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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.

doi: 10.5553/JV/016758502016042002001
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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.

doi: 10.5553/JV/016758502016042002001
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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

doi: 10.5553/JV/016758502016042002001
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IS en zijn voorgangers:
gewelddadig radicalisme in
historisch perspectief

B.G.J. de Graaff *

Zo’n negentig jaar nadat het islamitische kalifaat ten einde kwam, riep

Aboe Bakr al-Baghdadi op 29 juni 2014 in Mosul een nieuw, wereld-

wijd, kalifaat uit. Met deze proclamatie wekte de top van Islamitische

Staat (IS) bij een deel van de moslims wereldwijd een gevoel van her-

wonnen trots na een lange periode van vernedering en achterstelling.

Deze lokroep leidde tot een grotere stroom jihadgangers dan bij voor-

afgaande jihadistische conflicten. Wat was de toverformule waarmee

dit IS lukte? IS benadrukt in zijn communicatie dat het kalifaat zich

bevindt in het gebied dat volgens islamitische voorstellingen de locatie

van de eindstrijd tussen goed en kwaad en de vestiging van het heils-

rijk zal zijn. Het internettijdschrift van de beweging, dat in verschil-

lende talen verschijnt, heet bijvoorbeeld Dabiq, genoemd naar de

plaats waar die finale afrekening tussen de heerscharen van goed en

kwaad zal plaatsvinden, een plaats die ook in handen is van IS. IS is

ook een mengeling van het uitmeten van slachtofferschap van mos-

lims en het uitventen van gruwelijk geweld tegen andersdenkenden.

Anders gezegd: slachtofferschap rechtvaardigt daderschap. Deze vorm

van counter-humiliation is bij uitstek een formule die bij apocalypti-

sche bewegingen in zwang is: aan het einde der tijden zullen de eer-

sten de laatsten zijn en de laatsten zullen de eersten worden. Dit is dus

niet nieuw. Het gaat om de gebruikmaking van een verhaal waarin een

heilsrijk als laatste stadium van de geschiedenis wordt verkondigd, een

narratief waarmee wordt aangezet tot het gebruik van geweld. IS

bedient zich van verhaalelementen die al eeuwenlang worden benut

om mensen aan te zetten tot het gebruik van geweld om een heilsrijk

* Prof. dr. Bob de Graaff is hoogleraar inlichtingen- en veiligheidsstudies aan de
Nederlandse Defensieacademie te Breda en de Universiteit Utrecht. Van 2007 tot 2009
was hij hoogleraar terrorisme en contraterrorisme aan de Campus Den Haag van de
Universiteit Leiden, waar hij het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme (CTC)
oprichtte.

doi: 10.5553/JV/016758502016042002002
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naderbij te brengen, of het nu gaat om christelijke, seculiere of islami-

tische varianten (De Graaff 2012).

Apocalyptici in soorten en maten

Verhalen over zo’n eindrijk zijn van alle windstreken en alle geloofs-

overtuigingen. Ze komen dan ook al duizenden jaren voor. Zulke apo-

calyptische verhalen beloven een einde der tijden waarin de goede ele-

menten eindelijk zullen winnen van de krachten van het kwaad en ver-

volgens een definitieve heilsstaat wordt bereikt. In religieuze varianten

van dit apocalyptische verhaal is het God die een heilsplan met de

mensheid voorheeft en ingrijpt in de aardse poel van ellende. In secu-

liere varianten neemt de geschiedenis, hetzij door menselijk handelen,

hetzij door collectieve krachten, een loop naar een definitieve toe-

stand die zaligmakend is (De Graaff 2012).

Nu is het niet zo dat alle apocalyptici gewelddadig zijn. In grote lijnen

kan men vier groepen onderscheiden (De Graaff 2012, p. 19-20). De

eerste groep vindt dat de mens de bepaling van het einde der tijden

moet overlaten aan God of het verloop van de geschiedenis. Men zou

hen de deterministen kunnen noemen, met een verwijzing naar Marx,

die meende dat een aantal economische stadia moest worden doorlo-

pen voordat het stadium van de bourgeoisie plaats zou maken voor de

uiteindelijke heilzame dictatuur van het proletariaat.

Een tweede groep is van oordeel dat mensen weliswaar geen invloed

hebben op het moment waarop het paradijselijke einde der tijden zich

aandient, maar dat zij wel kunnen proberen met kleine stapjes en

goede daden een eind op te schieten in de gewenste richting. We zou-

den hen de reformisten kunnen noemen.

Een derde groep meent dat de wereld zo verdorven is dat het een illu-

sie is haar als mensen beter te kunnen maken. Goedgezinden kunnen

echter wel in afzondering van de boze wereld proberen met elkaar een

zo paradijselijk mogelijke voorafspiegeling van de heilsstaat te creë-

ren. Dit hebben mensen bijvoorbeeld gedaan in zelf gestichte kolo-

nies; vandaar dat men hen als de kolonisten zou kunnen betitelen.

Deze drie groepen hanteren geen geweld om het heilsrijk naderbij te

brengen. Dat doet echter wel de vierde groep: de fanatici. Zij zijn ervan

overtuigd dat God een handje moet worden geholpen of het geschied-

doi: 10.5553/JV/016758502016042002002
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verloop moet worden bespoedigd. Fanatici zijn dus voluntaristen: zij

wachten niet af, maar leggen de geschiedenis hun wil op.

Waarom en hoe deze vierde groep dit doet, is onderwerp van dit arti-

kel. Om de handelwijze van fanatici beter te begrijpen is het noodza-

kelijk de apocalyptische verhaalelementen in kaart te brengen.

De ingrediënten van het apocalyptische verhaal

Hoewel we verder in de tijd terug zouden kunnen gaan op zoek naar

oerbronnen van het apocalyptische verhaal, is het uitgangspunt hier:

het boek Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, toegeschreven

aan Johannes van Patmos, waarin we alle apocalyptische verhaalele-

menten aantreffen. Johannes dankt de toevoeging ‘van Patmos’ aan

het feit dat de Romeinse machthebbers hem aan het eind van de eer-

ste eeuw na Christus wegens zijn christelijke overtuiging naar dit

eiland verbanden. Daarmee hebben we al dadelijk een van de kenmer-

ken van veel auteurs van apocalyptische narratieven te pakken: het

gaat vaak om sociaal uitgeslotenen, niet zelden mensen die gevangen

zijn gezet. Zij voelen een sterke neiging om het degenen die hen op

deze manier hebben vernederd betaald te zetten. Hun resten binnen

de feitelijke of gedroomde gevangenis echter nog maar twee wapenen

voor deze vorm van revanche: hun fantasie en het woord.

Zij gebruiken die wapens om hun persoonlijke vernedering te koppe-

len met een groep waaraan zij zich verwant voelen en die in hun ogen

eveneens wordt vernederd. In het geval van Johannes waren dit de

vervolgde christenen. Zijn boek was enerzijds bedoeld om die ver-

volgde christenen te troosten: aan het einde der tijden zullen de laat-

sten van nu de eersten worden en de eersten van nu – de ongelovigen,

de machthebbers, de rijken – zullen de laatsten worden. En er is nog

een troost voor de onderdrukten: hoe nijpender hun omstandigheden,

des te spoediger zal de eindtijd een aanvang nemen. Daarvoor moet

eerst nog wel slag worden geleverd tussen de krachten van goed en

kwaad. Omdat de goeden God aan hun zijde hebben, zullen zij uitein-

delijk winnen. En de vroegere heersers en machtigen zullen branden

in de hel. Het einde der tijden brengt dus niet een soort egalitaire

samenleving. Fanatici gaan altijd uit van een paradijs voor hun groep.

De anderen kunnen niet genoeg lijden. Leedvermaak over hun lot viert

vaak hoogtij in apocalyptische geschriften als dat van Johannes van

doi: 10.5553/JV/016758502016042002002
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Patmos. In dit verband wordt ook wel de term ‘apocalyptische jouïs-

sance’ gehanteerd (Eagleton 2005, p. 111). Tegelijk mag Johannes in

het boek Openbaring een blik vooruitwerpen op deze heilsstaat, een

soort hemelse sightseeing. Ook dit element van een soort Mozes, die

vanaf een berg het beloofde land van de toekomst ziet, komt in veel

apocalyptische verhalen voor.

Dit heeft een specifieke functie. Apocalyptische vertellers plaatsen de

wereld van nu, dat wil zeggen de wereld van het onrecht, tegenover

een ideale wereld waarin gerechtigheid heerst. In het geval van het Bij-

belboek Openbaring brengt God die gerechtigheid door, gesteund

door de ware gelovigen, eerst de strijd tegen het kwaad aan te gaan en

vervolgens op de dag des oordeels de schapen van de bokken te schei-

den. Elke religie kent zo’n onderscheid tussen de reële wereld en de

ideële wereld, maar apocalyptische fanatici maken deze spanning tus-

sen onrecht en gerechtigheid zo groot dat het immoreel wordt om niet

die reële wereld kort en klein te slaan, zodat er ruimte ontstaat voor de

nieuwe ideële wereld.

Deze strijd tussen goed en kwaad is binair: er is geen plaats voor een

tussenstroming. Zo mogelijk nog krachtiger dan tegen de kwaden van

de aarde gaat Johannes tekeer tegen de neutralen of ‘lauwen’. Onver-

schilligheid is apocalyptische fanatici een doorn in het oog. Zo ont-

staat een zeer scherpe wij-zij-tegenstelling. En hoe groter de

(betuigde) liefde voor de eigen groep, des te groter is de haat jegens de

anderen, die immers in de weg staan aan de voltrekking van de

gerechtigheid waarop de ware gelovigen en onderdrukten aanspraak

maken.

Apocalyps in Europa

In het voorafgaande vielen de termen ware gelovigen en onderdrukten

min of meer samen. Dit is begrijpelijk in de context waarin Johannes

van Patmos zijn Bijbelboek schreef. Christenen werden achtergesteld

en vervolgd in het Romeinse Rijk, al was dat niet zo hevig ten tijde van

Johannes als hij ons wil doen geloven. Als de christenen zouden leven

volgens de regels zoals Johannes die zag, mochten zij geen gebruik

maken van het geld van de Romeinen, die op hun munten de keizer als

een goddelijke figuur afbeeldden. Aldus ontstond een tegenstelling

tussen enerzijds macht, rijkdom en het verkeerde geloof en anderzijds

doi: 10.5553/JV/016758502016042002002
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machteloosheid, armoede en het ware geloof, waarbij de laatsten uit-

eindelijk zouden winnen. Het verhaal van Johannes beloofde wat we

vandaag de dag empowerment zouden noemen. Door deze tegenstel-

ling van een injustice frame en een justice frame was het verhaal van

Johannes dus niet een zuiver religieus verhaal, maar tegelijk een ver-

haal waar een subversieve werking van kon uitgaan op de bestaande

aardse machtsverhoudingen. Toen later in het Romeinse Rijk de chris-

telijke kerk min of meer staatskerk werd, spanden kerkvorsten zich

dan ook in om een subversieve, aardse uitleg van Openbaring de kop

in te drukken. Dit lukte tot aan de dertiende eeuw.

Daarna volgden enkele eeuwen waarin met regelmaat gewelddadige

apocalyptische bewegingen de kop opstaken in Zuid-, West- en Mid-

den-Europa, bijvoorbeeld in het Italiaanse Florence eind vijftiende

eeuw onder leiding van de dominicaanse monnik Savonarola. Een

ander voorbeeld zijn de taborieten, die in de eerste helft van de vijf-

tiende eeuw in Bohemen religieus-extremistische opvattingen paar-

den aan strategisch vernuft, waardoor zij vijandelijke legers lange tijd

de baas waren. Strategisch inzicht was niet de sterke kant van Thomas

Müntzer, die zich met zijn apocalyptische verwachting aan het hoofd

van een boerenleger plaatste tijdens de Duitse Boerenoorlogen en in

1525 een smadelijke nederlaag leed in de slag van Frankenhausen. Het

beste voorbeeld is waarschijnlijk de bezetting van de stad Münster

gedurende 1534 en de eerste helft van 1535 door voornamelijk uit de

Lage Landen afkomstige Wederdopers. Zij verwachtten dat in deze

stad het nieuwe Jeruzalem zou neerdalen, wat het begin van de eind-

tijd zou betekenen.

Wat veel van deze bewegingen gemeen hadden, was hun kritiek op de

traditionele kerk, die in haar streven naar wereldlijke macht en rijk-

dom in de ogen van de critici eerder een antichrist dan een vertegen-

woordiger van God op aarde was geworden. De nieuwe geloofsovertui-

gingen werden vaak verkondigd door monniken en priesters die zelf in

conflict waren gekomen met de kerk, maar ook door lekenpriesters. De

opkomst van de boekdrukkunst speelde eveneens een belangrijke rol.

Zonder tussenkomst van de traditionele clerus gingen gelovigen nu

zelf de Bijbel uitleggen in de landstaal en zij vonden een nieuw gehoor,

dat gedeeltelijk zelf geletterd was. Daarmee was er een cocktail van

verwarring over de juistheid van de bestaande verhoudingen, nieuwe

geestelijke leiders, een nieuw medium en een nieuw gehoor, die een

goede voedingsbodem vormt voor apocalyptische bewegingen.
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De ideologische apocalyps

Na 1700 verdween het apocalyptische gedachtegoed niet volledig uit

West-Europa, maar de gewelddadige variant manifesteerde zich nu

hoofdzakelijk in ideologische vorm. Het ging daarbij om zingevings-

systemen waarin het transcendente niet langer aanwezig was, of zoals

dat wel genoemd wordt: ‘God was taken out of the equation’ (Kiersey

& Stokes 2011, p. 126). Dat betekende overigens niet dat ideologieën

en de tenuitvoerlegging daarvan geen religieuze elementen meer kon-

den bevatten. Sommige van de hierna te behandelen stromingen als

het communisme of het nationaalsocialisme zijn daarom ook wel

getypeerd als ‘political religion’ (Burrin 1997; Gentile 2005). Ironisch is

dat de verlichtingsfilosofen wilden afrekenen met het (religieuze)

fanatisme, maar een aantal van hen juist ruimte schiep voor een

nieuwe vorm van fanatisme. Een belangrijke bijdrage daartoe leverde

Jean-Jacques Rousseau, die streefde naar een ideale burgergemeen-

schap, die zou afrekenen met de oude instituties, maar waarin geen

plaats zou zijn voor burgers die zich niet aan het gemeenschappelijk

sociaal contract zouden houden. Hij was bovendien een groot voor-

stander van transparantie.

