met “sociale exclusie en islamofobie” bijdragen aan de radicalisering van Britse moslims.
Uit de interviews blijkt dat dit eigen ervaringen van mensen kunnen zijn, maar ook observaties dat andere
groepsleden onrecht wordt aangedaan. Eén van de geïnterviewden, een politiek actieve moslim, stelt dat
“radicaal gedrag […] een reactie [is] op onderdrukking, uitsluiting, en racisme… het leidt ertoe dat jonge
mensen in verzet komen door een radicale vorm van de islam op zich te nemen.” Met andere woorden,
ervaringen met onderdrukking, uitsluiting, en racisme dienen als katalysatoren die de bereidheid voeden
een confrontatie aan te gaan met diegene die discrimineert (OV-1). Een studie van Webber en collega’s
(2018) geeft inzicht in de onderliggende psychologische processen op basis van experimentele en
correlationele studies. Zij vonden dat ervaringen met discriminatie of uitsluiting negatieve gevoelens
kunnen oproepen zoals gevoelens van vernedering, schaamte en onzekerheid. Kruglanski en collega’s
(2014, 2017) stellen in de Significance Quest Theory dat mensen door deze negatieve gevoelens
gemotiveerd raken om weer een gevoel van persoonlijke significantie te herwinnen. Deze significance quest
is volgens hen een sterke motivator voor gedrag. Extreem gedrag is daarbij een middel om deze significantie
te herwinnen. Het onderliggende mechanisme hierbij ligt in een grotere behoefte aan duidelijkheid en
afsluiting (wat zij noemen need for closure). Dit omvat de motivatie om de gevoelens van onzekerheid en
ambiguïteit tegen te gaan. Zoals Webber et al. (2018) het stellen: “Extremisme als middel tegen
onzekerheid” (p. 272). Een ervaring van discriminatie is dus een triggerfactor als deze leidt tot een grotere
behoefte aan closure, wat weer positief gerelateerd is aan extremisme.
Ook met het oog op OV-2 laten meerdere studies een positief verband zien. In een case study
onderzochten Van Brunt et al. (2017) 30 mensen die ideologisch gemotiveerd geweld hebben gebruikt. De
studie omvatte anti-Amerikaanse-, anti-moslim-, antisemitische, - en anti-abortus ideologieën. De auteurs
rapporteren dat marginalisatie en ervaringen met discriminatie kunnen leiden tot een toenemend gevoel van
dreiging voor de eigen groep (zie ook hoofdstuk 6 Groepsfactoren). De ervaringen die als vernederend
werden ervaren kunnen leiden tot intense woede en frustratie. De auteurs noemen concreet drie gevallen
waar dit voorkwam en dat “geweld werd gekozen om hun doelen te bereiken” (p. 84). In een onderzoek
van Gill en collega’s (2014) onder 40 mensen die in het jaar voorafgaande aan hun aanslag een verhoogd
niveau van stress ervoeren, had 15% een ervaring met discriminatie of oneerlijke behandeling meegemaakt,
bij 19% was een ervaring van disrespectvolle behandeling aangetroffen, en 14% had volgens de
onderzoekers een ervaring van fysiek of verbaal geweld meegemaakt (OV-2). In een correlationeel
onderzoek door Corner et al. (2019) onder 125 gewelddadige eenlingen die betrokken waren bij
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terroristische aanslagen in de Verenigde Staten en Europa is beschikbare informatie over deze eenlingen
onderzocht met behulp van een coderingsschema ontwikkeld door Gill et al. (2014). Corner en collega’s
(2019) concluderen dat 1 op de 5 (22%) gebeurtenissen hadden meegemaakt die “disrespect” vertoonden.
Volgens de onderzoekers speelden deze gebeurtenissen een rol in de aanloop naar het gebruik van geweld
(OV-2). Ook in een studie naar aanslagen door jonge mensen op scholen (school attacks) en onder jonge
jihadisten in Duitsland noemen Böckler et al. (2018) een concrete ervaring van sociale uitsluiting als
belangrijke factor. Volgens deze auteurs leidt een ervaring van uitsluiting tot verlies van sociale status wat
kan leiden tot geweld. Op basis van interviews met voormalige leden van de Hofstadgroep concluderen
Schuurmans et al. (2018) dat ervaringen met discriminatie en uitsluiting als facilitatoren werkten. Ze voeden
de haat naar leden van de andere groep en versterken daarmee het wij-zij denken (OV-1). Maar volgens de
onderzoekers was er weinig bewijs dat deze gebeurtenissen daadwerkelijk als precipitators dienden en een
overgang tot gewelddadige actie inluidden (OV-2).
Samenvattend kan gesteld worden dat ervaringen van uitsluiting en discriminatie een rol kunnen
spelen bij het ontvankelijk raken voor een extremistische ideologie (OV-1), maar ook bij het overgaan tot
geweld (OV-2). Deze rol is echter zeker niet eenduidig en de onmiddellijke werking van deze
gebeurtenissen in het radicaliseringsproces is moeilijk aan te tonen. Veel mensen ervaren uitsluiting en
discriminatie maar radicaliseren niet. En er zijn ook mensen die radicaliseren zonder dat ervaringen van
uitsluiting of discriminatie als thema naar voren komen. Triggerfactoren doen hun werk meestal in
combinatie met andere factoren; ze raken iemand op een al gevoelige plek, bijvoorbeeld een reeds aanwezig
gevoel van minderwaardigheid, of zorgen er juist voor dat dit gevoel ontstaat. Experimenteel en
correlationeel onderzoek toont aan dat cognitieve processen (behoefte aan closure) en affectieve processen
(negatieve emoties) de werking van deze triggerfactor kunnen verklaren.

7.2.3 Negatieve gebeurtenissen in de gezinscontext
Moeilijkheden in de relationele sfeer worden vaak genoemd in de literatuur over radicalisering. Kunnen
deze gebeurtenissen leiden tot een grotere ontvankelijkheid voor extremistische ideeën en groeperingen
(OV-1)? Rink en Sharma (2018) vonden in een studie onder 576 (niet-radicale) moslims en christenen in
Kenia dat de aanwezigheid van conflicten in relaties met vrienden en familie in het verleden, positief
samenhing met een meer positieve attitude ten opzichte van ideologisch gebaseerd extremistisch geweld.
In een case study naar het radicaliseringsproces van een vrouwelijke Franse jihadist door Kortam (2017)
vertelt de geïnterviewde dat de scheiding van de ouders de trigger was die aan de voet van haar
radicaliseringsproces stond. In een case study noemen Klausen en collega’s (2016) de scheiding van ouders
een belangrijke triggerfactor in het radicaliseringstraject van een ‘homegrown’ extremist in de Verenigde
Staten. Volgens de onderzoekers raakte de toenmalig 15-jarige jongen geïnteresseerd in de gewelddadige
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jihad nadat zijn ouders scheidden. Sieckelink et al. (2019) rapporteren dat bij de helft van de door hen
onderzochte 34 radicale jongeren in Nederland er sprake was van een turbulente en onstabiele
familiecontext. Zij vinden dat in “veel gevallen van extremisme bij jeugdigen” er sprake is geweest van
ziekte of scheiding in de familie. Ook andere kwalitatieve en kwantitatieve studies noemen negatieve
gebeurtenissen in de gezinscontext als triggerfactor met het oog op het meer ontvankelijk worden voor
radicalisering (bv. Berko et al., 2010; Milla et al., 2013; O’Rourke, 2009; Ozeren, 2014).
Net als het geval was bij de onderzoeken die zich richtten op ervaringen met discriminatie en
exclusie, is ook de onmiddellijke werking van negatieve ervaringen in de gezinscontext moeilijk aan te
tonen. Waarom zouden negatieve gebeurtenissen in de gezinscontext van invloed zijn op het meer open
komen te staan voor radicaal gedachtegoed (OV-1)? Klausen et al. (2016) benadrukken dat een conflict
tussen ouders een traumatische gebeurtenis is voor veel tieners en daarom als ‘trigger’ kan dienen (p. 76).
Ze benadrukken echter dat het mechanisme dat hier ten grondslag aan ligt niet eenduidig is. Het kan zijn
dat door het wegvallen van het ouderlijk toezicht de tiener op zoek gaat naar mensen die deze plek kunnen
vullen. Het kan ook zijn dat er simpelweg minder ouderlijk toezicht is. Rink en Sharma (2018) geven daarbij
als verklaring dat conflicten met naasten kunnen leiden tot een behoefte om de eigen ‘tekortkomingen’ (het
niet kunnen onderhouden van relaties) te projecteren op leden van andere groepen die de persoon als
negatief ziet.
Een andere verklaring ligt in de eerder besproken behoefte aan significantie (zie ook hoofdstuk 5
Persoonlijkheidsfactoren). Moeilijkheden in de gezins- of relationele sfeer kunnen het verlangen naar
stabiliteit en een doel in het leven vergroten (OV-1). Deze laatste verklaring komt overeen met Jasko et al.
(2017) die stellen dat het verlies van significantie (loss of significance), door misbruik in het verleden of
conflicten in de relationele sfeer, kan leiden tot een verhoogde motivatie om significantie te hervinden. In
dit kader vinden Kruglanski et al. (2009) in een case study dat bij één van de door hen onderzochte
zelfmoordterroristen er sprake was van een scheiding. Deze scheiding leidde bij haar tot een toenemende
motivatie om haar eer terug te winnen. Deze gebeurtenis zette haar op een ‘zoektocht naar significantie’
die uiteindelijk in terrorisme uitmondde. In dit onderzoek vinden zij eveneens dat onvruchtbaarheid een
trigger kan zijn in de context van het terugwinnen van de (familie)eer (zie ook Berko et al., 2010).
Of negatieve gebeurtenissen in de gezinscontext ook een rol kunnen spelen bij het overgaan tot
extremistisch geweld (OV-2) wordt niet duidelijk uit de literatuur. In een studie naar aanslagen door jonge
mensen op scholen (school attacks) en door jonge jihadisten in Duitsland, rapporteren Böckler et al. (2018)
dat conflicten in belangrijke relaties (familie, vrienden, partner) een triggerfactor kan zijn die kan leiden tot
extremistisch gedrag. De onmiddellijkheid van deze gebeurtenissen is echter moeilijk vast te stellen in dit
onderzoek, ook hier ging het weer om gebeurtenissen die in het verleden plaatsvonden. Dat geldt ook voor
een onderzoek van Gill en collega’s (2019) die vinden dat 71% van de 125 door hen onderzochte
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gewelddadige eenlingen in Europa en de Verenigde Staten problemen hadden in hun familie of in hun
relatie voorafgaande aan de aanslag. Ook hier was het echter niet duidelijk of een concrete gebeurtenis
hieraan gerelateerd leidde tot de aanslag. In een studie onder 1496 daders van ideologisch gemotiveerd
geweld in de Verenigde Staten vinden Jasko et al. (2016) een positieve relatie tussen traumatische
ervaringen (misbruik, geweld) binnen de familiesfeer en ideologisch gebaseerd geweld, maar ook hier is
het niet duidelijk wanneer deze ervaringen precies plaatsvonden. Corner et al. (2019) vonden dat er bij 13
van de 125 gewelddadige eenlingen in hun onderzoek dat er in het verleden sprake was van misbruik en
geweld binnen het gezin. Bij 9% was er sprake van een scheiding.
Samenvattend lijken negatieve gebeurtenissen in de gezinscontext met name van belang te zijn voor
het ontvankelijk raken voor extremistische ideeën en groepen. Als verklaringen worden genoemd een
groeiende behoefte aan significantie, sociale steun, of gewoonweg minder toezicht door de sociale
omgeving (OV-1). Alhoewel veel kwantitatieve studies een relatie leggen tussen het gebruik van geweld
en negatieve gebeurtenissen in het verleden, is deze relatie niet eenduidig (OV-2). Het onmiddellijke effect
van negatieve gebeurtenissen is daarbij namelijk moeilijk aan te tonen. Bijvoorbeeld, in kwantitatieve
correlationele studies betreft het vaak een gebeurtenis in het verleden - causaliteit is hier niet aan te tonen.
Wanneer mensen in kwalitatieve studies (zoals interviews) zelf zeggen dat een negatieve gebeurtenis in de
gezinscontext de triggerfactor was, dan zou dit ook een constructie kunnen zijn van de persoon. De
onmiddellijkheid is ook hier moeilijk aan te tonen. In lijn met de General Strain Theory (Agnew, 1992) is
het echter aannemelijk dat deze gebeurtenissen in combinatie met andere stressoren kunnen leiden tot een
grotere ontvankelijkheid voor extremistische gedachtegoed of extremistische groeperingen.

7.2.4 Het verlies van een baan of de opleiding wordt beëindigd
Rink en Sharma (2018) vinden dat het verlies van een baan onder de 286 door hen onderzochte jonge
moslims in Nairobi significant samenhing met religieuze radicalisering (OV-1). Corner et al. (2019)
rapporteren dat 30% van de gewelddadige eenlingen geen baan of opleiding hadden ten tijde van de
geweldspleging. Zij geven echter niet aan of het hier ging om het verlies van een baan of opleiding wat
relevant is voor de beschouwing of het een triggerfactor is. De onmiddellijkheid van het effect is dus ook
hier niet aangetoond. Gill en collega’s (2019) vinden dat 43% van de door hen onderzochte gewelddadige
eenlingen problemen hadden op hun werk. Kortam (2017) vindt dat schooluitval een belangrijke factor is
in het radialiseringsproces bij Jihadistische jongeren in Frankrijk (OV-1).
In het eerder besproken onderzoek van Gill en collega’s (2014) was eveneens gevonden dat 48 (40%)
van de 119 gewelddadige eenlingen op het moment van de aanslag of de arrestatie werkloos waren, 11
mensen hadden hun baan verloren binnen een half jaar voorafgaande aan de actie/arrestatie, en 30 mensen
hadden financiële problemen in het jaar voorafgaande aan de aanslag (OV-2). Vier mensen hadden de
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school of universiteit verlaten kort voor het incident. Jasko et al. (2016) rapporteren in een kwantitatieve
correlationele studie met een dataset van 1496 ideologisch gemotiveerde geweldplegers in de Verenigde
Staten dat ervaringen met ‘economisch en sociaal verlies van erkenning’, zoals het verlies van werk,
significant samenhing met het gebruik van geweld (OV-2). Ook andere correlationele studies en case
studies noemen deze factor in relatie tot het gebruik van geweld (bv. Gill et al., 2014; Araj, 2012; Erlandsson
& Reid Meloy, 2018). Echter, ook hier is het moeilijk vast te stellen of het deze specifieke gebeurtenis was
die daadwerkelijk leidde tot het overgaan tot geweld.
Waarom kan het verlies van een baan een rol spelen bij het ontvankelijk worden voor extremistisch
gedachtegoed, of zelfs het overgaan tot geweld? Jasko et al. (2017) noemen het verlies van een baan, of het
niet afmaken van een opleiding, een belangrijke achievement failure, oftewel een belangrijke mislukking
en tegenslag in het leven, die mensen verder kan doen radicaliseren. Ze bespreken dit in de context van de
Significance Quest Theory die stelt dat economische tegenslagen kunnen leiden tot een groeiende behoefte
aan significantie. Dit is op zijn beurt weer gerelateerd aan meer positieve attitudes ten opzichte van het
gebruik van geweld. Interessant is de stelling dat het verlies van een baan of opleiding, of het niet verkrijgen
van een stageplek niet zozeer als triggerfactor werkt die leidt tot een plotselinge sterkere betrokkenheid
doordat het gevoelens van uitzichtloosheid veroorzaakt, maar vooral als katalysator. Schuurman et al.
(2018, p. 10) noemen in dit kader het voorbeeld van een voormalig Hofstadlid die beschrijft hoe hij een
stageplek misliep vanwege, zoals hij het zag, discriminatie. Echter, hij benadrukte vervolgens dat deze
ervaring hem niet motiveerde om betrokken te raken bij de groep. De ervaring faciliteerde toenemende
betrokkenheid doordat hij de tijd had om zich te verdiepen in een radicale islam, wat op zijn beurt ertoe
leidde dat hij betrokken raakte bij de groep.

7.2.5 Een confrontatie met de dood
Meerdere onderzoeken noemen een confrontatie met de dood als triggerfactor in het radicaliseringsproces
die kan leiden tot een grotere ontvankelijkheid voor extremistisch gedachtegoed (OV-1). Speckhard en
Ahkmedova (2006) rapporteren op basis van interviews met naaste familieleden en vrienden van 34
zelfmoordterroristen in Tsjetsjenië, dat 30 van deze 34 zelfmoordterroristen getuige waren geweest van de
dood van familieleden. Volgens de onderzoekers maakte deze ervaring hen meer ontvankelijk voor een
extremistische ideologie. In een onderzoek door Gill en collega’s (2014) onder 40 mensen die in het jaar
voorafgaande aan hun aanslag een verhoogd niveau van stress ervoeren, had slechts een klein aantal van
deze subgroep (7%) een sterfgeval meegemaakt die als katalysator zou hebben kunnen gediend in het
radicaliseringsproces volgens de onderzoekers. Ook in onderzoek bij Palestijnse gevangengenomen
zelfmoordterroristen wordt de dood van familie of vrienden als belangrijke triggerfactor genoemd in het
ontvankelijk raken voor extremistische gedachtegoed (Soibelman, 2004; Kimhi & Even, 2004; Berko &
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Erez, 2007). Riaz en collega’s (2018) hebben een inhoudsanalyse toegepast op 60 nieuwsrapporten
gerelateerd aan 38 islamitische militanten. Zij rapporteren dat de dood van naasten in 16 gevallen een
‘plotselinge religiositeit’ triggerde in militanten in Bangladesh wat bijdroeg aan hun radicaliseringsproces.
In een case study gericht op 40 extremisten (met verschillende ideologische achtergronden) rapporteren
Knight et al. (2017) dat de helft van deze deelnemers een naaste had verloren wat volgens de onderzoekers
een belangrijke factor was in het radicaliseringsproces. Rink en Sharma (2018) vinden in een correlationeel
onderzoek in de stad Nairobi (Kenya) onder 576 jongvolwassenen dat het verliezen van een naaste onder
de 286 moslims significant samenhing met religieuze radicalisering.
Experimenteel onderzoek onder niet-radicale deelnemers laat geen eenduidig beeld zien over de these
dat een confrontatie met de dood (mortality salience) tot toenemende steun voor ideologische geweld leidt
(de zogenaamde terror management-hypothese). Zo vinden Vergani et al. (2019) in drie experimentele
studies geen bewijs voor deze hypothese. Daarentegen vinden McGregor et al. (1998) in vier experimentele
studie bewijs dat een confrontatie met de dood leidt tot een grotere mate van steun voor het gebruik van
geweld tegen anderen die een dreiging vormen voor hun overtuiging (worldview). Ook Pyszczynski et al.
(2006) vinden in twee experimentele studie (met studenten in Iran en met studenten in de Verenigde Staten)
dat een confrontatie met de dood tot grotere steun voor extreem (politiek) geweld kan leiden (OV-1).
Dat een confrontatie met de dood kan resulteren in het overgaan tot geweld suggereren verschillende
onderzoeken (OV-2). In een interviewstudie met drie voormalige Zweedse jihadisten bespreekt Nilsson
(2019) een jihadist die in Bosnië had gevochten. Na zijn terugkeer hoorde hij dat een van zijn goede
vrienden op het slagveld was omgekomen. Volgens de onderzoeker leidde dit tot een gevoel van cognitieve
dissonantie: een ongemakkelijk gevoel dat zijn huidige gedrag (geen strijder meer zijn en een normaal leven
leiden) op gespannen voet zette met het voelen van een sterke verplichting weer terug te gaan om zich bij
de gewelddadige strijd te voegen (p. 11). Naast deze cognitieve factor (die gerelateerd kan worden aan een
behoefte aan uitsluitsel) noemt hij ook een emotionele factor. De behoefte van de deelnemer hing namelijk
ook samen met de sterke vriendschappen die waren gevormd tijdens vroegere ervaringen op het slagveld
en de dood van zijn vriend riep schuldgevoelens op. Ozeren en collega’s (2014) benadrukken eveneens een
emotionele factor. Zij rapporteren in een uitgebreide inhoudsanalyse van 2270 groepsleden en 42
face-to-face interviews met leden van de PKK/KCK dat het omkomen van familie een behoefte aan wraak
oproept die mensen over kan doen gaan tot het gebruik van geweld. Böckler en collega’s (2015) vinden in
een case study van een gewelddadige eenling die betrokken was bij de aanslag op het vliegveld in Frankfurt
dat zijn vader kort daarvoor een hartaanval had gehad. Mely en collega’s (2015) vinden bij alle 22 door hen
onderzochte gewelddadige eenlingen dat er sprake was van een traumatische ervaring op persoonlijk vlak.
O’Rourke (2009) rapporteert in een studie naar zelfmoordaanvallen tussen 1981 en 2008 dat 30% van de
vrouwelijke daders voorafgaande aan de aanslag een geliefde hadden verloren. Dit in tegenstelling tot de
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mannelijke zelfmoordterroristen waar slechts 3% een geliefde hadden verloren voorafgaande aan de
aanslag. Dit zou erop kunnen duiden dat het verlies van een partner met name bij vrouwen een belangrijke
triggerfactor is. In het artikel benadrukt de auteur dat extremistische groepen in toenemende mate gebruik
maken van vrouwen om zelfmoordaanslagen te plegen en dat terroristische groepen hun propaganda
aanpassen aan de specifieke motieven van potentiële vrouwelijke zelfmoordterroristen.
Samenvattend kan gesteld worden dat een confrontatie met de dood kan leiden tot het zowel het
ontvankelijk raken voor extreme ideologieën (OV-1) en mensen kan doen overgaan tot geweld (OV-2). De
resultaten zijn echter niet eenduidig. Cognitieve en affectieve processen lijken ook hier weer een rol te
spelen. Kruglanski en collega’s (2009) rapporteren op basis van inhoudsanalyses van 300 mediaclips
(afscheidsbrieven van zelfmoordterroristen, interviews met gevangengenomen terroristen, interviews met
de ouders van zelfmoordterroristen) dat een confrontatie met de dood samenhangt met meer steun voor
ideologisch geweld tegen een vijand. De kern van de motivatie ligt volgens Kruglanski en collega’s ook
hier in het hervinden van significantie. Een andere verklaring is de sterke binding die mensen vormen,
bijvoorbeeld met vrienden en familie, na het overlijden van een naaste. Dit kan op zijn beurt weer leiden
tot een grotere behoefte aan sociale steun. Extremistische groepen kunnen deze sociale steun bieden aan
mensen die deze behoefte voelen. Tenslotte is een confrontatie met de dood vanwege acties van een
vijandige groep gerelateerd aan negatieve emoties (haat, minachting). Onderzoek heeft laten zien dat deze
extreem negatieve emoties een belangrijke rol spelen bij conflicten en kunnen leiden tot een grotere steun
voor geweld tegen anderen (zie bv. Fischer et al., 2018, voor een bespreking). Bij de volgende
triggerfactoren spelen deze negatieve emoties eveneens een belangrijke rol als onderliggend psychologisch
proces.

7.2.6 Ervaringen met geweld
Meerdere studies rapporteren dat ervaringen met (extreem) geweld belangrijke triggerfactoren zijn die
mensen in toenemende mate ontvankelijk maken voor extremistisch gedachtegoed (OV-1). In een case
study gericht op 40 extremisten (islamitisch extremisme en rechts-extremisme), rapporteren Knight et al.
(2017) dat 29 van de 40 deelnemers geconfronteerd waren met extreem geweld via het internet. Isaacs
(2016) rapporteert op basis van een analyse van 495 organisaties wereldwijd tussen 1970 en 2012 dat
deelname aan geweld als trigger kan werken bij het in toenemende mate gebruiken van religieuze retoriek
wat volgens de onderzoeker bijdraagt aan het radicaliseringsproces. Rink en Sharma (2018) stellen in een
eerder besproken correlationeel onderzoek in de stad Nairobi (Kenya) dat 31% van de 576 door hen
onderzochte jongvolwassenen ervaringen met geweld hadden meegemaakt in hun verleden. Zij maakten in
dit onderzoek een onderscheid tussen moslim deelnemers en christelijke deelnemers en vinden een
behoorlijk hoge relatie (van 0.4) tussen ervaringen met geweld en steun voor extremistisch geweld bij de
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moslimdeelnemers. Bij christelijke deelnemers was de relatie veel zwakker, met een regressiewaarde rond
de 0 (OV-1). In een interviewstudie met drie voormalige Zweedse jihadisten vond Nilsson (2019) dat het
zien van extreem geweld tegen leden van de eigen groep een triggerfactor was die hen open deed staan voor
een extremistische ideologie. Ook hier wordt als onderliggend mechanisme een toename van extreem
negatieve emoties zoals haat en grote woede genoemd. Ook bij deze jihadisten was er sprake van een
confrontatie met geweld via een medium, namelijk de tv of via andere berichtgevingen. Speckhard en
Ahkmedova (2006) rapporteren op basis van interviews met naaste familieleden en vrienden van 34
zelfmoordterroristen in Tsjetsjenië dat oorlogservaringen in het verleden bij hadden gedragen aan de
radicalisering van deze zelfmoordterroristen. Op basis van ‘psychologische autopsies’ rapporteren zij dat
de individuen vatbaar werden voor rekrutering in extremistische groepen door traumatische gebeurtenissen
opgedaan tijdens oorlogservaringen in het verleden. Alle zelfmoordterroristen waren zelf getuige geweest
van de dood of marteling van naaste familieleden, of hadden zelf martelingen meegemaakt. De ideologie
van de groep functioneerde volgens deze auteurs als een soort van eerste hulp om om te gaan met deze
gewelddadige ervaringen.
Samenvattend laat de literatuur zien dat ervaringen met geweld kunnen samengaan met het
ontvankelijk worden voor radicale ideeën en het overgaan tot geweld. Cognitieve factoren spelen hier een
rol (bv. het gebruik van een sterkere ideologische retoriek) maar ook affectieve factoren (negatieve emoties
zoals haat en woede). Een interessante observatie is dat de ideologie van een groep kan functioneren als
middel om met deze negatieve emoties om te gaan.

7.2.7 Een negatieve ervaring met autoriteiten
Uit hoofdstuk 3 Structurele factoren blijkt structurele repressie door autoriteiten een belangrijke factor te
zijn in het radicaliseringsproces. Specifieke gebeurtenissen die hieraan gerelateerd zijn zouden naar
verwachting dan ook als trigger moeten werken. Inderdaad wordt deze trigger teruggevonden in meerdere
artikelen. Ten eerste laten verschillende kwalitatieve studies zien dat negatieve ervaringen met autoriteiten
als trigger kunnen werken in het ontvankelijk raken voor extremistisch gedachtegoed (OV-1). Bijvoorbeeld,
Winter en Muhanna-Matar (2020) bespreken een case study van een salafistische moslim die vertelt dat
zijn arrestatie hem aanzette om het salafisme en jihadisme verder te bestuderen wat hem meer ontvankelijk
maakte voor extremistisch gedachtegoed. Soibelman (2004) vindt in een interviewstudie dat alle vijf door
hem geïnterviewde gevangengenomen zelfmoordterroristen in hun verleden negatieve interacties hadden
gehad met het Israëlische leger. Daarbij vindt Ilardi (2013) dat een negatieve behandeling door autoriteiten
een rol speelde bij alle zeven Canadese geïnterviewde radicalen. Kropiunigg (2013) rapporteert een case
study van een terrorist in Saudi-Arabië die stelt dat een religieus conflict met leraren een belangrijke rol
speelde in zijn radicaliseringsproces. Carson et al. (2019) noemen negatieve confrontaties met autoriteiten
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als triggerfactor in een case study bij één van de twee onderzochte extremisten. De geïnterviewde man
vertelt dat de gedwongen autopsie van zijn overleden dochter een ervaring was die zijn wantrouwen in de
overheid sterk deed toenemen.
Ook correlationeel en experimenteel onderzoek laat zien dat negatieve ervaringen met autoriteiten
als triggers kunnen dienen in het radicaliseringsproces. In een cross-sectionele studie (N = 776) en een
experimentele studie (N = 511) onderzochten Mahfud en Adam-Troian (2019) gewelddadig extremisme
onder de ‘Gele Hesjes’ activisten. Zij vonden dat negatieve ervaringen met autoriteiten samenging met een
verminderd gevoel van controle, een gevoel van sociale isolatie en verminderd normbesef. Dit was weer
gerelateerd aan meer politiek extremisme. Cherney en Murphy (2019) rapporteren op basis van een
correlationele studie (N = 800) dat meer contact met de politie samenhing met een grotere steun voor
ideologische gebaseerd geweld. Ook hier moet weer opgemerkt worden dat de onmiddellijkheid van deze
ervaringen voor het ontvankelijk raken voor extremistisch gedachtegoed moeilijk is aan te tonen.
Kunnen acties door autoriteiten die als negatief worden ervaren als trigger functioneren die mensen
doet overgaan tot het ondersteunen van of het zelf gebruiken van ideologisch gemotiveerd geweld (OV-2)?
Gill et al. (2019) vinden dat in 6.7% van de 49 door hen onderzochte gevallen de potentiële aanslagplegers
onderbroken werden in hun voorbereiding door de autoriteiten, wat volgens de onderzoekers leidde tot een
verhoogd stressniveau wat een bijdrage leverde tot het overgaan tot geweld. Cappiali (2016) rapporteert dat
repressie door lokale autoriteiten samenhangt met meer gewelddadig activisme door radicaal linkse
groeperingen. Gartenstein-Ross en Vassefi (2012) vinden in dit kader dat de Arabische Lente extremistische
partijen de mogelijkheid gaf om zich verder te ontwikkelen door het heftige ingrijpen van de autoriteiten.
Verloo (2018) rapporteert dat 57% van de door hen onderzochte individuen in de Schilderswijk in Den
Haag het harde ingrijpen van het Israëlische leger in het Gazagebied als belangrijke motivatie noemde.
Waarom leidt (observatie van) een negatieve ervaring met autoriteiten tot een grotere
ontvankelijkheid voor ideologisch gewelddadig gedachtegoed en kan het de overgang tot geweld inluiden?
Zoals bleek uit eerder besproken onderzoek speelt een verlies aan vertrouwen in de overheid (of een
groeiend wantrouwen) als gevolg van deze ervaring een sleutelrol. Zo vinden Bueno de Mesquita en
Dickson (2007) in een simulatiestudie dat counterterrorisme operaties die resulteren in economische schade
het vertrouwen in de regering doen afnemen en daarmee kunnen bijdragen aan een toename van
terroristische acties tegen de regering. Een ander mechanisme voorgesteld door deze auteurs is dat
extremistische groeperingen actief gebruik maken van een verminderd vertrouwen in de autoriteiten. De
auteurs laten in een simulatiestudie zien hoe extremistische groeperingen (de ETA, Hamas, de IRA) de
regering provoceren tot het gebruik van harde en ongerichte acties, die de groepering op haar beurt weer
gebruikt voor het werven van nieuwe leden. De uitgelokte reacties van autoriteiten (bv. repressie) leiden
tot een verminderd vertrouwen in de autoriteiten waar extremistische groeperingen weer op in kunnen
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springen (zie ook Crenshaw, 1981). Negatieve emoties (boosheid, woede, haat) spelen ook hier weer een
belangrijke rol (zie ook Fischer et al., 2018).

7.2.8 Een ontmoeting met een al geradicaliseerd persoon of een ronselaar
Ontmoetingen met al geradicaliseerde personen kunnen als katalysator dienen in het radicaliseringsproces
doordat deze mensen iemand ontvankelijk kunnen maken voor extremistische ideeën en groepen (OV-1).
Zo noemt Ilardi (2013) dat één van de zeven door hem geïnterviewde extremisten benaderd was door een
rekruteur, die inspeelde op de teleurstelling die hij voelde in de moslimgemeenschap waartoe hij op dat
moment behoorde. Hij liet zich overhalen om zich bij een islamitisch extremistische groep te voegen. De
onderzoeker concludeert dat deze ontmoetingen niet enkel top-down of bottom-up waren. ‘Bijna alle’
geïnterviewden in de studie hadden reeds gevoelens van grieven en hadden al extremistische gedachten (p.
731). Echter, het in contact komen met een rekruteur versnelde het radicaliseringsproces. Verder in het
artikel licht de onderzoeker nog een mechanisme toe hoe deze triggerfactor werkte. Één van de extremisten
vertelt dat de mensen die hij ontmoette hem de mogelijkheid (gelegenheid) gaven om zijn overtuigingen
opnieuw te evalueren. Ze gaven hem een ‘beter begrip’ van de ideologie. Een van de geïnterviewden
benadrukt daarbij dat online radicalisering via online webfora niet voldoende was voor hem. Om een goede
binding te krijgen met de globale moslimgemeenschap, was het volgens hem nodig deze persoonlijke
relaties aan te gaan. Dit onderzoek illustreert dus goed dat een ontmoeting met een rekruteur als katalysator
kan werken. Het kan de gelegenheid creëren om verder te radicaliseren en ook de capaciteit vergroten (bv.
toegang tot een groep; zie ook hoofdstuk 8 Capaciteits- en Gelegenheidsfactoren).
Ook andere studies wijzen erop dat het ontmoeten van al geradicaliseerde mensen een belangrijke
rol speelt in het radicaliseringsproces. Bijvoorbeeld, Speckhard en Ahkmedova (2006) vinden dat het
ontmoeten van reeds geradicaliseerde mensen een belangrijke rol speelde bij de radicalisering van
vrouwelijke zelfmoordterroristen in Tsjetsjenië. Kortam (2017) rapporteert in een case study naar de
betrokkenheid van Franse jongeren in jihadistische groeperingen, dat het toetreden tot een groep een
belangrijk moment was in de radicalisering van een van de door hen bestudeerde jongeren. In een studie
naar hoe jongeren in aanraking komen met Nazi (skinhead) groeperingen rapporteert Blazak (2001) dat de
helft van de door hen onderzochte 65 skinheads betrokken was bij flyeren en het contacteren van jongeren
op middelbare scholen en uitgaansgelegenheden (Rock clubs). Van de Wetering en collega’s (2018)
rapporteren in een kwalitatieve studie in Duitsland dat een extreemrechtse vrouw met een rechtsextremistische groep in aanraking komt door haar vriend die extreemrechts is. Ook Carson et al. (2019)
vinden in een case study dat het ontmoeten van een leider van de rechts-extremistische groep Aryan Nations
Front en het hebben van een vriendin die lid is van een extremistische groep als triggerfactoren werkten in
het ontvankelijk raken voor extremisme. Tenslotte rapporteert Gielen (2018) in een studie naar jihadisten
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in Nederland dat een jonge vrouwen online getrouwd was met een extremist en dat ze zich bij hem wilde
voegen in het IS Kalifaat in Syrië. Daaraan voorafgaand hadden jihadistische vrienden haar gerekruteerd.
Het ontmoeten van al geradicaliseerde personen kan ook als trigger dienen bij de overgang tot geweld
(OV-2). Bijvoorbeeld, de introductie tot een terroristische groep door een vriendin wordt door Berko en
Erez (2007) genoemd als een triggerfactor voor een vrouw die daarvoor al de motivatie had om als
zelfmoordterrorist te dienen. Deze introductie opende dus voor haar de mogelijkheid deze intenties uit te
voeren. In een analyse van de aanslag op het vliegveld in Frankfurt rapporteerden Böckler et al. (2015) dat
een vriend de aanslagpleger hielp door hem een wapen aan te leveren. Deze studies duiden erop dat deze
ontmoetingen belangrijke gebeurtenissen zijn die het overgaan tot geweld kunnen faciliteren.
Samenvattend kan gesteld worden dat het ontmoeten van radicale personen een belangrijke
triggerfactor is in het radicaliseringsproces van zowel het ontvankelijk worden voor extremistisch
gedachtengoed (OV-1) en het overgaan tot geweld (OV-2). De gebeurtenis leidt tot een toename in
capaciteit en biedt de gelegenheid. Daarbij moet genoemd worden dat er sprake kan zijn van een combinatie
van bottom-up en top-down beïnvloeding: mensen hebben reeds een radicaal gedachtegoed en de rekruteur
speelt hierop in. Een belangrijk mechanisme dat hier kan spelen is dat de rekruteur inspeelt op de
psychologische behoeften van de persoon (zie ook hoofdstuk 5 Persoonlijkheidsfactoren en hoofdstuk 9
Weerbaarheidsfactoren).

