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Inleiding
De aanslagen in Parijs op 13 november 2015 en in Brussel op 22 maart

2016 hebben het besef versterkt dat de strijd in Syrië en delen van Irak

ook een continue bedreiging is voor de veiligheid van Europese bur-

gers. Het zijn vooral de terugkerende Syriëgangers die de veiligheids-

diensten zorgen baren. Volgens een recent rapport van het Internatio-

nal Centre for Counter-Terrorism (ICCT) zijn er in totaal 3.900 tot

4.300 mensen uit EU-landen (ongeveer 200 uit Nederland) afgereisd

naar de oorlog in Syrië en Irak. Circa 30% is inmiddels teruggekeerd

naar het land van herkomst (Van Ginkel & Entenmann 2016). Het rap-

port maakt duidelijk dat repressie vooropstaat in het antiterreurbeleid

in Europa, ofschoon regeringen erkennen dat preventie van radicalise-

ring belangrijk is.

Maar voor preventie van radicalisering is meer inzicht nodig in de oor-

zaken ervan, naast meer aandacht voor re-integratie van terugkeer-

ders, veelal na een periode van detentie. Hoewel overheden met aller-

lei bestuurlijke en wettelijke maatregelen het net rond vertrekkende en

terugkerende Syriëgangers proberen te sluiten, is daarmee de voe-

dingsbodem voor radicalisering en extremisme niet verdwenen. Welke

groepen en individuen zijn ontvankelijk voor de boodschap van Isla-

mitische Staat (IS) en welke factoren geven nu de doorslag in een pro-

ces van radicalisering? In dit themanummer van Justitiële verkennin-

gen wordt uitgebreid ingegaan op dit vraagstuk. Er is tevens aandacht

voor de werkwijze van jihadistische netwerken en het re-integratie-

vraagstuk.

In het eerste artikel laat Bob de Graaff zien dat IS gebruik maakt van

een apocalyptisch narratief om aanhangers te trekken en zijn bestaan

te legitimeren. De beweging is daarin niet uniek. Het artikel geeft his-

torische voorbeelden van apocalyptische bewegingen in het christen-

dom en westerse ideologieën. Apocalyptische verhalen beloven een

einde der tijden waarin de goede elementen eindelijk zullen winnen

van de krachten van het kwaad en er vervolgens een definitieve heils-

staat wordt bereikt. De auteur onderscheidt vier verschillende typen

apocalyptici, van wie enkel de fanatici menen dat het gebruik van

geweld gelegitimeerd is om het heilsrijk naderbij te brengen. Het

gebruik van dit narratief kan verklaren waarom IS zoveel succesvoller

aanhangers trekt dan Al Qaida.
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Vervolgens kijken we op meer individueel niveau naar de aantrek-

kingskracht van gewelddadige, radicale bewegingen in een bijdrage

van Allard Feddes, Lars Nickolson en Bertjan Doosje. Zij onderzoch-

ten welke factoren een proces van radicalisering bij een individu kun-

nen triggeren en ontwierpen een model van triggerfactoren. In dit

model worden triggerfactoren onderscheiden op microniveau (indi-

vidu), mesoniveau (groep) en macroniveau (maatschappij). De

auteurs betogen dat het belangrijk is oog te hebben voor persoonlijke

kenmerken als leeftijd, gender en de aard van de onderliggende moti-

vatie voor radicalisering. Voor wat betreft motivatie wordt onder-

scheid gemaakt tussen sensatiezoekers, rechtvaardigheidszoekers,

identiteitszoekers en zingevingszoekers.