Zo’n vijftien jaar na de dood van Rousseau werd Robespierre als het

ware de executeur-testamentair van Rousseaus gedachtegoed. De

Franse Revolutie schiep een ideologie van gelijkheid onder de Franse

patriotten, waarbij Robespierre kwam bovendrijven als degene die

retorische gave koppelde aan een rücksichtslose wil de revolutie voort

te drijven en verdedigen. De groep van de contrarevolutionairen en

‘lauwen’ werd daarbij steeds groter en die van de ‘goeden’, dat wil zeg-

gen de ware Franse patriotten, steeds kleiner. Totdat ten slotte Robe-

spierre zelf ten prooi viel aan dit onderscheidend mechanisme en met

zijn hals onder de guillotine belandde.

De negentiende eeuw gaf vooral in Rusland een voortdurende combi-

natie van revolutionair elan en heilstijdverwachting te zien. Een tegen-

woordig nauwelijks meer bekende, maar in zijn tijd onder studenten

uiterst populaire schrijver was Nikolaj Tsjernysjevski. Zijn roman Wat

te doen? werd een grote inspiratiebron voor tal van Russische revoluti-

onairen, onder wie Lenin. In de roman, die hij in gevangenschap

schreef, schetste Tsjernysjevski hoe een soort supermensen toe werk-

ten naar een revolutie. Een bekend onderdeel uit zijn roman is de

vierde droom van Vera Pavlovna, een van de hoofdrolspelers uit het
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boek, waarin zij – heel apocalyptisch – een kijkje krijgt in de ideale

wereld, die na de revolutie zal ontstaan.

Een andere belangrijke ideologische apocalyptische stroming was het

nationaalsocialisme. Het was een antwoord op de grote vernedering

die veel Duitsers voelden na het verliezen van de Eerste Wereldoorlog.

Wie dit gevoel van verwarring goed wil leren kennen, moet er de dag-

boeken van Goebbels uit de jaren twintig van de vorige eeuw op

naslaan (Bärsch 1995; 2002). Hij had, net als veel tijdgenoten, het idee

dat de wereld op haar kop stond. In zulke tijden van Zusammenbruch

maakt een nieuwe wereldbeschouwing in de vorm van een apocalypti-

sche opvatting een kans. In zijn dagboek noteerde Goebbels in zuiver

apocalyptische stijl de smeekbede: ‘Heer, toon het Duitse volk een

wonder! Eén man!!!’ (in: De Graaff 2012, p. 400). Uiteindelijk vond

Goebbels zijn heiland in Hitler en diens beweging die het Derde Rijk

aankondigde. Een deel van de Duitse clerus ging moeiteloos mee met

het nationaalsocialisme, maar andere leiders stonden er handenwrin-

gend bij en vroegen zich af waarom het nationaalsocialisme met zijn

heilsaanspraken zoveel meer wervende kracht had dan het woord

Gods, zoals zij dat verspreidden (De Graaff 2012, p. 405-406). Ook dit is

een verschijnsel dat niet ongebruikelijk is bij een apocalyptische

beweging: traditionele geestelijke leiders die zien hoe de apocalypti-

sche nieuwlichters en hun narratief hen buitenspel plaatsen bij een

breed publiek.

Selffulfilling paranoia

Wie meent dat na de verlichting de gedachte aan een (gewelddadige)

apocalyps geheel is verdwenen, vergist zich. In de Verenigde Staten is

de gedachte dat het einde der tijden nog tijdens het eigen leven zal

komen wijdverbreid. Geregeld trekken christelijke milities zich terug

op boerderijen of in eigen gemeenschappen en wapenen zich voor het

grote gevecht aan het einde der tijden. Gealarmeerd door de opeenho-

ping van wapens, soms in combinatie met geruchten over kindermis-

bruik, komen de autoriteiten dan letterlijk in het geweer, en stevig ook,

omdat de verwachte weerstand groot is. De apocalyptici die deze over-

macht zien naderen, zien daarin weer een bevestiging dat het einde

der tijden nu daadwerkelijk is aangebroken met de komst van de heer-

scharen van het kwaad. Daarom wordt wel gesproken van een ‘selfful-
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filling paranoia’ (Barkun 1974, p. 151-152), een verschijnsel dat de ver-

houding tussen apocalyptici en hun bestrijders goed illustreert. De

autoriteiten hebben de indruk dat met de apocalyptici niet te praten

valt, dat zij op een andere golflengte zitten, en dat, in het licht van hun

dreiging, een gewelddadige confrontatie de enige uitweg is. Voor de

apocalyptici is deze confrontatie het bewijs dat zij van stonde af aan

gelijk hadden; daarom lokken zij zo’n confrontatie ook min of meer

uit.

Dit is ook vaak de essentie van populaire voorstellingen van de apoca-

lyps, zowel in christelijk Amerika als in het islamitische Midden-

Oosten. In de Verenigde Staten hebben de afgelopen decennia roman-

tische vertellingen over het einde der tijden herhaaldelijk miljoenen-

oplagen gehaald. In deze romans worden Bijbelcitaten telkens

vertaald naar een actuele situatie. Troepen van de antichrist werden

jarenlang gelijkgesteld aan Sovjetlegers. Na de Koude Oorlog werd het

ultieme kwaad in dit soort romans de islam. De islamitische heiland,

de Mahdi, werd in deze voorstellingen de antichrist.

Zo spiegelen christelijke en islamitische eindtijdverwachtingen zich

aan elkaar. Populaire islamitische voorstellingen gebruiken niet zelden

westerse elementen. Zo kan men lezen dat de islamitische antichrist

huist in de Bermudadriehoek, zich verplaatst met een ufo en de steun

heeft van vrijmetselaars. Ter legitimering van het eigen eindtijddenken

wordt een beroep gedaan op Amerikaanse televisiedominees of voor-

malig president Reagan. Veel van de populaire islamitische voorstel-

lingen van het einde der tijden laten hun verhaal eindigen met een

opstomen van de Amerikaanse vloot in de Middellandse Zee, waarna

een nucleaire confrontatie plaatsvindt, die op miraculeuze wijze leidt

tot de zege van de islam over de hele wereld en een soort paradijs in

Jeruzalem (Cook 2002; Filiu 2008).

Al Qaida en IS

Tegen deze achtergrond is het niet verbazingwekkend dat bij sommige

moslims het idee opkwam dat Osama bin Laden misschien de Mahdi

was. Osama bin Laden heeft die gedachte altijd verre van zich gewor-

pen (De Graaff 2012, p. 562-565). Hij zag zichzelf nooit als een eind-

tijdfiguur en meende dat de beweging ook na hem zou moeten voort-

bestaan. Hij zag zichzelf slechts als een martelaar langs de weg die uit-
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eindelijk naar herstel zou leiden van het kalifaat, dat in 1924 teloor was

gegaan. Dat kalifaat was slechts een vergezicht en had bij Bin Laden

voornamelijk een retorische functie. Dat kwam mede door een leer-

stellig probleem dat Bin Laden had. Hij stond in de traditie van de

peetvader van het islamisme, de Egyptenaar Said Qutb. Qutb had in

zijn uit de gevangenis gesmokkelde geschriften betoogd dat er slechts

één was die over moslims kon heersen: Allah. Wie zich islamitische

heerser noemde, was volgens Qutb per definitie geen goede moslim

(De Graaff 2012, p. 503-521). Deze opvatting kwam goed van pas

zolang islamisten erop uit waren regimes in het Midden-Oosten aan

de kaak te stellen en omver te werpen. Maar deze opvatting stond

tegelijk de opbouw van een nieuwe staat of kalifaat in de weg. Bin

Laden en andere islamisten bleven daardoor het antwoord op de vraag

hoe hun nieuwe samenleving eruit zou zien schuldig. Veel verder dan

het idee dat daar de sharia zou heersen, kwamen ze niet.

Dit was anders bij de mensen die aan de oorsprong stonden van IS,

zoals al-Zarqawi. Zij gingen ervan uit dat waar twee moslims bijeen

waren er één de sjeik of de emir was (De Graaff 2015, p. 49). Daarmee

was hiërarchie en dus heerschappijuitoefening in een staat mogelijk.

Terwijl Bin Laden had gepleit voor een geleidelijke totstandkoming

van een kalifaat, voerde een van de opvolgers van al-Zarqawi, al-Bagh-

dadi, het kalifaat in. ‘Overhaast’, zou Bin Laden hebben gezegd, als hij

nog had geleefd, net zo goed als hij bij leven kritiek had gehad op al-

Zarqawi en de zijnen wegens het extreme geweld dat zij gebruikten.

Volgens Bin Laden en zijn adjunct en latere opvolger al-Zawahiri zou-

den door dit extreme geweld moslims van de beweging worden ver-

vreemd en de geleidelijke groei onmogelijk zijn. Bin Laden en de zij-

nen kwamen intussen niet veel verder dan de anarchisten rond 1900:

zij probeerden wel de oude wereld te vernietigen, maar bereikten bar

weinig in het scheppen van een nieuwe.

De voluntaristen van IS zagen daarentegen hoe hun strategie, in elk

geval aanvankelijk, veel succes boekte. Dankzij de uitroeping van een

kalifaat was er nu een grondgebied waar daadwerkelijk de sharia kon

worden toegepast en waar moslims niet langer het gevoel hoefden te

hebben te midden van zonde te leven. Bovendien konden zij hier hun

slachtofferrol kwijtraken. Er was sprake van ‘empowerment’: slachtof-

fers werden daders, gesymboliseerd in onthoofdingen van westerse

slachtoffers gekleed in de oranje overalls die islamisten in het Ameri-

kaanse gevangenkamp Guantanamo Bay moesten dragen.
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Alle centrale elementen uit apocalyptische narratieven treft men aan

bij IS: het idee van een eindstaat, in de vorm van het kalifaat, waar

gerechtigheid heerst omdat moslims er zichzelf zouden kunnen zijn

en hun leven wordt geregeld door de sharia, alsmede een scherpe wij-

zij-tegenstelling, waar christenen, sjiieten, jezidi’s en anderen het

slachtoffer van worden in het kalifaat. Het feit dat de rollen zijn omge-

draaid tussen slachtoffers en daders, tussen eersten en laatsten, wordt

verbeeld met ensceneringen van onthoofdingen, waarbij westerse

slachtoffers gekleed zijn in het type oranje overalls dat de islamitische

gevangenen op Guantanamo Bay werden gedwongen te dragen. De

heerschappijuitoefening is dan ook totalitair en roept herinneringen

op aan eerdere uitingen van apocalyptische machtsuitoefening, van

de wederdopers in Münster tot aan het Derde Rijk van de nationaalso-

cialisten. Tegenslagen deren hun niet, want dit zijn uitsluitend

beproevingen, maar met Allah aan hun zijde zullen zij de finale slag

winnen.

Voor sommige moslims in het Westen die zich achtergesteld voelden,

ging hier een sterke lokroep van uit. Traditioneel trekken interne

gewapende conflicten buitenlandse strijders aan met het appel dat zij

doen om de eigen gemeenschap, die in het gedrang is, te komen hel-

pen (Malet 2013). Om die reden trok het conflict in Syrië al vóór de uit-

roeping van het kalifaat velen die zich identificeerden met het lot van

de broeders en zusters in de Levant. Maar nu vond er de meest wereld-

historische gebeurtenis plaats die een mens zich kon indenken: het

einde der tijden, en men kon bij de eindstrijd betrokken zijn. ‘Don’t

miss the boat’, was in essentie de leus waarmee IS via de (sociale)

media rekruten trok (De Graaff 2015, p. 50). Wie aan de strijd zou deel-

nemen, zou bovendien zijn zonden worden vergeven. In feite werd nu

een uitvergroting van het klein criminele bestaan mogelijk gedekt door

de vroomheid van het doel. Het was een soort rapperideaal: je gedroeg

je weliswaar misdadig, maar ‘ergens’ was wat je deed heel nobel.

IS buit het apocalyptische element op tal van manieren uit, bijvoor-

beeld via het eerder genoemde glossy internettijdschrift met de naam

Dabiq, de plaats in Noord-Syrië waar zich de finale strijd tussen goed

en kwaad zal afspelen. De twitterapp van IS droeg de naam ‘the dawn

of glad tidings’. De aan IS verwante beweging Jabhat al-Nusra doet in

dit opzicht niet onder voor IS en heeft een mediakanaal met de naam

al-Manara al-Bayda of ‘de Witte Minaret’, een verwijzing naar de plek

ten oosten van Damascus, waar volgens moslims aan het einde der tij-
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den Jezus zal neerdalen om de strijd aan te binden met de krachten

van het kwaad. Het hele gebied van Bilaad al-Shaam is trouwens in de

islamitische verwachting de regio waar de finale strijd gevoerd gaat

worden aan het einde der tijden (De Graaff 2013). De geografische

nabijheid van Jeruzalem, waar niet alleen veel moslims, maar ook

christenen en joden hopen het einde der tijden mee te maken, ver-

hoogt de apocalyptische extase nog.