7.2.9 Bridge burning
Het versterken van banden met andere groepsleden is een triggerfactor die mensen verder kan doen
radicaliseren, en ze daarmee (nog) ontvankelijker kan maken voor extremistische ideeën. Gebeurtenissen
hieraan gerelateerd zorgen ervoor dat mensen in toenemende mate onder invloed komen te staan van
extremistische groeperingen (OV-1). Dit vinden Hwang en Schulze (2018) bijvoorbeeld in hun case study
van een jihadist in Indonesië. De geïnterviewde terrorist vertelt dat hij onder druk van groepsleden de
banden met vrienden en familie die niet tot de groep behoorden, langzaam maar zeker moest verbreken. Dit
fenomeen wordt ook in rechts-extremistische groepen geobserveerd en Bjørgo en Carlsson (2005) noemen
dit bridge burning. Böckler et al. (2018) rapporteren in een studie onder school shooters en jihadisten in
Duitsland dat het creëren van een sterke band met de groep en het afstand nemen van de voormalige sociale
omgeving (vrienden, familie) een triggerfactor is, die vooraf kan gaan aan een aanval. Een verhuizing kan
gezien worden als een fysieke stap, die vaak samengaat met een grotere afstand tot de voormalige sociale
omgeving. In het eerder besproken onderzoek van Gill en collega’s (2014) onder 119 gewelddadige
eenlingen in de Verenigde Staten en Europa was 50% van deze mensen verhuisd binnen de vijf jaar
voorafgaande aan de gewelddadige aanslag. Belangrijk is dat van die mensen die verhuisden, 45% dat deed
in het halve jaar voorafgaande aan de terroristische actie en een verdere 20% veranderde van adres binnen
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zeven en 12 maanden voorafgaande aan de actie of de arrestatie. Samengenomen concluderen de
onderzoekers dat één op de drie onderzochte extremisten in het jaar voorafgaande aan de actie (of arrestatie)
was verhuisd.

7.2.10 Gevangenneming
Ozeren en collega’s (2014) onderzochten documenten over 2270 PKK leden en rapporteren dat de
gevangenis een plaats is waarbij potentiële leden door de PKK worden gerekruteerd. Zo vertelt een van de
geïnterviewden dat hij in de gevangenis werd beïnvloed door extremistische leden van de groep en dat
‘intensief politiek onderwijs’ werd geleverd. Direct na zijn vrijlating voegde hij zich weer bij de groep (pp.
341-342). Bij 1.3% van de 2270 onderzochte leden werd dit geobserveerd. Dit is relatief weinig vergeleken
bij andere factoren die gerelateerd waren aan betrokkenheid tot de groep (bv. familieperikelen werden
geobserveerd in 17% van de leden en propaganda werd genoemd bij 17% van de leden). Er wordt echter
niet in het artikel vermeld hoeveel van de 2270 onderzochte gevallen ook daadwerkelijk in de gevangenis
hebben gezeten. De periode in gevangenschap kan desalniettemin als katalysator worden gezien in het
radicaliseringsproces van dit individu volgens Ozeren et al. (2014; OV-1).
Decker en Pyrooz (2019) vinden daarentegen weinig steun voor de relatie tussen gevangenschap,
activisme en radicalisering in een studie onder 680 gevangenen in Texas, Verenigde Staten. De correlaties
tussen respectievelijk de lengte van gevangenschap, het aantal malen dat iemand in de gevangenis heeft
gezeten en het aantal malen dat iemand gearresteerd is, waren niet significant gerelateerd aan activisme en
radicale intenties (respectievelijke beta waarden: -.040, .011, .001, n.s.).
Van de Wetering et al. (2018) verrichtten een studie onder zes mannelijke en zes vrouwelijke
extremisten en onderzochten waarom zij afstand namen tot de groep of deradicaliseerden. In dat opzicht
kunnen gebeurtenissen binnen een gevangenis als triggerfactoren worden gezien die het proces van
radicalisering vertragen (katalysator) of doen omkeren (ook wel turning point genoemd). Uit de interviews
noemt één van de geïnterviewde vrouwen dat zij in de gevangenis besloot om afstand te nemen van de
groep. Zij vertelt dat ze in de gevangenis tot een punt kwam waar ze echt uit de groep wilde stappen omdat
ze ervan overtuigd was dat het allemaal ‘slecht’ was (p. 123).
Op basis van interviews met zelfmoordterroristen in de gevangenis in Israël, rapporteren Berko et al.
(2007; 2010) dat waar criminele gevangenen de gevangenis zagen als een periode van ‘vrij zijn’ en ‘doen
en laten wat je wilt’, politiek extremistische gevangenen rapporteerden dat ze juist niet vrij waren omdat ze
voortdurend gelijkdenkenden ontmoetten en tijd hadden om te bidden en hun geloof te beoefenen. Horgan
et al. (2016) vermelden in een onderzoek onder 183 veroordeelde terroristen in de Verenigde Staten dat
negen van hen zich bekeerden tot de islam toen zij in de gevangenis zaten voor een eerdere misdaad (niet
aan een ideologie gerelateerd) en voordat ze betrokken raakten bij terroristische activiteiten.
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Samenvattend is er geen eenduidig bewijs dat gevangenschap een trigger is in het
radicaliseringsproces. De studies laten zien dat gevangenschap kan leiden tot verdergaande radicalisering,
maar ook tot deradicalisering. De kwalitatieve studies zijn ook hier weer informatief, omdat ze meer inzicht
geven over de rol van gevangenschap. Het kan een periode van reflectie zijn, maar ook een periode van
beïnvloeding door gelijkdenkenden.

7.2.11 Gebeurtenissen op lokaal, nationaal of globaal niveau die leiden tot een gevoel van miskenning
of waargenomen bedreiging van de eigen groep
Negatieve confrontaties met leden van vijandige groepen kunnen eveneens bijdragen aan het ontvankelijk
raken voor extremistisch gedachtegoed (OV-1). Triggers werken hier dus als een aanjager van de
groepsfactor ervaren bedreiging van de groep, die wij bespraken in het hoofdstuk 6 Groepsfactoren. Dit
laten Simi et al. (2017) bijvoorbeeld zien in een interviewstudie met 89 voormalige White supremacists. Zij
vonden dat negatieve confrontaties met leden van een vijandige groep negatieve emoties veroorzaakt
(woede, boosheid, gevoelens van dreiging) wat bijdraagt aan het radicaliseringsproces. Zo beschrijven zij
een geval van een voormalig rechts-extremist die erachter kwam dat zijn dochter een relatie had met een
Mexicaanse man. Dit activeerde volgens hem zijn overtuigingen van ‘raciale puurheid’ en het gevaar dat
het blanke ras uitgeroeid zou kunnen worden, White genocide (p. 1179). De auteurs concluderen op basis
van deze interviews dat ervaringen zoals deze kunnen leiden tot een terugval waarin White supremacist
gedrag terugkeert. In lijn hiermee rapporteren Hwang en Schulze (2018) dat 21 van de 106 door hen
onderzochte Indonesische terroristen gemotiveerd waren om zich bij de extremistische groep te voegen
vanwege lokale conflicten. Deze conflicten leiden tot gewelddadige acties waarin moslims en christenen
kerken en moskeeën aanvielen. Hwang en Schulze benadrukken dat deze conflicten een entry point
vormden (met andere woorden, de gelegenheid openden) en jihadistische organisaties in de toenemende
behoefte aan wraakgevoelens en sociale steun konden voorzien. Ook hier zien wij dus het hervinden van
een behoefte aan significantie terug, alsmede een behoefte aan een sterke sociale identiteit om de dreiging
tegen te gaan. Bliuc et al. (2019) rapporteren over lokale opstanden door moslims in Australië die antimoslim sentimenten onder rechts-extremististen deed toenemen.
Het is niet alleen op lokaal niveau dat deze processen werken. Gebeurtenissen op nationaal of
wereldlijk niveau die een sterke weerklank hebben op mensen, kunnen eveneens als trigger werken die kan
leiden tot verdergaande radicalisering. Bartlett en Miller (2012) rapporteren bijvoorbeeld dat mondiale
gebeurtenissen die als dreigend worden ervaren voor moslims wereldwijd een belangrijke factor vormt voor
toenemende radicalisering. Berko et al. (2010) vinden dat Palestijnse vrouwen, die in de gevangenis zaten
voor terrorisme, applaudisseerden na berichtgeving in de media van een succesvolle aanval op Israël. In dit
kader rapporteert Hatz (2019) dat het aantal demolition orders, ofwel het aantal uitzettingen van Palestijnen
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uit de Westelijke Jordaanoever (West-Bank), oppositie creëerde en de steun voor geweld tegen Israëliërs
deed toenemen. Hatz noemt toegenomen waargenomen provocatie als gevoel van dreigingsgevoelens als
onderliggend mechanisme.
Dit soort gebeurtenissen kunnen dus iemand in de richting duwen van geweld (OV-2). Schuurmans
et al. (2018) concluderen in relatie tot de moord op de filmmaker Theo van Gogh dat “It seems highly likely
that the killer was triggered by the broadcast of the short film Submission, part 1 on August 29, 2004 on
Dutch national television” (p. 12). De vertoning van de film leidde tot doodsbedreigingen op online fora
gehost door Hofstadgroepsleden. Een geïnterviewde verklaarde dat de film de groep hielp om zich te richten
op de jihad in Nederland. Het is daarbij wel belangrijk op te merken dat uiteindelijk alleen de moordenaar
van van Gogh overging tot de terroristische aanslag, en vele anderen, die de film wel als godslastering
beschouwden, niet – nog een voorbeeld dat triggers nooit geïsoleerd plaatsvinden, maar altijd samenhangen
met andere factoren.
Andere gebeurtenissen die genoemd worden die tot miskenning kunnen leiden, zijn politiek
gerelateerde situaties. Bijvoorbeeld, de nieuwsberichtgeving over het onrecht dat moslims wordt aangedaan
in het conflict tussen Israël en Palestina speelde een rol in het radicaliseringsproces van
Hofstadgroepsleden, stellen Schuurmans et al. (2018) op basis van hun interviewstudie. Zij noemen als
onderliggend mechanisme dat deze berichtgeving mensen ertoe aan kan zetten op zoek te gaan naar
informatie die de voedingsbodem voor extremistisch gedachtegoed verder voedt (OV-1). Schuurmans et al.
noemen het voorbeeld van een voormalig Hofstadgroepslid die verklaarde dat de terroristische aanslag in
Madrid in 2004 hem deed overtuigen dat terrorisme in Europa zowel een legitiem als effectief middel is (p.
11).
In de eerdergenoemde studie door Böckler et al. (2018) onder jihadistische aanvallers in Duitsland
worden gebeurtenissen genoemd die worden gezien als een aanval op de eigen groep en ideologie door een
vijandige groep als belangrijke triggers in het radicaliseringsproces. Dit leidt tot een gevoel van woede die
daarmee de intentie en motivatie tot het plegen van een aanslag voedt (OV-2). Baugut en Neumann (2019)
hebben onderzocht hoe rechts-extremisten de media gebruiken en waarnemen. In hun studie rapporteren ze
dat rapportage van de nieuwsmedia kunnen leiden tot acties door rechts-extremistische groeperingen zoals
het organiseren van demonstraties.
Extremistische groeperingen kunnen ook gevoelens van miskenning oproepen door geweld uit te
lokken (OV-2). Blazak (2001) heeft een 7-jarige etnografische studie verricht naar extremisten in de
Verenigde Staten. Daarbij heeft hij aanvullend materiaal verzameld onder rechts-extremisten in Londen en
Oost-Europa. De data omvatten 65 face-to-face interviews, 200 informele interviews, en drie interviews
met skinhead recruiters. In het artikel beschrijft hij hoe de skinheads een gewelddadige confrontatie aangaan
met tegenstanders om de aandacht te trekken. Na afloop gingen de skinheads flyeren waar verwezen werd
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naar dit incident om nieuwe leden te trekken. Meerdere empirische studies laten een positieve relatie zien
tussen terroristische aanslagen gericht op de eigen groep en terroristische aanslagen als reactie hierop
(Böckler et al., 2018; Chuang et al., 2019; Disha et al. 2011; Ferguson & McAuley, 2020; Khusrav &
Donggyu, 2013; Mills et al., 2017). Zo laten Mills et al. (2017) zien op basis van een analyse van bestaande
datasets dat aanvallen gericht op de Verenigde Staten (wat zij terror acts noemen) positief samenhangen
met het aantal fatale hate crimes door extreemrechtse groeperingen. Zij toonden dit aan door meer dan 3000
fatale hate crime aanvallen door rechts-extremisten in de Verenigde Staten in de periode van 1992 tot 2012
te relateren aan anti-’Amerikaans’ terrorisme. Een toename in het aantal terroristische aanslagen gericht
tegen de Verenigde Staten leidde tot een toename van het aantal rechts-extremistische hate crimes over de
tijd. De onderzoekers concluderen dat staten waarin extremistische aanslagen plaatsvinden, op termijn het
slachtoffer zullen worden van andere extremistische activiteiten (p. 1212). Maar ook minder gewelddadige
gebeurtenissen kunnen een overgang tot geweld inluiden. Zo noemt Haddad (2012) in een case study dat
de publicatie van cartoons die de profeet Mohammed portretteerden een triggerfactor was ten gunste van
extremistische groeperingen in Libanon. De publicatie van deze cartoons leidde tot een gevoel van
miskenning wat bij één van de extremisten de trigger was om aanslagen in Duitsland te plannen (p. 564).
Samenvattend, studies in onze dataset laten zien dat ervaringen die kunnen leiden tot een gevoel van
miskenning (aanslagen gericht op de eigen groep, mishandeling van leden van de eigen groep) op lokaal,
nationaal en wereldlijk niveau kunnen leiden tot een grotere ontvankelijkheid voor extremistisch
gedachtegoed (OV-1), en ook bepalend kunnen zijn bij het overgaan tot geweld (OV-2). Een mechanisme
dat hier werkzaam is, is dat deze gebeurtenissen negatieve emoties oproepen (boosheid, angst, haat) waarop
extremistische groeperingen kunnen inspelen. Een ander mechanisme is dat deze gebeurtenissen mensen
ertoe aanzetten meer informatie te verkrijgen over deze ‘mishandeling’ van groepsleden. Berichtgeving in
de media kan extremisten ertoe aanzetten tot het overgaan tot geweld doordat zij zich ondersteund voelen
door de ‘gewone burger’ in de samenleving die hun grieven delen.

7.2.12 Het schrijven van een testament of afscheidsbrief
Enkele kwalitatieve studies in onze dataset wijzen ook uit dat een afscheidsboodschap een belangrijke
trigger kan zijn, met name bij het overgaan tot geweld (OV-2). Nesser (2006) beschrijft in een case study
van de moord op de filmmaker Theo van Gogh dat Mohammed Bouyeri een brief achterliet op het lichaam
waarop hij de redenen voor zijn aanval had genoteerd. Cohen (2016) bestudeerde in dit kader
afscheidsbrieven van Palestijnse zelfmoordterroristen. Hij merkt op dat deze brief de cognitieve en
affectieve bereidheid tot het plegen van een aanslag kan hebben vergroot. Kruglanski et al. (2009) leggen
uit dat het voorkomen van schaamte een belangrijke motivator is om over te gaan tot geweld. Vele
kamikazepiloten waardeerden het leven en wilden niet sterven. Echter, zo concluderen Kruglanski et al.
126

(2009), hun gevoel van schaamte alsmede eer en solidariteit met gevallen kameraden maakten het
psychologische onacceptabel voor hen om de missie te weigeren. Het schrijven van de afscheidsbrieven
versterkte de uiteindelijke wilskracht om de missie uit te voeren.

7.2.13 Deelname aan een training
De deelname aan een training van een extremistische groepering kan duidelijk als trigger fungeren bij de
transitie naar de actiefase van radicalisering, oftewel de stap naar geweld (OV-2). Dit heeft uiteraard ook
te maken met het vergroten van de capaciteit van de persoon in kwestie, een factor die in hoofdstuk 8
Capaciteits- en Gelegenheidsfactoren besproken wordt. Jooseen en Milward (2014) hebben twee case
studies verricht naar, respectievelijk, de Jemaah Islamiyah groep en de Anthrax Plot. Zij schrijven op basis
van de kwalitatieve analyse dat deelname aan een trainingskamp een kettingreactie in gang zette. Deze
deelname aan een trainingskamp was dus een triggerfactor in het radicaliseringsproces. Het uitvoeren van
een dry run of voorbereidende reis (preparatory trip) wordt door Gill et al. (2014) genoemd als belangrijke
trigger die kan leiden tot een aanslag. In 57.1% van de door hen onderzochte gevallen van gewelddadige
eenlingen was er sprake van zo een voorbereidende actie. In 1 op de 5 gevallen (21%) was er sprake van
hands on training, dus een instructie hoe de aanval uit te voeren is een belangrijke antecedent voor een
actie volgens Gill en collega’s.
Een deelname aan een training kan dus als triggerfactor werken bij het radicaliseringsproces, met
name bij de stap naar geweld (OV-2). Groepsfactoren (zie hoofdstuk 6 Groepsfactoren) spelen hierbij een
rol, maar een training kan ook gezien worden als een capaciteitsfactor en een gelegenheidsfactor (zie
hoofdstuk 8 Capaciteits- en Gelegenheidsfactoren).

7.2.14 Gerichte aanslagen op leiders van terroristische groepen
Een aantal van de empirische studies in de dataset onderzoekt de gevolgen op termijn van een speciale vorm
van militaire interventie, namelijk targeted killings (zie ook hoofdstuk 10 Interventiemogelijkheden). Dit
zijn gerichte aanslagen op sleutelpersonen binnen een extremistische groepering. De bevindingen die hier
gerapporteerd worden zijn met name van belang met het oog op het wel of niet overgaan tot geweld (OV2). De bevindingen zijn wisselend met betrekking tot het toe- dan wel afnemen van aanslagen door
extremistische groeperingen. Zo rapporteren Abrahms en Mierau (2017) dat targeted killings ertoe leiden
dat terroristische groeperingen minder gaan discrimineren in hun doelwitten en meer burgerdoelwitten
aanvallen. Ook Abrahms en Potter (2015) vinden minder selectiviteit van doelwitten (dus meer
burgerslachtoffers) nadat een leider van een extremistische groepering is uitgeschakeld. Scull et al. (2020)
berichten op basis van een kwalitatieve studie dat de dood van de extremistische leider al-Zarqawi als
trigger heeft gediend voor de groep die zich wilde wreken en dus leidde tot meer aanvallen kort daarna.
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Ook Kaplan et al. (2006) rapporteren een toename van zelfmoordaanslagen in Israël na een eerder gerichte
aanslag door het Israëlische leger. Johnston en Sarbahi (2016) hebben de impact van drone aanvallen in
Pakistan onderzocht en vinden dat drone aanvallen leiden tot minder terrorisme op de korte termijn, echter
ze vonden geen lange termijn effecten. D’Alessio et al. (2014), rapporteren dat de arrestatie van de leider
van de Shining Path’s terrorist groep (Abimael Guzman) resulteerde in een sterke afname van terroristische
aanslagen. Kassimeris (2019) vindt eveneens dat de arrestatie van de (vrouwelijke) leider Pola Roupa in
2016 de ‘laatste nagel in de doodskist’ was van de Griekse guerilla groep Revolutionary Struggle. Winter
en Muhanna-Matar (2020) rapporteren dat het uitschakelen van leiders de sociale cohesie binnen Al-Qaeda
heeft doen afnemen. Een quasi-experimentele studie door Carson (2017) naar de effectiviteit van targeted
killings laat zien dat targeted killings het internationale terrorisme niet doet afnemen. In een andere
correlationele studie vindt Carson (2019) eveneens dat targeted killings niet geassocieerd zijn met een toe
of afname van terrorisme.
Samenvattend laten deze studies geen eenduidig effect zien van targeted killings. Het doel van
targeted killings is om het functioneren van de groep te beperken, wat soms ook wordt vastgesteld. Echter,
zoals beschreven, dit kan er ook juist toe leiden dat de groep niet meer gaat discrimineren in de doelwitten
maar willekeurig aanslagen gaat plegen. Ook kunnen deze gebeurtenissen als triggerfactor dienen doordat
ze emoties als wraak oproepen en kunnen leiden tot een sterke toename in terroristische aanslagen (een
backlash effect).

7.3 Conclusie
Triggerfactoren zijn concrete gebeurtenissen (zoals incidenten, voorvallen en keuzes) die aanwijsbaar
(verdere) (de)radicalisering in gang zetten. In dit hoofdstuk hebben wij een overzicht gegeven van de
belangrijkste triggerfactoren, die naar voren komen in de empirische literatuur en besproken in welke mate
deze eraan bijdragen dat mensen meer open komen te staan voor extremistische ideeën of groepen (OV-1),
of daadwerkelijk overgaan tot extremistisch geweld (OV-2).
Het merendeel van de gebruikte methoden om triggerfactoren te bestuderen is kwantitatief (d.w.z.,
heranalyses van gebruikte datasets, vragenlijst studies). De kwalitatieve studies omvatten voornamelijk
interviews, case studies en archiefonderzoek.
Met het oog op de eerste onderzoeksvraag vinden wij dat ervaringen van uitsluiting en discriminatie,
negatieve gebeurtenissen in de gezinscontext, het verlies van een baan/opleiding, een confrontatie met de
dood, een ervaring met geweld, negatieve ervaringen met autoriteiten, ontmoetingen met al geradicaliseerde
personen, bridge burning en gebeurtenissen die miskenning oproepen op verschillende niveaus (micro,
meso, macro) met name van belang zijn.
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De kwalitatieve en kwantitatieve studies geven enig inzicht in de vraag waarom. Hierbij worden
cognitieve en affectieve mechanismen onderscheiden. Zo is er bijvoorbeeld sterke empirische
ondersteuning voor de observatie dat het ervaren van stress en negatieve emoties belangrijke mechanismen
zijn die de werking van triggerfactoren kunnen verklaren. Stress kan voortkomen uit triggerfactoren zoals
het ervaren van discriminatie of uitsluiting, het ervaren van geweld, een confrontatie met de dood. Daarbij
is het onderliggende proces in kwantitatief onderzoek uiteengezet (i.e., Kruglanksi et al, 2014, 2017;
Webber et al., 2018). Deze ervaring leidt tot een grotere motivatie om persoonlijke significantie te
herwinnen wat weer gerelateerd is aan een grotere steun voor extremistisch gedrag. Echter, ook contextuele
verklaringen kunnen worden gegeven voor de werking van triggerfactoren. Zo kan het wegvallen van
ouders (bijvoorbeeld door een scheiding) leiden tot minder toezicht en controle waardoor er minder
hindernissen zijn om over te gaan tot extremistische groepen. Een extremistische groep kan ook een
behoefte vervullen, bijvoorbeeld na de dood van een ouder, kan de groep de ‘ouderrol’ vervullen. Voorts
kan een extremistische ideologie een belangrijk coping mechanisme vormen om om te gaan met trauma.
Met betrekking tot het overgaan tot actie is een eerste observatie dat gebeurtenissen die leiden tot
een toename in stressgevoelens kunnen leiden tot het overgaan tot gewelddadige actie. Dit is in
overeenstemming met de General Strain Theory (Agnew, 1992) die stelt dat stressoren een belangrijke rol
spelen in het overgaan tot crimineel gedrag. Overige triggerfactoren die van belang bleken voor de tweede
onderzoeksvraag waren ervaringen met uitsluiting en discriminatie, negatieve gebeurtenissen in de
gezinscontext, een confrontatie met de dood, een ervaring met geweld, negatieve ervaringen met
autoriteiten, ontmoetingen met al geradicaliseerde personen, gebeurtenissen die miskenning oproepen op
verschillende niveaus (micro, meso, macro), het schrijven van een testament of afscheidsbrief, deelname
aan een training, en gerichte aanslagen op leiders van terroristische groepen (dit kon leiden tot meer of
minder aanslagen).
Ook voor deze factoren is er onderzoek verricht naar de onderliggende psychologische processen.
Zo kan het schrijven van een afscheidsbrief de bereidheid om een aanslag te plegen vergroten.
Gebeurtenissen die de eigen groep bedreigen of een gevoel van miskenning oproepen, kunnen leiden tot
een grotere behoefte om uitsluitsel en kunnen negatieve emoties oproepen die weer gerelateerd zijn aan het
overgaan tot geweld (Kruglanski et al., 2014, 2017; Fischer et al., 2018).
Voor gevangenneming werd geen eenduidig bewijs gevonden met betrekking tot beide
onderzoeksvragen. Het onderzoek laat wel zien dat deze gebeurtenis uiteindelijk kan leiden tot een periode
van reflectie, of beïnvloeding van gelijkdenkenden. Het zou dus twee kanten op kunnen werken, wat de
empirische resultaten ook laten zien.
Het is belangrijk om op te merken dat het causale effect van triggerfactoren moeilijk is aan te tonen.
Bijvoorbeeld, meerdere kwantitatieve correlationele studies in onze dataset laten zien dat mensen die
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extremistisch geweld hebben gebruikt, in het verleden negatieve gebeurtenissen in de gezinscontext (bv.,
een scheiding van de ouders, geweld binnen het gezin) hadden ervaren. Het directe (causale) effect dat
zulke gebeurtenissen hadden op het ontvankelijk worden voor extremistisch gedachtegoed, is daarmee
echter niet bewezen. Bij andere triggerfactoren (bijvoorbeeld een confrontatie met de dood, ervaringen met
discriminatie) vullen experimentele studies de correlationele data aan doordat ze inzicht geven in het
onderliggende mechanisme. Dit helpt om meer te kunnen zeggen over de mogelijke causale effecten van
deze gebeurtenissen. Naast experimenteel werk kan longitudinaal onderzoek helpen meer inzicht te krijgen
in de potentieel causale werking van triggerfactoren.
Uit het huidige overzicht valt op te maken dat triggerfactoren een sterke relatie hebben met de andere
typen factoren die besproken worden in dit rapport. Structurele factoren, weerbaarheidsfactoren,
groepsfactoren, en persoonskenmerken zijn die factoren die op de lange termijn de weg bereiden voor het
ontvankelijk raken voor radicaal gedachtegoed of het overgaan tot radicaal handelen. Triggerfactoren zijn
vaak gebeurtenissen die leiden tot een verandering in deze factoren. Bijvoorbeeld, een groepsfactor is wijzij denken. Een triggerfactor is een specifieke gebeurtenis die leidt tot een toename (of afname) in het wijzij denken. Depressie is een persoonskenmerk, een triggerfactor is een specifieke gebeurtenis die leidt tot
een depressie. Een confrontatie met de dood is een triggerfactor die vaak een zoektocht naar significantie
inluidt. Gelegenheidsfactoren en capaciteitsfactoren zijn die factoren die het mogelijk maken dat mensen
een radicaal gedachtegoed kunnen ontwikkelen of een radicale actie kunnen uitvoeren. Triggerfactoren zijn
specifieke gebeurtenissen die leiden tot een verandering in die gelegenheid en capaciteit. Bijvoorbeeld, het
uitroepen van het Kalifaat door IS (Islamitische Staat) op 1 juli 2014 was een triggerfactor, het was daarmee
ook een gelegenheidsfactor doordat het in de nasleep hiervan vele mensen motiveerde om zich bij IS te
voegen. Het was een capaciteitsfactor, omdat het de capaciteit van IS daarmee vergrootte op termijn. Het
ontmoeten van een rekruteur van een extremistische groep is een triggerfactor, maar het bestaan van de
groep in iemands directe omgeving waar deze rekruteur deel van uitmaakte wordt gezien als een
gelegenheidsfactor. De vaardigheid van de rekruteur om iemand over te halen om zich bij de groep te
voegen, wordt gezien als een capaciteitsfactor.
Netwerkanalyse kan helpen om deze complexe relaties beter in kaart te brengen. Een integratieve
netwerkanalyse kan nagaan hoe veranderingen in de achterliggende factoren en persoonskenmerken als
gevolg van een triggerfactor de attitude ten opzichte van ideologisch gebaseerd geweld kan doen
veranderen, of kan doen besluiten om over te gaan tot geweld. Bij de toekomstige analyse van
triggerfactoren zou het waardevol zijn om netwerkanalyse toe te passen om de relatie tussen de
triggerfactoren op de verschillende niveaus te onderzoeken in relatie tot de andere factoren die worden
besproken in dit rapport. Deze methodiek staat toe om de causale relaties tussen verschillende factoren op
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verschillende onderzoeksniveaus te bespreken (zie bv. Borsboom & Cramer, 2013, voor een integratieve
benadering in het veld van psychopathologie).
Een gemis in het huidige empirische werk is hoe individuele verschillen tussen mensen kunnen
inspelen op de werking van een triggerfactor. Bijvoorbeeld, ons overzicht toonde aan dat ervaringen met
discriminatie mensen ontvankelijker kan doen maken voor extremistische ideëen, doordat zij negatieve
gevoelens ervaren en daarom een grotere behoefte krijgen aan afsluiting/duidelijkheid (need for closure),
wat weer is gerelateerd aan het ondersteunen van ideologisch gebaseerd geweld (zie bv. Webber et al.,
2018). Dat mensen kunnen verschillen in de mate waarin zij deze behoefte voelen suggereert een recent
uitgekomen onderzoek van Zmigrod et al. (2021; dit onderzoek is uitgekomen na afronding van het
literatuuronderzoek). De mate waarin mensen verschillen in de behoefte aan closure zou een moderator
kunnen zijn die kan verklaren waarom sommige mensen wel, en andere mensen niet ontvankelijk raken
voor extremistisch gedachtegoed na het ervaren van discriminatie. Ook is er weinig bekend over culturele
verschillen in hoe mensen reageren op triggerfactoren.
Concluderend kunnen wij stellen dat de beschikbare empirische studies het belang aantonen van
triggerfactoren in het radicaliseringsproces. Het bestaande onderzoek laat een relatie zien tussen bepaalde
concrete gebeurtenissen en de ontvankelijkheid voor extremistisch gedachtegoed (bv. ervaringen met
discriminatie, ervaringen met de dood, ervaringen met geweld) en het gebruik van geweld (bv. het besluit
terug te keren na de strijd door de dood van een vriend vanwege schuldgevoelens). De onmiddellijkheid
van dit effect (het causale effect) is echter moeilijk aan te tonen en het beschikbare empirische bewijs
hiervoor ontbreekt vaak. Kwalitatief onderzoek is daarbij geschikt om te kijken hoe een gebeurtenis precies
inwerkt op een persoon en is geschikt voor het formuleren van onderzoeksvragen die met kwantitatief
onderzoek getoetst kunnen worden. Kwantitatief onderzoek kan helpen om uitspraken te doen over grotere
populaties en inzicht leveren in onderliggende cognitieve processen (bv. de rol van de behoefte aan closure,
de behoefte aan ideologie om om te gaan met een traumatiserende gebeurtenis) en affectieve processen (bv.
de rol van specifiek emoties in relatie tot steun voor extremisme).
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8. Capaciteits- en Gelegenheidsfactoren
8.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken richtten wij ons vooral op factoren die de motivatie of de wil van een
persoon beïnvloeden: wat maakt dat iemand wil radicaliseren, en zelfs geweld wil gebruiken? Wat daarbij
buiten beschouwing blijft is de vraag wat dit gedrag eigenlijk mogelijk maakt. In dit hoofdstuk richten wij
ons daarom op capaciteit (centrale vraag: is iemand in staat om dit gedrag te vertonen?) en de gelegenheid
(centrale vraag: stimuleert de gelegenheid bepaald gedrag of juist niet?). Dit onderscheid is van toepassing
op de verklaring van gedrag op individueel en groepsniveau. Op individueel niveau passen wij deze centrale
vragen toe op individuen: Is iemand in staat dit gedrag vertonen? En zijn er gelegenheden waarin dit gedrag
van het individu wordt gestimuleerd dan wel wordt ontmoedigd? Op groepsniveau stellen wij dezelfde
vragen, maar dan voor de groep: Is een groep in staat dit gedrag vertonen? En zijn er gelegenheden waarin
dit groepsgedrag wordt gestimuleerd dan wel wordt ontmoedigd? De factoren capaciteit en gelegenheid
spelen met name een rol in de actiefase, en zijn daarom vooral relevant voor de tweede onderzoeksvraag
van dit rapport, waar het immers ook hoofdzakelijk om (gewelddadig) gedrag gaat.
Capaciteit betreft de relevante kennis over gewenst gedrag en de bekwaamheid om het gewenste
gedrag uit te voeren. Het gaat hierbij om de vraag of iemand dus naast de wil ook de kunde heeft om het
gedrag uit te voeren. Hierbij kan men denken aan de volgende factoren die betrekking hebben op de
voorbereiding van een gewelddadige actie: strategische kennis (bijvoorbeeld: Welke doelen zijn geschikt?)
en organisatorisch talent (bijvoorbeeld: Hoe krijg ik de juiste mensen bij elkaar?). Andere
capaciteitsfactoren zijn relevanter voor de daadwerkelijke uitvoering van een gewelddadige actie, zoals
fysieke gezondheid, psychische gezondheid (koelbloedigheid), en operationele kennis (bijvoorbeeld over
de werking van wapens).
Soms wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van capaciteit van een groep.
Marsden (2016) maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen (a) oorlogscapaciteit: Dit kan ontstaan door steun
van de staat en het bezit van grondgebied; (b) netwerkcapaciteit: Deze vorm van capaciteit ontwikkelt zich
door steun van andere groepen en ontwikkeling van netwerken; en (c) politieke capaciteit: Dit kan een
officiële en legale kant van de organisatie zijn, die steun geniet van (een deel van) de bevolking. Globaal
zijn er een link te leggen tussen de drie typen capaciteit en de drie fasen van radicalisering in ons model
(zie Figuur 1.1): de actiefase (oorlogscapaciteit), de groepsfase (netwerkcapaciteit) en de gevoeligheidsfase
(politieke capaciteit). In het empirisch onderzoek dat wij hebben gevonden ligt de nadruk op de
oorlogscapaciteit, dus dat is ook waar wij ons hierop richten.
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Tabel 8.1.
Onderzoeksmethoden Capaciteit.
Kwalitatieve

Aantal

methoden

studies

Case study

14

Percentueel

16%

Kwantitatieve

Aantal

Percentueel

methoden

studies

Database (her) analyse

20

23%

Correlationeel
Interview

9

10%

onderzoek

10

11%

Archiefonderzoek

6

7%

Vragenlijstonderzoek

8

9%

foto, of webpagina

5

6%

Time-series

5

6%

Overig

1

1%

Overig

4

5%

Analyse video, tekst,

Cross-sectioneel
Veldstudie

1

1%

onderzoek

1

1%

Totaal

36

41%

Validatie

1

1%

Simulatie

1

1%

Laboratoriumstudie

1

1%

Totaal

51

59%

Totaal alle studies

87

100%

Noot. Sommige studies hebben meerdere onderzoeksmethoden gebruikt, hierom is het totaal aantal
methoden hoger dan het totaal onderzochte studies naar capaciteit.