Fiore Geelhoed en Richard Staring deden onderzoek naar de aantrek-

kingskracht van het islamitisch jihadisme op Turks-Nederlandse jon-

geren. Op het eerste gezicht heeft deze groep veel kenmerken die vaak

als verklaring voor radicalisering en extremisme worden gegeven,

zoals een achtergestelde positie op de arbeidsmarkt en in het onder-

wijs. Ook worden deze jongeren steeds vaker geconfronteerd met

wantrouwen en uitsluiting. Een kenmerk van Turks-Nederlandse jon-

geren is hun sterke gerichtheid op de eigen etnische groep binnen de

Nederlands-Turkse gemeenschap als geheel. Opvallend is dat de jon-

geren niet of nauwelijks worden aangetrokken door radicalisme of

extremisme. De auteurs opperen dat de mogelijkheden voor politieke

participatie die door Turkse Nederlanders relatief veel worden

gebruikt, een uitlaatklep bieden voor onvrede over hun eigen maat-

schappelijke positie. Daarbij leidt de sterk interne gerichtheid van

deze jongeren weliswaar tot spanningen tussen verschillende Turkse

religieuze en politieke groepen in Nederland, maar bieden deze

gemeenschappen tegelijkertijd een sterke positieve identiteit en het

gevoel ergens bij te horen.

Hierna verleggen we de aandacht naar de bestrijding van jihadistisch

terrorisme met een bijdrage van Jasper de Bie. Hij onderzocht de

werkwijze van jihadistische netwerken in de periode 2000-2013 aan de

hand van data uit 28 politieonderzoeken en 51 interviews met politie-

onderzoekers, officieren van justitie, advocaten, imams en medewer-

kers van asielcentra en gevangenissen. Zijn bevindingen laten zien

welke veranderingen jihadistische netwerken in deze periode hebben

ondergaan en hoe dit van invloed is geweest op de werkwijze van deze

netwerken.
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Beatrice de Graaf en Daan Weggemans doen verslag van hun onder-

zoek naar de maatschappelijke re-integratie van (voormalige) vanwege

terrorisme veroordeelde gedetineerden. Welke factoren dragen bij aan

een succesvolle re-integratie en welke juist niet, zo is de leidende

vraag in dit verkennende, kwalitatieve onderzoek. De bevindingen zijn

gebaseerd op semigestructureerde interviews met betrokken professi-

onals en voormalige gedetineerden met een jihadistische achtergrond,

evenals op informatie uit open bronnen, zoals krantenberichten, bio-

grafieën en documentaires.

We besluiten dit themanummer met een beschouwing van Jelle van

Buuren. Hij betoogt dat wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken

van radicalisering en extremisme vaak blijft steken in bestudering van

de verschijningsvormen daarvan door afzonderlijke disciplines, terwijl

het wellicht vruchtbaarder zou zijn op zoek te gaan naar meer omvat-

tende verklaringen die een relatie leggen met bredere maatschappe-

lijke ontwikkelingen. De veelal onuitgesproken veronderstelling dat

het geweld van radicale eenlingen en school shooters een heel ander

fenomeen betreft dan het geweld van islamitische jihadisten zou juist

object van onderzoek moeten zijn. Een aanknopingspunt voor een

dergelijke analyse biedt het concept van ‘de radicale verliezer’, zoals

geïntroduceerd door de dichter/schrijver/filosoof Hans Magnus

Enzensberger. De radicale verliezer zondert zich af, wordt onzicht-

baar, koestert zijn (zelf)haat en wacht af tot zijn tijd gekomen is, om

vervolgens te ‘exploderen’. Het jihadistisch extremisme is in deze visie

een kracht die deze radicale verliezers kan verenigen in een collectief.

Deze gefrustreerde en rancuneuze individuen kunnen worden gezien

als het product van een postpolitieke, geïndividualiseerde samenle-

ving waarin persoonlijk (maatschappelijk) succes vooropstaat en het

denken over jezelf als een ‘merk’ wordt aangemoedigd.

Dit themanummer is tot stand gekomen in samenwerking met het

Centre for Information and Research on Organised Crime (CIROC),

dat op 20 januari 2016 een seminar ‘Radicalisering en terrorisme’ hield

in Utrecht. Een deel van de auteurs die een bijdrage leverden aan dit

themanummer, gaf daar een lezing. De redactie is met name Edwin

Kruisbergen, WODC-onderzoeker en organisator van het seminar,

erkentelijk voor zijn inbreng bij de totstandkoming van dit thema-

nummer.

Marit Scheepmaker
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