Slot

IS maakt dus gebruik van een duizenden jaren oud apocalyptisch con-

cept, waarvan de ingrediënten in de vorm van een aantal verhaalele-

menten voorhanden zijn. Om aanhang te verwerven moeten apoca-

lyptici telkens opnieuw met die ingrediënten een nieuw recept samen-

stellen dat aangepast is aan de vereisten van een nieuwe tijd en

nieuwe omstandigheden. De leiders van IS zijn daarin geslaagd. Ze

hebben stappen gezet die de leiding van Al Qaida niet durfde of kon

zetten: extreem geweld tegen andere moslims, in het bijzonder de

sjiieten, en de oprichting van het kalifaat. Daarmee hebben ze een veel

breder geweldspalet tot hun beschikking gekregen dan de incidentele

terroristische aanslagen waarin Al Qaida grossierde. In tegenstelling

tot de verwachtingen van Osama bin Laden, die een zekere geleidelijk-

heid bepleitte, bleek de extreme geweldsuitoefening door IS juist veel

aantrekkingskracht te hebben: het bleek een vorm van empowerment

die de laatsten de kans bood de eersten te worden. Bovendien

creëerde het kalifaat een wereldhistorisch moment, dat appelleerde

aan een gevoel van ‘don’t miss the boat’.

Tegelijk vormt IS in zijn apocalyptische verschijningsvorm een over-

treffende trap ten opzichte van eerdere manifestaties van gewelddadig

eindtijdgeloof. Waar vroegere apocalyptische bewegingen meenden

dat het nieuwe Jeruzalem in de eigen omgeving (Münster, Londen,

enz.) een plaats zou vinden, is de blik nu gericht op het reële Jeruza-

lem. Terwijl eerdere apocalyptici slechts konden dromen van een

daadwerkelijke destructie van de wereld, komt deze mogelijkheid voor

de apocalyptici van IS een stuk dichterbij. Het experimenteren met

aanslagen met gifgas is een onheilspellende voorbode, al blijft een

atoomwapen, het ideale wapen in romantische apocalyptische voor-

stellingen, nog buiten bereik. Een sombere les uit het verleden is dat
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de bestrijders van apocalyptici eveneens vaak met fors geweld zijn

opgetreden, al dan niet uitgelokt. Dit roept een schrikbeeld op van een

eventuele interventie op de grond in Syrië.

Het alternatief is een cordon te leggen rond dit nieuwe kalifaat, met

alle consequenties voor degenen die tegen hun wil daarin verblijven.

Dat is voor hen bepaald geen prettig vooruitzicht, want IS laat als

zoveelste apocalyptische beweging in de geschiedenis zien dat wat

begint als een roep om gerechtigheid gemakkelijk ontaardt in ressenti-

ment en wraakneming.
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Triggerfactoren in het
radicaliseringsproces

A.R. Feddes, L. Nickolson en B. Doosje *

Ruim tweehonderd Nederlanders zijn afgereisd voor de jihad in Syrië

en Irak. Het aantal Nederlandse sympathisanten loopt (volgens de

AIVD) in de duizenden. Tevens is er onder een breder deel van de

bevolking mogelijk sprake van een voedingsbodem voor radicalise-

ring. Hierbij is de vraag relevant waardoor sommige mensen wel radi-

caliseren, maar veel méér mensen niet. Wat zijn uiteindelijk de facto-

ren die de doorslag geven, die het radicaliseringsproces daadwerkelijk

in gang zetten of mensen verder doen radicaliseren? Het identificeren

van dergelijke triggers is van evident belang. Immers, om verder-

gaande radicalisering tegen te gaan, is het zaak om juist op deze facto-

ren te kunnen anticiperen.

Het doel van dit artikel is om inzicht te bieden in de rol van triggerfac-

toren in het radicaliseringsproces. Wij definiëren triggerfactoren als

concrete gebeurtenissen (bijvoorbeeld incidenten, problemen, keu-

zes) die aanwijsbaar (verdere) (de)radicalisering in gang zetten. Dit

doen wij op basis van een systematisch literatuuronderzoek en een

aanvullend onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het Actiepro-

gramma Integrale Aanpak Jihadisme (Feddes e.a. 2015). Allereerst

bespreken wij hoe triggerfactoren een rol kunnen spelen in het radica-

liseringsproces. Daarbij gaan we kort in op eigenschappen van zowel

de triggerfactoren als de persoon die van invloed kunnen zijn op het

effect van de triggerfactoren in het radicaliseringsproces. Daarna bie-

* Dr. Allard Feddes is als universitair docent verbonden aan de Afdeling Psychologie van de
Universiteit van Amsterdam. www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/f/
e/a.r.feddes/a.r.feddes.html. Drs. Lars Nickolson is als senior adviseur verbonden aan de
Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Prof. dr. Bertjan Doosje is hoogleraar Radicalisering studies (Frank
Buijs-leerstoel vanwege het Verwey-Jonker Instituut) aan de afdelingen Politicologie en
Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/
medewerkers/content/d/o/e.j.doosje/e.j.doosje.html. Met dank aan Lisanne Vleugels
(ministerie van Veiligheid en Justitie), Janine Odink (ministerie van Veiligheid en Justitie),
Ron van Wonderen (Verwey-Jonker Instituut) en Vincent Walet (ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid) voor hun commentaar op het onderzoek waar deze bijdrage
op gebaseerd is.
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den we een overzicht van de triggerfactoren, waarin we onderscheid

maken tussen triggerfactoren op het micro- (persoonlijk), meso-

(groeps-) en macro- (maatschappelijk) niveau. We sluiten af met een

discussie over de theoretische en praktische implicaties en aanbeve-

lingen voor verder onderzoek.

Triggerfactoren in het radicaliseringsproces

Radicalisering wordt volgens de AIVD (2004) gekenmerkt door ‘een

groeiende bereidheid om diep ingrijpende veranderingen in de

samenleving (eventueel op ondemocratische wijze) na te streven en/of

te ondersteunen, die op gespannen voet staan met of een bedreiging

kunnen vormen voor de democratische rechtsorde’. Wetenschappe-

lijke literatuur laat zien dat dit proces eigenlijk uiteenvalt in verschil-

lende fasen: de (begin)fase van gevoeligheid, waarin het individu nog

zoekende is, de fase van verkenning, wanneer de persoon actief op

zoek gaat naar informatie gerelateerd aan een ideologie, en latere

fasen waarbij er aansluiting gevonden wordt bij radicale groepen en er

vervolgens (mogelijk) gewelddadige acties gepland of ondernomen

worden. In de overgangen tussen de verschillende fasen spelen

bepaalde ‘triggers’ een belangrijke rol. Die triggerfactoren omschrijven

wij als gebeurtenissen die aanwijsbaar (verdere) radicalisering in gang

zetten – en dus functioneren als katalysator – of dit proces juist omke-

ren – en als zodanig een keerpunt vormen. In de wetenschappelijke

literatuur wordt er ook wel gesproken over ‘trigger events’, ‘key

events’, ‘critical events’, doorslaggevende ‘beelden’ of ‘gebeurtenis-

sen’, en ‘turning points’ (zie voor een overzicht van die literatuur Fed-

des e.a. 2015).

Triggerfactoren kunnen een uitwerking hebben op cognitief (verstan-

delijk), affectief (emotioneel) en gedragsniveau. Bijvoorbeeld, een

schokkende gebeurtenis op persoonlijk niveau kan mogelijk een pro-

ces in gang zetten, wat Wiktorowicz (2004) ‘cognitieve opening’

noemt. Dat wil zeggen, een individu komt open te staan voor de moge-

lijkheid van nieuwe ideeën en andere wereldbeelden en raakt ontvan-

kelijk voor, bijvoorbeeld, propaganda. Op affectief niveau kunnen

gevoelens van dreiging door een gebeurtenis in gang worden gezet,

wat een belangrijke factor is in het radicaliseringsproces (zie bijvoor-

beeld Doosje e.a. 2013). Op gedragsniveau kunnen mensen door een
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triggerfactor actief op zoek gaan naar informatie over een ideologie of

naar gelijkgestemden.

De belangrijke vraag is nu: onder welke omstandigheden fungeert een

gebeurtenis daadwerkelijk als een trigger? Het model weergegeven in

figuur 1 laat zien dat (bepaalde) eigenschappen van de persoon om

wie het gaat hier een belangrijke rol spelen. Het hangt bijvoorbeeld af

van de leeftijd, het geslacht en de opleiding hoe mensen reageren op

bepaalde gebeurtenissen. Zo vindt toetreding tot extremistische groe-

pen (net zoals bij criminele organisaties) vaak al plaats in de adoles-

centie en jongvolwassenheid (Decker & Pyrooz 2007). Ook wat betreft

geslacht lijken er verschillen te zijn in het effect van triggerfactoren.

Vaak speelt hetzelfde type gebeurtenissen een doorslaggevende rol bij

mannen of vrouwen, maar op een andere manier. Zo gaan vrouwen op

een andere manier om met ervaringen van discriminatie (Sirin & Fine

2007; Abu-Ras & Suarez 2009) en worden vrouwen vaker overgehaald

door de andere sekse, terwijl mannen vaker door geslachtsgenoten

worden overgehaald (Bloom 2011) – en waarschijnlijk met andere

argumenten: vrouwen worden in propaganda op andere drijfveren

aangesproken dan mannen (Von Knop 2007).

Figuur 1 Het triggerfactormodel van radicalisering

TRIGGERFACTOR

MACRO-NIVEAU

MESO-NIVEAU

MICRO-NIVEAU

KENMERKEN INDIVIDU

TYPOLOGIE

Identiteitszoeker

Rechtvaardigheidszoeker

Zingevingszoeker

Sensatiezoeker

GESLACHT

LEEFTIJD

OPLEIDING

FASEN VAN RADICALISERING:
I. GEVOELIGHEID II. VERKENNING III. LIDMAATSCHAP IV. ACTIE

Het radicaliseringsproces schematisch weergegeven met de invloed van de triggerfactoren

op micro-, meso- en macroniveau en kenmerken van het individu: typologie

(identiteitszoeker, rechtvaardigheidszoeker, zingevingszoeker en sensatiezoeker), geslacht,

leeftijd en opleiding.
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Op basis van eerder onderzoek (Buijs e.a. 2006; Linden 2009; Venhaus

2010) voorspellen we ook dat in het algemeen de drijfveer voor radica-

lisering verschilt per persoon. We maken hierbij een onderscheid tus-

sen vier typen personen, gebaseerd op de belangrijkste motivatie om

te radicaliseren. ‘Identiteitszoekers’ zijn individuen op zoek naar een

positieve identiteit, die ze proberen te vinden door het aangaan van

een sociale binding met anderen. ‘Rechtvaardigheidszoekers’ zijn

individuen die met name gekenmerkt worden door een zoektocht naar

politieke rechtvaardigheid of een hogere sociaal-politieke status voor

hun eigen sociale groep. De ‘zingevingszoeker’ is met name op zoek

naar houvast en zingeving in het leven. Ten slotte onderscheiden we

de ‘sensatiezoeker’, die met name op zoek is naar spanning en avon-

tuur. Naar verwachting is het effect van een triggerfactor afhankelijk

van de overheersende motivatie bij de betreffende persoon.

Overigens hangt het effect van een triggerfactor niet alleen af van de

persoon, maar ook van bepaalde eigenschappen van de gebeurte-

nis(sen) zelf. In overeenstemming met de ‘general strain theory’

(Agnew 1992) valt te verwachten dat triggerfactoren een groter effect

hebben als ze bijvoorbeeld in samenhang met elkaar optreden, van

recentere aard zijn of een langere nasleep hebben. Deze theorie is

afkomstig uit het onderzoeksveld van de criminologie. In het litera-

tuuroverzicht in de volgende paragraaf nemen wij ook criminologi-

sche onderzoeken mee. In tegenstelling tot de huidige beschikbare

literatuur over radicalisering is criminologisch onderzoek namelijk

steviger empirisch onderbouwd. Daarnaast is een vergelijking tussen

criminologische en radicaliseringsprocessen eerder en vaker getrok-

ken (Bovenkerk 2010; Decker & Pyrooz 2007; De Graaf 2014).

Triggerfactoren op micro-, meso- en macroniveau

Triggerfactoren kunnen plaatsvinden op persoonlijk niveau, groepsni-

veau en samenlevingsniveau (zie ook figuur 1). Vaak is er in een radi-

caliseringsproces sprake van een combinatie van factoren, waarbij

sommige gebeurtenissen ervoor zorgen dat iemand vatbaar wordt

voor radicalisering, terwijl andere gebeurtenissen deze kwetsbaarheid

koppelen aan een radicaal aanbod. Hieronder gaan we kort in op alle

triggerfactoren op de verschillende niveaus.
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Triggerfactoren op microniveau

Op persoonlijk (of micro)niveau kunnen verschillende gebeurtenissen

een trigger vormen voor radicalisering. Vaak zijn dit gebeurtenissen

die een persoon kwetsbaar of vatbaar voor radicalisering maken, waar-

door er een zogenaamde cognitieve opening ontstaat (Wiktorowicz

2004). We onderscheiden hier:

1. confrontatie met de dood;

2. problemen thuis;

3. verlies van (perspectief op) werk of problemen op school;

4. directe ervaringen van discriminatie, racisme en uitsluiting;

5. aanvaringen met de autoriteiten;

6. detentie.

Confrontatie met de dood

Dat de confrontatie met de eigen sterfelijkheid of die van een naaste

een trigger kan zijn in het radicaliseringsproces, laat een citaat van

Buijs e.a. over Mohammed B. zien:

‘De moeder van Mohammed blijkt borstkanker te hebben en overlijdt eind

2001. Dit is volgens eigen zeggen een belangrijk keerpunt in zijn ontwikke-

ling. Vanaf dat moment begint een zoektocht naar de waarheid.’ (Buijs e.a.