Gelegenheidsfactoren hebben betrekking op de manier waarop een situatie of de context het gedrag
mogelijk kan maken of juist kan belemmeren. De situatie kan de kans op bepaald gedrag verhogen,
bijvoorbeeld omdat deze een mogelijkheid biedt. Bijvoorbeeld, als een extreemrechtse groep een
demonstratie organiseert, biedt dat een mogelijkheid aan geïnteresseerde jongeren om deze groep te leren
kennen. Tegelijkertijd kan een situatie de kans op bepaald gedrag ook afzwakken, door daar minder
gelegenheid voor te bieden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er een sterke anti-terreurorganisatie
aanwezig is in een land: de veiligheidsdiensten kunnen dan belemmerend werken voor de terroristische
groep (zie Kollias et al., 2009).
Er is enige overlap tussen gelegenheid en triggerfactoren (zie hoofdstuk 7). Soms kan een trigger een
situatie dusdanig veranderen dat er een meer structurele gelegenheid ontstaat. Bijvoorbeeld, het uitroepen
van het Kalifaat door IS in 2014 was een gebeurtenis (namelijk het moment van uitroepen) die op
verschillende manier als trigger fungeerde voor (potentieel) radicale individuen, maar vormde na enige tijd
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Tabel 8.2.
Onderzoeksmethoden Gelegenheid.
Kwalitatieve

Aantal

methoden

studies

Interview

14

Case study

12

Percentueel

Kwantitatieve

Aantal

Percentueel

methoden

studies

9%

Database (her) analyse

46

30%

8%

Timeseries onderzoek

17

11%

Correlationeel
Archiefonderzoek

12

8%

onderzoek

14

9%

foto, of webpagina

5

3%

Overig

12

8%

Overig

3

2%

Vragenlijstonderzoek

6

4%

Analyse video, tekst,

Cross-sectioneel
Veldstudie

1

1%

onderzoek

5

3%

Totaal

47

31%

Cohortstudie

2

1%

Validatie

2

1%

Simulatie

2

1%

onderzoek

1

1%

Totaal

107

69%

Longitudinaal

Totaal alle studies

154

100%

Noot. Sommige studies hebben meerdere onderzoeksmethoden gebruikt, hierom is het totaal aantal
methoden hoger dan het totaal onderzochte studies naar gelegenheid.

ook een voortdurende context waarin aan Syriëgangers een gelegenheid werd geboden om woorden
of gedachten in concrete daden om te zetten. Wij hebben ervoor gekozen om het moment van uitroepen van
het Kalifaat als trigger factor te beschouwen, terwijl wij het langere bestaan van het Kalifaat als een
gelegenheid categoriseren. Op dezelfde manier wordt een specifieke ontmoeting met een ronselaar als
trigger factor behandeld, terwijl bijvoorbeeld het bestaan van die groep in iemands geografische nabijheid
wordt gezien als een gelegenheid.
Uit onze analyse van de literatuur zijn er 80 artikelen gevonden waarin capaciteit wordt onderzocht,
en 133 waarin gelegenheid aan de orde komt. Dit betekent dat deze factoren vrij regelmatig voorkomen in
de empirische literatuur. Voor een overzicht van de gebruikte methoden zie Tabel 8.1 voor capaciteit en
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Tabel 8.2 voor gelegenheid. Er zijn iets meer kwantitatieve dan kwalitatieve studies gedaan naar capaciteit,
en datzelfde geldt ook voor gelegenheid.

8.2 Capaciteit
8.2.1 Leren door imitatie
Leren door imitatie wordt verschillende keren benadrukt in de gevonden literatuur (o.a. Knight et al., 2017;
Mullins & Young, 2012). Imitatie kan betrekking hebben op verschillende soorten voorbeelden: soms heeft
het betrekking op rolmodellen als een oudere broer of andere familieleden, soms zijn het vrienden (o.a.,
Pfundmair et al., 2019). Maar er kan ook imitatie van onbekenden plaatsvinden, bijvoorbeeld door het
bekijken van video’s van succesvolle aanslagen elders op de wereld. Ook worden in sommige gevallen
aanwijzingen gevonden dat mensen gebruik maken van bomhandleidingen op internet, bijvoorbeeld in
Indonesië (Hui, 2010), wat ook op te vatten is als een vorm van imitatie.

8.2.2 Psychologisch klaarstomen voor geweld
Mensen zijn over het algemeen niet snel geneigd om geweld te gebruiken. Vaak is het daarom noodzakelijk
om mensen daarvoor psychologisch klaar te stomen. Uit onderzoek blijkt dat het vertonen van gewelddadig
gedrag met name moeilijk is voor mensen wanneer zij oog in oog staan met hun slachtoffer (in tegenstelling
tot het laten vallen van een bom uit een vliegtuig of het bedienen van een drone op afstand). Deze (soms
fysieke) afkeer voor geweld kan ervoor zorgen dat mensen (bijvoorbeeld potentiële terroristen, maar ook
soldaten in een leger) als het er op aankomt uiteindelijk terugdeinzen voor het gebruik van geweld
(Grossman, 1995). Daarom hebben gewelddadige organisaties strategieën ontwikkeld om dit gebruik van
geweld te vergemakkelijken. Het kunnen hanteren van deze strategieën, en het beschikken over dergelijke
‘technieken’ zien wij hier ook als capaciteitsfactor.

a.

Desensibilisatie: Ongevoelig maken voor geweld

Een bekende manier om mensen klaar te maken om geweld te gebruiken is door desensibilisatie, oftewel
door iemand ongevoelig te maken voor geweld. De onderliggende gedachte bij deze strategie is dat
frequente blootstelling aan bijvoorbeeld gewelddadige video’s ervoor zorgt dat mensen minder gevoelig
worden voor geweld: Het wordt dan als normaler ervaren. In overeenstemming met dit idee laten Pfundmair
et al. (2019) op basis van politiegegevens zien dat 56 Duitse islamitisch-radicale individuen inderdaad
minder gevoelig waren voor geweld dan een groep van 19 vergelijkbare niet-radicale mensen. Tevens blijkt
dat er meer aanslagen plaatsvinden in landen waarin überhaupt meer geweld wordt vertoond, wat mogelijk
kan wijzen op desensibilisatie door blootstelling (naast imitatie - Mullins & Young, 2012).
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b.

Dehumanisering: Verminderen van empathie voor leden van de outgroup

Het is ook gemakkelijker voor mensen om geweld te plegen tegen andere mensen wanneer zij weinig
empathie ervaren voor een outgroup – een capaciteitsfactor die duidelijk in het verlengde van de
groepsfactoren van hoofdstuk 6 ligt. Een groep kan dit op verschillende manieren trachten te stimuleren
onder haar leden. Een manier is leden te laten kijken naar gewelddadige video’s waarin de eigen groep
wordt aangevallen door de outgroup. Hierdoor nemen gevoelens van wraak toe. Een tweede manier betreft
het afschilderen van de outgroup als niet-menselijk: als beesten, liefst zelfs als ongedierte zoals ratten of
kakkerlakken. Dit wordt dehumanisering genoemd: de leden van de outgroup worden niet langer als
medemensen beschouwd, maar als dierlijk, of als inhumane machines, of ten minste als een groep mensen
met een lagere waarde dan die van de eigen groep. Dergelijke uitingen van dehumanisering maakt het
gemakkelijker om mensen te overtuigen van het idee dat het eigenlijk een moreel juiste daad is om leden
van die andere groep met geweld te verslaan – een wereld zonder die kakkerlakken is beter (o.a. Pfundmair
et al., 2019). Dehumanisering, kortom, kan ervoor zorgen dat mensen minder empathie koesteren ten
opzichte van een outgroup, hetgeen het gebruik van geweld tegen leden van die groep vergemakkelijkt.

c.

Ideologie: Het geweld dient een hoger doel

Mensen zijn natuurlijk ook eerder te overtuigen van het idee dat geweld rechtvaardig is als hun ideologisch
dat onderschrijft. Een dergelijke ideologie schetst daarbij bijvoorbeeld een beeld van een ideale wereld
waarin geen ruimte is voor de vijand(en). Om die ideale wereld te bewerkstelligen wordt door de
extremistische groep de noodzaak van geweld benadrukt, omdat het dus een hoger doel dient. Dergelijke
ideologische onderlegging kan bijvoorbeeld plaatsvinden in trainingskampen (zoals in Bosnië, beschreven
in Böckler et al., 2015). Ook kunnen sociale media een dergelijke ideologie versterken, zoals bijvoorbeeld
blijkt uit onderzoek onder extreemrechtse mensen in Finland (Ekman, 2018) en in Duitsland (Baugut &
Neumann, 2019). Een groep of individu die dus over deze ideologie beschikt, en de middelen deze te
verspreiden onder haar (potentiële) leden, heeft een grotere capaciteit om tot geweld over te gaan.

d.

De dreiging is groot

Mensen hebben in algemene zin afkeer van dreiging en bijbehorende gevoelens van angst. Als in een
ideologie wordt geschetst hoe de outgroup het voortbestaan van de ingroup bedreigt, zijn mensen daarom
eerder te overtuigen van het idee dat geweld rechtvaardig is (e.g., Doosje et al., 2013). Dergelijke retoriek
is een klassiek onderdeel van extremistische groepen: “Wij worden nu aangevallen, dus wij hebben het
recht om ons met geweld te verdedigen”. Zoals eerder betoogd kunnen dergelijke gevoelens van dreiging
ontstaan doordat leiders waarschuwen voor fysieke dreiging (zoals mogelijke bomaanslagen op de eigen
groep) en voor symbolische dreiging (zoals de bedreiging van de eigen cultuur, normen en waarden door
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een andere groep). Het benadrukken van beide vormen van dreiging door leiders kunnen ervoor zorgen dat
mensen meer bereid zijn om geweld te gebruiken. Ook hier dus weer een capaciteitsfactor die duidelijk in
het verlengde van de groepsfactoren ligt, net als de volgende factor.

e.

Samen sta je sterk

Voor veel mensen maakt de groep het verschil. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het uitvoeren van
gewelddadige acties (of ze nu worden uitgevoerd door criminelen, soldaten of terroristen) vaak worden
samen uitgevoerd... Uit onze analyse blijkt dat de meeste terroristische aanslagen zijn uitgevoerd door een
groep (o.a. Safer-Lichtenstein et al., 2017; Spaaij, 2010). Hiervoor zijn verschillende redenen aan te wijzen:
Allereerst kunnen mensen zich gesterkt voelen door een groep. Daarnaast kunnen groepsleden er ook voor
zorgen dat alle betrokkenen daadwerkelijk meewerken aan een gewelddadige actie en verzwakken worden
als het beoogde moment van de aanslag nadert.
Al met al gebruiken organisaties verschillende manieren om de psychologische bereidheid tot het
gebruik van geweld bij mensen te stimuleren. Dit is een belangrijke taak, meestal uitgevoerd door leiders
van een groep, aangezien de meeste mensen moeite hebben met de stap van overtuiging naar gewelddadige
acties, zeker als dat geweld één-op-één plaatsvindt.

8.2.3 Fysiek klaarstomen voor geweld: Sport/Trainingskamp/Fysieke inspanning
Mensen moeten niet alleen psychologisch maar ook fysiek in staat zijn om geweld uit te kunnen oefenen.
Dit aspect van fysiek klaarstomen voor geweld is in een aantal empirische artikelen onderzocht. Knight en
collega’s (2017) vergeleken in hun steekproef bijvoorbeeld gewelddadige en niet-gewelddadige
extremistische individuen (individuen met zowel extremistisch islamitische als extreemrechtse ideeën), in
politiedossiers in het Verenigd Koninkrijk. Zij vonden dat gewelddadige extremisten in vergelijking met
niet-gewelddadige extremisten vaker fysiek goed getraind waren, ze vaker in groepsverband hadden gesport
en dat ze vaker waren afgereisd naar het buitenland, veelal voor een trainingskamp. Dergelijke bevindingen
ondersteunen het idee dat mensen niet alleen psychologisch moeten worden voorbereid om gewelddadige
acties uit te voeren, maar ook fysieke moeten worden klaargestoomd.
In geïsoleerd groepsverband werken aan fysieke gezondheid kan bovendien een gevoel van
kameraadschap versterken, waardoor gevoelens van cohesie onder een groep met een hoger doel toenemen
– zie ook de groepsfactor sociale cohesie in hoofdstuk 6 – hetgeen de daadkracht stimuleert (zie Beal et al.,
2003, voor een meta-analyse over de relatie tussen groepscohesie en prestaties van groepen).
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8.2.4 Verkrijgen van financiering
Het voorbereiden en uitvoeren van een gewelddadige aanslag kost tijd en financiële middelen (Novikov &
Koshkin, 2019). Financiering is dan natuurlijk een belangrijke capaciteitsfactor. Groepen met substantiële
financiering zijn beter in staat om een gewelddadige aanslag met succes uit te voeren. Dit kan door een
grote aanhang die bereid is om geld te doneren voor ‘het goede doel’. Deze bereidheid om geld te doneren
hoeft overigens niet samen te gaan met de bereidheid om zelf geweld te gebruiken.
Financiering kan ook door rijke leiders: Osama bin Laden was bijvoorbeeld zeer bemiddeld. Uit onze
analyse van empirische artikelen blijkt dat terroristische organisaties eigenlijk altijd op zoek zijn naar
financiering. Dit kan ook op illegale manier (door o.a. drugs- en wapenhandel of kredietkaartenfraude). Zo
beschrijven Leuprecht et al. (2017) een netwerk in North-Carolina (Charlotte Network) en een netwerk in
Michigan/New York State (Dearborn Network) die via illegale activiteiten de Hezbollah financiële armslag
geven. Enkele terroristische groepen die vooral zouden profiteren van financiële middelen verkregen via
steun van hun achterban zijn de (voormalige) Tamil Tijgers, de IRA, Hezbollah, diverse anti-Castro
bewegingen, Hamas, Fatah, en Al Qaida (Arva & Piazza, 2016).

8.2.5 Verkrijgen van wapens
Naast financiële steun is het ook van belang andere vormen van steun te zoeken en te vinden voor
terroristische organisaties om een actie te ondernemen. Hier valt te denken aan informationele steun, maar
ook het verkrijgen van wapens. Hierbij is er een onderscheid te maken tussen de bekwaamheid om wapens
te vinden (Novikov & Koshkin, 2019) en de situatie waarin wapens aanwezig zijn – het eerste is meer een
capaciteit, terwijl het laatste meer een voorbeeld van een mogelijkheid is, een gelegenheidsfactor (Böckler
et al., 2015).
Uit onze analyse van empirische artikelen komt dan ook naar voren dat de aanwezigheid van wapens
gerelateerd is aan de kans op terroristische aanslagen en het succes ervan (o.a., Böckler, et al., 2015). Hierbij
geldt echter dat zonder dat er een motief is, de aanwezigheid van wapens nietszeggend kan zijn.

8.3 Gelegenheid
Naast capaciteit speelt de gelegenheid een belangrijke rol bij de stap naar gewelddadige acties.
Gelegenheidsfactoren bieden het individu de mogelijkheid om gewelddadig gedrag te vertonen. Zo wordt
bij de selectie van een locatie en slachtoffers de rol van gelegenheid verondersteld. Bijvoorbeeld, Clarke en
Newman (2006) stellen dat bij de selectie van doelwitten het acroniem EVIL DONE van toepassing is:

Exposed (duidelijk zichtbaar, zoals het Pentagon in 2001);
Vital (vitaal, zoals electriciteitscentrales en openbaar vervoer);
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Iconic (Iconisch, bijvoorbeeld door symbolische waarde, zoals de Twin Towers);
Legitimate (Legitiem in de ogen van de sympathizanten van de terroristen);
Destructible (Afbreekbaar, zoals gebouwen met een bom, of schieten in een beperkte ruimte zoals een
concertzaal, gebedshuis of school);
Occupied (Veel mensen aanwezig, bijvoorbeeld tijdens een religieuze dienst in een gebedshuis);
Near (Dichtbij huis); en
Easy (makkelijke doelwitten zoals drukke plekken).

Wat zegt de empirische literatuur, die wij hebben geraadpleegd, hierover? Wij zien de volgende aspecten
naar voren komen.

8.3.1 Aantrekkelijke doelwitten (mensen en/of gebouwen)
Bij de selectie van aanslagen op gebouwen en/of mensen spelen gelegenheidsfactoren een belangrijke rol.
Terroristen selecteren gebouwen en mensen die aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn
(bijvoorbeeld niet goed beveiligde gebouwen of mensen; o.a. Klein et al., 2017). De doelwitten zijn bij
voorkeur ook aantrekkelijk vanwege hun status of hun symbolische waarde (zie o.a., Clarke & Newman,
2006).

8.3.2 Nabijheid van het doelwit
Wat betreft de locatie van de aanslag in relatie tot woonplek wordt vaak gesteld dat nabijheid een rol speelt.
Het argument is namelijk dat mensen eerder een aanslag plegen in de buurt van waar ze wonen, omdat ze
die buurt goed kennen, wat mogelijk meer zekerheid geeft: Ze spelen als het ware een ‘thuiswedstrijd’. Dit
idee van ‘thuisvoordeel’ wordt bevestigd in het onderzoek dat wij hebben geraadpleegd. Bijvoorbeeld, uit
een analyse van 47 succesvolle en 41 niet-succesvolle aanslagen door extreemrechtse groepen in de V.S.
blijkt dat succesvolle aanslagen dichterbij de woonplaats van terroristen plaatsvinden dan niet-succesvolle
aanslagen (Klein et al., 2017).

8.3.3 Een instabiele staatsvorm
Mensen houden zich minder vaak aan de regels en wetten van machtshebbers in landen met een instabiele
dan stabiele staatsvorm. Politieke instabiliteit is dus gerelateerd aan wetsovertredingen, zoals het ontduiken
van belasting. Het is interessant dat deze situationele factor, instabiliteit van een land, ook gerelateerd is
aan terrorisme (zie ook hoofdstuk 3 Structurele factoren). In een analyse van 101 landen tussen 1980 en
2010 laten Fahey en Lafree (2015) zien dat er relatief veel aanslagen plaatsvinden in politiek instabiele
landen: landen waarin bijvoorbeeld veel burgeroorlogen plaatsvinden, of die zich kenmerken door etnische
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spanningen of genocide. Ook Sanchez-Cuenca (2009) laat in een analyse van 23 ontwikkelde landen over
de periode 1970-2000 zien dat instabiliteit (met name de aanwezigheid van een dictator in het verleden)
gerelateerd is aan terrorisme. Ook Rohr (2016) vindt eenzelfde verband bij een analyse over de periode
1981-2009 in meer dan 130 landen. Dus, hoe politiek instabieler een land is, des te meer aanslagen vinden
er plaats.

8.3.4 Specifieke nieuwe wetgeving
Het vaststellen of een specifieke wet effect heeft op het aantal terroristische aanslagen is natuurlijk niet
eenvoudig. Dit wordt, zoals vaker bij kwantitatief criminologisch onderzoek, veelal onderzocht door een
patroon van aanslagen over de tijd te bekijken. Bijvoorbeeld, Rohr (2016) onderzocht de korte- en
langetermijneffecten op landsniveau van verschillende wetgevingen over de periode 1981-2009, in meer
dan 130 landen uit de wereld. Rohr vond geen aanwijzingen voor korte-termijn effecten van wetgeving op
terrorisme (een jaar later). Rohr vond wel aanwijzingen voor (cumulatieve) lange-termijn effecten van
specifieke wetgeving, waarbij er negatieve effecten (dat wil zeggen: minder terrorisme) waren na wetgeving
over wapenbezit, immigratie, en financiële sancties. Omgekeerd werden wetten die gericht waren op de
bescherming van de luchtvaart en de zeevaart en wetgeving die rechtbanken speciale bevoegdheden
toekende, in verband gebracht met een toename van het aantal terroristische aanslagen.
Ook uit de analyse van Carson (2014) komt een dergelijk gevarieerd beeld naar voren. Zij onderzocht
de effecten van vier grote nieuwe wetten (in 1988, in 1992, 1996 en 2006) op 1068 illegale acties uitgevoerd
door milieu en/of dieren-activisten/terroristen in de V.S. gedurende de periode 1970 tot 2007 (gehaald uit
de Eco-Incidents Database). De wetten uit 1988 en 2006 lieten wel een duidelijke afname in het aantal
aanslagen na de invoering van de wetgeving zien, maar dat gold niet voor de wetten uit 1992 en 1996.
Safer-Lichtenstein (2019) vond bij een soortgelijke (tijds-) analyse juist wél weer aanwijzingen voor een
afschrikkingseffect van wetgeving op eco-terrorisme.
Al met al is er dus wel enige ondersteuning voor het idee dat er een afschrikkende werking uit kan
gaan van wetgeving op het gebied van terrorisme, hoewel niet alle onderzoeken een direct verband
aantonen, en het soms afhankelijk lijkt van type wetgeving.

8.3.5 Aanwezigheid en sterkte van veiligheidsinstanties
Er wordt vaak een negatieve relatie gevonden tussen aanwezigheid en sterkte van veiligheidsinstanties en
terrorisme. Met andere woorden, veiligheidsinstanties belemmeren het uitvoeren van (succesvolle)
terroristische aanslagen (o.a., Bejan & Parkin, 2015; Klein et al., 2017). In een enkel geval wordt deze
relatie ook niet gevonden, zoals in een onderzoek in China (Tschantret, 2018), maar al met al wijst het
bewijs wel in de richting van een negatief verband. Echter, de veiligheidsdiensten kunnen zich ook weer
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geen repressie veroorloven, aangezien dat positief gerelateerd is aan terrorisme – dat werd al duidelijk in
hoofdstuk 3 over structurele factoren, maar blijkt ook uit de eerder behandelde uitgebreide studie van Rohr
(2016) over wetgeving in de periode 1981-2009, in meer dan 130 landen: In landen waarin mensenrechten
worden geschonden door repressie, vinden meer aanslagen plaats. Dus, ter voorkoming van
aanslagenwijzen deze resultaten op het belang van sterke veiligheidsinstanties, die echter ook niet doorslaan
in hun repressie door mensenrechtenschendingen te begaan.

8.4 Conclusie
In dit hoofdstuk hebben wij de rol van twee factoren toegelicht: capaciteit en gelegenheid. Deze factoren
hebben vooral betrekking op de actiefase van ons model, en daarmee ook de tweede onderzoeksvraag van
dit onderzoek. Met andere woorden, het zijn factoren die het individu en de groep in kwestie in staat stellen
extremistisch te handelen (capaciteit), of hen daartoe de gelegenheid bieden (gelegenheid).
Gegeven het aantal gevonden empirische artikelen over deze factoren, kunnen wij constateren dat er
zeker aandacht is voor deze factoren. Wat betreft capaciteit is het duidelijk dat mensen zowel psychologisch
als fysiek moeten worden klaargestoomd om extremistisch geweld te kunnen uitoefenen. Het gaat dan om
manieren waarop een organisatie ervoor kan zorgen dat een lid minder last heeft van het plegen van een
gewelddadige actie, door bijvoorbeeld de vijand af te schilderen als beestachtig, of als bedreiging voor het
voortbestaan van de eigen groep. Daarnaast spelen toegang tot en kennis over wapens een rol. Het helpt
ook als er voorbeelden zijn waaraan men zich kan spiegelen (zoals broers, zussen, ooms) en er überhaupt
een stimulerende omgeving is (dat wij als een gelegenheidsfactor beschouwen).
Wat betreft gelegenheidsfactoren valt te concluderen dat de omgeving van potentiele terroristen van
grote invloed kunnen zijn op de vraag of er uiteindelijk wel of geen aanslag wordt gepleegd. Zo vinden er
minder aanslagen plaatst in politiek stabiele samenlevingen, waar specifieke wetgeving tegen terrorisme is
ontwikkeld, en waar veiligheidsdiensten goed kunnen werken om aanslagen te voorkomen- maar ook niet
te repressief zijn. Wat betreft selectie van doelwitten spelen gelegenheidsfactoren ook een rol: (symbolisch)
aantrekkelijke en nabijgelegen doelwitten die slecht beveiligd zijn worden relatief vaak gekozen.
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9.

Weerbaarheidsfactoren

9.1 Inleiding
Weerbaarheid heeft een bijzondere plek in het model. Waar alle andere factoren beschrijven wie een grotere
kans heeft om te radicaliseren, beschrijft weerbaarheid het tegenovergestelde: wanneer de kans op
radicalisering kleiner is. Weerbaarheid geeft antwoord op vragen zoals “Waarom radicaliseert de ene
kwetsbare jongere wel, en de andere niet?” of “Waarom gaat de één over tot geweld, maar de ander niet?”.
Weerbaarheid kan men definiëren als ‘terugveren’ na een tegenslag (zie Feddes et al., 2020). Dit is
een heel algemene definitie die zijn oorsprong vindt in de natuurwetenschappen en techniek. Later werd de
term steeds vaker in psychologische zin gebruikt, bijvoorbeeld in het veld van de klinische psychologie en
psychiatrie. Tevens werd de term weerbaarheid in een sociologische context gebruikt waarbij dan het gaat
om de weerbaarheid van grote groepen (zoals een samenleving), bijvoorbeeld als reactie op een natuurramp
of terroristische aanslag.
Relevant voor dit rapport is weerbaarheid in de context van counterterrorisme, ofwel de weerbaarheid
van (potentiële) daders van een terroristische aanslag. Deze ideologische weerbaarheid wordt gedefinieerd
als “het vermogen van potentiële aanhangers van de gewelddadige oppositie om de ideologie (d.w.z.
extremistische ideeën) van deze gewelddadige oppositie te weerstaan” (Dechesne, 2016, p. 419). Het gaat
in deze context dus om het weerstaan van, of om het bieden van een tegenwicht aan, extremistische,
gewelddadige ideeën. Het kan hier gaan om de weerbaarheid tegen radicalisering van een persoon die
mogelijk vatbaar is voor een idee maar (nog) geen lid is van een extremistische groep. Het kan daarnaast
ook gaan om de weerbaarheid van een persoon die al wel lid is van een dergelijke groep tegen het verder
radicaliseren in die groep. Bij een persoon die zich al in de actiefase van terroristische aanslagen
bevindt (zie Doosje et al., 2016; Feddes et al., 2020), is er van mogelijke weerbaarheid tegen radicalisering
meestal geen sprake meer. Hier kan wel nog gekeken worden naar deradicalisering: wat maakt dat deze
personen afstappen van hun extremistische ideeën?
Weerbaarheid kan op verschillende niveaus plaatsvinden: het individuele (micro) niveau, het (meso)
groepsniveau, en het (macro) maatschappelijke niveau. De meeste studies in dit rapport beschrijven vormen
van weerbaarheid die op microniveau plaatsvinden: deze studies geven dus antwoord op de vraag waarom
individuen niet radicaliseren, niet verder radicaliseren, of deradicaliseren. Dit is in lijn met de resultaten
van een recent literatuuronderzoek naar het voorkomen van gewelddadig extremisme (Stephens et al.,
2019). Deze onderzoekers concludeerden dat in onderzoeken naar weerbaarheid tegen extremisme veelal
het individu wordt onderzocht, en weinig aandacht uitgaat naar de rol van de (sociale) omgeving. Eenzelfde
patroon komt naar voren in de hieronder beschreven studies.
Het bestuderen van deradicalisering lijkt wellicht niet voor de hand liggend. Mensen die
deradicaliseren zijn immers in eerste instantie niet weerbaar geweest tegen een extremistische ideologie.
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Toch worden ook deze studies beschreven in dit hoofdstuk. Hierbij wordt gepoogd te achterhalen wat maakt
dat sommige extremisten na verloop van tijd afstappen van hun radicale opvattingen en gedrag. In feite
maken deze individuen een eigen terugveerbeweging. Hoe komt het dat zij na een poosje tóch de ideologie
kunnen weerstaan, ondanks dat zij in eerste instantie overtuigd waren? Verschillende studies tonen aan dat
voormalig extremisten op een gegeven moment een discrepantie ervaren tussen hun eigen opvattingen,
moralen, of interpretaties van het geloof en die van de extremistische organisatie (Ali et al., 2017; Alonso
& Bada, 2016; Ferguson et al., 2015; Ilardi, 2013; Massé, 2020). Door te kijken bij wie dit gebeurt en bij
wie niet, kan antwoord worden gegeven op de derde onderzoeksvraag van dit rapport: “Op welke momenten
en op welke manier kan ingegrepen worden om ontvankelijkheid voor radicalisering te beperken?”.
Men kan onderscheid maken tussen drie soorten weerbaarheidsfactoren. Ten eerste zijn er de
cognitieve factoren. Cognitie verwijst naar de manier waarop mensen denken. Is het bijvoorbeeld zo dat
mensen die goed kritisch kunnen nadenken, minder vatbaar zijn voor extremistische ideologieën? Ten
tweede: emotionele factoren. Deze factoren verwijzen naar hoe mensen zich voelen. Dit heeft te maken
met het kunnen reguleren van negatieve emoties zoals woede, schaamte en vernedering. Individuen die
deze negatieve emoties minder sterk en vaak voelen en/of deze emoties beter kunnen reguleren zullen
minder vatbaar zijn voor de propaganda van radicale groepen die inspeelt op dergelijke emoties. Ten derde
zijn er gedragsfactoren. Deze factoren hebben betrekking op het gedrag van mensen. Wat voor gedrag
maakt iemand weerbaar tegen radicalisering? Hier kan men bijvoorbeeld denken aan de rol die het actief
zoeken en/of onderhouden van een groot sociaal netwerk speelt bij mensen die mogelijk vatbaar zijn voor
radicalisering of die willen uittreden uit een extremistische groep.
Sommige factoren laten zich niet zo goed indelen in deze drie categorieën. Denk bijvoorbeeld aan
religie: dit omvat overtuigingen (een cognitieve factor), maar wordt ook geuit in gedrag zoals bidden of het
bezoeken van een gebedshuis (gedragsfactor). Bij de indeling van onderstaande factoren is zoveel mogelijk
gebleven bij de manier waarop thema’s in de onderzoeken zijn gemeten.
Slechts in een klein percentage (4 tot 7%) van de artikelen is weerbaarheid onderzocht. Van de 707
empirische artikelen gaan 68 studies over ten minste één van de drie soorten weerbaarheid: 49 studies gaan
over cognitieve weerbaarheid, 30 studies gaan over emotionele weerbaarheid en 38 studies gaan over
gedragsmatige weerbaarheid. Zie Tabel 9.1 voor de gebruikte onderzoeksmethoden in deze studies. Zoals
hieruit kan worden afgelezen is in de meeste studies gebruik gemaakt van kwantitatieve
onderzoeksmethoden, waarbij in de meeste studies een vragenlijst is gebruikt (n = 23). De meest gebruikte
kwalitatieve onderzoeksmethode was het interview (n = 18).
In dit hoofdstuk is opnieuw voor elke factor aangegeven voor welke onderzoeksvraag deze relevant
is. Wanneer studies ingaan op de eerste vraag: “Onder welke condities zijn personen (minder) ontvankelijk
voor radicale ideeën?” dan is dit aangeduid met ‘OV-1’. Wanneer studies ingaan op de tweede vraag:
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“Onder welke condities gaan personen over tot radicale handelingen?” dan is dit aangeduid met ‘OV-2’.
En wanneer antwoord wordt gegeven op de derde onderzoeksvraag “Op welke momenten en op welke
manier kan ingegrepen worden om ontvankelijkheid voor radicalisering te beperken?” dan is dit aangeduid
met ‘OV-3’.
Tabel 9.1.
Onderzoeksmethoden Weerbaarheid.
Kwalitatieve

Aantal

methoden

studies

Interview

18

Case study
Focus groep

Percentueel

Kwantitatieve

Aantal

Percentueel

methoden

studies

23%

Vragenlijst

23

29%

6

8%

Database (her)analyse

7

9%

4

5%

Quasi-experiment

4

5%

Correlationeel
Archiefonderzoek

2

3%

onderzoek

3

4%

1

1%

Overig

3

4%

Analyse video, tekst,
foto, of webpagina

Cross-sectioneel
Veldparticipatie

1

1%

onderzoek

2

3%

Overig

1

1%

Veldexperiment

1

1%

Totaal

33

42%

Validatie

1

1%

Simulatie

1

1%

Totaal

45

58%

Totaal alle studies

78

100%

Noot. Gebruikte onderzoeksmethoden in de studies waarin weerbaarheid is onderzocht. In sommige studies
zijn meerdere onderzoeksmethoden gebruikt, om die reden is het totaal aantal methoden (n = 78) hoger
dan het totaal aantal studies naar weerbaarheid (n = 68).