2006, p. 34)

Overigens kan het hier gaan om zowel de dood van een naaste als de

eigen dood. In experimenteel onderzoek onder niet-radicale Iraanse

en Amerikaanse studenten bleek bijvoorbeeld dat wie had nagedacht

over zijn eigen dood, in hogere mate bereid was tot gewelddadige acti-

viteiten gericht op een vijand (Pyszczynski e.a. 2006). Dat de dood van

een naaste een trigger kan zijn, blijkt uit een onderzoek onder meer

dan 130 zelfmoordterroristen, waarbij de helft (66) was geconfronteerd

met de onverwachte dood van een naaste of hechte vriend (Lankford

2014).

Problemen thuis

Gebeurtenissen gerelateerd aan een slechte thuissituatie – zoals een

scheiding, ruzies of andere problemen binnen het gezin – kunnen
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eveneens triggerfactoren zijn. Dergelijke problemen kunnen ervoor

zorgen dat iemand in een persoonlijke crisis belandt en daardoor open

komt te staan voor radicale ideeën. In de wetenschappelijke literatuur

worden problemen in de thuissituatie in ongeveer de helft van de

gevallen als doorslaggevende gebeurtenis onderscheiden bij lone wolfs

(Corner & Gill 2014), bij zelfmoordterroristen (Lankford 2012) en bij

geradicaliseerde moslims (Kleinmann 2012). In de ontwikkelingspsy-

chologie en de criminologie laat een onderzoek zien dat negatief

ouderschap significant samenhangt met zowel meer antisociaal

gedrag als lager welbevinden (Grant e.a. 2003), en dat een scheiding

van ouders samenhangt met de ontwikkeling van probleemgedrag

(Averdijk e.a. 2012).

Verlies van (perspectief op) werk of problemen op school

Verlies van (perspectief op) werk en problemen op school worden ook

vaak genoemd als mogelijke triggerfactoren. Dit werd bijvoorbeeld

geobserveerd bij 8 zelfmoordterroristen in de Verenigde Staten (Lank-

ford 2012), bij een deel van 83 geradicaliseerde moslims in de Vere-

nigde Staten (Kleinmann 2012), bij een van de 21 veroordeelde extre-

misten in Australië (Porter & Kebbell 2015) en bij ten minste een van

dertien geïnterviewde voormalig rechtsextremisten (Feddes e.a.

2013a).

In de criminologie laten studies zien dat het verlies van werk als trig-

gerfactor kan dienen voor het daadwerkelijk overgaan tot crimineel

gedrag (Corner & Gill 2014). Er is tevens veel criminologisch onder-

zoek beschikbaar over het verkrijgen van werk als keerpunt, dat crimi-

neel gedrag juist kan tegengaan. Een longitudinale experimentele stu-

die in de Verenigde Staten onder 3.000 mensen die in contact waren

geweest met justitie toont aan dat het krijgen van werk een keerpunt

kan zijn voor met name oudere criminelen (27 jaar en ouder; Uggen

2000; zie voor Nederlands onderzoek Van der Geest e.a. 2011). Wat

betreft opleiding laat empirisch criminologisch onderzoek zien dat

jongeren die naar school gaan, meer studeren en goede cijfers halen

minder delinquent gedrag vertonen (Blomberg e.a. 2012).
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Directe ervaringen van discriminatie, racisme en uitsluiting

Triggers gerelateerd aan discriminatie en uitsluiting worden in de lite-

ratuur eveneens vaak genoemd. Dit geldt voor Amerikanen die naar

Somalië reisden om deel te nemen aan de gewelddadige strijd

(Richardson 2012), en voor moslimextremisten in het Verenigd

Koninkrijk (Wiktorowicz 2004) en in Australië (Woodlock & Russell

2008). Ook Geelhoed (2012) stelt op basis van een interviewstudie in

Nederland en Groot-Brittannië dat gebeurtenissen gerelateerd aan

sociale uitsluiting en/of een gebrek aan erkenning van anderen

belangrijke triggers zijn.

Onderzoek uit andere gerelateerde onderzoeksgebieden wijst erop dat

sociale uitsluiting een belangrijke rol speelt als trigger van geweld. Zo

heeft experimenteel onderzoek aangetoond dat mensen die buitenge-

sloten worden de neiging kunnen hebben om daar agressief op te rea-

geren, hetgeen in verband is gebracht met school shootings in de Vere-

nigde Staten (Twenge e.a. 2001).

Aanvaringen met de autoriteiten

Negatieve ervaringen met autoriteiten resulteren in vermindering van

zelfwaarde en negatieve emoties. Op hun beurt kunnen dergelijke

emoties weer een belangrijke rol spelen in het radicaliseringsproces

(Feddes e.a. 2012). In dit kader heeft onderzoek onder Afro-Amerika-

nen in de Verenigde Staten bijvoorbeeld aangetoond dat dit soort

gebeurtenissen kunnen samengaan met gevoelens van onzekerheid,

frustratie, boosheid, teleurstelling, afkeer, angstigheid, hulpeloosheid

en angst (Smith e.a. 2007). Een ander onderzoek wijst erop dat mos-

lims in Groot-Brittannië ervaren dat zij buitenproportioneel gecontro-

leerd worden door autoriteiten (Blackwood e.a. 2013). Ook het niet in

actie komen van de autoriteiten bij problemen kan tot dergelijke nega-

tieve gevoelens leiden en (indirect) als triggerfactor fungeren (Choud-

hury & Fenwick 2011). In aanvulling op de literatuur over radicalise-

ring zijn er veel kwantitatieve empirische data beschikbaar in de cri-

minologische literatuur die aantonen dat contact met de politie

samenhangt met verdere ontwikkeling van delinquent en crimineel

gedrag, met name voor mensen die niet vaak de wet overtreden (Ward

e.a. 2014).
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Een confrontatie met autoriteiten kan echter ook een triggerfactor zijn

die leidt tot een positieve ommekeer in het radicaliseringsproces. Zo

omschrijven Slootman e.a. (2009) dat een van de jongens uit de door

hen bestudeerde groep jihadi-salafisten zich terugtrekt omdat ‘hij

niets te maken wil hebben met de AIVD’ (p. 20). Ook andere respon-

denten willen niets met de AIVD te maken hebben, wat leidde tot een

mindere betrokkenheid bij de groep.

Detentie

Detentie kan op dezelfde manier zowel een negatieve als een positieve

triggerfactor zijn. Een voorbeeld van een negatieve uitwerking komt

naar voren in het verhaal van de Britse Moazzam B., die in een inter-

view met Abbas (2007) zijn opsluiting in Guantanamo Bay – door hem

beschreven als een confrontatie met ‘blanke racistische fascisten’ – als

belangrijke aanleiding noemt om destijds (verder) te radicaliseren.

Ook Weggemans en De Graaf (2015) en Van der Valk en Wagenaar

(2010) stellen dat detentie of een arrestatie een triggerfactor kan zijn in

het radicaliseringsproces. Deze triggers vormen ‘een bevestiging voor

zowel de radicale gedetineerde als zijn achterban van de juistheid van

het vijandige wereldbeeld’ (Weggemans & De Graaf 2015, p. 50) en

worden ‘naadloos ingepast in het bestaande denkkader’ (Van der Valk

& Wagenaar 2010, p. 82). Echter, gevangenschap kan soms ook een

positieve wending teweegbrengen. Het kan een moment van inzicht

geven, dat als keerpunt kan dienen in het radicaliseringsproces (Fed-

des e.a. 2013b, p. 82):

‘Op dat moment zelf ben ik niet gaan twijfelen, maar toen ik echt opgepakt

werd, toen ik echt geïsoleerd zat in een celletje, toen ben ik gaan naden-

ken. En mijn oogkleppen zijn toen afgevallen en toen zag ik dat ik echt

zwaar fout bezig was. Voor mij is dat echt het moment geweest om er mee

te stoppen.’

Triggerfactoren op mesoniveau

Op het mesoniveau (het groepsniveau) worden de volgende triggerfac-

toren onderscheiden:

1. verbreken van sociale bindingen;

2. ontmoeten van een radicaal persoon;
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3. toetreding tot een radicale groep;

4. sluiten van een huwelijk;

5. deelname aan een trainingskamp;

6. confrontatie met propaganda.

Verbreken van sociale bindingen

Het verbreken van oude sociale bindingen kan als triggerfactor in het

radicaliseringsproces werken doordat het een zoektocht naar zinge-

ving in gang zet, of de binding met de radicale groep sterker maakt.

Voorbeelden van het verbreken van dergelijke bindingen zijn het stop-

pen met school, het opzeggen van het lidmaatschap van een sportclub

of een breuk met de ouders. Zo constateren Groen en Kranenberg

(2006) dat bij verschillende radicale moslima’s in het Hofstadnetwerk

een breuk met het gezin een rol heeft gespeeld in hun radicaliserings-

proces, en zien ook Weggemans en anderen (2014) dat de Syriëgangers

die zij bestudeerden zich allemaal steeds meer isoleerden van de

samenleving door het verbreken van banden met oude vrienden of

familieleden. Een ander type breuk is dat van Mohammed B., die in

2002 zijn studie afbrak en vanaf dat moment leefde van een uitkering,

waarna hij radicaliseerde (Buijs e.a. 2006, p. 37).

Een breuk met de sociale omgeving kan als triggerfactor aan het begin

van het radicaliseringsproces plaatsvinden. Deze breuk kan echter ook

later in dat proces plaatsvinden, wanneer de persoon in kwestie bij-

voorbeeld al lid is van een radicale groep. Als onderdeel van de

opname in deze groep worden aspirant-leden namelijk vaak gestimu-

leerd of gedwongen om banden met de omgeving te verbreken; een

veelbeschreven fenomeen dat ook wel ‘bridgeburning’ wordt genoemd

(Bjørgo & Carlsson 2005). Ronselaars proberen daarom vertrouwens-

relaties op te bouwen om de potentiële rekruten tegelijkertijd te isole-

ren van de sociale relaties met mensen buiten de groep (Buijs e.a.

2006). Een voormalig ronselaar laat bijvoorbeeld weten: ‘[We] zoeken

naar mensen die geïsoleerd zijn. En als ze nog niet geïsoleerd zijn, dan

isoleren we ze’ (Callimachi 2015).

Een ander concreet voorbeeld van het verbreken van de sociale bin-

ding is het breken met de oude geloofsgemeenschap of de moskee.

Ook deze triggers vinden vooral in de latere fasen van het radicalise-

ringsproces plaats. Zo laten verschillende onderzoekers zien hoe

groepjes radicale jongeren zich in bijvoorbeeld Madrid en Virginia
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(VS) afscheidden van de moskee, waarna ze verder radicaliseerden

(ARTIS 2009). In Nederland had Jason W. (lid van de Hofstadgroep)

een conflict met het bestuur van een moskee in Amersfoort (Buijs e.a.

2006, p. 27) en minstens tien jongeren in Delft, die naar Syrië zijn afge-

reisd in 2012, waren daarvoor weggestuurd van een moskee vanwege

hun radicale denkbeelden (Kouwenhoven 2014).

Ontmoeten van een radicaal persoon

Vaak vormt een ontmoeting met een charismatisch radicaal persoon

een belangrijke, doorslaggevende stap in het radicaliseringspro-

ces .Voormalig radicaal Maajid Nawaz bevond zich in een beginfase

van radicalisering, toen een ronselaar hem aansprak op zijn gevoelens

van onrechtvaardigheid (De Wever 2015):

‘Ik werd pas enthousiast over het kalifaat toen een ronselaar van Hizb ut-

Tahrir me op die boosheid aansprak en me een verklaring en een droom

bood. Mijn boosheid koppelde ik aan de radicale islam, een verderfelijke

ideologie. Díe stap maakte me radicaal.’

Uit onderzoek van de Nederlandse politie komt eveneens naar voren

dat zonder uitzondering in alle onderzochte jihadistische groepen in

Nederland personen functioneren die het vermogen hebben ‘anderen

te bekeren tot een salafistische, politieke, variant van de islam’ (Poot &

Sonnenschein 2009, p. 95). De persoon in kwestie die men ‘ontmoet’,

kan verschillende gedaanten aannemen: die van de (bijna klassieke)

ronselaar of radicale imam, maar ook die van een familielid of een

(potentiële) vriend. Wat zij allen gemeen hebben, is dat zij voor het

individu vaak de functie vervullen van rolmodel, aan wie doorgaans

een grote rol wordt toegekend in het radicaliseringsproces (Horgan

2008).

Toetreding tot een radicale groep

Een van de belangrijkste triggerfactoren in het radicaliseringsproces is

de toetreding tot een radicale groep. In feite vindt binnen een derge-

lijke groep de overgang plaats van de fase van verkenning naar de fase

van lidmaatschap, waarbij het radicale gedachtegoed (verder) wordt

ontwikkeld. In Nederland is de Hofstadgroep een goed voorbeeld van
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een groep vrienden waarvan de gezamenlijke radicalisering zich onder

de hoede van een Syrische prediker in snelvaart voltrok (Schuurman

e.a. 2014).

Dat (vrienden)groepen een belangrijke rol spelen in radicaliserings-

processen wordt ondersteund door de ‘bunch of guys’-theorie (Sage-

man 2004), volgens welke jongeren niet tot een bestaande en vastom-

lijnde radicale organisatie toetreden, maar samen als gelijkgestemde

‘bunch of guys’ van onderaf een radicale groep of terroristische cel vor-

men en ontwikkelen. Hij illustreert dit met een casestudie van de

zogenaamde Hamburg Groep, een groep vrienden die schijnbaar

samen radicaliseerden. Het voorval van de drie Britse tienermeisjes

die in 2015 naar Syrië zijn vertrokken (De Volkskrant 2015), laat overi-

gens zien dat er evengoed sprake kan zijn van een ‘bunch of girls’.

In dit kader hebben ontwikkelingspsychologen aangetoond dat de

invloed van leeftijdsgenoten een belangrijke bijdrage kan leveren aan

delinquentie in de adolescentie, maar dat deze invloed afneemt na het

twintigste levensjaar doordat individuen dan sociaal en emotioneel

volwassen zijn en daardoor meer weerbaar tegen normatieve druk

(Monahan e.a. 2009).

Sluiten van een huwelijk

Het aangaan van een huwelijk wordt vaak genoemd als gebeurtenis

die mogelijk de doorslag kan geven in het radicaliseringsproces. Zeker

wanneer de huwelijkspartner in kwestie al radicaal is, zou een derge-

lijke gebeurtenis op dezelfde manier een katalysator kunnen zijn als de

toetreding tot een groep (De Graaf 2012; Groen & Kranenberg 2006).

Echter, consistente bevindingen uit de criminologieliteratuur laten

zien dat een huwelijk ook juist kan zorgen voor een positieve omme-

keer en een keerpunt in een criminele carrière kan inluiden (Sampson

& Laub 1992; Bersani e.a. 2009; Burt e.a. 2012) en leidt tot verminderde

betrokkenheid bij criminele jeugdbendes (gangs; Tripp 2007). Daarbij

werd gevonden dat het krijgen van kinderen, en met name het eerste

kind, beschermend werkte (Zoutewelle-Terovan e.a. 2014).

Deelname aan een trainingskamp

Een triggerfactor in het daadwerkelijk overgaan tot (verdere) toetre-

ding tot een groep en het ondernemen van actie is het volgen van trai-
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ning. Er is weinig informatie over hoeveel radicalen en uiteindelijke

terroristen een training hebben gevolgd, maar sinds het begin van

deze eeuw zijn enkele tientallen Nederlandse radicalen naar landen

als Pakistan en Tsjetsjenië afgereisd om een trainingskamp te bezoe-

ken, onder wie leden van de Hofstadgroep als Samir A. en Jason W.

(Bovenkerk & Roex 2011). Meer recent vertelden Nederlandse jihadis-

ten in Syrië over hun training die ze van tevoren volgden (Groen 2013).

Trainingskampen kunnen als triggerfactor fungeren, omdat ze andere

triggerfactoren versterken. Zo kan het opnemen van een intentiever-

klaring tot gewelddadige handelingen ervoor zorgen dat men (verder)

toetreedt tot de groep en tot actie overgaat; men kan in feite niet meer

terug. Tegelijk met het verstevigen van de banden met andere radica-

len zorgt een trainingskamp er ook voor dat oude sociale banden wor-

den verbroken. Ten derde versterkt het trainingskamp ook de trigger-

factor van de confrontatie met propaganda (zie hieronder).

Het is interessant dat trainingskampen ook een ommekeer kunnen

betekenen. Men heeft doorgaans grote verwachtingen en romantische

beelden bij dit soort kampen, maar de werkelijkheid valt vaak tegen:

de reis naar het kamp is zeer moeilijk, men moet onverwacht betalen

voor deelname, of het gedrag van de instructeurs voldoet niet aan het

idealistische beeld dat men heeft (Jacobson 2010).

Confrontatie met propaganda

Aangezien de ontwikkeling van een (radicale) ideologie een wezenlijk

onderdeel vormt van het radicaliseringsproces, ligt het voor de hand

dat de confrontatie met propaganda een belangrijke triggerfactor in

dit proces is. Dit is bij uitstek een gebeurtenis op mesoniveau, omdat

deze zich voornamelijk manifesteert binnen een radicale groep – of

dat nu een virtuele transnationale groep is of een ‘fysieke’, lokale

(vrienden)groep. Tegelijkertijd kan de confrontatie met propaganda

ook in complete isolatie plaatsvinden en hoeft de geradicaliseerde in

kwestie niet eens fysiek in contact te hebben gestaan met een charis-

matische radicale figuur of met een groep van gelijkgestemde vrien-

den. Propaganda kan als een trigger in het radicaliseringsproces wer-

ken, omdat dergelijke berichtgeving vaak negatieve emoties opwekt

(Mann e.a. 2015; hoewel het ook positieve emoties zoals enthousiasme

kan opwekken). Dat gebeurt meestal door te refereren aan gebeurte-

nissen die te maken hebben met conflicten tussen groepen: uit onder-
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zoek blijkt dat emoties een cruciale rol spelen bij een groepsconflict

(zie Feddes e.a. 2012).

Propaganda kan aan verschillende behoeften van de (potentiële) radi-

caal voldoen: behoefte aan rechtvaardigheid, behoefte aan zingeving

en behoefte aan avontuur en spanning (Hedgehammer 2010). Voor de

stap naar geweld kan het (groepsgewijs) bekijken van gewelddadige

films het laatste zetje geven (Bartlett & Miller 2012). Door het immuni-

serende effect van het herhaaldelijk bekijken van dit soort buitenspo-

rig geweld wordt de stap om zelf dit geweld te gebruiken kleiner.

Triggerfactoren op macroniveau

‘(…) als ik een ronselaar was (…) dan zou mijn baan wel erg makkelijk zijn

wanneer een Amerikaanse drone een dorp in Afghanistan bombardeert en

70, 80 onschuldige mensen op een huwelijk om het leven brengt…’ (uit-

spraak van een voormalig extremist in Groot-Brittannië; Lakhani 2013, p.

199)

Niet alleen op micro- en mesoniveau, maar ook op macroniveau fun-

geren gebeurtenissen als triggerfactoren. Zo verwijzen radicalen en

extremisten zelf vaak naar gebeurtenissen op het wereldtoneel die hen

motiveren, en maken veiligheidsdiensten regelmatig melding van het

feit dat internationale gebeurtenissen, bijvoorbeeld in Syrië en Irak, als

trigger kunnen fungeren. Er is echter niet veel wetenschappelijk

onderzoek gedaan naar de invloed van gebeurtenissen op (inter)natio-

naal niveau op het radicaliseringsproces. We onderscheiden:

1. oproepen tot geweld en het waargenomen gebrek aan invloed;

2. waargenomen aanvallen op de eigen groep;

3. overheidsbeleid.

Oproepen tot geweld en het waargenomen gebrek aan

maatschappelijke invloed

Een gebeurtenis die direct impact kan hebben op iemands radicalise-

ringsproces is een oproep tot actie. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde

zijn in de laatste fase van iemands radicaliseringsproces, waarbij een

globale oproep tot gevolg kan hebben dat iemand de laatste actiefase

ingaat. Een recent voorbeeld van een dergelijke triggerfactor is het uit-

roepen van het kalifaat in Syrië en Irak op 29 juni 2014, dat tegelijker-
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tijd ook een oproep inhield voor alle moslims om naar dit kalifaat te

gaan. Het blad Dabiq, dat wordt uitgegeven door IS, moedigde men-

sen aan om ‘te komen, te rekruteren, en om zich bij het leger in Irak en

Syrië te voegen om te vechten’ (Mullen & Todd 2014). Een ander

recent voorbeeld is de oproep van de woordvoerder van de Islamiti-

sche Staat, Abu Mohammed al-Adnani, aan moslims wereldwijd, die

gevolgd werd door een serie aanslagen in Tunesië, Koeweit en Frank-

rijk op 26 juni 2015 (Hubbard 2015): ‘Moslims, voeg je bij ons en spoed

je naar de jihad (…) O mujahedeen overal, spoed je en maak Ramadan

een maand van rampen voor de ongelovigen.’

Waarom functioneren dit soort oproepen als triggerfactor? Een eerste

verklaring kan zijn dat sommige groepen weinig maatschappelijke

invloed ervaren. Zo blijkt uit twee vragenlijststudies onder 332 mos-

lims in India en 466 Britse moslims dat een lage mate van waargeno-

men invloed leidde tot meer steun voor het gebruik van geweld en ter-

rorisme tegen burgers in westerse landen en tegen westerse militaire

troepen in islamitische landen (Tausch e.a. 2011).

De voorgaande voorbeelden betroffen (een gebrek aan) invloed en

mogelijkheden op het collectieve (groeps)niveau. Als mensen een

gebrek aan mogelijkheden op individueel niveau ervaren, lijken

oproepen van extremistische groepen om zich bij hen te voegen ook

effectief. Zo concludeert Wiktorowicz (2004) op basis van een inter-

viewstudie met extremistische moslims dat voornamelijk universitaire

studenten met een Zuid-Aziatische achtergrond, die geloofden dat het

Britse systeem het voor hen niet mogelijk maakte om hun potentieel te

realiseren, vatbaarder waren voor oproepen van extremistische groe-

pen (zie ook Richardson 2012).

Als illegitiem waargenomen aanvallen op ‘de eigen groep’: militaire

acties, arrestaties en beledigende cartoons

Gebeurtenissen die ook vaak als triggerfactor worden gezien, zijn de

als illegitiem waargenomen ‘aanvallen’ op de eigen groep. Met betrek-

king tot radicalisering onder moslims speelt hierbij een rol dat alle

moslims deel uitmaken van de wereldwijde moslimgemeenschap, de

oemma (Geelhoed 2012; Lakhani 2013). Militaire acties waar moslims

het slachtoffer van zijn, kunnen daarom worden uitgelegd als een aan-

val op de gehele moslimgemeenschap. Het idee van de constante
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bedreiging van de islam is een belangrijk kenmerk van islamitisch

extremisme (Precht 2007).

Hierbij wordt benadrukt dat iedere ‘goede’ moslim moet vechten

tegen deze bedreigende krachten. Negatieve gebeurtenissen, zoals

aanvallen van de Verenigde Staten op islamitisch grondgebied, wor-

den door een extremistische groep zo uitgelegd dat het in lijn is met de

ideologie van de groep (Wiktorowicz 2004). Dit soort ‘injustice frames’,

zo stelt De Graaf (2014), blijkt uit allerlei theorieën over sociale bewe-

gingen en groepsdynamieken: ‘het bindt een groep samen, versterkt

gevoelens van “othering”, wij-zij denken en legitimeert en escaleert

een steeds verdergaand radicaliseringsproces’. Extremisten zien hun

betrokkenheid bij gewelddadige handelingen daarom altijd als reactie

op een provocatie, of als verdediging van de groep (in dit geval ‘de

moslimgemeenschap’) tegen haar vijanden.

Een andere gebeurtenis die ook wel als teken van de strijd tegen ‘de

islam’ is gezien, is het schandaal van de Abu Ghraib-gevangenis in

Bagdad. Schokkende foto’s van vernederingen en mishandeling van

islamitische gevangenen door het Amerikaanse gevangenispersoneel

leidden tot internationale oproer bij zowel moslims als niet-moslims

(Veldhuis & Staun 2009, p. 36). Deze gebeurtenissen voedden eerder-

genoemde negatieve emoties (vernedering, minachting, frustratie en

boosheid) die een belangrijke rol spelen bij radicalisering (Feddes e.a.

2012).

Naast deze meer fysieke aanvallen wordt soms ook islamkritiek als een

illegitieme aanval op alle moslims ervaren. Een bekend voorbeeld

hiervan is de publicatie van cartoons over de profeet Mohammed in

de Deense krant Politiken in 2005 (Modood e.a. 2006). De cartoons

leidden tot negatieve gevoelens van vernedering en belediging onder

moslims, met heftige gevolgen: zo waren er rellen in een buitenwijk

van de Deense stad Aarhus door islamitische jongeren die daarbij ver-

wezen naar de cartoons, en was er een aanval van gewapende mannen

in Gaza op 30 januari 2005 op een bureau van de Europese Unie. De

leider van Hamas eiste dat Denemarken de tekenaars en de krant zou

straffen (Modood e.a. 2006, p. 8-13). De aanslag op 7 januari 2015 op

het nieuwsbureau van het satirische blad Charlie Hebdo in Parijs,

waarbij in totaal twaalf mensen door de aanvallers werden gedood en

elf mensen gewond raakten, is een voorbeeld van hoe de publicatie

van cartoons mogelijk als triggerfactor kan fungeren.

doi: 10.5553/JV/016758502016042002003



Triggerfactoren in het radicaliseringsproces 37

Overheidsbeleid

Overheidsbeleid kan ook als triggerfactor dienen in het radicalise-

ringsproces op macroniveau. Zo stelt Crenshaw (1981) dat er een

patroon van acties door regeringen is waar te nemen die als katalysa-

tor kunnen dienen voor terrorisme. Ze schrijft (p. 384):

‘Het gebruik van onverwacht en buitenproportioneel geweld door de over-

heid in reactie op protesten of sociale veranderingen roept vaak terroristi-

sche wraak op. De ontwikkeling van zo’n actie-reactie syndroom leidt tot de

structuur van het conflict tussen het regime en de uitdagers.’

Als voorbeeld noemt Crenshaw het executeren van de ‘helden’ van de

‘Easter Rising’, die de basis legden voor de IRA. Een ander voorbeeld is

het overlijden van Benno O. tijdens een demonstratie tegen het staats-

bezoek van de sjah van Iran in Duitsland in 1968, die leidde tot de

oprichting van de RAF (Crenshaw 1981, p. 385).