9.2. Cognitieve weerbaarheid
Welke cognitieve factoren zijn onderzocht in het kader van weerbaarheid, en wat zijn de belangrijkste
conclusies uit de onderzoeken naar deze factoren?
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9.2.1

Kennis

Een factor die in meerdere onderzoeken naar voren komt is kennis. Het bezitten van bepaalde kennis lijkt
mensen weerbaarder te maken tegen radicale ideeën (OV-1). Twee soorten kennis zijn hierbij onderzocht.
Ten eerste kennis van islam. Enkele studies concluderen dat dit een beschermende factor tegen de radicale
islam zou zijn. Zo blijkt uit een grote nationaal representatieve studie onder ruim 16.000 mensen in Pakistan
dat mensen met meer kennis over de islam de Afghaanse Taliban en Sipah-e-Sahaba-e-Pakistan minder
steunen (Fair et al., 2017). Ten tweede is ook kennis van democratie onderzocht. In een Nederlandse studie
is experimenteel onderzoek gedaan naar een interventie die kennis van democratie onder jongeren beoogt
te vergroten (Feddes et al., 2019). Deze interventie betrof een interactieve expositie over democratie. De
interventie bleek succesvol in het vergroten van kennis over democratie onder jongeren. Meer kennis over
de democratie was gerelateerd aan meer vertrouwen in de overheid, een positieve opvatting over
democratie, en minder steun voor ideologisch-geïnspireerd geweld.

9.2.2

Kritisch nadenken

Een veel terugkerende factor in de empirische onderzoeken is het vermogen tot kritisch nadenken. Dit zou
iemand weerbaar kunnen maken tegen radicale boodschappen (OV-1) en veel deradicaliseringsinterventies
zijn erop gericht om de vaardigheid kritisch nadenken te vergroten (OV-3). Kritisch nadenken wordt op
verschillende manieren gemeten: zo kan er worden gekeken naar hoe goed iemand tegenargumenten kan
bedenken tegen radicale boodschappen (counter-arguing), of in hoeverre iemand een onderwerp van
verschillende kanten kan bezien (cognitieve flexibiliteit). Ali et al. (2017; OV-1) verichtten in dit kader twee
studies: een interviewstudie onder veroordeelde moslimterroristen en een focusgroep-studie onder jonge
moslims die niet radicaal zijn. Beide studies draaiden om de vraag hoe gewelddadige radicalisering zou
kunnen worden voorkomen. Het thema ‘openstaan voor diverse perspectieven’ komt in zowel de interviews
met veroordeelde moslimextremisten als in de gesprekken met de jonge moslims naar voren. De voormalige
terroristen gaven aan te denken dat mensen moeten worden aangezet om oprecht open te staan voor diverse,
en zelfs conflicterende, perspectieven. Dit zou leiden tot meer samenwerking en respect. Zo zou het leren
kennen van andere religieuze gemeenschappen, zoals de christelijke of joodse gemeenschap, volgens hen
kunnen helpen om radicalisering te voorkomen. Ook in de tweede studie werd dit thema besproken. Deze
deelnemers vonden dat openheid voor diversiteit in scholen zou moeten worden gecultiveerd. Een
preventiestudie van Braddock (2019; OV-1) toont het beschermende effect van kritisch denken. Een deel
van de deelnemers kreeg een inoculatiebericht7 te lezen dat hen waarschuwde dat zij mogelijk een bericht

7

Inoculatie is een methode waarbij personen die mogelijk vatbaar zijn voor radicale ideeën worden geconfronteerd

met een radicale boodschap zodat weerbaarheid kan worden opgebouwd tegen deze (en soortgelijke) boodschappen.
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van een extremistische groep te lezen zouden krijgen. Alle deelnemers werden vervolgens blootgesteld aan
extreemlinkse of extreemrechtse propaganda. Deelnemers die het waarschuwingsbericht hadden gelezen,
waren beter in staat kritisch te kijken naar de extremistische propaganda omdat zij meer tegenargumenten
konden bedenken. Deze studie sluit aan op de eerste en derde onderzoeksvraag (OV-1; OV-3). Deelnemers
die vooraf gewaarschuwd werden waren dus minder ontvankelijk voor extremistische berichten.
Interessant is dat kritisch nadenken ook door geradicaliseerde moslims zelf beschreven wordt als
mogelijke beschermende factor (OV-1). In een interview-, en focusgroep-studie onder 61 terroristen,
28 ‘radicalen’ (mensen die radicale ideeën hebben maar er niet naar handelen) en 70 jonge
niet-geradicaliseerde moslims, gaven verschillende ‘radicalen’ aan te denken dat terroristen slecht zijn in
kritisch nadenken en daarom de islam verkeerd interpreteren (Barlett & Miller, 2012; OV-1).
Eén artikel toont op dit gebied echter een tegenovergesteld effect aan: cognitieve complexiteit hing
in dit onderzoek juist samen met meer politiek extremisme (Van Hiel & Mervielde, 2003; OV-1). Dit werd
gevonden in drie studies onder volwassenen, studenten en leden van politieke partijen. De auteurs verklaren
deze opvallende bevinding met de Context Theory: extremisten zouden juist complexer en geraffineerder
denken over politieke onderwerpen. Cognitieve complexiteit werd in deze studie gemeten door deelnemers
hun mening over verschillende politieke thema’s op te laten schrijven. Gekeken werd naar differentiatie en
integratie. Iemand die goed kan differentiëren kan het probleem vanuit meerdere perspectieven bekijken.
Bij integratie werd gekeken of de deelnemer patronen ziet tussen de verschillende aspecten van het thema
in plaats van deze los van elkaar te beschrijven. Politiek extremisten konden problemen beter vanuit
meerdere perspectieven bekijken en konden beter onderlinge patronen ontdekken.
Zoals benoemd beogen veel (Contra)-Terrorisme Extremisme en Radicalisering (CTER)-interventies
kritisch nadenken te vergroten en zij lijken hierin ook effectief te zijn (Aiello et al., 2018; OV-3). De
interventies omvatten verschillende methoden (zie hoofdstuk 10 Interventiemogelijkheden voor een
uitgebreidere beschrijving van deze interventies). Zo worden extremisten gekoppeld aan mentoren die hun
vermogen tot kritisch nadenken proberen te vergroten door het stellen van kritische vragen of te wijzen op
alternatieve denkwijzen (Spalek & Davies, 2012; OV-3). Ook wordt deelnemers geleerd meerdere kanten
van een stelling te bekijken en kennis uit meerdere bronnen te putten (Liht & Savage, 2013; Muluk et al.,
2020; OV-3). Tenslotte wordt zelfreflectie aangeleerd door het schrijven van een eigen levensverhaal om
zo inzicht te krijgen in het eigen radicaliseringsproces (Gielen, 2018; OV-3).
Een onderdeel van kritisch nadenken is het geconfronteerd worden met, of het zelf kunnen genereren
van, counternarratieven. Counternarratieven, of tegenverhalen, zijn zienswijzen die mensen zichzelf of

De persoon in kwestie wordt daarmee als het ware immuun voor de boodschap, vergelijkbaar met het effect van
vaccinatie.
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anderen vertellen om zo op een andere wijze naar een fenomeen te kijken. In feite is het de bedoeling om
iets ‘met andere ogen’ te bekijken. Waar extremistische propaganda bijvoorbeeld jongeren probeert te
overtuigen dat vechten voor de groep hen een held maakt, zou een counternarratief kunnen zijn dat leden
van deze groep geen helden maar misdadigers zijn. Counternarratieven worden veelal ingezet bij
interventies (zie hoofdstuk 10 Interventiemogelijkheden), maar kunnen ook door mensen zélf bedacht
worden om zichzelf weerbaar te maken tegen radicale ideeën (OV-1). Een Canadese interviewstudie onder
118 Canadese-Somaliërs draaide om de vraag “Waarom zou jij je nooit bij de terroristische organisatie
Al-Shabaab voegen?” (Joosse et al., 2015). Uit de interviews kwam naar voren dat de deelnemers zelf
allerlei counternarratieven hadden bedacht om sterker achter hun weigering te staan. Al-Shabaab
presenteert zichzelf als ‘cool, onafhankelijk en voor jongeren’. De deelnemers omschreven Al-Shabaab
echter in een heel ander licht. Zij beschreven drie counternarratieven. Allereerst ‘bedrog en hersenspoeling’:
Al-Shabaab zou een soort cult zijn die jongeren verleidt lid te worden om hen vervolgens niet meer los te
laten. Lid worden zou niet ‘cool’ maar ‘dom’ zijn. Ten tweede ‘religieuze onzin’: veel deelnemers
omschreven zichzelf als religieus en gaven aan de interpretatie van Al-Shabaab als een foute interpretatie
van de islam te zien. En ten derde ‘de boeman’: de jongeren gaven aan grapjes te maken over Al-Shabaab
als de boeman uit spannende kinderverhalen. Zij gaven aan dat alleen ‘domme kinderen’ voor de boeman
vallen, wat weer haaks staat op het ‘coole’ imago wat Al-Shabaab wil uitstralen. Ook in een studie onder
voormalige rechts-extremisten komt het gebruik van counternarratieven naar voren (Simi et al., 2017; OV1). De deelnemers gaven aan na hun vertrek uit de groep zelf counternarratieven te hebben bedacht en deze
voor zichzelf te herhalen. Zo zegt een deelnemer tegen zichzelf “Zo ben ik niet meer” en vervangt hij zijn
extreemrechtse gedachten met een ander gedachtegoed (bijvoorbeeld: “Hij heeft vast een slechte dag” over
een andere weggebruiker in het verkeer, in plaats van “Hij is vast een immigrant en heeft vast geen
rijbewijs” p. 1179).

9.2.3

Religie

De artikelen die over het effect van religie op extremisme gaan tonen een gemengd beeld. Volgens sommige
studies is religie een structurele factor die extremisme voorspelt (zie hoofdstuk 3 Structurele factoren). Zo
concludeert een onderzoek naar het gedrag van groepen in verschillende landen dat religie voorspellend is
voor verschillende soorten conflicten (Neuberg et al., 2014). Religie zou samenhangen met vooroordelen,
interpersoonlijke discriminatie, individueel geweld en collectief geweld. Volgens Neuberg en collega’s
vermijden niet-religieuze groepen geweld met de rijke machtige groepen in hun land, terwijl religieuze
groepen juist eerder agressie uiten tegen de machthebbers. Hieruit zou men kunnen concluderen dat religie
geen weerbaarheidsfactor is, maar een voorspellende structurele factor. Maar, het beeld dat uit de
onderzoeken naar voren komt is niet eenduidig. Zo toont een groot online onderzoek onder bijna 1900
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Canadese studenten aan dat er een effect is van sociale tegenspoed (bijvoorbeeld het meemaken van
discriminatie) op sympathie voor gewelddadige radicalisering (Rousseau et al., 2019; OV-1). Studenten die
negatieve ervaringen hebben meegemaakt uitten meer sympathie voor geweld. Dit effect werd gemodereerd
door religieuze overtuiging en sociale steun. Religieuze studenten steunden radicaal geweld minder dan
niet religieuze studenten. Kortom, religie fungeerde hier als beschermende factor.

9.2.4

Identiteit

Gedachten of gevoelens over de eigen identiteit kunnen een belangrijke rol in iemands leven spelen. Een
extremistische groep kan invulling geven aan iemands gevoel van identiteit: zo kan de groep voldoen aan
de behoefte om ergens bij te horen (zie hoofdstuk 5 Persoonlijkheidsfactoren). Er zijn ook onderzoeken die
juist een weerbaarheidsrol aan identiteit toeschrijven. Zo beschrijft een recent onderzoek een
literatuurstudie aangevuld met een case study waaruit blijkt dat een goed ontwikkeld gevoel van identiteit
beschermend zou werken tegen radicalisering (Van Brunt et al., 2017; OV-1). De redenering hierachter is
dat iemand die het gevoel heeft zijn of haar plek in de samenleving te hebben gevonden ook beter in staat
is kritische beslissingen te nemen. Deze persoon kan ook meer weerstand bieden tegen extremistische
narratieven die erop gericht zijn deze samenleving te ontwrichten.
Een Australische vragenlijststudie naar passieve steun voor terrorisme onder moslims toont ook een
beschermende rol van identiteit aan (Cherney & Murphy, 2019; OV-1). Ditmaal gaat het om nationale
identiteit: moslims die zich sterk als Australisch identificeerden toonden minder steun voor terroristen. Een
recente studie naar islam-geïnspireerd terrorisme in West-Europa vergeleek mensen die afgereisd waren
naar Syrië maar niet over waren gegaan tot geweld (zij bevonden zich in de groepsfase), met mensen die
wel overgegaan waren tot geweld (zij bevonden zich in de actiefase). Eén van de verschillen tussen deze
twee groepen mensen was het hebben van een dubbele identiteit: een deel had één nationaliteit, een ander
deel had twee nationaliteiten (Pfudmair et al., 2019; OV-1 en OV-2). Mensen die overgingen tot geweld
hadden vaker twee nationaliteiten dan mensen die geen geweld hadden gebruikt (OV-2). Volgens de auteurs
zou de aanwezigheid van een duale identiteit betekenen dat iemand een groter risico loopt om sociale
exclusie te ervaren. Iemand met een duale identiteit zou namelijk het risico kunnen lopen zich niet thuis te
voelen in het land van herkomst van de ouders en ook niet in het land waar hij of zij woont. Minder sociale
exclusie zou de kans op radicalisering verkleinen (OV-1).
Tenslotte komt identiteit ook terug in een validatiestudie van een nieuw instrument, genaamd
BRAVE (Building Resilience Against Violent Extremism) dat weerbaarheid tegen radicalisering beoogt te
meten (Grossman et al., 2020). BRAVE bestaat uit vijf factoren waaronder de factor culturele identiteit.
Culturele identiteit bestaat volgens de onderzoekers uit het belang dat iemand hecht aan de nationale
culturele tradities, de bekendheid met de cultuur en de mate waarin deze cultuur een centraal deel uitmaakt
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van de eigen identiteit. De scores op de BRAVE-vragenlijst hangen positief samen met scores op andere
vragenlijsten die weerbaarheid meten en hangen negatief samen met delinquent gedrag. Betrokkenheid bij
de nationale cultuur zou iemand dus weerbaar maken tegen radicalisering (OV-1).

9.2.5

Morele regels

Morele regels zijn regels die men formuleert om te bepalen welk gedrag juist is en welk gedrag onjuist is.
Busher en collega’s (2019; OV-2) stellen een beschrijvende typologie voor met betrekking tot de ‘interne
rem’ bij radicalisering. Deze ‘interne rem’ omvat vijf mechanismen waarmee leden van terroristische
groepen hun eigen geweld inperken. Om hun typologie te toetsen pasten de onderzoekers deze toe op drie
case studies. De vijf mechanismen waren: strategisch (wanneer geen of minder geweld gebruiken
effectiever is in het behalen van het doel), moreel (wanneer regels worden bedacht over in welke situaties
geweld wel of juist niet gerechtvaardigd is), ego-behoud (wanneer groepen zichzelf als niet-gewelddadig
omschrijven), outgroup definiëren (wanneer sommige outgroups geherdefinieerd worden tot bondgenoten)
en organisatorische verandering (wanneer de organisatiestructuur verandert en geweld hierdoor afneemt).
Dit definiëren van morele regels wordt bijvoorbeeld gedaan door moslimextremisten. Zo stelde alZawarhihi in 2013 de ‘General Guidelines for those engaging in Jihad’ op, waarin beschreven staat welke
mensen niet doelwit zouden zijn van de Islamitische Staat (IS). Het opstellen van dergelijke morele regels
is dus onderdeel van weerbaarheid tegen het plegen van geweld.

9.2.6

Anticiperen op de negatieve gevolgen van gedrag

Een laatste cognitieve factor is het willen voorkomen van negatieve gevolgen. Dit lijkt zowel iemand te
kunnen weerhouden van radicalisering (OV-1) als ook een reden te zijn om te willen
deradicaliseren (OV-3). Zo bleek uit een interviewstudie met zeven Canadese moslimextremisten, waarvan
een aantal gederadicaliseerd was ten tijde van het interview, dat een reden om te deradicaliseren het
voorkomen van juridische consequenties en het voorkomen van negatieve reacties van anderen was (Ilardi,
2013; OV-3). In een interviewstudie onder extreemrechtse vrouwen komt hetzelfde naar voren: angst voor
gevangenisstraf was voor hen een reden om te willen stoppen met extreemrechtse activiteiten. Zo zegt een
deelnemer “Het is mij duidelijk dat hij vroeg of laat weer de gevangenis ingaat. Hij is er al eerder geweest
en… hoe leg je dat uit aan een kind?” (p. 122 in Van de Wetering et al., 2018; OV-3). Een interviewstudie
met 78 voormalige terroristen van verschillende extremistische achtergronden draaide om de vraag:
“Waarom ben jij vertrokken?” (Altier et al., 2017; OV-3). Van de deelnemers die vrijwillig
gederadicaliseerd waren had 12% amnestie gekregen. Twee-derde van hen gaf aan dat dit een grote rol
speelde in de beslissing om te vertrekken uit de radicale groep. Hoewel het om een kleine groep gaat, kan
het voorkomen van straf dus een belangrijke factor zijn om te willen vertrekken uit een extremistisch milieu.
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Tenslotte blijkt deze factor ook relevant bij weerbaarheid in de gevoeligheidsfase (OV-1). Een
onderzoek onder 57 jonge mannen vroeg hen de potentiële voordelen en nadelen te benoemen van het
bezoeken van een extremistische website, het lid worden van een extremistische groep en het verlaten van
een dergelijke groep (Dhami & Murray, 2016; OV-1). Nadelen van de website bezoeken of lid worden van
een extremistische groep waren volgens de deelnemers: problemen met justitie, gemanipuleerd kunnen
worden, gemonitord worden en aan gevaar worden blootgesteld. Voordelen van het verlaten van een
extremistische groep zouden onder andere zijn: de kans op straf verkleinen, niet langer een geheim leven
hebben, terugwinnen van autonomie, en veilig zijn.

9.3 Emotionele weerbaarheid
Hieronder staan de belangrijkste emotionele weerbaarheidsfactoren beschreven. Wat maakt mensen
emotioneel weerbaar tegen radicalisering? En welke emotionele factoren spelen een rol bij
deradicalisering?

9.3.1

Emotie-regulatie

Kenmerkend aan veel psychische stoornissen is het ervaren van problemen met het reguleren van
emoties (Gross & Jazaierie, 2014), ofwel, het kunnen omgaan met en het kunnen uiten van emoties. Zoals
in hoofdstuk 5 Persoonlijkheidsfactoren is beschreven, komen psychische problemen veel voor onder
extremisten. Speelt een gebrekkige emotieregulatie bij hen een rol?
Een studie onder Canadese studenten rapporteert een mediatie-effect van depressie in de relatie
tussen sociale tegenslag en steun voor geweld: het ervaren van een sociale tegenslag vergroot de kans op
depressie, wat vervolgens de kans op steun voor radicaal geweld vergroot (Rousseau et al., 2019). Mensen
die niet goed om kunnen gaan met negatieve emoties die voortkomen uit tegenslagen lijken dus een
verhoogde kans te hebben om te radicaliseren (OV-1).
In lijn hiermee komt uit een recente interventiestudie naar voren dat goed met emoties kunnen
omgaan mensen mogelijk meer weerbaar maakt tegen radicalisering (Muluk et al., 2020; OV-3). Aan deze
studie namen terroristen uit een Indonesische gevangenis deel. Het doel van de interventie was om de
gevangenen zich meer open te laten stellen voor democratische waarden, en minder positief te laten zijn
tegenover een islamitisch Kalifaat. De interventie bestond uit twee delen: een cognitieve
flexibiliteitstraining en een training om emoties te leren uiten. In de emotietraining leerden gevangenen
emoties te benoemen van hoofdrolspelers in een verhaal, waarna zij zelf een verhaal met emoties erin
moesten schrijven. De belangrijkste bevinding van deze studie was een interactie tussen cognitieve
flexibiliteit en het uiten van emoties. Dat wil zeggen, deelnemers die goed waren in allebei, dus die zowel
flexibel konden nadenken als goed hun emoties konden uiten, stonden positiever tegenover een
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democratische staat dan tegenover het Kalifaat dat was uitgeroepen door IS in juli 2014. Hiermee geeft dit
onderzoek inzicht in de rol van de vaardigheid om emoties te kunnen uiten met betrekking tot
deradicalisering en is daarmee relevant voor de derde onderzoeksvraag (OV-3).

9.3.2

Emotionele stabiliteit

In een literatuurstudie aangevuld met een case study worden tien beschermende factoren tegen
radicalisering beschreven (Van Brunt et al., 2017; OV-1). Eén van deze factoren is emotionele stabiliteit.
De onderzoekers omschrijven dit als de afwezigheid van psychologische problemen en de aanwezigheid
van een stabiel welzijn, zelfvertrouwen, en geïntegreerde culturele identiteit. Dit zou mensen minder
kwetsbaar maken voor radicale ideeën.

9.3.3

Zelfvertrouwen

Het hebben van zelfvertrouwen is een in de literatuur veel terugkomende emotionele weerbaarheidsfactor.
Zo wordt zelfvertrouwen omschreven als onderdeel van ‘emotionele stabiliteit’ in het hierboven beschreven
onderzoek van Van Brunt et al. (2017). Zelfvertrouwen is volgens Knight en collega’s (2017; OV-2) een
van de factoren die gewelddadige extremisten van niet-gewelddadige extremisten onderscheidt:
gewelddadige extremisten zouden minder zelfvertrouwen hebben dan niet-gewelddadige extremisten. Dit
onderzoek geeft dus (correlationeel) antwoord op de vraag “Waarom gaat de één over tot geweld, maar de
ander niet?” (OV-2).
Het is belangrijk te benoemen dat niet alle studies tot dezelfde conclusie komen. In een Nederlandse
studie van Dechesne (2012; OV-1) is onderzocht welke eigenschappen samenhangen met het steunen van
acht waarden van geweld (vijandigheid, absolutisme, autoritarisme, actie-oriëntatie, weerstand,
strijdbaarheid, motivatie om iets te bereiken en superioriteit). Steun voor geweld hing samen met het hebben
van een hoog zelfvertrouwen. Dit staat haaks op de conclusie van de andere studies naar zelfvertrouwen en
radicalisering.
Een opgeblazen gevoel van zelfvertrouwen wordt dikwijls omschreven als gevoelens van
superioriteit of narcisme. Deze vorm van zelfvertrouwen kan iemand ervaren op individueel niveau, dus
betrekking hebbend op het zelf, maar ook op groepsniveau, dus met betrekking tot de groep waar men lid
van is. Zo is onder Nederlandse middelbare scholieren gevonden dat een gevoel van ingroup superioriteit
positief samenhangt met steun voor extreemrechts geweld en de bereidwilligheid zelf geweld te gebruiken
(Doosje et al., 2012; OV-1 en OV-2). Jongeren die er zeer trots op waren Nederlander te zijn stonden
positiever tegenover extreemrechts geweld en waren meer bereid zelf geweld te gebruiken.
In een studie waarin de relatie tussen zelfvertrouwen, empathie, narcisme en steun voor ideologisch
geweld onder 46 jongeren werd onderzocht, vonden Feddes en collega’s (2015; OV-1 en OV-2) dat
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zelfvertrouwen niet samenhing met attitudes ten opzichte van ideologisch gebaseerd geweld en de intentie
om zelf geweld te gebruiken, wanneer er gecontroleerd werd voor narcisme en empathie. In het model dat
getoetst werd was een hoge mate van narcisme namelijk wél sterk gerelateerd aan een positieve attitude ten
opzichte van geweld. Een hogere mate van empathie jegens leden van de outgroup (in dit geval nietmoslims) was negatief gerelateerd aan attitudes ten opzichte van geweld. Dit duidt erop dat het verhogen
van zelfvertrouwen de weerbaarheid kan verhogen mits in combinatie met een hoge mate van empathie en
een lage mate van narcisme (OV-1 en OV-2).
Een zeer laag gevoel van zelfvertrouwen wordt in de literatuur ook wel omschreven als het hebben
van gevoelens van insignificantie: het gevoel er niet toe te doen. Een interventiestudie door Webber en
collega’s (2018) met gevangenen van de Liberation Tigers van Tamil Eelam (LTTE) toonde aan dat het
verminderen van gevoelens van insignificantie samenhing met verminderde steun voor de extremistische
LTTE-ideologie (OV-3; zie ook ‘Behoefte aan significantie’ in hoofdstuk 5 Persoonlijkheidsfactoren en
vernederende gebeurtenissen in het hoofdstuk 7 Triggerfactoren). Samenvattend concluderen de meeste
studies dat een goed (dat wil zeggen hoog, maar niet opgeblazen) zelfvertrouwen beschermend werkt tegen
radicalisering.

9.3.4

Sociale inclusie

Een studie onder 800 Australische moslims onderzocht de relatie tussen procedurele rechtvaardigheid,
sociale inclusie en de intentie om terreurdreiging te rapporteren aan de politie (Murphy et al., 2019; OV1). Procedurele rechtvaardigheid gaat over in hoeverre iemand vindt dat de politie in het algemeen eerlijk
handelt (bijvoorbeeld “de politie behandelt iedereen gelijk”). Sociale inclusie betreft de mate waarin
deelnemers zich geaccepteerd voelen, in dit geval in Australië. Uit het onderzoek bleek dat procedurele
rechtvaardigheid de intentie om terreurdreiging te rapporteren voorspelde: mensen die de politie als eerlijk
en rechtvaardig zagen, rapporteerden een hogere bereidheid om terreurdreiging te melden aan de politie.
Deze relatie werd gemodereerd door sociale inclusie: moslims die zich geaccepteerd voelden in Australië
waren nog meer bereid terreur te rapporteren dan moslims die zich niet geaccepteerd voelden. Rapporteren
van terreurdreiging kan gezien worden als een indirecte graadmeter van radicalisering. Sociale inclusie
lijkt daarom een belangrijke emotionele weerbaarheidsfactor te zijn.
Ook in een ander onderzoek onder de algemene bevolking (Dhami & Murray, 2016) komt sociale
inclusie naar voren als weerbaarheidsfactor. Jonge mannen werd gevraagd naar de voor- en nadelen van lid
worden van een extremistische groep. Zij benoemden uitgesloten worden van de maatschappij als een van
de nadelen van lidmaatschap (OV-1). Deze angst om buitengesloten te worden is dus een beschermende
factor die radicalisering kan tegengaan. Opvallend is dat zij dit ook noemen als een nadeel van het verlaten
van een dergelijke groep. Dit betekent dat uitsluiting willen voorkomen een emotionele weerbaarheidsfactor
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is tegen radicalisering in de gevoeligheidsfase, maar ook een weerbaarheidsfactor tegen deradicalisering
kan zijn als mensen zich sterk verbonden voelen met een extremistische groep.

9.3.5

Spijt, schuld en schaamte

Gevoelens van spijt, schuld en schaamte over het (voormalig) radicale gedachtengoed en gedrag lijken
belangrijke thema’s bij mensen die deradicaliseren. Deze emoties onderscheiden deze groep mogelijk van
hen die niet deradicaliseren (OV-3). Zo komt in een interviewstudie onder voormalige rechts-extremisten
naar voren dat zij vlak voor hun vertrek uit de groep spijtgevoelens kregen over wat zij anderen aandeden
(Bérube et al., 2019; OV-3). Deze spijt en schaamtegevoelens zetten zich voort na het vertrek uit de groep,
wat voor hen reden was om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek om zo hun ervaringen in te
kunnen zetten voor iets ‘positiefs’.
In een andere interviewstudie onder voormalige rechts-extremisten komt schaamte als belangrijk
thema naar voren: deelnemers geven aan veel schaamte te ervaren voor hun gedrag in het verleden. Zo
zouden deelnemers bijvoorbeeld hun rechts-extremistische tattoos verbergen voor anderen (Simi et al.,
2017; OV-3).
Een derde studie onder voormalig rechts-extremisten beschrijft schuldgevoelens van de deelnemers:
meer dan de helft (54.5%) ervoer schuldgevoelens over het voormalige lidmaatschap (Bubolz & Simi, 2015;
OV-3). De meesten van hen ervoeren schuldgevoelens over hun eigen gewelddadige gedrag, maar er waren
ook deelnemers die schuldgevoelens ervoeren over hun oude overtuigingen en het verspreiden van
propaganda. Schuld en schaamte is niet enkel een thema bij rechts-extremisten, ook onder voormalige
jihadisten lijkt dit een belangrijk thema. Een interviewstudie verricht in Indonesië onder voormalige
jihadisten onderscheidde vier groepen: gecommitteerde jihadisten (geen tekenen van deradicalisering, maar
inactief wegens gevangenisstraf), pragmatische deradicalisering (steunen van jihad op religieus en moreel
gebied, maar inactief wegens praktische redenen zoals familieverplichtingen), voorlopig gederadicaliseerd
(keuren geweld af, maar zouden de gemeenschap verdedigen als het moet) en volledig gederadicaliseerden
(tegen gebruik van geweld; Chalmers, 2017; OV-3). In de laatste groep, volledig gederadicaliseerden, was
spijt een belangrijk thema. Deze gederadicaliseerden gaven aan spijt te hebben van hun voormalige gedrag
en nu een andere kijk te hebben op de islam.

9.3.6

Angst, teleurstelling en boosheid

Het ervaren van negatieve emoties zoals angst, teleurstelling of boosheid, kunnen iemand weerhouden van
radicalisering (OV-1) en spelen een belangrijke rol bij deradicalisering (OV-3). Het ervaren van dergelijke
negatieve emoties kan men zien als een vorm van weerbaarheid die in een later stadium wordt aangeboord.
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Hoewel iemand misschien in eerste instantie is geradicaliseerd, spelen deze emoties een rol bij het proces
van deradicalisering.
Uit een interviewstudie met voormalige rechts-extremisten blijkt bijvoorbeeld dat een reden om te
willen stoppen het “moe zijn van het negatieve gedoe” was. Zo omschrijft een deelnemer gewoonweg moe
te zijn van alle negativiteit van de groepsleden, van de ideologie, en van de ruzies (p. 11 in Bérube et al.,
2019; OV-3). In een interviewstudie onder voormalige extreemrechtse vrouwen, gaven de geïnterviewden
aan dat negatieve emoties aanleiding waren voor vertrek (Van de Wetering et al., 2018; OV-3). Deze
vrouwen rapporteerden zich gebruikt te voelen. Zo kregen zij bijvoorbeeld geen waardering voor hun werk
achter de schermen in deze ‘mannenwereld’. Ook angstgevoelens gaven aanleiding om te deradicaliseren.
Een deelneemster beschreef een incident waarin antifascisten haar bedreigden, en een andere deelneemster
beschreef een gewelddadige (extreemrechtse) ex-vriend waar zij haar kind tegen wilde beschermen.
Voormalige jihadisten gaven aan dat zij misleid zijn (Ali et al., 2017; OV-3). Zo gaf een deelnemer in een
interviewstudie aan dat hij vanaf het begin af aan is misleid. Hij verwachtte een basistraining te krijgen in
het buitenland, om zo moslims te kunnen verdedigen. Hij wist niet dat de organisatie al een aanslag in zijn
thuisland voor hem aan het plannen was, iets waar hij moreel niet achterstond.
Negatieve emoties kunnen mensen ook weerhouden van radicalisering (OV-1). In de studie onder
jonge mannen naar de voor- en nadelen van het bezoeken van een extremistische website, het toetreden tot
een extremistische groep, en het vertrekken uit een dergelijke groep, blijken negatieve emoties een rol te
spelen (Dhami & Murray, 2016; OV-1). Nadelen van het bezoeken van een extremistische website zouden
namelijk zijn: blootgesteld worden aan negatief materiaal en het ervaren van negatieve emoties zoals
irritatie, boosheid, zorgen maken, van streek zijn, angst, en walging. Het ervaren van negatieve emoties
zou ook een nadeel zijn van het toetreden tot een extremistische groep.
Een interessante recente studie heeft probabilistic modeling toegepast op autobiografische data van
voormalige terroristen (Corner & Gill, 2020; OV-3). Hiermee vergeleken zij twee groepen onder terroristen:
terroristen die psychologische stress rapporteren, en terroristen die dat niet doen. Er is geen relatie gevonden
tussen psychologische stress en het hebben van een gewelddadige rol. Slachtoffer zijn van geweld hing wel
samen met vertrek uit de groep. En terroristen die na vertrek psychologische stress rapporteerden, hadden
een grotere kans om slachtoffer te zijn geweest van geweld tijdens hun actieve periode. Kortom: slachtoffer
zijn van geweld tijdens lidmaatschap van een terroristische organisatie hing samen met psychologische
stress na vertrek, en met het vertrokken zijn uit de groep (OV-3). Dit onderzoek ligt ook dicht bij
triggerfactoren (zie hoofdstuk 7 Triggerfactoren). In feite zijn de bestudeerde aspecten triggers die niet
radicalisering, maar vertrek uit de groep in gang zetten.
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9.3.7

Sociale veiligheid

Mensen die zich vertrouwd en veilig voelen zouden minder vatbaar zijn voor radicalisering (OV-1). Uit een
case study (Van Brunt et al., 2017; OV-1) komen een aantal belangrijke weerbaarheidsfactoren naar voren.
Een daarvan is sociale veiligheid: mensen die zich veilig voelen in hun familie en gemeenschap, zouden
minder snel radicaliseren. Dat de sociale omgeving van iemand een belangrijke rol kan spelen bij
(weerbaarheid tegen) radicalisering blijkt ook uit een onderzoek naar sociale steun (zie tevens hoofdstuk 6
Groepsfactoren). Het ervaren van sociale steun van anderen lijkt een beschermende factor tegen
radicalisering (Rousseau et al., 2019; OV-1). In deze studie onder Canadese studenten werd gekeken naar
het effect van een sociale tegenslag (zoals het meemaken van een gewelddadige gebeurtenis, zie hoofdstuk
7 Triggerfactoren) op steun voor gewelddadige radicalisering. Dit effect werd gevonden en werd
gemodereerd door sociale steun van familie en vrienden: het meemaken van een tegenslag vergroot de kans
op steun voor radicalisering, maar bij mensen die sociale steun ervaren is dit effect minder sterk. Sociale
steun functioneerde dus als buffer tegen het effect van de negatieve ervaringen. Niet alle studies komen
echter tot dezelfde conclusie. Een Brits onderzoek rapporteert een tegenovergesteld effect. In dit onderzoek
onder moslims uit Pakistan en Bangladesh die in Groot-Brittannië woonden keek men naar mogelijke
voorspellers van radicalisering en weerbaarheid tegen radicalisering (Bhui et al., 2014; OV-1). Het bleek
dat een lager sociaal kapitaal samenhing met weerbaarheid tegen radicalisering. Sociaal kapitaal werd
gedefinieerd als ‘vertrouwen, tevredenheid en gevoelens van veiligheid’. Tegen de verwachting in werd dus
gevonden dat mensen die zich minder veilig voelden, juist weerbaarder waren tegen radicalisering.

9.3.8

Vertrouwen in mensen, instanties en overheden

Het hebben van vertrouwen in anderen is een veel bestudeerd thema in empirische onderzoeken naar
radicalisering. Vertrouwen in de overheid is het vaakst onderzocht. Een gebrekkig vertrouwen lijkt samen
te hangen met radicalisering (OV-1). Zo rapporteert een studie uitgevoerd in Pakistan en Indonesië dat
steun voor Bin Laden samenhangt met politieke teleurstelling (de overtuiging dat de nationale overheid en
leiders corrupt zijn; Jo, 2012; OV-1).
Uit een eerder besproken Nederlandse interventiestudie blijkt dat vertrouwen in de overheid een
belangrijke weerbaarheidsfactor is (Feddes et al., 2019; OV-1 en OV-3). De interventie, gericht op (niet
radicale) jongeren en jongvolwassenen, beoogde kennis van democratie te vergroten en was hierin effectief.
Ook resulteerde de interventie in een afname van steun voor ideologisch geweld. Dit werd gemedieerd door
een groter overheidsvertrouwen: deelnemers met een hoger vertrouwen in de overheid, stonden negatiever
tegenover ideologisch geweld (OV-1 en OV-3).
Een studie onder Britse moslims vond dat vertrouwen in CTER-beleid, tevredenheid met CTERbeleid, vertrouwen in de overheid en vertrouwen in de politie voorspellers waren van de (intentie tot) acties
157

tegen extremisme (Shanaah, 2019; OV-1). Kortom, deelnemers met een hoog vertrouwen in de overheid en
politie, hadden ook een grotere bereidheid om zich in te zetten tegen extremisme.
De eerder besproken validatiestudie van de BRAVE-vragenlijst, die beoogt weerbaarheid tegen
radicalisering te meten, onderscheidt vijf factoren (Grossman et al., 2020; OV-1). Twee van de vijf factoren
in de vragenlijst hebben te maken met vertrouwen: bridging capital (vertrouwen in personen buiten de
gemeenschap) en linking capital (vertrouwen in politie en justitie). De vragenlijst blijkt betrouwbaar en
valide, zo hangen de scores positief samen met de scores op een andere weerbaarheidsvragenlijst en negatief
met delinquent gedrag.
Een Amerikaanse vragenlijststudie vergeleek drie groepen: Alt Right, stemmers op de toenmalige
president Trump en niet-Trump stemmers (Forscher & Kteily, 2020; OV-1). Mensen uit de Alt Right groep
hadden minder vertrouwen in officiële instanties dan Trump-stemmers en niet-Trump stemmers. De Alt
Right groep had eveneens minder vertrouwen in andersdenkenden, minder vertrouwen in mainstream
media, meer vertrouwen in alternatieve media en meer vertrouwen in grote bedrijven.
Een Duits onderzoek naar tieners en online extremisme toont aan dat jongeren vaak in contact komen
met online extremistische boodschappen (Nienierza et al., 2019; OV-1). Jongeren met een groot vertrouwen
in instituties (de overheid, media en politie) komen echter minder vaak in aanraking met dergelijke
websites, blogs, video’s en chats dan jongeren die minder vertrouwen hebben in instituties. Vertrouwen in
instituties lijkt dus een beschermende factor tegen blootstelling aan online extremistisch materiaal. Een
Australische vragenlijststudie onder 800 moslims onderzocht wat voorspellers zijn van sympathie voor
terroristen (Cherney & Murphy, 2019; OV-1). Eén van de voorspellers was vertrouwen in politie:
deelnemers met een hoog vertrouwen in de politie stonden negatiever tegenover terroristen.
Een belangrijk onderwerp dat gerelateerd is aan overheidsvertrouwen, is procedurele
rechtvaardigheid: in hoeverre iemand de overheid eerlijk vindt handelen. In een studie onder moslims in
Londen is de bereidheid om mee te werken met CTER-interventies onderzocht (Huq et al., 2011; OV-1).
Hieruit kwam naar voren dat meewerken met de politie om terrorisme te bestrijden hoger is wanneer er
geen zorgen zijn over de procedurele rechtvaardigheid (procedural justice concern). Dit houdt in dat
wanneer iemand de tactieken van de politie eerlijk vindt, hij of zij eerder zal meewerken. Ook onder
Australische moslims is dit onderzocht: deelnemers waren in hogere mate bereid vermoedens van
radicalisering te rapporteren wanneer zij de politie als eerlijker beoordeelden (Madon et al., 2017; OV-1).
Nu is een belangrijke vraag: generaliseert deze bevinding over procedurele rechtvaardigheid dan ook naar
een verlaagde kans op radicalisering? Een Australische vragenlijststudie concludeert van wel: deelnemers
die denken dat CTER-wetten legitiem zijn, uiten minder sympathie (passieve steun) voor terroristen
(Cherney & Mruphy, 2019; OV-1). Ook een grote internationale vragenlijststudie uitgevoerd in Egypte,
Indonesië en Marokko komt tot een vergelijkbare conclusie (LaFree & Morris, 2012; OV-1). Deelnemers
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die lokale instituties als legitiem beoordelen, steunen terroristisch geweld jegens de Verenigde Staten
minder. Tegen de verwachtingen in is echter geen effect gevonden van hoe legitiem de deelnemers de
Amerikaanse overheid op nationaal niveau beoordeelden. Dit onderzoek wijst er dus op dat het creëren van
vertrouwen in met name lokale instituties een belangrijke rol speelt (OV-1).
Tenslotte zijn er ook twee studies die tot een iets andere conclusie komen betreffende vertrouwen in
overheden. Ten eerste is er een Australische studie waarin veroordeelde moslimterroristen zijn geïnterviewd
(Ali et al., 2017; OV-1). Het doel was te achterhalen wat zou helpen radicalisering te voorkomen. Een
belangrijk thema dat uit de interviews naar voren kwam is vertrouwen in eigen intuïtie. Deelnemers
omschreven dat zij hun eigen gevoel van wat goed en slecht is moeten volgen, in plaats van vertrouwen in
leiders, autoriteiten en andere mensen. De voormalige terroristen lijken dus vooral vertrouwen in jezelf
belangrijk te vinden, niet vertrouwen in anderen. Ten tweede is er een interviewstudie onder terroristen,
radicalen (die niet handelen naar hun radicale ideeën) en niet-geradicaliseerde jonge moslims. In deze studie
is vertrouwen in de overheid onderzocht (Bartlett & Miller, 2012; OV-1). Opvallend was dat in alle groepen,
ook onder radicalen en jonge moslims, vertrouwen in de overheid laag was. Zo geloofden veel deelnemers
in complottheorieën rondom de 9/11 aanslagen en gaven zij aan de overheid en de politie te wantrouwen.
Dit zou betekenen dat vertrouwen in de overheid geen (weerbaarheids-)factor is die niet-geradicaliseerde
moslims onderscheidt van terroristen en radicalen. Samenvattend: in de meeste studies lijken vertrouwen
in anderen, de overheid, of andere instanties de weerbaarheid tegen radicalisering te versterken. Een hoog
vertrouwen maakt de kans op radicalisering kleiner.

9.3.9

Pro-sociaal gedrag & empathie

Van Brunt et al. (2017; OV-1) beschreven in een case study verschillende weerbaarheidsfactoren tegen
radicalisering. Volgens deze onderzoekers beschermt empathie (het vermogen om je in te leven in het
perspectief van een ander) tegen objectivering, ontmenselijking en depersonalisatie. Empathie zou
bijdragen aan het begrijpen en tolereren van anderen. In het eerder besproken onderzoek naar de effectiviteit
van een interventie gericht op het vergroten van de weerbaarheid tegen gewelddadige radicalisering onder
(niet-radicale) jongeren vonden Feddes et al. (2015; OV-1 en OV-3) inderdaad dat empathie negatief
gerelateerd was aan attitudes ten opzichte van ideologisch gebaseerd geweld. In de validatiestudie van het
eerdergenoemde BRAVE, een nieuw instrument dat weerbaarheid tegen radicalisering meet, wordt het
instrument vergeleken met andere bestaande instrumenten (Grossman et al., 2020; OV-1). Eén van die
instrumenten meet pro-sociaal gedrag. Er werd een positieve samenhang gevonden: deelnemers die hoog
scoorden op weerbaarheid tegen radicalisering vertoonden ook meer pro-sociaal gedrag.
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9.4 Gedragsmatige weerbaarheid
Tenslotte staan hieronder de studies beschreven die inzicht geven in gedragsmatige weerbaarheid.

9.4.1

Sociaal netwerk

Zoals omschreven in hoofdstuk 6 over groepsfactoren kan het sociale netwerk om iemand heen een grote
rol spelen bij radicalisering. Maar ook bij deradicalisering is een grote rol weggelegd voor de omgeving.
Zo gaven voormalige witte supremacisten (white supremacists) aan dat het makkelijker was om de groep
te verlaten wanneer zij dit samen met anderen (zoals hun partner) deden (Bubolz & Simi, 2015; OV-3). Het
zou makkelijker zijn om een nieuw leven op te bouwen dan wanneer zij dit in hun eentje zouden moeten
doen. Onder Canadese moslimextremisten was contact met mensen buiten hun radicale netwerk essentieel
in het deradicaliseringsproces: het ontmoeten van nieuwe mensen zette aan om overtuigingen te
heroverwegen en nieuwe informatiebronnen te gebruiken (OV-3). Ook het verbreken van contact met
radicale mensen hielp hen bij deradicaliseren (Ilardi, 2013; OV-3). In feite zou men dit kunnen zien als een
trigger die bijdraagt aan weerbaarheid (zie hoofdstuk 7 Triggerfactoren): een plotselinge verandering die
het radicaliseringsproces van richting doet veranderen. Samenvattend geldt: met wie iemand omgaat, en
met wie juist niet, heeft een effect op het (de)-radicaliseringsproces.
In een studie waarin autobiografieën van voormalige terroristen zijn onderzocht wordt beschreven
waarom zij stopten. Ook hier speelde de omgeving een grote rol. Redenen om te willen vertrekken waren:
onenigheden met groepsleiders of groepsleden, interacties met gematigde leeftijdsgenoten en voldoen aan
de wensen van familieleden (Altier et al., 2017; OV-3). En ook bij rechts-extremisten komt dit thema naar
voren: de groep verlaten is lastig vanwege groepsdruk, maar het opbouwen van een sociaal netwerk buiten
de extremistische groep lijkt uittreding uit de groep makkelijker te maken (Bérubé et al., 2019; OV-3).
Tenslotte wordt ook het sociale netwerk betrokken bij CTER-interventies. In een Nederlandse case
study over een jonge geradicaliseerde vrouw, leek een combinatie van het stoppen met sociale media en het
krijgen van een nieuwe simkaart effectief in het verbreken van banden met IS. Daarnaast droeg het
teruggaan naar school en het maken van nieuwe vrienden bij aan haar succesvolle deradicalisering (Gielen,
2018; OV-3).

9.4.2

Nieuws volgen

Een recente studie onderzocht het effect van het nieuws kijken op steun voor IS onder de Irakese bevolking
(Kaltenthaler et al., 2018). De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat Irakezen die het nieuws over
IS volgden, IS ook minder steunden (OV-1). Kortom, het nieuws volgen lijkt hier een beschermende factor
te zijn geweest. Hiernaast werd ook een interactie-effect gevonden: voor mensen die weinig nieuws over IS
keken gold dat de overtuiging dat islam in de politiek thuishoort, samenging met een hogere mate van steun
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voor IS. Naarmate iemand meer nieuws keek, verdween de invloed van islamitische ideologie op steun voor
IS. Dit raakt aan de cognitieve weerbaarheidsfactor ‘Kennis’ (immers is het aannemelijk dat het volgen van
het nieuws de kennis over IS vergroot). Hoewel niet onderzocht in deze studie, zou een genuanceerd beeld
over de acties en denkbeelden van deze extremistische groep in relatie tot de islam en de democratie (naar
verwachting) samenhangen met een hogere weerbaarheid tegen propaganda van de groep (zie ook de eerder
besproken factor ‘Kritisch nadenken’).

9.5 Conclusie
In dit hoofdstuk zijn onderzoeken beschreven over weerbaarheid tegen radicalisering. Een onderscheid
werd gemaakt in cognitieve, emotionele, en gedragsmatige weerbaarheid. Weerbaarheid kan, in de context
van radicalisering, worden begrepen als het weerstaan van, of het bieden van een tegenwicht aan,
extremistische, gewelddadige ideeën.
De meeste van de besproken factoren geven antwoord op de eerste onderzoeksvraag (“Onder welke
condities zijn personen (minder) ontvankelijk voor radicale ideeën?”). Cognitieve factoren hieraan
gerelateerd zijn kritisch denken, kennis, en identiteit. Mensen die goed kritisch kunnen nadenken lijken
minder ontvankelijk voor radicale ideeën. Een grotere kennis van democratie gaat samen met meer
weerbaarheid tegen extremistische propaganda. Een goed ontwikkeld gevoel van identiteit (Wie ben ik?
Wat is mijn plek in de samenleving?) werkt eveneens beschermend tegen radicalisering.
Emotionele weerbaarheidsfactoren spelen ook een rol. Zo tonen studies bijvoorbeeld aan dat mensen
die goed emoties kunnen uiten en goed kunnen omgaan met negatieve emoties ook minder snel
radicaliseren. Ook het hebben van zelfvertrouwen en een sterk empathisch vermogen lijken iemand
weerbaar te maken tegen radicale ideeën. Verder speelt sociale inclusie een rol bij weerbaarheid: mensen
die zich geaccepteerd en veilig voelen in de samenleving zijn minder vatbaar voor, en dus meer weerbaar
tegen, radicale ideeën. Tenslotte dragen gedragsmatige factoren, zoals het hebben van een sociaal netwerk
en het volgen van het nieuws over terroristische organisaties, bij aan weerbaarheid. Dit kan gerelateerd
worden aan het ontwikkelen van een genuanceerd beeld en een kritische houding ten opzichte van
extremistische denkbeelden.
Slechts enkele studies in dit hoofdstuk gaan in op de tweede onderzoeksvraag (“Onder welke
condities gaan personen over tot radicale handelingen?”). Slechts één cognitieve weerbaarheidsfactor gaat
hierop in: morele regels. De regels die iemand voor zichzelf heeft geformuleerd over welk gedrag juist of
onjuist is, kan een ‘interne rem’ vormen tegen extreem geweld. Dit beschrijft dus de conditie waarin
personen niet overgaan tot radicale handelingen. Met betrekking tot het hebben van zelfvertrouwen (een
emotionele weerbaarheidsfactor) is het beeld niet helemaal eenduidig. Enerzijds lijkt een laag
zelfvertrouwen gerelateerd aan gewelddadig extremisme. Anderzijds wordt een zeer hoog, ‘opgeblazen’
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zelfvertrouwen, een gevoel van superioriteit, in verband gebracht met een grotere bereidwilligheid tot het
gebruik van geweld.
De derde onderzoeksvraag (“Op welke momenten en op welke manier kan ingegrepen worden om
ontvankelijkheid voor radicalisering te beperken”) staat voornamelijk centraal in studies waarin
gederadicaliseerde extremisten zijn onderzocht. De inzichten uit deze studies geven (retrospectief)
antwoord op de vraag: “Wat bracht bij hen de verandering teweeg om terug te veren en geeft dit
aanknopingspunten voor ingrijpen bij anderen?” De factoren die hier antwoord op geven overlappen veel
met de factoren die antwoord geven op de eerste onderzoeksvraag. Dit geldt bijvoorbeeld voor de cognitieve
weerbaarheidsfactor kritisch nadenken. Kritisch kunnen nadenken kan iemand weerbaar maken tegen
radicale ideeën (OV-1) maar lijkt ook een effectieve interventie bij veroordeelde extremisten (OV-3). De
cognitieve factor ‘anticiperen op de negatieve gevolgen van gedrag’ geeft eveneens antwoord op beide
onderzoeksvragen. Zo bleek uit diverse interviewstudies met (voormalige) extremisten dat het voorkomen
van negatieve gevolgen voor hen een belangrijke reden was om te deradicaliseren. Zo wilden sommigen
(gevangenis-)straffen voorkomen, terwijl anderen negatieve reacties van mensen uit hun omgeving wilden
vermijden. Goed emoties kunnen uiten, een emotionele weerbaarheidsfactor, beschermt eveneens tegen
radicalisering (OV-1) én lijkt een effectieve interventie bij terroristen uit een gevangenis. Ook de
emotionele weerbaarheidsfactor zelfvertrouwen lijkt relevant bij deradicalisering. Een interventie die
gevoelens van significantie vergrootte onder terroristen in de gevangenis verminderde de steun onder deze
terroristen voor de radicale ideologie.
Met betrekking tot de derde onderzoeksvraag werd verder gevonden dat het ervaren van gevoelens
van spijt, schuld, schaamte en teleurstelling (emotionele weerbaarheidsfactoren) een belangrijke rol speelt.
Zo geven verschillende voormalige extremisten aan teleurgesteld te zijn, of zich gebruikt te voelen: hun
verwachtingen van de groep kwamen niet overeen met het daadwerkelijke leven in een radicale groep.
Tenslotte geeft onderzoek over de gedragsmatige weerbaarheidsfactor ‘sociaal netwerk’ antwoord op de
derde onderzoeksvraag. Uit verschillende interviews met voormalig extremisten blijkt dat hun sociale
netwerk een belangrijke rol speelde bij deradicalisering. Zo kan het ontmoeten van nieuwe mensen
aanzetten tot het heroverwegen van radicale overtuigingen, helpt het verbreken van contact met radicale
mensen om zelf te kunnen deradicaliseren en kan het willen voldoen aan de wensen van familie een
belangrijke beweegreden zijn om te stoppen met extremistische praktijken.
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10. Interventiemogelijkheden
10.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken hebben wij ons hoofdzakelijk gericht op de eerste twee onderzoeksvragen
van dit rapport: onder welke condities wordt iemand ontvankelijk voor extremistische ideeën, of
radicalisering in het algemeen (OV-1) en onder welke condities iemand overgaat tot extremistisch geweld
of andere vormen van extremistisch handelen (OV-2). Nadat wij de beschikbare (empirische) kennis over
deze verschillende condities hebben beschreven aan de hand van de empirische literatuur over diverse
factoren van het radicaliseringsproces, richten wij ons nu op de derde en laatste onderzoeksvraag (OV-3):
“Hoe en wanneer kan worden ingegrepen om de ontvankelijkheid voor extremistische ideeën en groepen te
beperken, en de stap naar extremistisch handelen te voorkomen?”
In zekere zin kan het antwoord op deze vraag gevonden worden in de voorgaande hoofdstukken, als
spiegelbeeld van de bevindingen over de factoren die bijdragen aan radicalisering. Elk hoofdstuk bevat
indirect een deel van het recept om radicalisering tegen te gaan: qua structurele factoren kan men
bijvoorbeeld stellen dat het belangrijk is om op landelijk niveau te zorgen voor politieke stabiliteit, om
repressie en polarisatie tegen te gaan, diversiteit (en daarmee integratie) in goede banen te leiden, en te
zorgen voor goede sociale voorzieningen en weinig werkeloosheid en inkomensverschillen. Bij
demografische factoren vinden wij het impliciete advies om werkeloosheid tegen te gaan, stigmatisering en
uitsluiting te voorkomen, criminaliteit tegen te gaan, en een manier te vinden om een goede omgang te
vinden met bepaalde geloven – en met name bepaalde stromingen en leerstellingen daarbinnen. In het
hoofdstuk over persoonlijkheid wordt indirect aandacht gevraagd voor, onder meer, de positieve
ontwikkeling van waarden, overtuigingen en behoeften, net als een goede omgang met psychologische
aandoeningen stoornissen. De impact van groepsfactoren benadrukt bijvoorbeeld het belang van een
gezonde sociale situatie, of dat nu in het gezin of daarbuiten is, en het hoofdstuk over triggerfactoren
beschrijft een waaier aan specifieke gebeurtenissen waarbij men alert moet zijn, en biedt daarmee ook een
scala aan aanknopingspunten voor preventie van (verdere) radicalisering en geweld. 8 En last but not least
maakt het hoofdstuk over weerbaarheid nog concreter aan welke eigenschappen en (sociale)
omgevingsfactoren er gewerkt kan worden om deze preventie concreet vorm te geven.
Naast de empirische studies naar ontvankelijkheid voorextremistische ideeën en de bereidheid tot
extremistisch handelen hebben wij echter ook een aantal studies gevonden die zich primair richten op het
tegengaan van radicalisering richting extremisme. Dit waren er veel minder dan de onderzoeken naar de

8

Zo ontwikkelde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het online tool Triggerfactoren in het

radicaliseringsproces; een instrument dat verschillende doelgroepen handvatten geeft om op mogelijke
triggerfactoren te anticiperen. Zie https://www.socialestabiliteit.nl/triggerfactoren.
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eerste twee onderzoeksvragen – namelijk 86 van de 709 studies - maar zij bieden wel meer concrete
aanknopingspunten voor interventies. Veel van deze onderzoeken kijken daarbij daadwerkelijk naar het
effect van specifieke interventies, maar andere studies richten zich bijvoorbeeld ook op de randvoorwaarden
voor effectieve interventies, of de (positieve) rol die bepaalde actoren kunnen spelen in het antiradicaliseringsbeleid. Ook zijn er studies die zich beperken tot het beschrijven van een instrument om te
interveniëren, zonder deze ook echt te ‘testen’.
In dit hoofdstuk beschrijven wij het empirische onderzoek gericht op interventies. Daarbij gaan wij
eerst in op instrumenten die het radicaliseringsproces als geheel signaleren of monitoren (10.1). Vervolgens
beschrijven wij de studies per type interventie, inclusief de daarbij passende actoren en randvoorwaarden.
Qua volgorde van type interventies houden wij zoveel mogelijk de drie door ons onderscheidde fasen van
het radicaliseringsproces aan, zoals wij die ook in de inleiding van dit rapport hebben uiteengezet - en die
grotendeels ook samenvallen met onze centrale onderzoeksvragen. Allereerst komen dus interventies aan
bod die zich richten op de gevoeligheidsfase, waarbij dus ook veel raakvlak bestaat met de eerste
onderzoeksvraag naar de ontvankelijkheid voor extremistische ideeën en groepen (OV-1). Het gaat daarbij
om interventies die draaien om maatschappelijke dialoog, of de samenwerking met gemeenschappen (10.3),
interventies die zich richten op iemands persoonlijkheid en (het versterken van) iemands weerbaarheid
(10.4), communicatie en counternarratieven (10.5), en de begeleiding door maatschappelijk werkers en
mentoren en de inzet van voormalig extremisten (10.6) De laatste twee type interventies zijn ook al van
toepassing op de groepsfase van het radicaliseringsproces, en dat is nog meer het geval bij
deradicaliseringsinitiatieven (10.7) en gevangenneming (10.8). Tot slot beschrijven wij interventies in de
laatste fase, de actiefase, een fase die samenvalt met de tweede onderzoeksvraag naar condities of factoren
die samenhangen met extremistisch handelen (OV-2). Deze interventiesrichten zich bijvoorbeeld op
begrenzing, beveiliging en hinderen (10.9), of repressieve interventies die een direct ingrijpen in het
operationele aspect van extremistische groepen (10.10).
Bij de behandeling van deze verschillende soorten interventies wordt duidelijk dat deze zich allemaal
in meer of mindere mate richten op de verschillende factoren die in de voorgaande hoofdstukken aan de
orde zijn gekomen; het raakvlak tussen de antwoorden van onderzoeksvragen één, twee en drie is er dus
wel

degelijk.

Factoren

die

daarbij

vooral

aan

bod

komen

zijn

persoonlijkheidsfactoren,

weerbaarheidsfactoren, en met name ook capaciteits- en gelegenheidsfactoren. Dit laatste blijkt ook uit het
grote aandeel van repressieve interventies in de door ons gevonden empirische studies (10.11). Aan het
eind van dit hoofdstuk zullen wij in de conclusie (10.12) onder meer proberen aan te geven waar de kansen
en de lacunes aan kennis liggen.
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10.2 Signaleren en monitoren
Om te kunnen interveniëren in concrete radicaliseringsprocessen moet men een dergelijk proces eerst
kunnen signaleren en interpreteren. Een aantal door ons gevonden empirische publicaties gaat daarom in
op modellen, systemen of concrete instrumenten die dit kunnen bewerkstelligen. Zo hebben Klausen en
collega’s (2016) een specifiek model van radicalisering, namelijk het model dat Silber en Bhatt in 2007
hebben ontwikkeld voor de New York Police Department (NYPD)9, getest op 68 casussen van
geradicaliseerde individuen. Daaruit bleek dat de uit dit model gedestilleerde signalen (‘cues’) voor
verschillende fasen van radicalisering over het algemeen ook daadwerkelijk bij de specifieke casussen
gevonden werden. Zij dragen het model daarom voor als een effectief instrument voor het signaleren en
monitoren van (potentiële) extremisten.
Het werk van Klausen en collega’s dient als fundament voor het onderzoek van Jung et al. (2018),
die op basis van hetzelfde NYPD-model een signaleringssysteem ontwikkelden dat op basis van publieke
data en overheidsdatabases gedetailleerde dynamische grafieken produceert van radicaliseringsprocessen.
Dat systeem testen zij aan de hand van verschillende datasets, onder andere van Klausen en collega’s uit
2016. Zij tonen daarbij aan dat het systeem weliswaar nog verdere ontwikkeling behoeft, maar dat het
desondanks wel bestaande of ‘voltooide’ radicaliseringsprocessen goed in beeld kan brengen. Tevens kan
het systeem bij nieuwe processen signalen en risicogehalten onder de aandacht brengen die anders wellicht
over het hoofd worden gezien.
Een ander onderzoek test een reeds bestaand instrument, de Violent Extremist Risk Assessment
(VERA), dat ontwikkeld werd in 2009. Het instrument, dat in vergelijking met de hierboven beschreven
systemen bijvoorbeeld ook naar beschermende factoren kijkt, wordt door Hechavarria en López (2013)
toegepast op vijf historische casussen van extremisten. Daarmee is het dus een veel beperktere studie dan
de voorgaande onderzoeken, maar toch stellen de auteurs ook hier dat, omdat de meeste factoren van de
VERA terug te vinden waren in de praktijk, het een nuttig instrument kan zijn.
Ook al is het dus moeilijk om een complex proces als dat van radicalisering te signaleren – wat alleen
al blijkt aan de complexiteit van de (samenhang tussen) de verschillende factoren die wij in de voorgaande
hoofdstukken hebben beschreven - de bovenstaande studies bieden in ieder geval aanknopingspunten om
tot een gezamenlijk kader te komen voor de dagelijkse anti-radicaliseringspraktijk. Tegelijkertijd wijzen
wij op de mogelijke beperkingen en het gevaar van het signaleren en monitoren op basis van een handzame
checklist, omdat radicalisering vaak een niet-lineair proces betreft, met mogelijk interacties tussen factoren
en beslissende momenten (triggerfactoren), die zich lastig laten vatten in een beperkte lijst met factoren.

9

Dit model is oorspronkelijk gepresenteerd in: Mitchell D. Silber and Arvin Bhatt, “Radicalization in the West: The

Homegrown Threat” (City of New York Police Department, 2007), p. 6–8.
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Tevens is het gevaar van een dergelijke beperkte lijst dat veiligheidsdiensten zich richten op bepaalde
groepen, waardoor het risico van onterechte stigmatisering van grote groepen op de loer ligt - wat op zich
al onwenselijk is, maar daarnaast verdere onbedoelde bijwerkingen kan hebben, zoals meer wantrouwen
tegenover overheidsinstanties.

10.3 Maatschappelijke dialoog en samenwerking met gemeenschappen
Radicalisering, zo gaven wij in de inleiding van dit rapport al aan, vindt altijd plaats in de context van
spanningen tussen groepen, of tussen burgers en overheid. En wij zagen inderdaad dat polarisatie, diversiteit
en repressie als structurele factoren belangrijke voorspellers van extremistisch denken en doen waren, net
als verschillende groeps- en persoonlijkheidsfactoren die de ene groep boven de andere plaatsen, of concrete
negatieve ervaringen met autoriteiten of leden van andere groepen die als trigger kunnen fungeren. Het ligt
dan ook voor de hand dat interventies die zich richten op dialoog en betere verstandhoudingen tussen
bevolkingsgroepen, en tussen de bevolking en de overheid, effectief kunnen zijn in het tegengaan van
radicalisering.
Natuurlijk is dialoog op zich geen wondermiddel; uit een case study van vier Afrikaanse landen
(Basedeau et al., 2013) blijkt bijvoorbeeld dat juist in de twee landen die wel interreligieuze netwerken
hebben, het meeste geweld plaatsvindt. Daarnaast kunnen pogingen om bepaalde minder zichtbare groepen
te stimuleren deel te nemen aan de maatschappelijke dialoog ook averechtse effecten oproepen: zo stelt
Rashid (2014) dat initiatieven om moslimvrouwen in het Verenigd Koninkrijk in het kader van het
anti-radicaliseringsbeleid een krachtiger stem te geven in het debat juist het stereotype van de kwetsbare
moslimvrouw in stand houden, de schuld van de zwakke positie enkel bij de moslimgemeenschap legt, en
de vrouwen uiteindelijk slechts aanmoedigt zich over een beperkt aantal ‘culturele’ en religieuze
vraagstukken uit te spreken, en niet over andere zaken die hun positie zouden kunnen verbeteren.
De samenwerking tussen overheid en gemeenschappen kent blijkbaar de nodige obstakels. Er zijn
meerdere studies die wijzen op dergelijke valkuilen, en wat ervoor nodig is om een samenwerking wel
succesvol te maken. Lakhani (2012) laat aan de hand van interviews met verschillende betrokkenen (onder
meer

‘uitvoerders’ (professionals, ambtenaren) en leden van

doelgroepen) zien dat anti-

radicaliseringsmaatregelen – zoals in dit geval het PREVENT programma in het Verenigd Koninkrijk – tot
gevolg kunnen hebben dat de gemeenschap in kwestie als geheel als verdacht wordt aangemerkt, en dat er
in die gemeenschappen verdenkingen ontstaan dat het beleid vooral als spionage-instrument van de
veiligheidsdiensten dient. Ook kan het beleid te veel onduidelijk laten bestaan over de vraag met welk type
organisaties de overheid moet samenwerken, of juist niet: zo werd er in de bestudeerde casus zowel
samengewerkt met een salafistische organisatie, als met een organisatie die het salafisme juist als
(hoofd)oorzaak van islamitische radicalisering zag.
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Andere studies gaan specifiek over de samenwerking tussen gemeenschappen en de politie, bij het
tegengaan van terrorisme (‘counterrorism policing’). Uit enquêtes in het Verenigd Koninkrijk (Huq et al.,
2011) en Australië (Madon et al., 2016), en interviews in New York (Tyler et al., 2010) blijkt dat het vooral
afhangt van percepties over de zogenaamde ‘procedural justice’ (of men vindt dat men eerlijk en respectvol
behandeld wordt), of men wil samenwerken met politie bij het signaleren en tegengaan van radicalisering.
Of men de dreiging zelf groot acht of niet, en of men de persoonlijke baten groter vindt dan de kosten, vindt
men daarbij minder belangrijk.
Na deze uitweiding over averechtse effecten, valkuilen en randvoorwaarden sluiten wij af met een
positief voorbeeld van (potentiële) ‘maatschappelijke’ interventies vanuit de samenleving. Een kwalitatieve
studie naar anti-radicaliseringsbeleid in zes Europese landen (Duitsland, Italië, Nederland, Roemenië,
Spanje en het Verenigd Koninkrijk) laat zien hoe initiatieven die ruimte voor maatschappelijke dialoog
creëren kunnen bijdragen aan de preventie van radicalisering onder jongeren (Aiello et al., 2018). Aan de
hand van een methode waarbij leden van kwetsbare groepen zelf actief meewerken aan het onderzoek,
belicht deze studie vier essentiële elementen of randvoorwaarden die dergelijke dialoog succesvol maakt:
‘veilige’ ruimten waar men extremistische boodschappen en radicalisering kan bespreken zonder
veroordeeld te worden; het verwerpen van geweld; het creëren van een gelijkwaardige dialoog; en het
bouwen van relaties die gebaseerd zijn op vertrouwen, zodat jongvolwassenen hun twijfels durven uiten.
Concluderend lijken initiatieven die zich richten op dialoog en samenwerking met gemeenschappen
voor grote uitdagingen te staan; de obstakels en mogelijke averechtse effecten zijn aanzienlijk, en wij
hebben, op een enkele uitzondering na, nog geen beschrijving van een succesvolle interventie gevonden.
En dat terwijl het juist van belang is dat, gezien de invloed van maatschappelijke spanningen op
radicalisering, deze dialoog en samenwerking tot stand komt.