Naast concrete (gewelddadige) acties vanuit de overheid zou ook het

antiradicaliseringsbeleid in het algemeen dergelijke averechtse effec-

ten kunnen hebben. Vermeulen en Bovenkerk (2012) constateren op

basis van een studie van het antiradicaliseringsbeleid in vijf West-

Europese steden dat dergelijk beleid vaak wordt gekoppeld aan een

bredere focus op de islam of de integratie van minderheden. Dit bete-

kent volgens de auteurs vaak dat de gehele moslimpopulatie wordt

gezien als een potentieel veiligheidsrisico. Dergelijke stigmatisering

kan negatieve gevoelens in de hand werken – eventueel aangewakkerd

of gestimuleerd door radicale groeperingen – met grootschaliger radi-

calisering als gevolg (Lakhani 2013). Naast het antiradicaliseringsbe-

leid kunnen ook andere vormen van wetgeving en beleid, zoals het

verbod op de nikab en de hoofddoek en het Zwitserse verbod op mina-

retten, en het debat over ritueel slachten en mannelijke besnijdenis

aanstootgevend werken. Zoals Van San (2015) aantoont door middel

van een studie op Facebook zien jonge moslims dergelijke beleids-

maatregelen als vijandige uitingen tegen de islam in zijn algemeen-

heid, en als teken van oorlog tegen hun religie.

doi: 10.5553/JV/016758502016042002003



38 Justitiële verkenningen, jrg. 42, nr. 2, 2016

Discussie

Triggerfactoren zijn concrete gebeurtenissen (bijvoorbeeld inciden-

ten, problemen, keuzes) die aanwijsbaar een (verdere) (de)radicalise-

ring in gang zetten. Daarbij moet worden opgemerkt dat het voordoen

van triggerfactoren niet betekent dat een persoon daadwerkelijk

(de)radicaliseert; dit is afhankelijk van de eigenschap van de betref-

fende triggerfactor(en) – hoe meer factoren, en hoe krachtiger en lang-

duriger ze zijn, hoe meer kans op radicalisering – en de eigenschappen

van de persoon in kwestie.

We groeperen verschillende triggerfactoren per niveau: microniveau

(het niveau van de persoon), mesoniveau (het niveau van de nabije

sociale omgeving, zoals familie, groep, gemeenschap) en macroniveau

(het maatschappelijke, (inter)nationale niveau). Op microniveau spe-

len de volgende triggerfactoren een rol: de confrontatie met de dood,

problemen thuis, verlies van werk/schooluitval, directe ervaringen van

discriminatie, racisme en uitsluiting, aanvaringen met autoriteiten en

detentie. Op mesoniveau kwamen naar voren: het verbreken van soci-

ale bindingen, het ontmoeten van een radicaal persoon, de toetreding

tot een radicale groep, het sluiten van een huwelijk, deelname aan een

training en de confrontatie met propaganda. Ten slotte kwamen op

macroniveau naar voren: het oproepen tot geweld, als illegitiem waar-

genomen aanvallen op de eigen groep en overheidsbeleid gericht op

de eigen groep. Deze lijst is niet uitputtend en kan naar aanleiding van

specifieke ontwikkelingen en toekomstig onderzoek verder worden

aangevuld. Daarbij is experimenteel onderzoek nodig om uit te wijzen

of een triggerfactor een voorspellend effect heeft op het cognitieve,

affectieve of gedragsniveau. Ter illustratie kan dienen het genoemde

onderzoek van Pyszczynski e.a. (2006), dat aantoonde dat Iraanse

deelnemers in een experimentele conditie meer steun gaven voor zelf-

moordacties gericht tegen de Verenigde Staten en meer geneigd waren

zelf zulke activiteiten te ondernemen. Experimenteel onderzoek zou

ook kunnen worden aangewend om te onderzoeken in welke mate

typologie van invloed is op het effect van triggerfactoren op verder-

gaande radicalisering. Bijvoorbeeld door het effect van propagandabe-

richten te onderzoeken op mensen gekenmerkt door een bepaalde

onderliggende drijfveer (identiteit, rechtvaardigheid, zingeving of

avontuur).
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Triggerfactoren kunnen zich in meerdere fasen van het radicalise-

ringsproces manifesteren. In dat kader maakten we een onderscheid

tussen de fase van gevoeligheid, de fase van verkenning, de fase van

lidmaatschap en de fase van actie. Zo lijken triggerfactoren op micro-

niveau zich vooral in de eerste fase(n) van het radicaliseringsproces te

manifesteren, waar ze vaak de eerdergenoemde cognitieve opening

teweeg kunnen brengen. De persoon in kwestie komt dan open te

staan voor andere (en soms ook radicale) wereldbeelden, en gaat – op

basis van de vier onderscheiden typologieën – op zoek naar betekenis

en waarheid. Triggerfactoren op het mesoniveau kunnen een derge-

lijke zoektocht ook in gang zetten, maar spelen vaker in de latere fasen

van het radicaliseringsproces een rol. Een radicale persoon, groep of

propaganda voorziet daar in de behoefte van het zoekende individu,

waarbij deze een radicale interpretatie verder ontwikkelt/verkent en

zich daadwerkelijk aansluit bij een radicale of extremistische groepe-

ring. Het is op basis van de huidige studie nog niet goed mogelijk om

concreet aan te geven welk beleid of welke interventie gekoppeld moet

worden aan specifieke radicale individuen. Gegeven het feit dat ieder

persoon met andere triggerfactoren te maken krijgt, of gevoeliger kan

zijn voor bepaalde triggerfactoren, lijkt een ‘one size fits all’-aanpak in

ieder geval niet logisch. Het kan bijvoorbeeld relevant zijn om na te

gaan in hoeverre de persoon in kwestie samenvalt met een van de

onderscheiden typologieën: de ‘identiteitszoeker’, de ‘rechtvaardig-

heidszoeker’, de ‘zingevingszoeker’ of de ‘sensatiezoeker’. Op deze

manier is men nog beter in staat om de drijfveren van radicaliserende

mensen te doorgronden en effectief in te grijpen waar nodig.
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Wereldbeelden en weerbaarheid
van Turks-Nederlandse jongeren

De twee gezichten van een sterke interne gerichtheid

F. Geelhoed en R.H.J.M. Staring *

Op 14 november 2014 zorgde de publicatie Nederlandse moslimjonge-

ren en de Arabische Herfst voor de nodige ophef, niet alleen in de

Nederlandse politiek en media, maar ook onder veel burgers met een

Turkse achtergrond. Volgens deze FORUM/Motivaction-peiling zou

een kleine 90% van de Turks-Nederlandse jongeren positief tegenover

strijdgroepen zoals Islamitische Staat (hierna: IS) staan (FORUM Ver-

kenning 2014). Bovendien zou slechts een minderheid van deze jonge-

ren het geweld dat groepen als IS gebruiken als probleem zien. Minis-

ter Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei nog dezelfde

middag aan een journalist van nu.nl ‘zeer verontrust’ te zijn over de

grote steun onder Turkse jongeren in Nederland voor gewelddadige

jihadistische groeperingen als IS (Benschop 2012). Deze alarmerende

geluiden van minister Asscher stonden echter niet op zichzelf, maar

waren op dat moment het voorlopige sluitstuk van een discussie onder

politici, academici en andere betrokkenen, waarin kenmerken van de

Turkse gemeenschappen, zoals de sterke interne gerichtheid, gepro-

blematiseerd werden in het licht van hun incorporatie in de Neder-

landse samenleving en de mogelijke risico’s op criminaliteit en radica-

lisering (Sevincer e.a. 2011; Huijnk & Dagevos 2012; Sunier & Landman

2014). In dit artikel gaan we op basis van de uitkomsten van twee

recente kwalitatief ingerichte onderzoeksprojecten onder Nederlandse

jongeren met een Turkse achtergrond in op twee vragen die met

bovenstaande problematiek samenhangen (Staring e.a. 2014; Geel-

hoed & Staring 2015a). Ten eerste op de vraag hoe ontwikkelingen in

de sociaaleconomische en in het bijzonder de sociaal-culturele positie

* Dr. mr. Fiore Geelhoed is universitair docent bij de Afdeling Strafrecht en Criminologie aan
de Vrije Universiteit Amsterdam. Prof. dr. Richard Staring is bijzonder hoogleraar mobiliteit,
toezicht en criminaliteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
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van Turks-Nederlandse jongeren aan risico’s op radicalisering zijn

gerelateerd. In de tweede plaats zullen we de vraag beantwoorden hoe

deze ontwikkelingen in de maatschappelijke positie zich verhouden

tot de vermeende steun voor gewelddadige organisaties zoals IS onder

jongeren met een Turkse achtergrond. Om antwoorden op beide vra-

gen te kunnen formuleren, zal het concept radicalisering op basis van

de literatuur geduid moeten worden naast het beschrijven van de fac-

toren die bijdragen aan radicalisering. Allereerst zullen we echter een

korte beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethoden presen-

teren.

Onderzoeksmethoden en onderzoeksgroep

Voor de eerste studie naar ontwikkelingen in de maatschappelijke

positie van Turkse Nederlanders in relatie tot risico’s op criminaliteit

en radicalisering (Staring e.a. 2014) hebben we individuele gesprekken

gevoerd met 73 Turks-Nederlandse jongeren van 18 tot 30 jaar en met

27 professionals die beroepsmatig met Turkse Nederlanders te maken

hebben. Voor Geelhoed en Staring (2015b) hebben we focusgroepsge-

sprekken gehouden met 79 Turks-Nederlandse jongeren, met 18

bestuurders of vertegenwoordigers van uiteenlopende religieuze groe-

peringen en politieke organisaties en met 8 experts.1 In het licht van

bovenstaande onderzoeksvragen hebben we met het werven van res-

pondenten in beide onderzoeken gestreefd naar zo veel mogelijk

variatie in etnische, politieke en vooral religieuze achtergronden

onder de jongeren. We hebben uiteindelijk gesproken met jongeren

uit de belangrijkste religieuze Turks-islamitische bewegingen in

Nederland (Alevi en de soennitische groeperingen Diyanet, Hizmet,

Milli Görüş en Süleymanci) of islamitische stromingen waar Turkse

1 De respondenten zijn in het tweede onderzoek (Geelhoed & Staring 2015a) voor een
belangrijk deel op directe wijze geworven door contact te leggen met Turks-Nederlandse
jongeren, bestuursleden en vertegenwoordigers van de belangrijkste Turkse religieuze
groepen (alevitisme, Hizmet, Milli Görüş, salafisme, Diyanet, Süleymanci), politieke partijen
(Multicultureel Plus Partij, Hizb ut Tahrir), Koerdische verenigingen en het Turks Neder-
lands Tegengeluid dat Turks-Nederlandse jongeren hebben opgericht na de commotie
rondom de publicatie van de FORUM/Motivaction-peiling. Tijdens het eerste onderzoek
(Staring e.a. 2014) is er ook gebruik gemaakt van de persoonlijke sociale netwerken van
de onderzoekers om respondenten te werven naast de sneeuwbalmethode, waarbij geïn-
terviewde jongeren weer nieuwe jongeren als respondent naar voren schoven. Voor een
uitgebreide beschrijving van de gehanteerde wervings- en onderzoeksmethoden in beide
onderzoeken, zie Staring e.a. (2014, p. 46-53) en Geelhoed en Staring (2015b).
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Nederlanders deel van uitmaken (salafisme). De respondenten varië-

ren in de mate waarin ze zich met de islam identificeren en praktise-

ren. Ook is er variatie in de respondentengroep in de mate waarin zij

politiek bewust en actief zijn en zich met Nederland en Turkije ver-

bonden voelen. In de onderzoeksgroep bevinden zich jongeren met

zowel een Turkse als een Koerdische achtergrond. Sterk geradicali-

seerde en extremistische jongeren ontbreken in de onderzoeksgroep.

Radicalisme en factoren die bijdragen aan radicalisering

De door ons gehanteerde definitie van radicalisme en radicalisering

betreft een bewerking van de beschrijving van Buijs e.a. (2006) van

islamitisch radicalisme en extremisme, zij het dat daaraan niet-reli-

gieuze radicale denkbeelden zijn toegevoegd en de definitie wat is

ingedikt. Radicalisme valt dan ook te kenmerken door:

1. een grote ontevredenheid over de huidige maatschappelijke (vooral

politieke) inrichting, waarbij een sterk dualistisch beeld ontstaat;

2. het leggen van de verantwoordelijkheid hiervoor bij bepaalde

‘schuldige’ personen en instellingen;

3. het beschikken over het ‘juiste’ alternatief, dat voortkomt uit een

religieuze, nationalistische of etnisch-separatistische ideologie;

4. de overtuiging dat het nodig is om zelf een activistische houding aan

te nemen en de situatie te veranderen.

Het ontwikkelen van deze denkbeelden is te typeren als een proces

van radicalisering. Radicalisering gaat niet noodzakelijkerwijs samen

met geweld en is niet per definitie ‘slecht’. In termen van het geweld

onderscheiden we radicalisme van extremisme. Waar radicalen

gewelddadige middelen afkeuren om het doel te bereiken, bepleiten

extremisten wel het gebruik van geweld. Daarnaast is het van belang

het sociaal-constructivistische karakter van een label als radicalisme

in gedachten te houden en zich te realiseren dat wat als radicaal gela-

beld wordt, mede afhankelijk is van de sociale context, tijd en plaats.

Het label radicaal wordt vaak gebruikt door machthebbers om poli-

tieke tegenbewegingen te duiden. Vanuit een ‘westers’ en ‘democra-

tisch’ perspectief zijn bepaalde radicale geluiden dan ook welkom,

zoals aanvankelijk bij de Arabische Lente en eerder bij de antiapart-

heidsbeweging in Zuid-Afrika, of dichter bij huis het verzet in de
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Tweede Wereldoorlog. In die zin kan radicalisme als een motor voor

sociale verandering fungeren.