10.4 Interventies gericht op iemands persoonlijkheid en weerbaarheid
Uit de hoofdstukken over persoonlijkheid en weerbaarheid bleek dat deze factoren met name een grote rol
spelen bij de eerste fase van het radicaliseringsproces. Met andere woorden, deze factoren bepalen voor een
groot deel of iemand überhaupt ontvankelijk is voor radicalisering (OV-1). Wellicht mede doordat de
doelgroep in kwestie makkelijk te benaderen is – zij zijn immers overwegend (nog) niet extremistisch – is
er relatief veel onderzoek gedaan naar de werking van specifieke interventies die zich op deze factoren
richten: wij hebben er acht gevonden.
Drie onderzoeken richten zich primair op aspecten van persoonlijkheid. Zo ontwierpen Amjad en
Wood (2009) een interventie die zich richtte op het veranderen van specifieke overtuigingen over agressie
jegens joden – overtuigingen die, zo tonen zij in het artikel ook aan, positief samenhangen met de bereidheid
toe te treden in een extremistische antisemitische organisatie. De doelgroep in kwestie, studenten aan een
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Pakistaanse universiteit, woonden een lezing bij van een Brits-Pakistaanse psycholoog gespecialiseerd in
moslim-joodse relaties, getiteld “Perceptions of Jews among Muslims”. Daarin kwam onder meer de
geschiedenis van slachtofferschap van de joden voor de kruistochten aan de orde, evenals de vriendelijke
benadering van joden door de profeet Mohammed en het gedeelde erfgoed van moslims en joden, en aan
het eind van de lezing ontstond een levendig debat. Na de lezing waren de studenten ruim 16 keer minder
geneigd om zich bij de extremistische groep aan te sluiten, en waren de normatieve overtuigingen over
agressie jegens joden duidelijk verminderd. Aldahadha (2018) onderzocht een interventie gericht op andere
overtuigingen, namelijk ‘irrationele overtuigingen’ zoals extreem perfectionisme, intolerantie voor
frustratie, behoefte aan erkenning van anderen, rigiditeit van oordelen over goed en fout en straf en
vergelding. Dit zijn allemaal overtuigingen die hij vaststelt bij de onderzoekspopulatie: extremisten en
terroristen in een Jordanese gevangenis. Wederom blijkt het betwisten en ter discussie stellen van dergelijke
overtuigingen, in dit geval door een speciaal ontworpen trainingsprogramma, effectief in het verminderen
van dergelijke overtuigingen.
Een derde persoonlijkheids-gerelateerde interventie richt zich niet op overtuigingen maar op
behoeften en dan specifiek op de behoefte aan avontuur. Schumpe en collega’s (2020) toonden in hun
onderzoek aan dat de behoefte aan avontuur de steun voor gewelddadige activistische groepen voorspelde.
Vervolgens ontwierpen zij een experiment waarbij de deelnemers ook een vreedzaam alternatief werd
aangeboden. Uit de resultaten bleek dat het aanbieden van een ‘spannend’ alternatief hun steun voor de
gewelddadige groep verminderde.
Naast deze interventies, die zich vooral richten op een betere omgang met ‘negatieve’ persoonlijke
factoren die bijdragen aan radicalisering, zijn er ook interventies die primair een positieve bijdrage willen
leveren aan het versterken van weerbaarheid. Zo richten Feddes en collega’s (2015) zich op de DIAMANT
training, die vooral gericht is op het ‘empoweren’ van de deelnemers, en daarbij zowel de cognitieve als
affectieve dimensies van weerbaarheid lijkt te beslaan. De resultaten van hun evaluatie laat zien dat de
training ertoe heeft geleid dat de deelnemers onder meer een significante toename rapporteerden van hun
zelfvertrouwen, empathie en inlevingsvermogen. Uit het longitudinale onderzoek bleek uiteindelijk ook dat
hun steun voor ideologisch geweld, alsmede hun eigen gewelddadige intenties, zijn afgenomen.
Een andere training, geëvalueerd door Liht en Savage (2013), richt zich specifieker op het bewustzijn
van en omgang met de veelvoud van verschillende perspectieven binnen de islam – een meer cognitieve
insteek dus - en maakt gebruik van onder meer videomateriaal en verschillende groepsactiviteiten. Ook hier
bleek een versterking van de weerbaarheid te zijn bewerkstelligd: de deelnemers beschikten over een
complexere manier van denken, en richten zich meer op samenwerking en compromis bij het oplossen van
conflicten. Deze eigenschappen kunnen ook wel als typisch democratische eigenschappen worden betiteld,
en het is daarom ook niet verrassend dat het bezoek aan een interactieve tentoonstelling in het zogenaamde
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‘Fort van de Democratie’ in Utrecht door Feddes en collega’s (2019) ook als succesvolle interventie kan
worden bestempeld. De onderzoekers zien namelijk dat een bezoek aan deze tentoonstelling leidt tot een
toename in de kennis van de democratie, groter vertrouwen in de overheid, een positieve houding ten
opzichte van democratie en (daarmee) minder steun voor ideologisch geweld.
Tot slot zijn er nog twee vrij onconventionele interventies die de weerbaarheid willen versterken. Zo
vonden wij een studie waarin de auteurs betoogden dat een drietal meditatiebijeenkomsten van acht tot elf
dagen, in de jaren 1983 tot 1985, samenhangen met een afname van terrorisme van 72%, en een gemiddelde
afname van 32% in internationale conflicten (Orme-Johnson et al., 2016). En last maar zeker niet least
ontwierp en onderzocht Braddock (2019) een interventie die vooral ‘in tijden van corona’ zal resoneren. In
zijn studie, getiteld ‘Vaccinating aganst Hate’, confronteert hij de deelnemers met extremistische
propoganda waarbij een aantal van hen daarvoor nog ‘ingeënt’ is met een waarschuwing (“Eén van de
boodschappen die u zal zien is geproduceerd door een politiek extremistische beweging”). Degenen die de
waarschuwing hadden gekregen bleken inderdaad succesvol te zijn ‘gevaccineerd’, omdat zij minder snel
geneigd waren de extremistische groep te steunen, en die groep überhaupt minder geloofwaardig achtten.
Concluderend kunnen wij stellen dat interventies gericht op de persoonlijkheid en weerbaarheid van
een individu veelbelovend zijn; er is relatief veel (evaluatie)onderzoek naar gedaan, waaruit blijkt dat
dergelijke vastomlijnde interventies een potentieel belangrijke rol kunnen spelen bij het verminderen van
de gevoeligheid voor radicalisering.

10.5 Communicatie en counternarratieven
Als tegenwicht tegen extremistische ideeën kan de overheid, samen met verschillende instanties en
maatschappelijke groeperingen, ervoor kiezen om actief een zogenaamd counternarratief uit te dragen. Het
idee daarachter is dan (onder meer) dat de ontvangers weerbaarder zijn tegen de propaganda van de
extremistische groep.
Het verspreiden van een dergelijk narratief kan op verschillende manieren. Zo kijkt Aldrich (2014)
onder meer naar het effect van het verspreiden van normatieve, vredelievende boodschappen via de lokale
radio in Mali. Daar waar mensen inderdaad meer luisterden naar dergelijke radio-uitzendingen, bleken de
opvattingen over de islamitische rechtvaardiging voor de activiteiten van Al-Qaeda echter niet anders te
zijn. Een meer succesvolle interventie is onderzocht door McDowell-Smith en collega’s (2017), en neemt
een iets concretere vorm aan, namelijk twee video’s waarin voormalig IS-leden de groep afwijzen en
verwerpen. De 75 Amerikaanse studenten die deze video’s bekeken, vonden deze authentiek en
verontrustend, en waren na het kijken minder ontvankelijk voor deze terroristische groepering.
Om wat voor soort boodschappen gaat het dan precies? Welke elementen moeten succesvolle
counternarratieven bevatten? Een studie van Joosse en collega’s (2015) formuleert een eerste antwoord op
170

die vragen, door het interviewen van 118 leden van Canada’s grootste Somalische gemeenschap. In de
counternarratieven waarover die geïnterviewden zelf al beschikten werd duidelijk gemaakt dat zij die zich
aansloten bij al-Shabaab juist niet ‘cool’ en onafhankelijk, maar juist ‘gemanipuleerd en bedrogen’ werden
gezien. Ook waren zij niet onder de indruk van de religieuze onderbouwing van de gewapende strijd van
de terroristische groep. Religieuze kennis speelde dus ook een rol bij het afwijzen van de groep, en de studie
laat ook zien dat moraliteit an sich – en specifiek het afwijzen van het manipuleren van kinderen om hen
voor de groep te laten vechten, en het afschilderen van de manipulatoren als bogeyman, ofwel typische
slechterik – op eenzelfde wijze fungeert als succesvolle component van een counternarratief. Vergeleken
met deze studie kijkt Frislich (2018) minder naar de inhoudelijke componenten zelf; hij richt zich vooral
op de vorm, en laat aan de hand van twee experimenten (onder 338 en 155 Duitse deelnemers) zien dat met
name de narratieve dimensie – dus in hoeverre de boodschap een verhaal vertelt – duidelijk bijdraagt aan
zowel extremische boodschappen als boodschappen die deze propaganda willen tegengaan.
Tot slot vonden wij nog twee artikelen over de mogelijke averechtse effecten en randvoorwaarden
voor overheidscommunicatie gericht op het tegengaan van radicalisering. Schmitt en collega’s (2018) laten
zien dat zogenaamde counter-messages die op YouTube worden gezet vaak vergezeld gaan van dezelfde
kernwoorden als de extremistische boodschappen zelf, wat duidelijke risico’s met zich meebrengt. Mensen
die dergelijke counternarratieven tot zich nemen, krijgen via het algoritme van YouTube automatisch ook
extremistische tegenhangers voorgeschoteld. Een laatste studie (Parker et al., 2019) probeert aan de hand
van interviews met praktijkdeskundigen in bredere zin een aantal uitdagingen voor communicatie tegen
radicalisering en terrorisme te onderscheiden. Het gaat specifiek om zes uitdagingen, die bijvoorbeeld te
maken hebben met de samenwerking met veel verschillende partners (zowel uit het veiligheidsdomein als
daarbuiten) en de onbedoelde gevolgen van de communicatie in kwestie (bijvoorbeeld in de vorm van
(verdere) stigmatisering van gemeenschappen), de kanalen van de communicatie (waarbij de media de
boodschappen ook kunnen ondergraven of tegenwerken), en natuurlijk ook de geloofwaardigheid en
‘branding’ van de boodschap (wat ook te maken blijkt te hebben met de geloofwaardigheid van ‘zenders’
als de politie – zie ook paragraaf 10.3 over samenwerking in het kader van ‘counterrorism policing’).
In conclusie kunnen wij stellen dat er net als bij de dialoog- en gemeenschapsgerichte interventies, de
nodige obstakels lijken te bestaan bij het bewerkstelligen van succesvolle communicatieve interventies. De
boodschap in kwestie moet in ieder geval narratief sterk zijn, en geloofwaardig. En het belang van die
geloofwaardigheid roept ook de vraag op vanuit wie de communicatie of het ‘counternarratief’ dan moet
komen; vanuit de overheid of vanuit de doelgroep zelf? De studie naar counternarratieven van
Somalisch-Canadese jongeren suggereert in ieder geval dat laatste (zie Van Eerten et al., 2019).
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10.6 Jongerenwerk, mentoren en ‘formers’
Naast de eerder beschreven interventies voor grotere groepen (trainingen, lezingen, tentoonstellingen,
counternarratieven) zijn er ook persoonsgebonden interventies, meer in de vorm van één-op-één relaties.
Hierbij kunnen verschillende mensen worden ingezet: jongerenwerkers, mentoren en zogenaamde
‘formers’; voormalig extremisten. Ook zij proberen mensen te behoeden voor ontsporing, juist als deze een
extremistische vorm aanneemt. En in sommige gevallen, zoals duidelijk wordt, interveniëren zij ook in de
latere fasen van het radicaliseringsproces. Zoals ook het geval was bij sommige communicatieve en
persoonlijkheidsgerichte interventies, komt hier naast de gevoeligheidsfase ook de groepsfase – en
eenmalig ook al de actiefase – aan bod.
Allereerst zijn er de maatschappelijk werkers. Anders dan de eerder beschreven eenmalige
interventies lijkt het continue, relatiegerichte werk van dergelijke professionals moeilijker te evalueren. Wij
vonden dan ook geen evaluatiestudies van dergelijke vormen van ingrijpen. Wel gaat Haugstvedt (2019)
door middel van interviews en focusgroepen met 17 maatschappelijk werkers in op de meerwaarde van
dergelijke professionals bij de aanpak van radicalisering en extremisme. Zo ziet Haugstvedt dat deze
professionals als geen ander gericht zijn op het creëren van een vertrouwensrelatie, om vervolgens
gesprekken over waarden en ideologie te kunnen voeren. En zoals wij in de voorgaande hoofdstukken van
dit rapport al zagen, zijn vertrouwen en de diversiteit aan sociale contacten belangrijke factoren voor zowel
radicalisering als de weerbaarheid daartegen. Vervolgens stelt Haugstvedt dat de gevestigde strategieën en
instrumenten van maatschappelijk werkers – waaronder het voeren van socratische gesprekken en het
zogenaamde ‘motivational interviewing’; interventies die in lijken te grijpen in factoren van persoonlijkheid
en weerbaarheid – in potentie een belangrijke rol kunnen spelen in het preventiewerk.
Naast de maatschappelijk werkers zijn er ook nog mentoren, die wellicht nóg meer gericht zijn op
één specifiek persoon, en zich intensiever bezighouden met het leven van deze kwetsbare persoon. Spalek
en Davies (2012) laten aan de hand van interviews zien dat mentoren, net als de maatschappelijk werkers
van Haugstvedt, het helpen van hun mogelijk extremistische cliënten op dezelfde manier benaderen als het
hulp op het gebied van criminaliteit en drugsverslaving: in al die gevallen gaat het om kwetsbare mensen.
Toch lieten mentoren die gewerkt hadden met extremisten van Al-Qaeda – en dus met personen die zich,
in onze termen, op zijn minst in de groepsfase bevinden - ook weten dat er meer nodig was: het vermogen
om in gesprek te gaan over specifieke waarden en ideologieën. Wel bleek er veel onduidelijkheid te bestaan
over het doel van dergelijke interventies; is dat het veranderen van het gedrag (‘disengagement’) of ook
van de ideeën (deradicalisering)? Duidelijkheid daarover is een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde
mentor-interventie, zo suggereren de auteurs daarmee. Tot slot benadrukken zij dat mentoring ook in relatie
tot de bredere gemeenschap van het individu in kwestie moet worden gezien, aangezien die gemeenschap
van grote invloed is op het proces. Dergelijke punten worden ook genoemd in Weeks’ case study van het
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Engelse mentorsysteem (Week, 2018). Ook hij wijst naar het ontbreken van duidelijke maatstaven voor
succes, en de moeilijkheden die komen kijken bij het betrekken van de gemeenschap.
Tenslotte zijn er ook formers, voormalige extremisten, die zeer uiteenlopende rollen kunnen spelen
in het anti-radicaliseringsbeleid. Zelf zijn zij in ieder geval overtuigd van hun toegevoegde waarde, zo blijkt
uit interviews met tien Canadese ‘formers’ (Scrivens et al., 2019). Naast ouders en families, onderwijzers,
handhavers zijn zij - volgens henzelf - essentiële actoren in dit veld.
Als hun werk echter inhoudt dat zij voorlichting geven op school, dan spreekt het beschikbare
onderzoek (Walsh & Gansewig, 2019) niet in hun voordeel. Uit evaluatieonderzoek onder 564 leerlingen
van 50 klassen blijkt namelijk dat de interventie in kwestie – uitgevoerd door een voormalig rechtsextremist - geen invloed heeft gehad op de houding van de leerlingen tegenover het rechts-extremisme en
criminaliteit. Alonso en Bada (2016) wijzen daarnaast op een meer algemeen problematisch aspect van het
werken met voormalig extremisten. Vaak zijn deze voormalig extremisten, zo blijkt uit interviews met
voormalig leden van de Baskische ETA, niet helemaal gederadicaliseerd, en nemen zij onvoldoende afstand
van de ideeën achter het extremistische geweld. Hoewel ‘formers’ potentieel wel een rol kunnen spelen in
counternarratieven, en kunnen zorgen voor interne verdeeldheid bij terroristische groeperingen, lijken zij
minder geschikt om bijvoorbeeld in verzoeningsprojecten, waarbij zij oog in oog komen met de (familie
van) de slachtoffers, een rol te spelen. Clubb (2014) laat tenslotte nog zien dat voormalig terroristen wel
een nuttige rol kunnen spelen in de groeps- en actiefase van het radicaliseringsproces. Hij laat zien hoe
voormalig IRA-leden in de 90’er jaren in Ierland met mobiele telefonie een netwerk op hadden gezet die
hen in staat stelde om zogenaamde triggers voor geweld onschadelijk te maken, en leden van de
terroristische groep aan te sporen om zich – in ieder geval in gedrag – af te keren van de terroristische
groep.
Al met al moeten wij concluderen dat het lastig blijkt te zijn om evaluaties te vinden van één-op-één
begeleiding door maatschappelijk werkers, mentoren of voormalig extremisten; bijna alle studies die wij
vonden gingen meer over randvoorwaarden en valkuilen. Wellicht komt het ook omdat dit soort
relatiegerichte interventies minder vastomlijnd zijn, en zich daardoor überhaupt minder makkelijk laten
evalueren. Toch hebben deze professionals als één van de weinige betrokkenen bij het
anti-radicaliseringsbeleid in potentie echt toegang tot het leven van de kwetsbare (of reeds geradicaliseerde)
individuen in kwestie, waardoor het in potentie wel een beloftevolle interventie kan zijn. Het blijft daarbij
wel lastig om te formuleren wat een interventie tot een succes zou maken: is dat alleen gedragsverandering
of dient er ook een verandering in extremistische ideeën plaats te vinden?
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10.7 Deradicaliseringsinitiatieven
Nadat wij in de vorige categorieën soms al met één been in de groepsfase stonden, zijn
deradicaliseringsinterventies daar hoofdzakelijk op gericht - hoewel zij ook in de actiefase van nut kunnen
zijn. Het doel is namelijk om de reeds geradicaliseerde persoon van zijn of haar ideeën af te laten stappen
– waarbij wij spreken van deradicalisering -, of er in ieder geval niet meer naar laten te handelen – wat
disengagement wordt genoemd. Hoe men dat voor elkaar krijgt is natuurlijk een van de meest urgente
vragen in het anti-radicaliseringsveld. Des te meer verbaast het dat er weinig empirisch onderzoek gedaan
is naar het (mogelijke en daadwerkelijke) nut en effect van dergelijke interventies. Tot voor kort, in ieder
geval.
In wat zij de eerste daadwerkelijke empirische beoordeling noemen, onderzoeken Webber en
collega’s (2018) de impact van een (gedwongen) rehabilitatieprogramma in Sri Lanka voor leden van de
Bevrijdingstijgers van Tamil Eelam (ook wel Tamil Tijgers genoemd). Het relatief uitgebreide
deradicaliseringsprogramma, met beroeps- en onderwijsmatige, psychologische, spirituele, recreatieve,
culturele en familie- en gemeenschapgerichte componenten, bleek tot een significante vermindering van
extremisme te leiden bij hen die op dat moment aan het programma deelnamen, ook bij hen die al een jaar
weer vrij waren. Uit de twee studies (met respectievelijk 601 en 323 respondenten) bleek ook dat de
toename van een gevoel van betekenis of significantie een belangrijke rol speelde bij dit verminderde
extremisme, wat nog eens de belangrijke rol van eerder beschreven persoonlijkheidsgerelateerde factoren
als de behoefte aan significantie benadrukt (zie hoofdstuk 5 Persoonlijkheidsfactoren).
Een nog recentere studie van Huluk en collega’s (2020) focust zich meer op specifieke
weerbaarheidsfactoren: zij onderzochten twee psychologische interventies, namelijk een emotionele
expressie training en een cognitieve flexibiliteitstraining, toegepast op 66 gevangenen die in Indonesische
gevangenissen die deelnamen aan een rehabilitatieprogramma voor terroristen. Deze interventies bleken
geen effect te hebben op de acceptatie van een democratische samenleving. Maar, zij die hoog ‘scoorden’
op cognitieve flexibiliteit, en daarnaast ook hoog scoorden op emotionele expressie, waren significant
eerder geneigd om in religieuze discussies de soevereiniteit van de Staat boven een islamitisch kalifaat te
accepteren. Dit suggereert in ieder geval dat religieuze discussies op zichzelf niet het enige en beste
instrument voor deradicalisering zijn, maar op zijn minst kunnen worden aangevuld met psychologische
hulpverlening en training. Een andere evaluatiestudie, wederom uitgevoerd in Indonesische gevangenissen
(Milla et al., 2020) suggereert zelfs dat een dergelijke ideologische discussie niet eens nodig is: aan de hand
van interviews met 89 gevangenen in 35 gevangenissen tonen zij aan dat ook zij die het idee van de jihad
als gewapende strijd onderschrijven, minder snel geneigd zijn tot geweld wanneer zij (ook) andere rollen
en identiteiten kunnen aannemen in de samenleving - bijvoorbeeld gebaseerd op verwantschap, carrière, of
deelname aan andere (niet-gewelddadige) groepen – en daaraan een gevoel van significantie ontlenen.
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persoonlijkheidsgebonden behoeften duidelijk naar voren.
Het belang van persoonlijkheidsfactoren wordt ook benadrukt in een meer kwalitatieve case study
(onder meer op basis van ruim 20 interviews) naar een disengagement-programma in Australië genaamd
Proactive Integratied Support Model (PRISM; Cherney, 2018). Dit programma is met name gericht op de
verschillende behoeften van de geradicaliseerde individuen in kwestie, van psychologische en sociale tot
theologische en ideologische behoeften, en waarin hulp wordt geboden die, zo constateren de auteurs, niet
veel verschilt van de hulp in meer standaard rehabilitatieprogramma’s. De behoeften van de gevangen
terroristen verschillen ook niet zoveel als die van ‘reguliere’ gevangenen, stellen zij. Op basis van hun
interviews vinden zij dat een goede omgang met deze behoeften onder meer zorgt voor verbetering in
psychologische copingsmechanismen, een verhoogde capaciteit tot zelfreflectie, en de ontwikkeling van
prosociale ondersteuning en activiteiten. De genoemde zelfreflectie biedt daarbij concrete mogelijkheden
tot verandering, wat de auteurs “hooks for change” noemen. Met andere woorden, bepaalde specifieke
gebeurtenissen of ontwikkelingen bieden concrete ‘haakjes’ die aangegrepen kunnen worden om
verandering te bewerkstelligen. Die haakjes kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met burn-out,
familiegebeurtenissen, of iemands werk en studie. Net zoals de in hoofdstuk 7 besproken triggers
aanknopingspunten kunnen bieden bij het signaleren en voorkomen van radicalisering, zijn deze concrete
‘haakjes’ aan aanknopingspunt voor deradicalisering.
Concluderend zien wij dat, wellicht ook door de relatief ‘statische’ setting waarin deze interventies
plaatsvinden (gevangenissen of rehabilitatieprogramma’s), er een aantal interessante, robuuste en
veelbelovende studies gedaan zijn naar het effect van deradicaliseringsinitiatieven. Wat daarbij vooral
opvalt, is dat succesvolle initiatieven zich met name richten op verschillende persoonlijkheids- en
weerbaarheidsgerelateerde factoren, en zich niet primair richten op de ideologie van de persoon in kwestie.

10.8 Gevangenschap
Bij de bespreking van de deradicaliserings-initiatieven bleek al dat de meeste van dergelijke initiatieven
plaatsvond in de gevangenis. Er zijn echter ook studies die kijken naar het effect van een gevangenneming
an sich, dus als zelfstandige ‘interventie’ – tussen haakjes, omdat het doel van de gevangenneming uiteraard
nooit enkel het tegengaan van radicalisering is. In hoofdstuk 7 wordt gevangenschap overigens ook
beschreven als triggerfactor, en dus heeft het onderstaande ook enige overlap met de betreffende tekst in
dat hoofdstuk.
De meest kwantitatieve studie naar het effect van gevangenschap op (de)radicalisering is uitgevoerd
door Hasisi en collega’s (2019). Zij analyseerden een unieke dataset van terroristen van de Israeli Prison
Service. Uit hun onderzoek blijkt dat recidivisme bij terroristen hoger is dan bij ‘gewone’ criminelen, maar
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wel zelfde patronen vertoont. Dit houdt onder meer in dat langere celstraffen een minder grote kans op
recidivisme inhouden. Voor mensen die herhaaldelijk gevangengenomen worden, neemt de kans op
recidivisme toe met elke toename van het aantal eerdere terrorisme-gerelateerde gevangennemingen – maar
neemt de kans op recidivisme af hoe vaker ze voor ‘normale’ criminele overtredingen gevangen worden
genomen.
Twee andere studies kijken aan de hand van interviews naar de manier waarop een periode van
gevangenschap het radicaliseringsproces beïnvloedt. In een onderzoek van Bubolz en Simi (2015) onder
34 voormalig ‘white supremacists’ in de Verenigde Staten – blijkt dat bij ruim een-derde van hen het proces
van deradicalisering in gang werd gezet door gevangenschap of contact met handhavers in het algemeen,
en dat deze gebeurtenissen er vooral voor zorgden dat de individuen in kwestie werden afgezonderd van de
groep en hun vorige leven, wat vervolgens ook de mogelijkheid tot zelfreflectie over het verleden en de
toekomst bood. Iets vergelijkbaars komt naar voren in het onderzoek van Ferguson en collega’s (2015)
onder elf voormalige leden van nationalistisch terroristische organisaties in Noord-Ierland. Deze ‘formers’
benadrukten allemaal het belang van het hebben van ruimte en tijd om na te denken over hun leven en het
conflict waar ze in verzeild waren geraakt – tijd en ruimte die hen veelal werd geboden door het
gevangenschap.
Ook al hebben wij kunnen zien dat gevangenschap – en confrontaties met de autoriteiten in het
algemeen – als triggerfactor kan leiden tot (verdere) radicalisering, de bovenstaande studies laten in ieder
geval zien dat een dergelijke interventie – ook al is die niet altijd primair gericht op deradicalisering – in
ieder geval een keerpunt kan betekenen in het radicaliseringstraject.

10.9 Afgrenzing, beveiliging en afschrikking
In deze paragraaf beschrijven wij interventies die extremistische groeperingen afhouden van het plegen van
geweld, die deze groepen op een bepaalde manier afgrenzen of begrenzen, of die juist gericht zijn op de
beveiliging van mogelijke doelwitten. Het gaat hier dan ook niet meer om ingrepen waarmee radicalisering
gepoogd wordt af te remmen of om te keren, maar primair om het beperken van het geweld; ingrepen die
bijna uitsluitend in de laatste actiefase worden gedaan.
Begrenzen en afgrenzen begint meestal met het bepalen van waar die grenzen liggen, en wanneer
deze van toepassing zijn. Één van de manieren om dit te doen is in de wet. Het effect van dergelijke wetten
is grotendeels al in hoofdstuk 8 over capaciteits- en gelegenheidsfactoren besproken, waarbij in de paar
studies die wij daarover vonden wel enige ondersteuning kan worden gevonden voor het idee dat er een
begrenzende of afschrikkende werking uit kan gaan van wetgeving op het gebied van terrorisme –
afhankelijk ook van het type wetgeving.
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Vervolgens moeten overheden op basis van dergelijke wetten onder meer groepen officieel aanwijzen
als terroristische organisatie, en het effect daarvan is onderzocht door Phillips (2019). Hij kijkt specifiek
naar het effect van het aanwijzen als ‘Foreign Terrorist Organizations’ (FTO) door de Amerikaanse
overheid sinds 1997. Hij vindt middels een kwantitatief onderzoek dat dergelijke sancties de terroristische
groeperingen afzwakken, en dat deze sancties samenhangen met een verminderd aantal aanvallen en
aanslagen vanuit deze groepen.
Een andere manier om transnationaal terrorisme in te perken is niet middels wettelijk afgrenzen, maar
door fysieke grenzen op te werpen: Avdan en Gelpi (2017) gebruiken een nieuwe, unieke dataset van
grenzen tussen Staten en stellen dat, ondanks de complexiteit van de beoordeling, de data aantoont dat dit
soort muren en barrières het transnationale terrorisme doet afnemen met minstens 67 procent. Het gaat dan
bijvoorbeeld om muren en hekken op landsgrenzen tussen landen als Iran en Pakistan, Israël en Jordanië en
Syrië, en Turkije en Syrië.
Tot slot moeten er ook bewakers van de wettelijke en fysieke grenzen zijn, in de vorm van
handhavers. Ook de impact van deze grensbewakers is deels al besproken in hoofdstuk 8, waar duidelijk
werd dat sterk aanwezige veiligheidsinstanties over het algemeen effectief zijn in het belemmeren van
terroristische aanslagen. Danzell en Zidek (2013) nemen een stapje terug, en kijken naar wat het globale
effect is van het uitgeven van geld aan het veiligheidsapparaat ter voorkoming van terrorisme in 34 landen.
Ook zij vinden daarbij een negatief verband tussen dergelijke uitgaven en terroristisch geweld: het aantal
doden en slachtoffers neemt af als Staten voldoende financiële steun geven aan lokale politie en
veiligheidsinstanties.
Grenzen aan het gewelddadig handelen van extremistische groeperingen kunnen ook worden gesteld
door de beveiliging van mogelijke doelwitten: het zogenaamde ‘target hardening’. Ook dit kwam bij het
hoofdstuk over capaciteit en gelegenheid al kort aan bod, waarbij dergelijke interventies inderdaad leken te
helpen, en deze inzichten kunnen wij hier aanvullen met studies over mogelijke onbedoelde gevolgen. Hsu
en collega’s (2017) gaan bijvoorbeeld na of target hardening niet leidt tot juist dodelijker aanvallen, waarbij
zij keken naar ambassades van de Verenigde Staten. Dit averrechtse effect bleek er echter niet te zijn. En
in een artikel uit 2018 keken Hsu en collega’s of het (onbedoelde) effect van betere beveiliging niet is dat
het geweld zich ‘verplaatst’ naar verdere doelwitten – in dit geval van binnen de Verenigde Staten naar
daarbuiten. Ook dit bleek niet het geval te zijn. Dit onderschrijft overigens ook de bevinding in hoofdstuk
8 dat doelen aantrekkelijker naarmate zij dichterbij zijn.
Een andere manier om de gelegenheid voor extremistisch handelen de verminderen is door
afschrikking, wat eigenlijk al deels in de volgende categorie van repressieve interventies valt. Maar soms
komen dergelijke interventies, bijvoorbeeld van de politie, niet geheel neer op dergelijk repressief optreden,
maar stoppen zij nog vóór de grens van vervolging. Dit is het geval bij de zogenaamd ‘disruptive’
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interventions, zoals het verstoren van bepaalde bijeenkomsten. In een kwalitatieve studie stellen Innes en
collega’s (2017) dat dergelijke ingrepen uit pragmatisch oogpunt erg effectief kunnen zijn als late
interventie bij het voorkomen van geweld.
In conclusie, zoals onze behandeling van gelegenheidsfactoren al suggereerde, laten de hierboven
beschreven studies duidelijk zien dat het verminderen of beperken van de gelegenheid voor extremistisch
geweld een duidelijk effect kan hebben in de latere fasen van het radicaliseringsproces.