Om te helpen begrijpen waarom radicalisering plaatsvindt, noemen

academici tal van factoren die bijdragen aan het proces van radicalise-

ring. De factoren zijn op maatschappelijk niveau te vinden (zoals

internationale politiek en marginalisatie van bevolkingsgroepen), op

groepsniveau (zoals (inter)groepsprocessen) en op individueel niveau

(zoals een zoektocht naar zingeving en persoonlijke problemen) (Fed-

des e.a. 2015; Staring e.a. 2014). Voor de Nederlandse context wijzen

Buijs e.a. (2006) bovendien op een integratieparadox, die radicalise-

ring in de hand zou kunnen werken. Zij stellen dat hoger opgeleide en

beter geïntegreerde jongeren hogere verwachtingen hebben en

daarom meer teleurstelling ervaren als die verwachtingen niet worden

bewaarheid. De daaropvolgende teleurstelling zou kunnen bijdragen

aan het zich afkeren van de samenleving en radicalisering.

Een eensluidende conclusie over wat de oorzaken van radicalisering

zijn, is er niet. In plaats daarvan volgt uit de literatuur over radicalise-

ring dat het een complex proces is waarbij vele factoren meespelen.

Veel van de factoren die radicalisering zouden helpen verklaren, wor-

den gerelateerd aan de sociaaleconomische en sociaal-culturele posi-

tie van groepen. Dit sluit aan bij de veelgehoorde verklaring dat jonge-

ren die geen perspectief hebben op onderwijs en een baan vatbaarder

zouden zijn voor radicalisering en dat een gebrek aan sociaal-culturele

integratie eveneens radicalisering in de hand zou kunnen werken.

In het manifest ‘Problematiek jongeren zeer verontrustend’ schrijven

Turks-Nederlandse professionals hoe de veelal in Nederland geboren

Turks-Nederlandse jongeren zich niet thuis voelen in Nederland, ern-

stige psychische problemen ontwikkelen, hun heil zoeken in de islam

of in de Turkse gemeenschap en ‘aangetrokken worden door de verlei-

dingen van radicalisme of criminaliteit’ (Sevincer e.a. 2011). In een

artikel over de groeiende jeugdwerkloosheid in Rotterdam stelt de Til-

burgse hoogleraar arbeidsrecht Wilthagen dat jeugdwerkloosheid het

grootste probleem is van de havenstad en dat jongeren zonder werk

‘vatbaar voor criminaliteit en radicalisering’ zijn (Maas 2015; vergelijk

Staring e.a. 2014, p. 23-24). Vanuit dit perspectief zouden sociaaleco-

nomische achterstanden en sociaal-culturele processen van uitsluiting

radicalisering in de hand kunnen werken.

Een opvallend punt is dat veel van de factoren die ter verklaring van

radicalisering worden aangedragen, ook ter verklaring van criminali-
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teit worden aangedragen (Staring e.a. 2014). Een dergelijke generieke

verklaring op basis van achterstanden doet echter geen recht aan de

inhoudelijke verschillen tussen crimineel of deviant gedrag enerzijds

en radicalisme en extremisme anderzijds.

Ontwikkelingen in de sociaaleconomische en sociaal-culturele
positie van Turks-Nederlandse jongeren

De uitsluiting en marginalisering ten gevolge van een slechte sociaale-

conomische positie van moslims in de Nederlandse samenleving, in

het bijzonder achterstanden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt,

wordt in verband gebracht met risico’s op radicalisering en steun voor

IS. Bij Turks-Nederlandse jongeren en hun sympathie voor IS heeft

onder meer minister Asscher daarnaast zijn zorgen uitgesproken

omtrent het verband tussen radicale attituden en hun sociaal-cultu-

rele positie. Ook wetenschappelijk onderzoek naar radicalisering wijst

op sociaaleconomische en sociaal-culturele aspecten als deel van de

veelheid van factoren die radicalisering in de hand kunnen werken

(zie Veldhuis & Staun 2009).

Vanwege de actuele politieke zorgen ligt de focus in dit artikel op de

sociaal-culturele positie van Turks-Nederlandse jongeren, maar zal

wel kort stil worden gestaan bij de sociaaleconomische positie om een

completer beeld van de maatschappelijke positie van Turks-Neder-

landse jongeren te geven. De sociaaleconomische dimensie laat zich

uitdrukken in de positie binnen het onderwijs, de arbeidsmarkt en de

huisvesting. Op die terreinen hebben Nederlanders met een Turkse

achtergrond nog altijd een achterstand op autochtone Nederlanders

en andere grote etnische groepen, zoals Antilliaanse en Surinaamse

Nederlanders, al zijn ze die aan het inlopen (Staring e.a. 2014, p. 83-84,

104-106, 134-136). Deze achterstanden zouden (volgens de literatuur

over radicalisering) dus radicalisering kunnen bevorderen.

Bij deze achterstanden moeten wel twee kanttekeningen worden

geplaatst. Enerzijds kan er sprake zijn van oneerlijke vergelijkingen

tussen etnische groepen, omdat er mogelijk andere factoren meespe-

len, zoals sociale klasse in plaats van etniciteit. Anderzijds geven jon-

geren in gesprekken over hun maatschappelijke positie aan vooral een

perceptie te hebben van opwaartse sociale mobiliteit. Zij vergelijken

zich niet primair met autochtone leeftijdsgenoten, maar hoofdzakelijk
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met hun ouders en grootouders. Tegelijkertijd zorgt die nadruk op

opwaartse sociale mobiliteit wel voor hogere verwachtingen, hetgeen

een integratieparadox in de hand lijkt te werken, waardoor juist beter

geïntegreerde jongeren zich te weinig geaccepteerd voelen (Buijs e.a.

2006; Gijsberts & Vervoort 2009).

Ons onderzoek, maar ook grootschalig surveyonderzoek, laat zien dat

Turkse Nederlanders in vergelijking tot de andere grote etnische groe-

pen in Nederland voor wat betreft hun sociale contacten een sterkere

gerichtheid hebben op de eigen groep (Te Riele e.a. 2012, p. 153-154;

Staring e.a. 2014, p. 137-160). Wat culturele identificatie betreft ken-

merken zij zich dan ook door een sterke identificatie met en oriëntatie

op Turkije en Turkse Nederlanders. Een ontwikkeling op religieus vlak

is dat de islam aan belang toeneemt en dat dit voor Turkse Nederlan-

ders van de eerste, tweede en derde generatie geldt, ongeacht het

onderwijsniveau. Op politiek gebied getuigen de literatuur en de jon-

geren die in het kader van deze onderzoeken zijn gesproken van rela-

tief weinig vertrouwen in Nederlandse politieke instituties, maar ook

van een relatief hoge participatie in de Nederlandse politiek op

gemeentelijk niveau. Verder zijn Turks-Nederlandse jongeren relatief

sterk vertegenwoordigd in politieke en religieuze organisaties met

banden met het herkomstland. Met uitzondering van de relatief hoge

participatie in de Nederlandse politiek, betreffen deze kenmerken van

de sociaal-culturele positie van Turkse Nederlanders factoren die radi-

calisering volgens de literatuur in de hand zouden kunnen werken.2

Deze algemene ontwikkelingen doen tegelijkertijd geen recht aan de

enorme diversiteit die er onder de Turks-Nederlandse jongeren is waar

te nemen. De 150 jongeren die deel uitmaken van beide onderzoeken

laten juist als het gaat om hun sociaal-culturele positie veel variatie

zien wat betreft hun sociale contacten, oriëntatie en identificatie, hun

religiositeit en politieke participatie. Een deel van de jongeren is poli-

tiek actief, een aanzienlijk ander deel is dat niet. Ook zijn er grote ver-

schillen tussen de jongeren in gelovigheid en als ze geloven in welke

mate dan en de wijze waarop ze de islam beleven en praktiseren. Jon-

geren variëren in de mate van contacten buiten de Turkse groep,

waarbij sommigen bewust kiezen voor louter contacten buiten de

Turkse groep en andere jongeren juist in etnisch opzicht gemengde

2 Voor een overzicht van de meest gangbare verklaringen van radicalisering vanuit sociaale-
conomische en sociaal-culturele dimensies van de maatschappelijke positie, zie Staring
e.a. (2014, p. 37-44).
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contacten onderhouden. Weer andere jongeren gaan louter om met

mensen binnen de Turkse gemeenschappen. Jongeren identificeren

zich met Nederland, met Nederland en Turkije, uitsluitend met Tur-

kije, met Koerdistan of uitsluitend met de islam. Al bestaat er dus grote

variatie wat betreft de oriëntatie en identificatie met Nederland en

Nederlanderschap of juist Turkije en de Turkse identiteit, alle Turks-

Nederlandse jongeren die deel uitmaken van beide studies onderken-

nen dat ze in twee werelden leven (Geelhoed & Staring 2015a; Staring

e.a. 2014).

Ervaringen van uitsluiting

Een andere belangrijke vraag die in verband staat met de maatschap-

pelijke positie van de Turks-Nederlandse jongeren is hoe zij in onze

onderzoeken hun positie in de Nederlandse samenleving ervaren. Ze

blijken zichzelf niet als slachtoffer te zien, maar hun verhalen getuigen

van ervaringen van anders behandeld, genegeerd en uitgesloten wor-

den. Dergelijke ervaringen worden in de literatuur ook als risicofactor

voor radicalisering gepresenteerd. De ervaringen die de respondenten

noemen, onderscheiden zich niet van die van andere allochtone en

vooral niet van andere moslimjongeren, omdat veel van deze ervarin-

gen in verband staan met de islam. De verhalen die tijdens de inter-

views keer op keer naar boven kwamen, gaan over hoe Turks-Neder-

landse jongeren zich als een potentieel gevaar voor de samenleving

bejegend voelen, over de beleving dat er in Nederland, vooral door

media en politiek, met twee maten wordt gemeten en hoe ze als mos-

lim ter verantwoording worden geroepen voor terroristische aanslagen

die zijn begaan door voor hen onbekenden. De Turks-Nederlandse

respondenten kregen daardoor het gevoel zich te moeten verontschul-

digen voor gedragingen van personen met wie zij zich niet verbonden

voelen. Een jonge vrouw vertelt:

‘Je wordt de hele tijd beschuldigd met iemand die je eigenlijk niet bent.

Terrorisme staat voor mij net zover weg als [voor] mijn buurman die hier is,

een Nederlander die hier woont. Dat staat net zo ver. Maar waarom moet ik

dat op mijn bord krijgen? (…) Ik ben tegen terrorisme, ik ben tegen vrou-
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wenonderdrukking, dat staat voor mij net zover weg als voor iedereen

eigenlijk.’ (respondent 5, Geelhoed & Staring 2015a)3

Deze jongeren verhalen over uitsluiting binnen Nederland. Hoewel de

Turks-Nederlandse jongeren in deze onderzoeken niet over zichzelf in

termen van een slachtoffer spreken, hebben zij wel het gevoel er niet

bij te (mogen) horen, een tweederangs burger te zijn, op ‘2-0 of 3-0

achter’ te staan en – in een aantal concrete gevallen – een gevoel van

discriminatie. De verhalen van de jongeren weerspiegelen het gevoel

dat ze ‘nooit Nederlander genoeg’ zijn, zoals een van de jongeren het

verwoordt (JM33). Daarbij praten ze over het ‘gevecht’ dat ze moeten

leveren om een volwaardige plek – in sociaaleconomisch en sociaal-

cultureel opzicht – in de samenleving te verwerven:

‘De maatschappelijke ladder. Ik probeer steeds omhoog te gaan en als er

zo’n spotprent over Mohammed wordt gepubliceerd, dan raakt het mij. Ja

emoties! Dan ga je iets naar beneden. Iets lager en dan probeer je weer

met je studie, met je afgeronde diploma weer omhoog te gaan en dan komt

er opeens een aanslag in Parijs. “Je suis Charlie.” Dan ga je opeens weer

naar beneden, weet je. Zulke omstandigheden heb je steeds waarmee je

moet gaan vechten. Het is moeilijk, het is heel moeilijk.’ (respondent 42,

Geelhoed & Staring 2015a)

De Turks-Nederlandse jongeren in onze studies reageren op allerlei

manieren op de uitsluiting waarmee ze geconfronteerd worden, maar

niet zozeer door te radicaliseren. In plaats daarvan doen ze, afhanke-

lijk van de omstandigheden, verschillende dingen. Zo blijven sommige

jongeren investeren in onderwijs door meer opleidingen te volgen en

blijven andere solliciteren, waarbij weer andere een voorkeur voor

werk in eigen etnische kring ontwikkelen. Er zijn ook jongeren die als

reactie op uitsluiting en marginalisering aan anderen hun islam blij-

ven uitleggen en verduidelijken. Verder proberen ze te anticiperen op

mogelijke vormen van discriminatie, zoals door een Nederlands klin-

kende naam aan hun kind te geven, of houden in hun gedrag en kle-

ding rekening met anderen. Een andere reactie op de ervaring van uit-

sluiting is onverschilligheid en het naast zich neerleggen van opmer-

kingen die ze krijgen door er gewoon niet op te reageren en te zeggen

3 Aan het einde van elk citaat wordt verwezen naar het onderzoek waarbinnen de respon-
dent is geworven.
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dat het hen ook niets doet. In meer negatieve zin erkennen ze dat ze

negatiever over Nederland en de Nederlandse politiek zijn gaan den-

ken. Andere jongeren, of jongeren in andere omstandigheden, probe-

ren de situatie te veranderen door de confrontatie aan te gaan en

anderen op hun negatieve gedrag aan te spreken. Een laatste belang-

rijke reactie wordt gevormd door de jongeren die een sterkere focus op

de eigen groep en/of islam ontwikkelen, waardoor ze ervaringen van

uitsluiting door de dominante samenleving neutraliseren. Dergelijke

reacties kunnen afhankelijk van de omstandigheden elkaar opvolgen,

maar ook naast elkaar bestaan (Geelhoed & Staring 2015a, p. 204-211).