10.10 Repressieve interventies
Veruit de meeste empirische studies over interventies die wij vonden gaan over repressieve interventies,
dus interventies door handhavingsinstanties, veiligheidsdiensten of het leger waarbij direct wordt
ingegrepen in het opereren van de terroristische organisaties. Het gaat hierbij om 32 studies, met deels ook
raakvlakken met hoofdstukken over structurele factoren – vooral wanneer het om repressie in het algemeen
gaat – en triggerfactoren – als het gaat om de impact van concrete repressieve interventies. De
radicaliseringsfactor waar hier het meest op wordt ingegrepen is, anders dan de meer defensieve en
gelegenheidsgerichte interventies van de vorige paragraaf, vooral dat van capaciteit.
Zoals in hoofdstuk 3 over structurele factoren ook reeds aan bod kwam, heeft repressie vanuit de
overheid vaak een, om het in gewone spreektaal te zeggen, nogal negatieve uitwerking. Oftewel, er is een
positief verband tussen repressie en terrorisme. Dit is in lijn met het idee van ‘mutual radicalization’, de
titel van een boek van Moghaddam (2018), waarin hij beargumenteert dat groepen en landen vaak in een
spiraal van radicalisering en geweld terecht komen. Als wij kijken naar het effect van specifieke repressieve
interventies in algemene zin, dan zien wij dit patroon deels terugkomen. In onderzoeken naar de
overlevingskansen van verschillende terroristische groeperingen wereldwijd (Gaibulloev & Sandler, 2014),
en specifiek wereldwijde jihadi bewegingen (Xu et al., 2009) zien wij echter juist dat gewelddadige
interventies ertoe kunnen leiden dat deze organisaties eerder opgedoekt worden. Aan de andere kant, LaFree
en collega’s (2009) laten bijvoorbeeld zien dat repressieve acties tussen 1969 en 1992 vanuit de Britse staat
tegen Noord-Ierse terroristische organisaties, op één uitzondering na, eigenlijk altijd een zogenaamde
‘backlash’ – meer terroristisch geweld – tot gevolg hadden. Datzelfde laten Hsu en McDowall (2020) ook
zien bij de repressieve acties van de Israëlische staat tegen Palestijnse organisaties, waarbij zij aangeven
dat dit ook afhangt van de reikwijdte van de repressieve actie en het type terroristische doelen. Saiya (2019)
maakt een soortgelijk punt, hoewel dan in een kwalitatieve en vergelijkende studie naar het beleid van
Frankrijk en Japan. Ook zij zegt dat de binnenlandse repressie en buitenlandse oorlogsvoering tegen
jihadistische groeperingen in Frankrijk averechtse effecten heeft gehad, terwijl de meer ‘ingetogen’ en
voorzichtige maatregelen van de Japanse overheid juist veel minder terroristisch geweld tot gevolg hadden.
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Deze laatste studie suggereert dus tegelijkertijd dat een meer toegeeflijk en verzoenend beleid
effectiever is tegen terroristisch geweld. Dat zien wij ook in het onderzoek van Dugan en
Chenoweth (2012), die laten zien dat repressieve acties door de Israëlische staat geen of negatieve
uitwerkingen hebben – dus geen verband of een positief verband met terroristisch geweld – terwijl
verzoenende acties in het algemeen juist wel samenhingen met verminderde terreur. Op de vraag of tegen
dergelijke groepen een ‘carrot’ of een ‘stick’ gebruikt moeten worden, wijzen de onderzoeken overwegend
naar het eerste; repressieve maatregelen hangt vooral bij grote terroristische groeperingen samen met meer
geweld, terwijl verzoenende maatregelen juist veelal samenhangen met een afname van terrorisme.
Als wij kijken naar repressieve interventies vanuit de politie als specifieke actor, dan komt er een
heel ander (of op zijn minst meerduidig) beeld naar voren. Allereerst laten Gardeazabal en Sandler (2015)
zien dat het gebruik van de toezichtsinstrumenten Mobile INTERPOL Network Database (MIND) en Fixed
INTERPOL Network Database (FIND) samenhangen met een vermindering van transnationale terrorisme:
ongeveer de helft minder terrorisme per 100.000 inwoners. Dit laat zien dat het delen van informatie tussen
landen en instanties een belangrijke randvoorwaarde is voor effectieve terrorismebestrijding. Iets wat ook
naar voren komt in een onderzoek van Schneider en Hurst (2008), die laten zien dat het gebrek aan
dergelijke informatiedeling een groot obstakel vormt bij de aanpak in Canada.
Qua specifieke interventies vinden Suttmoeller en collega’s (2018) dat externe factoren als
politie-interventies een van de meest significante voorspellers zijn voor de (verkorte) levensuur van
terroristische organisaties. Een dergelijk effect zien Yang en Jen (2018) ook bij politieoptredens tegen
zogenaamde eco-terroristische organisaties over de hele wereld. Zij zien ook een negatief verband tussen
dergelijke interventies en terrorisme, en stellen daarnaast dat dit ook niet voor zorgt dat, zoals sommigen
vrezen, het geweld simpelweg naar elders wordt verplaatst. Een kritische noot bij politieoptredens, tenslotte,
wordt
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radicaliseringsprocessen van salafistische moslims in Tunesië. In biografieën van deze individuen bleek
juist dat de interventies van de politie, zowel tegen de persoon in kwestie als tegen familieleden of vrienden,
een averechts effect hadden, en het radicaliseringsproces versnelden.
Een meer specifieke, of wellicht beter gezegd meer subtiele, manier om de capaciteit van
extremistische organisaties aan te tasten is het ondermijnen van de communicatie van de groepsleden. Zo
tonen Cebrian en collega’s (2013) aan dat incidentele cyberaanvallen op extremistische internetfora zeer
effectief kunnen zijn voor het verminderen van extremistische output. En in een experimenteel onderzoek
tonen Hausken en collega’s (2015) aan dat met name het verstoren van de communicatie tussen de
‘uitvoerders’ in terroristische organisaties (en niet of in mindere mate (met) de leiders van dergelijke
groepen) effectief is bij het bestrijden van terrorisme.
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Dit laatste onderzoek brengt ons bij de studies die kijken naar het effect van interventies die het
verwijderen van de leiders van terroristische organisaties beogen. Zeven studies richten zich op die vraag,
waarbij ‘verwijderen’ verschillende betekenissen heeft, variërend van opsluiting tot doding. Van deze
studies tonen vier aan dat dergelijk ‘leadership removal’ of ‘leadership targeting’ effectief is. Donovan en
Coupe (2013) laten bijvoorbeeld zien hoe de verwijdering van het leiderschap van de organisatie SHAC
(Stop Huntington Animal Cruelty) samenhing met een afname van wetsovertredingen – hoewel een aantal
van die overtredingen afzonderlijk iets serieuzer werd. Johnston (2010) toont ook aan dat het ‘onthoofden’
van (onder meer) terroristische organisaties – door gevangenname of doden - effectief is, en Johnston en
Sarbahi (2016) vinden in hun onderzoek naar de impact van aanvallen met drones door de Verenigde Staten
in Pakistan enig bewijs voor de effectiviteit van dergelijke interventies – in ieder geval op kortere termijn.
Ook Price (2012) onderzocht de effectiviteit van de ‘onthoofding’ van terroristische organisaties, los van
of dit nu door gevangenschap of doding gebeurt. Hij vindt daarbij dat hoe eerder de onthoofding plaatsvindt
in de levenscyclus van de groep, des te effectiever deze is, en dat religieuze terroristische groeperingen
minder weerbaar zijn tegen dergelijke interventies dan nationalistisch terroristische organisaties.
Andere studies tonen echter iets anders aan. Hafez en Hatfield (2006), die zich richten op
‘leiderschapsverwijdering’ in de context van het Israëlisch-Palestijnse conflict, zien dat gerichte moorden
geen significante relatie hebben op terroristisch geweld van Palestijnse organisaties. Dergelijke interventies
kunnen juist ook een averechts effect hebben: dit tonen Abrahms en Mierau (2017) aan in hun onderzoek
naar gerichte moorden op terroristische organisaties in Afghanistan, Pakistan en de Gazastrook. Wanneer
het leiderschap is uitgeschakeld, worden deze groeperingen veel willekeuriger in het selecteren van hun
doelen, waarbij uiteindelijk veel meer burgers omkomen. Freeman (2014), tenslotte, brengt enige nuance
aan door aan te tonen dat leiders van terroristische organisaties verschillende rollen en functies kunnen
hebben, en dat de effectiviteit van hun verwijdering ook afhangt van welke rol dat in een specifieke context
is.
Een laatste studie in het kader van repressieve interventies richt zich op mogelijk de meest
controversiële van allemaal: marteling. In een kwantitatieve analyse laat Daxecker (2017) zien dat de mate
van samenhang tussen marteling en terroristisch geweld afhangt van het type marteling. Hoe zichtbaarder
de effecten van de marteling zijn, door middel van littekens en dergelijke, hoe eerder dit samenhangt met
een toename van terrorisme in het land in kwestie.
Al met al lijkt het lastig om een eenduidig antwoord te geven op de vraag of repressieve interventies
effectief zijn, ook al is er nog zoveel onderzoek naar gedaan. Het beeld dat werd opgeroepen bij de
behandeling van repressie als structurele factor – namelijk dat het vooral samenhing met méér geweld –
wordt door in de bovenstaande studies naar specifieke repressieve interventies deels onderuitgehaald. Aan
de andere kant laten verschillende studies ook duidelijke averechtse effecten (‘backlash’) zien. Deels kan
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dit wellicht verklaard worden door een onderscheid te maken tussen korte en lange termijn, waarbij
repressieve maatregelen op de korte termijn positieve effecten kunnen hebben, maar op de langere termijn
soms tot meer gewelddadig extremisme kan leiden.

10.11 Conclusie
Hoe en wanneer kan worden ingegrepen om de ontvankelijkheid voor extremistische ideeën en groepen te
beperken, en de stap naar extremistisch handelen te voorkomen? Het antwoord op deze vraag werd deels
(indirect en impliciet) al gegeven in onze behandeling van de verschillende factoren die bijdragen aan
radicalisering. En ook de door ons gevonden empirische studies naar verschillende interventies laten zien
dat een aantal van deze factoren bijzonder belangrijk lijken te zijn bij het bestrijden van radicalisering op
verschillende momenten. Wij kunnen de verschillende gevonden interventies dan ook globaal onderbrengen
bij de drie verschillende fasen van ons model van radicalisering (zie Tabel 10.1).
Met name persoonlijkheids- en weerbaarheids-gerelateerde factoren bleken van belang te zijn bij
zowel het verminderen van gevoeligheid en ontvankelijkheid (fase 1 en OV-1) als het uittreden uit en
afstand doen van extremistische groepen en ideologieën (fase 2). Hier bestaat inmiddels al enig robuust
empirisch onderzoek naar, maar gezien de belofte van dergelijke interventies zou meer onderzoek wenselijk
zijn. Waar idealiter ook meer onderzoek naar gedaan zou moeten worden zijn interventies die zich richten
op dialoog, maatschappelijke samenwerking, communicatie en counternarratieven, en begeleiding door
maatschappelijk werkers en mentoren - maar dan vanwege het feit dat er goede evaluatiestudies überhaupt
lijken te ontbreken. En gezien de weinig vastomlijnde aard van dergelijke interventies– en daarmee ook
hun verminderde geschiktheid voor evaluaties – lijkt daar niet snel verandering in te komen. Wat betreft
het mogelijke ingrijpen in de actiefase lijken met name gelegenheidsgerichte interventies een eenduidige
positieve impact te hebben. Dat valt echter niet te zeggen over alle onderzochte repressieve maatregelen,
die soms ook duidelijke averechtse effecten kunnen hebben.
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Interventies

Fase van radicalisering
Gevoeligheidsfase Groepsfase

Actiefase

Dialoog en samenwerking
Interventies weerbaarheid en persoonlijkheid
Communicatie en counternarratieven
Maatschappelijk werk, mentoren en formers
Gevangenschap
Deradicaliseringsinitiatieven
Afgrenzing, beveiliging en afschrikking
Repressieve maatregelen
Tabel 10.1. Type interventies per fase in het radicaliseringsproces.
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11. Conclusie, discussie en aanbevelingen
11.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken hebben wij, op basis van 707 gecodeerde empirische studies, uitgebreid
stilgestaan bij de verschillende factoren die bijdragen aan het radicaliseringsproces, en de verschillende
mogelijkheden om in te grijpen in dat proces. De volgende onderzoeksvragen waren daarbij leidend:

1. Onder welke condities zijn personen ontvankelijk voor extremistische ideeën en groepen?
2. Onder welke condities gaan personen over tot extremistische handelingen?
3. Op welke momenten en op welke manier kan worden ingegrepen om de ontvankelijkheid voor
extremistische ideeën te verminderen en extremistisch handelen te voorkomen?

De opbrengst van deze zoektocht is een breed scala aan factoren - ruim honderd in totaal - waarbij
het op het eerste gezicht moeilijk lijkt om overzicht te behouden. Met ander woorden, nu wij alle
afzonderlijke bomen hebben beschreven, hoe ziet het bos er dan eigenlijk uit? Hieronder proberen wij daar
antwoord op te geven, door achtereenvolgens op de relevante resultaten voor de verschillende
onderzoeksvragen in te gaan (achtereenvolgens in paragraaf 11.2, 11.3 en 11.4). Uit deze resultaten rijst het
beeld van radicalisering als een complex proces, waarin er geen enkele factor als de oorzaak aangewezen
kan worden, maar het eerder om een combinatie van factoren lijk te gaan. In paragraaf 11.6 gaan wij dieper
in op deze duiding van de resultaten, waarna wij in paragraaf 11.6 ook aangeven waarin de beperkingen
van ons onderzoek liggen. Tenslotte doen wij een aantal aanbevelingen in paragraaf 11.7.

11.2 Onderzoeksvraag 1: ontvankelijkheid voor extremisme
Onder welke condities zijn personen ontvankelijk voor extremistische ideeën en groeperingen? Als wij de
term ‘condities’ breed opvatten, dan zien wij op macro-niveau enige studies die op omstandigheden als
polarisatie en repressie wijzen, terwijl de literatuur over demografische factoren een beeld schetst van een
persoon die overwegend jong, man, gelovig, en minder hoog opgeleid is, met een lager inkomen. Bij het
geloof gaat het dan met name om bepaalde aspecten (collectivistisch) of leerstellingen, waarbij dat laatste
ook bevestigd wordt in het hoofdstuk over persoonlijkheid. In dit hoofdstuk, wat na de oppervlakkige
demografische factoren dus een nadere blik in het ‘hoofd’ van de persoon in kwestie biedt – in termen van
de onderzoeksvraag dus eigenlijk de ‘geestelijke condities’ van de persoon in kwestie – komen daarnaast
waarden als sociale dominantie oriëntatie, ingroup superioriteit en (rechts) autoritarisme naar voren, net als
persoonlijkheidseigenschappen als narcisme en introversie, psychische gezondheidsbeelden als
(symptomen van) depressie, PTSS en persoonlijkheidsstoornissen, en overige eigenschappen als een
onveilige hechting, een rigide denkstijl en een laag empathisch vermogen. Ook (sterk gevoelde)
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basisbehoeften worden veelvuldig in verband gebracht met ontvankelijkheid voor radicale ideeën, waarbij
het bijvoorbeeld gaat om een sterk gevoelde behoefte aan duidelijkheid, betekenis, identiteit en
rechtvaardigheid.
Voor de bevrediging van deze behoeften kan iemand zicht richten tot een extremistische groep,
waarbij verschillende groepsfactoren – dus condities op groepsniveau – invloed gaan uitoefenen en iemand
nog ontvankelijker maken voor de ideologie in kwestie. Ook blijkt met name dat een sociale omgeving met
radicale mensen (in de familie of de vriendengroep) iemands ontvankelijkheid voor extremistische ideeën
of groepen aan kan wakkeren. Onderdeel van condities of omstandigheden zijn natuurlijk ook concrete
gebeurtenissen, ook wel triggerfactoren genoemd, die een duidelijke invloed kunnen hebben op iemands
levensloop. Zo bleek uit de literatuur dat met name gebeurtenissen als concrete ervaringen met extreme
vormen van discriminatie en buitensluiting, (echt)scheidingen en ruzies in de gezinssituatie, confrontatie
met de dood (van een naaste) en het verlies van een baan of beëindiging van een opleiding iemand
ontvankelijk kunnen maken voor extremistisme.
Ook eigenschappen die iemand minder ontvankelijk maken voor extremistische ideeën en
groeperingen zijn natuurlijk noemenswaardig, en staan uitgebreid beschreven in het hoofdstuk over
weerbaarheid. Onder de aldaar beschreven factoren, die in grote mate samenhangen met onderzoeksvraag
1, en minder met vraag 2, bevinden zich bijvoorbeeld cognitieve aspecten als kritisch denken en het
beschikken over relevante kennis en een stabiele identiteit; emotionele factoren als het goed kunnen uiten
van en omgaan met negatieve emoties, het beschikken over zelfvertrouwen en een goed empathisch
vermogen, en het gevoel geaccepteerd te worden, en veilig te zijn in een samenleving. Tot slot dragen ook
gedragsmatige factoren zoals het onderhouden van een divers sociaal netwerk bij aan een verminderde
ontvankelijkheid voor extremisme.

11.3 Onderzoeksvraag 2: de stap naar extremistisch handelen
Hoe zit het met het de condities voor het overgaan tot geweld en ander extremistisch handelen? Als wij de
notie ‘condities’ van onderzoeksvraag 2 wederom breed opvatten, dan zien wij een breed scala aan nationale
omgevingsfactoren dat samenhangt met extremistisch geweld; landen met meer terroristisch geweld zijn
vaker groot (qua oppervlakte), hebben veel en jonge inwoners met verschillende achtergronden qua cultuur
en herkomst, en kenmerken zich bijvoorbeeld vaker door politieke instabiliteit, repressie, polarisatie, meer
werkloosheid en grotere inkomensverschillen. De demografische factoren, vervolgens, kennen enige
interessante verschillen met betreffende condities bij onderzoeksvraag 1. Mensen die tot (gewelddadig)
handelen overgaan zijn weliswaar ook vaker jong en man, maar zijn veel diverser qua opleidingsniveau en
inkomen (in plaats van het lage onderwijsniveau en inkomen bij OV-1). De samenhang tussen extremistisch
geweld en het geloof van de persoon in kwestie is minder vaak onderzocht, terwijl men juist vaker (dan bij
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OV-1) een samenhang tussen extremistisch geweld en een crimineel verleden vindt. En wanneer wij
vervolgens doordringen tot iemands hoofd, en kijken naar de persoonlijkheidsfactoren, dan zien wij
vergeleken met de eerste onderzoeksvraag een beperkter aantal factoren dat lijkt samen te hangen met de
stap naar geweld. Het gaat dan bijvoorbeeld om de specifieke waarde van ingroup superioriteit (mensen die
hun eigen groep als superieur zien, gaan eerder over tot extremistisch geweld) en bepaalde religieuze
overtuigingen. Qua basisbehoeften springen vooral de behoefte aan avontuur eruit, en de behoefte aan
significantie. En bij de geestelijke gezondheid zien wij dat, naast samenhang met mentale problemen in het
algemeen, onderzoek ook specifiek wijst op een verband tussen extremistisch geweld en PTSS.
Vrijwel al het terroristisch geweld vindt in een of ander groepsverband plaats, en het verbaast daarom
niet dat veel van de door ons gevonden groepsfactoren met name relevant zijn voor onderzoeksvraag 2.
Sterk wij-zij denken kan ervoor zorgen dat men zich als groep superieur voelt en zich bedreigd voelt in die
superioriteit, wat vervolgens gerelateerd is aan de neiging gewelddadig te worden. Ook de ideologie en de
grootte van de extremistische groep hangt samen met het plegen van geweld – grote en religieuze groepen
plegen vaker extremistisch geweld. En in het hoofdstuk over capaciteit zien wij dat het vooral vanuit de
groep is dat iemand wordt klaargestoomd – zowel geestelijk als fysiek – om tot geweld over te gaan. Tot
slot zijn de triggerfactoren die met geweld samenhangen ook relatief vaak groepsgerelateerd. Het kan
bijvoorbeeld gaan om een gebeurtenis op lokaal, nationaal of globaal niveau die leidt tot een gevoel van
miskenning en dreiging, de deelname aan een training – uiteraard gefaciliteerd door de groep – en gerichte
aanslagen op leiders van de extremistische groep in kwestie. Daarnaast hangen ook eerdere (eigen)
ervaringen met geweld samen met het plegen ervan, evenals specifieke ‘points of no return’ als het schrijven
van een afscheidsbrief of een testament.
Qua weerbaarheid is er veel minder te zeggen over de stap naar extremistisch geweld; meestal is deze
weerbaarheid tegen die tijd, in de actiefase, al lang geslecht. De enige weerbaarheidsfactor met een
eenduidig verband in deze context is die van morele regels: de regels die iemand voor zichzelf heeft
geformuleerd over welk gedrag juist of onjuist is, kan een ‘interne rem’ vormen tegen extreemistisch
geweld. Een factor als zelfvertrouwen is hier veel lastiger te duiden; aan de ene kant kan een laag of
beschadigd zelfvertrouwen gerelateerd zijn aan het nemen van grotere risico’s als dat van geweldpleging,
maar anderzijds wordt een ‘opgeblazen’ vorm van zelfvertrouwen (narcisme) juist ook in verband gebracht
met een grotere bereidwilligheid tot geweld.
Tenslotte, ook al zijn alle interne weerstanden en obstakels uit de weg geruimd, en is de motivatie
kraakhelder, dan zijn er altijd nog de gelegenheidsfactoren die als conditie tussen de extremist en het plegen
van geweld kunnen staan. Zoals beschreven gaat het hier dan bijvoorbeeld om het voorhanden zijn van
aantrekkelijke en nabijgelegen doelen, maar ook om de aan- of juist afwezigheid van politie en
veiligheidsdiensten.
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11.4 Onderzoeksvraag 3: interventiemogelijkheden
Hoe en wanneer kan worden ingegrepen om de ontvankelijkheid voor radicale ideeën te beperken, en de
stap naar radicaal en extremistisch handelen te voorkomen? Zoals aangegeven wordt deze vraag deels
(indirect en impliciet) al gesteld in onze behandeling van de verschillende factoren die bijdragen aan
radicalisering. Uit de analyses van structurele en demografische factoren blijkt bijvoorbeeld dat de keuze
voor een bepaald economisch beleid, en bepaald politiek systeem of een bepaalde omgang met diversiteit
de kans op extremisme en extremistisch geweld al vergroten of verkleinen. Oog voor de basisbehoeften van
jonge mensen (bijvoorbeeld door het mogelijk maken van jongerenverenigingen en sportclubs en
ideologische organisaties), het leren omgaan met negatieve emoties (in het onderwijs, of door therapie), en
ondersteuning bij conflicten in de thuissituatie (door zorginstellingen, of organisaties als Veilig Thuis) zijn
voorbeelden van andere ‘interventies’ die de overheid en samenleving als geheel kan inzetten om
radicalisering te voorkomen. Zo bekeken verschilt de aanpak van radicalisering niet zo heel erg van veel
‘regulier’ beleid in algemene beleidsterreinen als het onderwijs en de zorg.
Wij hebben echter ook empirische literatuur over specifieke interventies gevonden die in
verschillende fasen van het radicaliseringsproces ingezet kunnen worden, hoewel er vergeleken met de
andere onderzoeksvragen veel minder empirische literatuur voorhanden is. In de eerste twee fasen van het
radicaliseringsproces, de gevoeligheids- en groepsfase, bleken met name interventies gericht op het
vergroten van cognitieve en emotionele weerbaarheid veelbelovend – interventies die de vorm aannamen
van trainingen, het bezoek aan tentoonstellingen, deradicaliseringstrajecten of zelfs een cognitieve
‘inenting’ tegen extremistische ideeën (inoculatie). Ook hier leek het erop dat de focus op normale
basisbehoeften en vaardigheden (kritisch nadenken, omgaan met negatieve emoties) het meest oplevert.
Van andere interventies die meer op de vroege fase(n) van radicalisering gericht zijn, zoals
dialooginterventies of samenwerking met gemeenschappen, of relatiegebonden interventies als
maatschappelijk werk of mentorprojecten, is het veel minder duidelijk of ze effect hebben. Dat kan met
name te maken hebben met de mogelijkheid dat ze als interventie veel minder vastomlijnd zijn, met een
duidelijk begin en een eind, waardoor ze minder makkelijk te evalueren zijn. Wel is het duidelijk dat er, net
als bij communicatiegerichte interventies als counternarratieven, veel obstakels en randvoorwaarden zijn
waar rekening mee gehouden moet worden – randvoorwaarden als geloofwaardigheid, en de
onduidelijkheid of wrijving van verschillende doelstellingen, die ook de vraag opwerpen of het altijd de
overheid moet zijn die het initiatief zou moeten nemen voor deze interventies.
Bij de stap naar geweld, tenslotte, zijn het vooral capaciteits- en gelegenheidsgerichte interventies
die ingezet kunnen worden. Hier is ook het meeste empirische onderzoek naar gedaan, al lijken de
uitkomsten vaker meerduidig of zelfs tegenstrijdig te zijn. Het afgrenzen en beveiligen van doelwitten lijkt
het meest eenduidig effectief te zijn. Repressieve maatregelen zoals arrestaties, gevangenneming of zelfs
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het gericht doden van leiders van terroristische organisaties kunnen weliswaar ook extremistisch geweld
verminderen of voorkomen, maar kunnen soms ook een duidelijk averechts effect hebben, en verder geweld
juist in de hand werken.

11.5 Betekenis en duiding
Uit het voorgaande komt boven alles een beeld naar voren van radicalisering als een complex proces, waarin
een breed scala aan factoren een rol kan spelen. Weliswaar heeft het onderzoek een concrete lijst van
condities opgeleverd, waarin ook bepaalde verschillen te bemerken zijn tussen het ontstaan van
ontvankelijkheid en het overgaan tot actie. We wijzen op de verschillende demografische profielen, maar
met name ook aan de groeps-, persoonlijkheids- en triggerfactoren die specifiek bijdragen aan dan wel
iemands ontvankelijkheid, dan wel de stap naar geweld. Maar uiteindelijk blijven het vrij uitgebreide, en
soms wat eclectische verzamelingen van diverse factoren, waar moeilijk uit op valt te maken waardoor
iemand nu daadwerkelijk (verder) radicaliseert.
Er zijn meerdere redenen waarom de vraag naar de oorzaak van radicalisering tot extremisme
moeilijk te beantwoorden is, zelfs aan de hand van dit uitgebreide onderzoek. Allereerst worden er in
wetenschappelijk onderzoek, zoals wij verderop bij de discussie ook nog zullen bespreken, bijna uitsluitend
correlationele factoren gevonden. Met andere woorden, factoren die samenhangen met ontvankelijkheid of
met geweld, maar waarvan niet duidelijk is of ze daadwerkelijk een causale invloed hebben. En wat
kwalitatieve studies met concrete beschrijvingen van individuele radicaliseringsproces überhaupt laten
zien, is dat het altijd een combinatie van factoren is die iemand richting extremistische ideeën en geweld
duwt. Er is dus niet één factor die (altijd) de doorslag geeft. Vervolgens gaat het dan ook nog telkens om
verschillende mogelijke combinaties van factoren en condities, omdat personen nu eenmaal uiteenlopende
radicaliseringsprocessen kunnen doorlopen: Mensen blijven uniek in hun drijfveren en omstandigheden, en
dat geldt natuurlijk ook voor (potentiële) extremisten. En wat het mogelijke gevoel van verwarring tenslotte
nog verder kan versterken, is het feit dat wij naar factoren hebben gekeken op verschillende niveaus (micro, meso-, en macroniveau), en naar verschillende perspectieven: naar de persoon en de omstandigheden; naar
de motivatie, capaciteit en gelegenheid; naar structurele omstandigheden en incidentele gebeurtenissen. Om
toch enig overzicht te creëren, hebben we dit geheel aan verschillende (soorten) factoren samengebracht in
ons model van radicalisering, zoals weergegeven in de inleiding: een model dat enig houvast biedt, mede
door het onderscheiden van verschillende fasen, maar dat ook genoeg ruimte biedt voor de verschillende
routes en drijfveren die radicaliseringsprocessen kunnen kenmerken.
Naast het samenbrengen in een model kunnen we op basis van dit onderzoek ook nog verdere
ordeningen of onderscheiden aanbrengen in het geheel aan factoren. Wij kunnen bijvoorbeeld bepaalde
rode draden zien van bepaalde aspecten of dimensies, die bij verschillende factoren terugkomen. Allereerst
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betreft dit de sociaal-economische dimensie, die wij vinden bij structurele factoren (economische
ontwikkeling, werkgelegenheid, onderwijsniveau), demografische factoren (het genoten onderwijs,
iemands arbeidsmarktpositie) en triggerfactoren als het verlies van een baan of studiemogelijkheid –
factoren die vervolgens ook van invloed kunnen zijn op iemands cognitieve of emotionele weerbaarheid,
of iemands gevoel van (en mogelijk daaruit voortvloeiende zoektocht naar) significantie.
Ten tweede, een sociale dimensie vinden wij terug bij demografische factoren zoals burgerlijke staat
of aantal kinderen, bij triggerfactoren zoals problemen of incidenten in de thuissituatie, bij groepsfactoren
zoals

het

verbreken

van

de

oorspronkelijke

sociale

banden

(‘burning

bridges’),

en

bij

weerbaarheidsfactoren onder het kopje “onderhouden van een (divers) sociaal netwerk” – factoren die ook
weer duidelijk verbonden zijn met basisbehoeften als de behoefte aan identiteit.
Een derde dimensie heeft te maken met groepscompetitie, die wij bij structurele factoren terugvinden
onder het kopje diversiteit, repressie of zelfs inkomensongelijkheid, bij triggerfactoren als ervaringen van
discriminatie

en

uitsluiting,

groepsfactoren

als

wij-zij-denken,

persoonlijkheidsfactoren

als

superioriteitsgevoelens en basisbehoeften als de behoefte aan rechtvaardigheid.
Ten slotte, komt ook geloof meermaals terug, soms als demografische factor die radicalisering
waarschijnlijker maakt; soms in de specifiekere focus op concrete (collectieve) aspecten van geloof, of op
bepaalde leerstellingen en overtuigingen– die ook de gedaante aan kunnen nemen van ideologie
(groepsfactor) die het plegen van geweld makkelijker maakt, maar ook als factor die bij kan dragen aan
weerbaarheid.
We kunnen naast deze rode draden of dimensies ook proberen onderscheid te maken tussen factoren
die verder van het concrete proces verwijderd zijn dan anderen, of juist een meer directe invloed lijken uit
te oefenen. Bij structurele factoren, dat wil zeggen verschillende geografische, sociaal-economische,
politieke en maatschappelijke omstandigheden op landsniveau, lijkt die afstand nog groot, en moeten de
omstandigheden in kwestie nog door diverse ‘filters’ als de materiële situatie (in hoeverre heeft het individu
zelf bijvoorbeeld te maken met werkloosheid?), het perspectief van iemands groep (hoe interpreteert die
groep de omstandigheid in kwestie?) en iemands karakter en persoonlijkheid (hoe gaat hij of zij er mee
om?). Op dezelfde manier zijn ook factoren op groepsniveau, zij het in mindere mate, meer indirect
gerelateerd aan een persoonlijk radicaliseringstraject. En op individueel niveau zijn demografische factoren
vrij oppervlakkig, en beslaan ze relatief grote groepen (alle mannen, alle jonge mensen, alle gelovigen,
etc.). Eigenlijk dragen alleen triggerfactoren an sich al een suggestie van causaliteit met zich mee, al gaat
het ook daar om de vraag hoe de persoon in kwestie met de gebeurtenis omgaat. En ook al zeggen
persoonlijkheidsfactoren lang niet alles - dus ook omdat de gevonden factoren correlationeel van aard zijn
-, ze lijken als ‘laatste filter’ (logischerwijs) in ieder geval wel directer samen te hangen met iemands
persoonlijke keuzes en levensloop – hetgeen trouwens ook van weerbaarheidsfactoren gezegd kan worden.
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Het feit dat veel interventies in de kwetsbaarheids- en groepsfase zich op deze factoren richten, waarbij
sommigen dat ook met succes lijken te doen, suggereert ook dat deze factoren een belangrijke plaats in het
radicaliseringsproces innemen.

11.6 Beperkingen
Nu wij de belangrijkste resultaten uit onze analyse van de empirische literatuur hebben weergegeven en
geduid, willen wij stil staan bij de beperkingen van ons onderzoek. Deze beperkingen hebben deels te maken
met het beschikbare wetenschappelijke onderzoek. Ten eerste is dat onderzoek, zoals wij al aangaven,
correlationeel van aard, waardoor het zich niet eigent om uitspraken te doen over causale verbanden. Ook
al bracht dit onderzoek wel een concrete lijst met relevante factoren in het radicaliseringsproces op, en
helpen de uitkomsten om bepaalde intuïties te aan te scherpen en onderbouwen, kunnen wij uiteindelijk
geen uitspraken doen over welke factoren daadwerkelijk leiden tot ontvankelijkheid voor extremistische
ideeën, en tot de stap naar extremistisch geweld. Ten tweede moeten wij constateren dat er überhaupt
relatief weinig empirisch onderzoek is uitgevoerd naar radicalisering. In het overgrote deel van de
wetenschappelijke literatuur over dit thema, dat wij bewust buiten beschouwing hebben gelaten, worden
geen oorspronkelijke data gepresenteerd, maar gaat het meer om een theoretische verhandeling, een betoog
gebaseerd op andermans data of beweringen op andere gronden, bijvoorbeeld door een link te leggen met
criminologische theorieën of onderzoek. In ons onderzoek hebben wij ons beperkt tot de literatuur waarin
oorspronkelijke empirische data worden gerapporteerd. Hoewel er steeds meer onderzoek komt naar dit
fenomeen, is het goed om vast te stellen dat een aanslag een bijzondere gebeurtenis betreft. Ander crimineel
gedrag komt veel vaker voor. Hierdoor is de hoeveelheid data over terroristische aanslagen beperkt. Dit
blijkt ook wel uit het feit dat in veel kwantitatief onderzoek gebruik wordt gemaakt van een beperkt aantal
databases (zoals de Global Terrorism Database). Het beschikbare empirische onderzoek baseert zich dus
ook nog vaak op secundaire gegevens.
Ondanks de relatief beperkte beschikbaarheid van empirisch onderzoek, brengt de absolute
hoeveelheid beschikbaar onderzoek toch ook de nodige beperkingen met zich mee. Zo bleek al snel dat de
raadpleging van alle beschikbare databases niet realistisch was, omdat een dergelijke zoektocht te veel
resultaten op zou leveren die vervolgens allemaal gefilterd en gecodeerd moesten worden. Wij hebben
daarom een keuze moeten maken, zoals ook onderbouwd in hoofdstuk 2 over de methode. Een eerste gevolg
daarvan is dat de nadruk is komen te liggen op sociale wetenschappen, ook al is er met een beperkte Google
Scholar raadpleging wel breder gekeken. Het is mogelijk dat een verdere verbreding van de zoektocht in
andere databases ook andere literatuur had opgeleverd met mogelijk andere conclusies. Bijvoorbeeld,
onderzoek uit de technische veiligheidsdisciplines (hoe moet je een gebouw beveiligen?) en uit de wiskunde
(mathematische modellen over de invloed van het wegnemen van een leider van een organisatie op het
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verdere verloop van een dergelijke organisatie) zijn slechts beperkt naar voren gekomen in de huidige
zoektocht. Een tweede gevolg van onze keuze uit de beschikbare databases is dat wellicht sommige
tijdschriften die publiceren over radicalisering, extremisme en terrorisme buiten het bereik van dit
onderzoek zijn komen te vallen, al omvat onze zoektocht wel gerenommeerde tijdschriften als Studies in
Conflict and Terrorism en Terrorism and Political Violence. Het onderzoek is daarmee geen volledige
weergave van alle relevante wetenschappelijke bevindingen, maar wel een brede dwarsdoorsnede van deze
literatuur. Een andere keuze die we hebben gemaakt is dat we alleen naar ‘peer reviewed’ publicaties
hebben gekeken. Dit betekent onder meer dat we geen beleidsonderzoek hebben meegenomen (bijvoorbeeld
naar de eigenschappen van Syriëgangers), en ook proefschriften buiten beschouwing hebben gelaten. Deze
beperking kwam deels voort uit pragmatisme, omdat de analyse te omvangrijk zou worden, maar zorgde er
ook voor dat de wetenschappelijke onderbouwing van de uiteindelijke bevindingen sterker zou zijn.
Omdat onze meer gerichte zoektocht onder peer-reviewed artikelen alsnog het grote aantal van 707
publicaties opleverde, moesten wij ook bij de analyse van de publicaties en de verschillende factoren keuzes
maken. Zo heeft de grote hoeveelheid literatuur ons genoodzaakt slechts voor een beperkt aantal factoren
een kwantitatieve analyse uit te voeren. Dat wil zeggen, idealiter hadden wij per factor het volgende
vastgelegd: het aantal studies dat een bepaalde relatie ondersteunt, het aantal studies dat die relatie juist
weerlegt, en het aantal studies waarin die relatie niet wordt gevonden. Een dergelijke analyse geeft een
duidelijke indicatie van de sterkte en robuustheid van een relatie. In dit onderzoek is dat (deels) wel op
systematische wijze gedaan voor een aantal factoren (zoals demografische factoren en structurele factoren),
maar voor de andere factoren is weliswaar alle literatuur gescand en gelezen, maar niet op een dergelijke
systematische manier geanalyseerd. Overigens hebben we, ook bij deze meer kwantitatieve analyses, niet
de kracht van de gehanteerde methode en opzet van de verschillende publicaties in onze beschouwing mee
kunnen nemen. Een dergelijke grondige literatuuranalyse, waarbij de beschikbare literatuur zowel
kwantitatief als diepgaand inhoudelijk en methodologisch zou worden geanalyseerd, zou per afzonderlijke
factor evenveel tijd en ruimte (qua pagina’s) in beslag kunnen nemen als dit gehele rapport. Een laatste
tekortkoming betreft het geringe aantal evaluatiestudies dat beschikbaar is. Dit betekent dat de conclusies
over dit aspect niet gebaseerd zijn op een stevige basis.
Ten slotte willen we als beperking noemen dat het niet altijd mogelijk is geweest om de soms
gevonden diversiteit aan effecten (bijvoorbeeld soms een positieve relatie tussen een factor en extremisme,
soms een negatieve relatie en soms geen relatie) te duiden. Het is mogelijk dat er methodologische
verschillen ten grondslag hebben gelegen aan die diversiteit, bijvoorbeeld omdat een bepaalde factor op
verschillende manieren is geoperationaliseerd. Deze beperking is voortgekomen uit de onverwacht grote
hoeveelheid literatuur die wij hebben gevonden, waardoor een dergelijke grondige analyse buiten het bestek
van dit onderzoek is gelaten.
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11.7 Aanbevelingen
Hieronder beschrijven wij de aanbevelingen voor wetenschap en beleid op basis van het huidige onderzoek.

11.7.1 Aanbeveling 1: Verdere specificering, duiding en verdieping
Bij dit onderzoek is getracht antwoord te geven op 3 onderzoeksvragen op basis van een systematische
literatuur review. Bij dit onderzoek is ervoor gekozen om deze vragen breed te benaderen. Hierdoor hebben
wij veel onderzoek gevonden, wat tot gevolg heeft gehad dat ons onderzoek vooral beschrijvend van aard
is geworden. Er is dus helaas weinig ruimte geweest om diepgaande analyses te presenteren, of om op meer
kwantitatieve wijze factoren met elkaar te vergelijken of aan elkaar te verbinden. Wij zien 3 manieren om
de huidige studie in vervolgonderzoek nader te verdiepen en te duiden:

a) Systematische inhoudsanalyse van kwalitatieve data
De kwalitatieve data verkregen uit interviews of focus groepen bijvoorbeeld, bevatten een rijkdom aan
thema’s, die in dit rapport slechts in beperkte mate aan bod zijn gekomen. Een grondige thematische analyse
van het kwalitatieve materiaal zou meer inzicht bieden in de achtergronden, beweegredenen en levenslopen
van mensen die ontvankelijk zijn voor extremistische ideeën dan wel extremistisch geweld vertonen, en
kan hypothesen opleveren voor toekomstig onderzoek.

b) Meta-analyse
Een meta-analyse over de kwantitatieve data zou meer inzicht kunnen bieden in het relatieve belang van de
afzonderlijke factoren die zijn behandeld in onze analyse van de empirische data. Met een dergelijke metaanalyse is het namelijk mogelijk om op een objectieve wijze vast te stellen hoe belangrijk de rol van een
specifieke factor is (aan de hand van een effect size), in absolute zin (in termen van percentage verklaarde
variantie), maar ook in vergelijking tot andere factoren (door een vergelijking te maken tussen de effect
sizes van de in de analyse betrokken factoren). Bij een meta-analyse is het een voorwaarde dat de uitkomst
variabele wel vergelijkbaar moet zijn. In het huidige onderzoek zou dit betekenen dat er feitelijk 2 aparte
meta-analyses zouden moeten worden uitgevoerd: één naar de ontvankelijkheid van extremistische ideeën
en één voor het uitvoeren van extremistisch geweld.

c) Analyse van kantelpunt
Uit onze analyse blijkt dat het niet mogelijk is om eenvoudig te voorspellen welk individu ontvankelijk
wordt voor extremistische ideeën of wie besluit om over te gaan tot het gebruik van geweld. Het is veeleer
een cumulatie van stimulerende (en afremmende) factoren die de kans op extremisme vergroten (of
verkleinen). Het is ook mogelijk om, voortbouwend op de basis van het huidige onderzoek, na te gaan of
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er een kantelpunt is wat betreft het aantal stimulerende factoren. Bijvoorbeeld: zijn mensen bij zes
stimulerende factoren nog in staat om weerstand te bieden, maar breekt dit af bij een zevende factor? Deze
invalshoek lijkt vruchtbaar te zijn geweest in de analyse van risicofactoren in criminologie. Het is ook
mogelijk om na te gaan of er bepaalde combinaties van factoren bestaat die de kans op extremisme bijzonder
sterk verhogen.

d) Netwerk-Analyse
Een andere manier om ordening aan te brengen in de literatuur over terroristische aanslagen betreft een
netwerk-analyse van de beschikbare data. Bij een dergelijke analyse wordt getracht relaties tussen
variabelen samen te vatten in een figuur waarin een netwerk staat. In een dergelijk figuur staan de variabelen
die met elkaar samenhangen dicht bij elkaar (bijvoorbeeld gevoelens van relatieve deprivatie, ervaren
groepsdreiging en waargenomen discriminatie), als in een cluster. Dat cluster kan dan weer samenhangen
met een ander cluster (bijvoorbeeld andere groepsfactoren). Het geeft op die manier informatie over de
centraliteit van factoren. Die centraliteit geeft informatie over het belang van die factor en dus de
geschiktheid van die factor om op te interveniëren.
Bijvoorbeeld, de Global Terrorism Database, die vaak gebruikt wordt in empirisch onderzoek, kan
als basis dienen voor een dergelijke netwerkanalyse van factoren. Er kan dan worden gekeken hoe sterk
bepaalde factoren samenhangen met uitkomstvariabelen, zoals aantal doden en gewonden bij een aanslag.
Het beidt inzicht in welke factoren met elkaar samenhangen en hoe centraal de rol is van dat cluster.

11.7.2 Aanbeveling 2: Mogelijk herhaalonderzoek
De door ons gehanteerde methode van systematische literatuur review met het gebruik van goedgedefinieerde steekwoorden maakt het relatief makkelijk om de gegevens over enige tijd te vernieuwen.
Dergelijke longitudinale systematische literatuur reviews worden vaker uitgevoerd voor criminologisch
onderzoek. Het voordeel daarvan is evident, want het geeft niet alleen de meest recente state-of-the-art
tussenstand wat betreft een onderzoeksgebied, het is ook informatief wat betreft het identificeren van
recente trends in de thema’s van onderzoek. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen blijken dat er in de loop van
de tijd aandacht is geweest voor de volgende thema’s bij radicalisering en terrorismeonderzoek, vanaf
9/11/2001: (1) Onderzoek naar Al Qaida (na 9/11); (2) onderzoek naar gewelddadige eenlingen (na Anders
Breivik); (3) onderzoek naar IS (na uitroepen van het Kalifaat); (4) onderzoek naar psychische stoornissen
bij terroristen, en mogelijk (5) nieuw onderzoek naar de gevolgen van corona-epidemie. Tevens is het
mogelijk om met een dergelijk longitudinaal onderzoek vast te stellen of er trends zijn per land. Zo is er
bijvoorbeeld meer aandacht voor extreemrechts terrorisme in de Verenigde Staten en Duitsland dan in
Nederland, maar mogelijk verandert dit in de loop van de tijd.
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11.7.3 Aanbeveling 3: Meer evaluatieonderzoek
Uit onze analyse van empirisch bevindingen over interventiemogelijkheden bleek dat een deel van dit
onderzoek zich op randvoorwaarden, obstakels en averechtse effecten richt, of op beschrijvingen van
instrumenten, zonder dat een daadwerkelijke evaluatie van een interventie aan bod komt. Grondige
evaluatiestudies zijn vooral de laatste jaren verschenen, zij het sporadisch. De aanbeveling voor meer van
dergelijk evaluatieonderzoek ligt daarom voor de hand.
Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de diverse aard van beschikbare interventies zoals
wij die hebben beschreven. Zo zijn meer vastomlijnde en begrensde interventies als trainingen, cursussen
of bezoeken aan tentoonstellingen makkelijker te evalueren dan hele deradicaliserings-trajecten, laat staan
meer relatiegebonden (en minder tijdsgebonden) interventies als de inzet van jongerenwerk of mentoren.
Dit vraagt om de ontwikkeling en inzet van meer verschillende (en wellicht ook minder gangbare)
evaluatiemethoden. Onderzoek als dat van Gielen (2019), naar zogenaamd ‘realistisch evalueren’ draagt
hieraan bij (zie ook Schulten, Vermeulen & Doosje, 2020), net als overkoepelende instrumenten als de
Toolkit Evidence-based Werken bij de preventie van radicalisering. 10

11.7.4 Aanbeveling 4: Pas op met voorspellen van ideeën en/ of gedrag van individuen
Dit onderzoek richt zich op processen die gerelateerd zijn aan de waarschijnlijkheid dat mensen
extremistische ideeën omarmen en/of extremistisch gedrag gaan vertonen. Het is eerder aangegeven, maar
het is van belang om nogmaals te benadrukken dat dergelijke waarschijnlijkheden helaas geen mogelijkheid
bieden tot exacte en causale voorspellingen. Ja, een vroeger vaak-gepeste jongen van 16 jaar met een sterke
behoefte aan groepslidmaatschap, die kennis maakt met een vriendelijke extreemrechtse groep jongeren zal
zich mogelijk aangetrokken voelen tot een dergelijke groep, maar het is niet mogelijk om dit 1-op-1 te
voorspellen. Een checklist waarop mensen kunnen worden gescoord, is weliswaar een aantrekkelijk idee,
maar helaas is de werkelijkheid vaak meer ingewikkeld. Ieder geval is uniek en betreft vaak een mix van
de door ons behandelde factoren, zoals de combinatie van een sterke behoefte aan zingeving, een
stimulerende sociale omgeving en een trigger factor, zoals het overlijden van een naaste in de familie.
Wanneer wij de behandelde factoren in combinatie beschouwen, ontstaat een complexe configuratie van
mogelijkheden. Dat zorgt ervoor dat wij ons bij het verklaren en voorspellen van radicalisering en
terrorisme bescheiden dienen op te stellen en ons moeten behoeden voor eenvoudige en eenzijdige
invalshoeken.

10

Deze toolkit is te vinden op https://www.socialestabiliteit.nl/si-toolkit/

193

11.7.5 Aanbeveling 5: Werk preventief aan persoonlijkheids- en weerbaarheidsgerelateerde factoren
Voorkomen is beter dan genezen; een cliché dat ook door dit onderzoek wordt bevestigd. Over succesvolle
interventies in de latere fasen is in de empirische literatuur relatief weinig te vinden. De meeste succesvolle
evaluaties die zijn uitgevoerd richten zich op preventieve initiatieven als trainingen, cursussen en
voorlichting. De enige interventies met bewezen impact in de groepsfase komen deels als mosterd na de
maaltijd: de deradicaliseringsprojecten die zijn geëvalueerd vonden vrijwel allemaal plaats in de
gevangenis, wanneer de extremist in kwestie mogelijk al schade heeft aangericht. Het lijkt daarom
raadzaam om in ieder geval in te zetten op preventieve maatregelen. En die maatregelen, zo blijkt zowel uit
de analyse van zowel de factoren die bijdragen aan radicalisering als de verschillende
interventiemogelijkheden, zouden vooral gericht moeten zijn op persoonlijks- en weerbaarheidsgerelateerde factoren zoals (de omgang met) basisbehoeften (zoals de behoefte aan rechtvaardigheid,
identiteit en sensatie), kennis en waarden, cognitieve complexiteit en emotionele copingsmechanismen. En
dit zijn op hun beurt ook allemaal factoren die reeds in ‘regulier beleid’ aan bod komen, in domeinen als
de zorg en het onderwijs. Naast de gespecialiseerde interventies die ongetwijfeld nodig blijven bij het
voorkomen van (verdere) radicalisering is het daarom ook raadzaam oog te blijven houden voor deze
‘alledaagse’ overheidstaken.

11.8 Literatuur buiten literatuurlijst ter ondersteuning van dit hoofdstuk
Schulten, N., Vermeulen, F. F., & Doosje, B. (2020). Preventing polarization: An empirical evaluation of
a dialogue training. Cogent Social Sciences, 6:1, 1821981. DOI: 10.1080/23311886.2020.1821981
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Bijlage 1 – Tabel 1 tags in Mendeley
Tabel 1.
Tags in Mendeley.
Tag

Omschrijving

Include

Geïncludeerd voor de kwalitatieve synthese.

Exclude

Geëxcludeerd in de relevantie-fase PRISMA.

Phases_Vulnerability

Onderzoek geeft inzicht over radicalisering in de
gevoeligheidsfase.

Phases_Group

Onderzoek geeft inzicht over radicalisering in de
groepsfase.

Phases_Action

Onderzoek geeft inzicht over radicalisering in de
actiefase.

Interventions_Vulnerability

In het artikel is een interventie onderzocht gericht op
mensen in de gevoeligheidsfase. Hieronder vallen ook
preventiestudies.

Interventions_Group

In het artikel is een interventie onderzocht gericht op
mensen in de groepsfase.

Interventions_Action

In het artikel is een interventie onderzocht gericht op
mensen in de actiefase. Hieronder vallen veelal studies
naar veroordeelde terroristen.

Interventions_Advise

In het artikel wordt een belangrijke suggestie gedaan voor
CTER-interventies.

Interventions_Phase_Not_Specified

In het artikel is een interventie onderzocht, waarbij niet
specifiek is vermeld in welke fase de deelnemers zich
bevinden.

Ideology_Leftwing

In het artikel is extreemlinks extremisme onderzocht.

Ideology_Rightwing

In het artikel is extreemrechts extremisme onderzocht.

Ideology_IslamicRadicalism

In het artikel is islamitisch extremisme onderzocht.

Ideology_Separist

In het artikel is separatistisch extremisme onderzocht.

Ideology_SingleCase

In het artikel is single case extremisme onderzocht.

Ideology_Other

In het artikel is extremisme onderzocht, anders dan
extreemlinks,

extreemrechts,

separatistisch, en single case.
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radicale

islam,

Capacity

In het artikel is een capaciteitsfactor onderzocht. Dit zijn
vaardigheden of kennis die iemand verkrijgt wat de
extreme of radicale acties faciliteert. Bijvoorbeeld:
training, kennis, vaardigheden.

Group

In het artikel is een groepsfactor onderzocht. Dit zijn
eigenschappen

van

ideologie)

processen

of

radicaliseringsproces

groepen
van

(bijv.

groepsgrootte,

groepen

beïnvloeden.

die

het

Bijvoorbeeld:

groepsdenken, wij-versus-zij denken, invloed van
leeftijdsgenoten.
Opportunity

In het artikel is een gelegenheidsfactor onderzocht. Dit
zijn factoren die het makkelijker of moeilijker maken
radicale acties uit te voeren. Bijvoorbeeld: surveillance,
gevangenisstraf.

Personality

In het artikel is een persoonlijkheidsfactor onderzocht.
Dit zijn eigenschappen van het individu, zoals een
dominante psychologische behoefte (behoefte aan
gerechtigheid, behoefte aan sensatie), of structurele
mentale gezondheidsproblemen (zoals depressie, PTSS).

Resilience_affective

In het artikel is een emotionele weerbaarheidsfactor
onderzocht. Dit zijn emotionele eigenschappen die een
persoon of groep minder vatbaar maken voor radicale
ideeën of gedrag. Bijvoorbeeld: angst.

Resilience_cognitive

In het artikel is een cognitieve weerbaarheidsfactor
onderzocht. Dit zijn cognitieve eigenschappen die een
persoon of groep minder vatbaar maken voor radicale
ideeën of gedrag. Bijvoorbeeld: kritisch nadenken.

Resilience_behavior

In het artikel is een gedragsmatige weerbaarheidsfactor
onderzocht. Dit zijn gedragsmatige eigenschappen die
een persoon of groep minder vatbaar maken voor radicale
ideeën of gedrag. Bijvoorbeeld: nieuws volgen.

Structural

In het artikel is een structurele factor onderzocht. Dit zijn
(macro) achtergrond factoren zoals armoede in een land,
of aanwezigheid van een democratische rechtsstaat.
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Demographic

In het artikel is een demografische factor onderzocht. Dit
zijn achtergrond factoren zoals sociaaleconomische
status, opleidingsniveau, criminele geschiedenis, leeftijd,
geslacht, of religie.

Trigger

In het artikel is een triggerfactor onderzocht. Dit zijn
concrete evenementen die het radicaliseringsproces in
gang

brengen,

versnellen,

of

doen

omkeren.

Bijvoorbeeld: de dood van een naaste.
Qualitative_case_study

De onderzoeksmethode in dit artikel is een case study.
Hierin wordt één individu (of enkele individuen)
onderzocht.

Qualitative_video_text_photo_webpage

De onderzoeksmethode in dit artikel is het analyseren van
video’s, teksten, foto’s, of webpagina’s.

Qualitative_interview

De onderzoeksmethode in dit artikel is het afnemen van
interview(s).

Qualitative_Archive

De onderzoeksmethode in dit artikel is een archiefstudie.

Qualitative_Focusgroup

De onderzoeksmethode in dit artikel is een focusgroep.
Hierbij worden meerdere deelnemers tegelijk in een
groep bevraagd naar hun opvattingen of ervaringen.

Qualitative_Fieldstudy

De onderzoeksmethode in dit artikel is een veldstudie.
Hierbij wordt het onderzoek uitgevoerd ‘in het echt’ en
niet in een gemaakte lab-setting.

Qualitative_Ethnographic

De onderzoeksmethode in dit artikel is een etnografisch
onderzoek. Hierbij maakt de onderzoeker deel uit van de
leefomgeving van de onderzochte doelgroep.

Qualitative_Field_participation

De

onderzoeksmethode

in

dit

artikel

is

een

veldparticipatie. Hierbij maakt de onderzoeker deel uit
van de doelgroep: de onderzoeker is naast observant ook
deelnemer.
Qualitative_other

De onderzoeksmethode in dit artikel is kwalitatief van
aard, en valt niet onder een van bovenstaande methoden.

Quantitative_Simulation

De onderzoeksmethode in dit artikel is een simulatie.
Hierbij wordt data of een model gesimuleerd door een
computer (doorgaans op basis van bestaande data).
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Quantitative_(re)analyisis_database

De onderzoeksmethode in dit artikel is een (her)analyse
van een database.

Quantitative_survey

De onderzoeksmethode in dit artikel is een vragenlijst.

Quantitative_Fieldexperiment

De

onderzoeksmethode

in

dit

artikel

is

een

veldexperiment. Hierbij wordt een experimentele opzet
uitgevoerd in een natuurlijke setting, buiten het lab.
Quantitative_Labstudy

De onderzoeksmethode in dit artikel is een lab-studie.

Quantitative_Correlational

De onderzoeksmethode in dit artikel is een correlationele
onderzoeksopzet. Hierbij wordt het verband tussen twee
of meer dingen gemeten, waarbij geen uitspraken over
causaliteit kunnen worden gedaan.

Quantitative_Cohortstudy

De onderzoeksmethode in dit artikel is een cohortstudie.
Dit is een longitudinaal onderzoek waarbij mensen uit een
bepaalde leeftijdsgroep meerdere malen onderzocht
worden.

Quantitative_Timeseries

De onderzoeksmethode in dit artikel is een timeseries
design.

Dit

is

een

onderzoek

met

meerdere

meetmomenten.
Quantitative_Crosssectional

De onderzoeksmethode in dit artikel is een crosssectionele onderzoeksopzet. Hierbij worden twee of meer
groepen deelnemers op één meetmoment met elkaar
vergeleken.

Quantitative_Quasi_experiment

De onderzoeksmethode in dit artikel is een quasiexperiment. Hierbij wordt een experiment uitgevoerd met
twee (of meer) groepen. De deelnemers zijn niet at
random verdeeld over de groepen, maar op natuurlijke
wijze ontstaan.

Quantitative_RCT

De onderzoeksmethode in dit artikel is een randomized
controlled trial (RCT). Dit is een experiment waarbij de
deelnemers at random verdeeld zijn over de groepen.

Quantitative_N=1

De onderzoeksmethode in dit artikel is een N = 1 studie.
Hierbij wordt één individu (of enkele individuen)
onderzocht op met relatief veel meetmomenten. De data

198

is gekwantificeerd om zo statistische analyses te kunnen
uitvoeren.
Quantitative_Structured_Observation

De

onderzoeksmethode

in

dit

artikel

is

een

gestructureerde observatie. Hierbij worden deelnemers
geobserveerd met een vooropgesteld observatieschema.
Quantitative_Structured_Interview

De onderzoeksmethode in dit artikel is een gestructureerd
interview. Hierbij worden deelnemers geïnterviewd met
een vooropgesteld interviewschema.

Quantitative_validation

De

onderzoeksmethode

in

validatiestudie.

Hierbij

meetinstrument

onderzocht

dit
wordt
op

artikel
een

is

een

(nieuw)

validiteit

en

betrouwbaarheid.
Quantitative_replication

De

onderzoeksmethode

in

dit

artikel

is

een

replicatiestudie. Hierbij wordt een eerder uitgevoerd
onderzoek herhaald met een nieuwe doelgroep.
Quantitative_pilot

De onderzoeksmethode in dit artikel is een pilotstudie.
Dit is een klein vooronderzoek om een eerste indruk te
krijgen van het onderzoeksgebied.

Quantitative_other

De onderzoeksmethode in dit artikel is kwantitatief van
aard, en valt niet onder een van bovenstaande methoden.

Online

De radicalisering beschreven in dit artikel heeft online
plaatsgevonden.

Bijvoorbeeld:

online

propaganda,

bezoeken van extremistische websites.
Offline

De radicalisering beschreven in dit artikel heeft offline (in
het echt) plaatsgevonden.

Noot. Dit zijn de tags die gegeven zijn aan de artikelen in Mendeley. Elke studie heeft één of meerdere tags
toegeschreven gekregen. Op deze manier is bijgehouden waar alle onderzoeken over gaan, en hoe het is
onderzocht.
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Karstedt, S. (1997). Frühe NSDAP-Mitglieder 1923 bis 1933 – Junge Rechte 1980 bis 1994: Eine
biographische Analyse zweier Generationen deutscher Rechtsextremisten. Soziale Welt, 48, 231–
251.

228

Kassimeris, G. (2019). Greece’s Ulrike Meinhof: Pola Roupa and the Revolutionary Struggle. Studies in
Conflict and Terrorism, 1–14. https://doi.org/10.1080/1057610X.2019.1620470
Kavanagh, J. (2011). Selection, availability, and opportunity: The conditional effect of poverty on terrorist
group

participation.

Journal

of

Conflict

Resolution,

55(1),

106–132.

https://doi.org

/10.1177/0022002710374713
Keenan, K. (2018). Rethinking place in the study of societal responses to terrorism: Insights from Boston,
Massachusetts (USA). Urban Studies, 55(2), 461–480. https://doi.org/10.1177 /0042098016643285
Kenney, M., Coulthart, S., & Wright, D. (2017). Structure and Performance in a Violent Extremist Network:
The

Small-world

Solution.

Journal

of

Conflict

Resolution,

61(10),

2208–2234.

https://doi.org/10.1177/0022002716631104
Kerodal, A. G., Freilich, J. D., & Chermak, S. M. (2016). Commitment to Extremist Ideology: Using Factor
Analysis to Move beyond Binary Measures of Extremism. Studies in Conflict and Terrorism, 39(7–
8), 687–711. https://doi.org/10.1080/1057610X.2016.1141012
Khan, K. M., & Nhlabatsi, A. (2017). Identifying Common Behavioural Traits of Lone-Wolves in Recent
Terrorist Attacks in Europe. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic,
Business and Industrial Engineering, 11(7), 1745–1748.
Khusrav, G., Todd, S., & Donggyu, S. (2013). Common drivers of transnational terrorism: Principal
component

analysis.

Economic

Inquiry,

51(1),

707–721.

https://doi.org/10.1111/j.1465-

7295.2012.00469.x
Kiendrebeogo, Y., & Ianchovichina, E. (2019). Who justifies attacks on civilians? Analysis of attitudes
toward terrorism based on value surveys. Review of Development Economics, 23(4), 1580–1603.
https://doi.org/10.1111/rode.12614
Kimhi, S., & Even, S. (2004). Who are the p=Palestinian suicide bombers? Terrorism and Political
Violence, 16(4), 815–840. https://doi.org/10.1080/095465590899740
King, M., Noor, H., & Taylor, D. M. (2011). Normative support for terrorism: The attitudes and beliefs of
immediate relatives of Jema’ah Islamiyah members. Studies in Conflict and Terrorism, 34(5), 402–
417. https://doi.org/10.1080/1057610X.2011.561471
King, R. D., & Sutton, G. M. (2013). High times for hate crimes: Explaining the temporal clustering of
hate-motivated offending. Criminology, 51(4), 871–894. https://doi.org/10.1111 /1745-9125.12022
King, S., Endres, J., Schwaß, M., Stemmler, M., Lauchs, L., & Armborst, A. (2018). Prisoners with Islamist
Relations: Are Prisoner Files a Valuable Data Source for Individual Assessment and for Research?
International Journal of Developmental Sciences, 12(1–2), 129–141. https://doi.org /10.3233/DEV170243

229

Klausen, J. (2015). Tweeting the Jihad: Social media networks of Western foreign fighters in Syria and
Iraq.

Studies

in

Conflict

and

Terrorism,

38(1),

1–22.

https://doi.org/10.1080

/1057610X.2014.974948
Klausen, J., Campion, S., Needle, N., Nguyen, G., & Libretti, R. (2016). Research Note: Toward a
Behavioral Model of “Homegrown” Radicalization Trajectories. Studies in Conflict and Terrorism,
39(1), 67–83. https://doi.org/10.1080/1057610X.2015.1099995
Klein, A. (2019). From Twitter to charlottesville: Analyzing the fighting words between the alt-Right and
Antifa. International Journal of Communication, 13, 297–318.
Klein, B. R., Gruenewald, J., & Smith, B. L. (2017). Opportunity, Group Structure, Temporal Patterns, and
Successful Outcomes of Far-Right Terrorism Incidents in the United States. Crime and Delinquency,
63(10), 1224–1249. https://doi.org/10.1177/0011128716654925
Klein, G. R. (2016). Ideology isn’t everything: Transnational terrorism, recruitment incentives, and attack
casualties.

Terrorism

and

Political

Violence,

28(5),

868–887.

https://doi.org/10.1080

/09546553.2014.961635
Kleinmann, S. M. (2012). Radicalization of homegrown Sunni militants in the United States: Comparing
converts

and

non-converts.

Studies

in

Conflict

and

Terrorism,

35(4),

278–297.

https://doi.org/10.1080/1057610X.2012.656299
Kluch, S. P., & Vaux, A. (2016). The non-random nature of terrorism: An exploration of where and how
global trends of terrorism have developed over 40 years. Studies in Conflict and Terrorism, 39(12),
1031–1049. https://doi.org/10.1080/1057610X.2016.1159070
Knight, S., Keatley, D., & Woodward, K. (2019). Comparing the Different Behavioral Outcomes of
Extremism: A Comparison of Violent and Non-Violent Extremists, Acting Alone or as Part of a
Group. Studies in Conflict and Terrorism, 1–22. https://doi.org/10.1080 /1057610X.2019.1680192
Knight, S., Woodward, K., & Lancaster, G. L. J. (2017). Violent versus nonviolent actors: An empirical
study of different types of extremism. Journal of Threat Assessment and Management, 4(4), 230–
248. https://doi.org/10.1037/tam0000086
Koehler, D. (2014a). German Right-Wing Terrorism in Historical Perspective. A First Quantitative
Overview of the ‘Database on Terrorism in Germany (Right-Wing Extremism)’—DTG Project.
Perspectives on Terrorism, 8(5), 48–58.
Koehler, D. (2014b). The Radical Online: Individual Radicalization Processes and the Role of the Internet.
Journal for Deradicalization, 1, 116–134.
Koehler, D. (2019). Switching Sides: Exploring Violent Extremist Intergroup Migration Across Hostile
Ideologies. Political Psychology, 41(3), 499–515. https://doi.org/10.1111/pops.12633

230

Kollias, C., Messis, P., Mylonidis, N., & Paleologou, S. M. (2009). Terrorism and the effectiveness of
security spending in Greece: Policy implications of some empirical findings. Journal of Policy
Modeling, 31(5), 788–802. https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2008.09.008
Kortam, M. (2017). From Cognitive Environment to French Youth Engagement in Jihad. Global Policy, 8,
100–105. https://doi.org/10.1111/1758-5899.12433
Krieg, Y., & Kliem, S. (2019). Rechtsextremismus unter Jugendlichen in Niedersachsen. Monatsschrift für
Kriminologie und Strafrechtsreform, 102(2), 135–153. https://doi.org/10.1515 /mks-2019-2017
Krieger, T., & Meierrieks, D. (2010). Terrorism in the worlds of welfare capitalism. Journal of Conflict
Resolution, 54(6), 902–939. https://doi.org/10.1177/0022002710367885
Krieger, T., & Meierrieks, D. (2015). The rise of capitalism and the roots of anti-American terrorism.
Journal of Peace Research, 52(1), 46–61. https://doi.org/10.1177/0022343314552940
Krieger, T., & Meierrieks, D. (2019). Income inequality, redistribution and domestic terrorism. World
Development, 116, 125–136. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.12.008
Kropiunigg, U. (2013). Framing radicalization and deradicalization: A case study from Saudi Arabia. The
Journal of Individual Psychology, 69(2), 97–117.
Krueger, A. B. (2008). What makes a homegrown terrorist? Human capital and participation in domestic
Islamic

terrorist

groups

in

the

U.S.A.

Economics

Letters,

101(3),

293–296.

https://doi.org/10.1016/j.econlet.2008.09.008
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Bijlage 3 – Coderingen Extremistisch Denken en Doen
Zie het bijgevoegde Excel document getiteld “Coderingen Extremistisch Denken en Doen”. Hierin is
weergegeven voor elke geïncludeerde studie welke tags in Mendeley zijn toegekend.
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