Een eerste gezicht van een sterke interne gerichtheid

Zoals eerder al aan bod kwam, zijn Turkse Nederlanders in vergelij-

king tot de andere grote etnische groepen meer intern gericht. Dit

samen met de zojuist besproken constatering dat een deel van de

Turks-Nederlandse respondenten in reactie op uitsluiting juist een

sterkere interne gerichtheid zou ontwikkelen, zou het risico op radica-

lisering kunnen bevorderen. Een dergelijk groter risico op radicalise-

ring volgt echter niet uit onze studies. Om te beginnen vindt de sociali-

satie van Turks-Nederlandse jongeren in beide werelden plaats waar

ze deel van uitmaken. De verhalen van de respondenten laten zien dat

zij worden gesocialiseerd in Nederland en Nederlandse instituties en

in eigen Turks-Nederlandse instituties, waaronder school, moskeeor-

ganisaties en andere zelforganisaties.

De sterkere interne gerichtheid lijkt niet zozeer bij te dragen aan radi-

calisering en daarmee aan het ontstaan van vijandsbeelden naar bui-

ten toe, zoals richting de Nederlandse samenleving. In plaats daarvan

lijkt de sterke interne gerichtheid eerder consequenties te hebben voor

het verscherpen van de verhoudingen tussen Turkse Nederlanders

met verschillende politieke en religieuze achtergronden zelf. Dit

gezicht van de interne gerichtheid onder Turkse Nederlanders moet

dan ook niet zozeer worden geduid in de context van radicalisering,

maar veeleer in het repliceren van in Turkije bestaande scheidslijnen

tussen groepen. Daarmee ontstaat onderlinge uitsluiting tussen

hoofdzakelijk soennitische Turken en alevieten, soennitische Turken

en Koerden en soennitische Turken en seculiere Turken. Ook tussen

soennitische Turken onderling werkt de ideeënstrijd tussen de Hiz-
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metbeweging van Fethullah Gülen en de AKP van Erdoğan door. Een

concreet voorbeeld wordt geboden door een jonge man met een alevi-

tische achtergrond. Hij maakt zich druk over uitsluiting onder Turkse

Nederlanders onderling en ziet dit als een haast nog groter probleem

dan de uitsluiting die plaatsvindt vanuit de dominante samenleving

naar Turkse Nederlanders als minderheidsgroep. Hij zegt:

‘Waar ik mij het meest aan stoor [in Nederland], is de discriminatie en het

tolerantieniveau van de Turken onderling. De Turkse gemeenschap kan

roepen en zeggen wat ze wil. En dat klopt ook, ze worden gediscrimineerd

in Nederland (…) arbeidsdiscriminatie, op school. Heb ik ook meegemaakt.

En daar moeten we wat aan doen. Maar daar kun je pas wat aan doen als

je in je eigen gemeenschap dat discrimineren ook stopt. (…) Ik ben eigen-

lijk de meest slechte figuur voor het merendeel van [Turks] Nederland. Ik

ben atheïstisch. Ik ben links. Ik heb een alevitische achtergrond. Ik ben een

vierde Koerdisch, ik heb tatoeages en ik spreek me uit over de Turken. Dus

zolang ik niks over hen zeg, boeit het ze niet, maar op het moment dat ik

iets erover zeg, dan word ik irritant.’ (respondent 51, Geelhoed & Staring

2015a)

De sterke interne gerichtheid en de hiermee samenhangende oriënta-

tie op Turkije zorgen er dus voor dat de conflicten tussen religieuze en

politieke groepen en bewegingen in Turkije ook in de Nederlandse

context leven en tot polarisatie onder Turkse Nederlanders in Neder-

land kunnen leiden.

Interne gerichtheid en wereldbeelden ter duiding van visies op IS

De interne gerichtheid en de wereldbeelden die de socialisaties bin-

nen Turkse denkkaders met zich meebrengen, zijn van groot belang

om de visies van Turks-Nederlandse jongeren op IS te begrijpen. Geen

van de Turks-Nederlandse respondenten uit directe steun voor IS

noch voor de ideologie van IS (Geelhoed & Staring 2015a, p. 175-185).

Een nadere kwantitatieve survey van het SCP laat eveneens zien dat uit

een steekproef van 477 Turks-Nederlandse jongeren slechts 9% enig

begrip heeft voor jongeren die vanuit Nederland voor IS gaan vechten

en slechts 11% van deze jongeren heeft begrip voor mensen die vanuit

hun geloof geweld gebruiken (Huijnk e.a. 2015). Beide studies (Geel-
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hoed & Staring 2015a; Huijnk e.a. 2015) leveren daarmee fundamen-

teel andere inzichten op voor de steun van Turks-Nederlandse jonge-

ren voor IS dan die van de FORUM/Motivaction-peiling (FORUM Ver-

kenning 2014). Daar komt bij dat er zich naar het laat aanzien veel

minder Turks-Nederlandse dan Marokkaans-Nederlandse jongeren

onder de Syriëgangers bevinden.4 De Turks-Nederlandse responden-

ten in onze studie distantiëren zich nadrukkelijk van IS. Dit doen zij

enerzijds op religieuze gronden, omdat IS een islam voorstaat die ver

afstaat van de islam zoals zij die kennen. Anderzijds doen zij dit op

humanitaire gronden door te wijzen op het extreme geweld dat IS

gebruikt en de onmenselijke toestanden die de huidige vluchtelingen-

crisis met zich meebrengt. In onderstaande citaten wijzen twee jonge

mannen op deze islamitische en humanitaire argumenten door ach-

tereenvolgens de doelwitten van IS en het karakter van IS’ strijd te

bekritiseren:

‘Wat voornamelijk ook pijn doet is dat ze ook kinderen en vrouwen gaan

afslachten (…) wat ook vaak bij de Palestijnen is gebeurd. Dat ook veel

kinderen en vrouwen dood gingen en nou zie je dat ISIS het ook gewoon

doet. Maakt niet uit: word je geen moslim of hoor je bij ons niet thuis, of je

nou een kind bent van drie of een oude man, zij slachten gewoon iedereen

af. Dat raakt iedereen echt heel erg.’ (respondent 82, Geelhoed & Staring

2015a)

‘Wat de Islamitische staat in Syrië doet, dat is niet menselijk. Dat hoort

gewoon niet in de Islam, dat past er ook niet bij.’ (respondent 59, Geelhoed

& Staring 2015a)

Tegelijkertijd biedt de socialisatie van de jongeren in Turkse wereld-

beelden ook zicht op waarom sommige soennitische jongeren enige

sympathie voor IS in vergelijking met andere groeperingen kunnen

uiten. Ten eerste vinden deze jongeren het positief dat IS het opneemt

4 De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) laat zich in zijn drei-
gingsbeelden enkel uit over de aantallen Syriëgangers en niet over hun etnische her-
komst. De meest recente schattingen betreffen die van Edwin Bakker (Soetenhorst 2015)
en Bergema en Koudijs (2015). Edwin Bakker schat het aantal Turkse Nederlanders in
januari 2015 op 15 tot 20 van de in totaal 200 tot 250 Syriëgangers. Hij zet daartegenover
dat naar zijn inschatting 80% van de Nederlandse Syriëgangers van Marokkaanse komaf
is. Bergema en Koudijs stellen aan de hand van een databank bestaande uit 158 casussen
en daarbinnen een aantal van 44 personen waarvan ze de herkomst konden bepalen, dat
ongeveer 12% Turks-Nederlandse wortels heeft tegenover 45% Marokkaanse.
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voor soennieten in Syrië en Irak, soennieten die naar de beleving van

de jongeren door de rest van de wereld in de steek worden gelaten.

Ten tweede menen deze jongeren dat IS de strijd met Assad aangaat,

die in hun ogen een sjiitische dictator is die soennieten – zoals zij zelf –

onderdrukt en met geweld bestrijdt. Ten derde hebben deze jongeren

sympathie voor IS voor zover IS tegen de PKK is, die ze als hun groot-

ste vijand zien. Veel van de jongeren zien de PKK als een groter pro-

bleem dan IS, onder meer doordat ze zelf mensen in hun familie heb-

ben die slachtoffer zijn geworden van PKK-geweld. De strijd met de

PKK is daardoor een kwestie die meer bij hen leeft dan de wandaden

van IS. In die zin zien ze IS als nog het minst kwade van twee kwaden,

zoals een Turks-Nederlandse jongen vertelt:

‘Ja natuurlijk, je hebt geen probleem met IS in tegenstelling tot PKK, als je

zo vergelijkt, als je moet kiezen tussen twee kwaden dan ga ik natuurlijk

eerder voor IS kiezen, maar voor een PKK, van een PKK lijd je al dertig,

veertig jaar en dat blijft maar doorgaan. Van IS, ja daar heb je relatief wei-

nig last van momenteel.’ (respondent 33, Geelhoed & Staring 2015a)

De socialisatie in Turkse en Nederlandse denkkaders vormt het

wereldbeeld van de Turks-Nederlandse jongeren en bepaalt daarmee

ook mede hun visie op de situatie in Turkije, het conflict in Syrië en,

zoals hierboven beschreven, hun houding ten opzichte van IS.

Waarom radicaliseren Turks-Nederlandse jongeren over het
algemeen niet?

Het voorgaande laat zien dat er tal van factoren spelen die volgens de

literatuur een vruchtbare voedingsbodem voor radicalisering zouden

vormen. Al met al roepen deze bevindingen daarom veeleer de vraag

op waarom de Turks-Nederlandse jongeren over het algemeen niet

radicaliseren. Een eerste mogelijke reden daarvoor lijkt de kanalise-

rende werking die uitgaat van alternatieve politieke paden te zijn.

Turkse Nederlanders zijn relatief actief in de Nederlandse politiek en

ook vaak actief betrokken bij politieke zelforganisaties. J06, een Koer-

dische respondent met PKK-sympathieën verwoordt dat treffend door

te zeggen:
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‘Er is toch een verschil tussen mij en de mensen die wel naar de bergen

gaan, naast de moed natuurlijk. Maar ook qua positie waarin je verkeert.

Wij hebben hier heel veel mogelijkheden om de huidige situatie een andere

richting op te duwen, om een politieke oplossing af proberen te dwingen.’

(respondent 6, Staring e.a. 2014)

Een tweede mogelijke reden dat er over het algemeen geen radicalise-

ring plaatsvindt onder Turks-Nederlandse jongeren is gerelateerd aan

een sterk geïnstitutionaliseerde Turkse islam en de betekenis die jon-

geren daaraan geven, hetgeen samen een buffer vormt tegen extremis-

tische houdingen. Een van de experts die we spraken, legt dit uit met

de sterke seculiere tak binnen de islam, die er vanuit Turkije is

gegroeid door te zeggen:

‘Turken hebben, die hebben toch een hele andere kijk op de beleving van

islam. Dat is allereerst veel meer vanuit een seculiere benadering. Terwijl in

alle andere Islamitische landen de islam allesbepalend is.’ (expert 15, Sta-

ring e.a. 2014)

Maar ook meer religieus georiënteerde moslims vinden houvast in de

Turkse islamitische stromingen, waarbij de betekenis die ze aan die

stromingen toeschrijven niet altijd even vastomlijnd is. In soenniti-

sche hoek zijn er verschillende grote stromingen waar jongeren soms

tussen switchen, terwijl deze toch houvast bieden. Een Turks-Neder-

landse jongeman vertelt hierover:

‘Als ik zelf naar mijn eigen “stromingloopbaan” kijk dan ben ik bij allen

geweest. Ik heb Koran leren lezen bij de Süleymancı beweging. (…) Mijn

opa is oprichter van een Diyanet moskee in [plaatsnaam], ik kom daar

vaak. Ik ben in mijn jeugdige jaren actief geworden bij Milli Görüş, daar ben

ik ook geweest. Ik ben ook af en toe geweest bij de studentenhuizen van

de Fethullah Gülen-beweging en ik heb ook een paar keer deelgenomen

aan activiteiten van de Soefibeweging. En daar kon ik mij overal in vinden.

En daarom… het is niet erg als iemand zegt: hij is van Milli Görüş, maar

(…) Ik vind het niet belangrijk, ik hecht daar geen waarde aan.’ (respon-

dent 6, Geelhoed & Staring 2015a)

Ten slotte biedt de sterke interne gerichtheid een positieve sociale

identiteit en een gevoel van belonging, die ervaringen van uitsluiting
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en discriminatie lijkt te neutraliseren. Zoals een van de deskundigen

daarover stelt:

‘Ja, radicaliseren… Ik zie dat niet zozeer. Ik denk dat dat geen groot pro-

bleem is bij de Turkse jongeren. (…) De gemeenschap is heel hecht hè, bij

de Turkse mensen. Ik denk dat dat wel het onderscheid maakt, hoe hecht

die gemeenschap zelf is.’ (expert 10, Staring e.a. 2014)

In de gesprekken met de jongeren spraken ze veelvuldig over de eigen

Turkse groep als een groep waar ze zich wel begrepen en geaccepteerd

voelden. Een Turks-Nederlandse jonge vrouw zegt in dit kader:

‘Ja, je spreekt dezelfde taal. Je deelt dezelfde waarden. Vooral nu, als er

heel veel negativiteit over de islam speelt, dan kan je bij ze terecht. Dan kan

je met ze praten en die begrijpen je dan ook. (…) Dat zijn wel de mensen

die je kunnen begrijpen dan.’ (respondent 14, Geelhoed & Staring 2015a)

Conclusie

Afgaande op de wetenschappelijke literatuur is het aannemelijk dat de

sociaaleconomische en sociaal-culturele positie van Turks-Neder-

landse jongeren aanleiding kunnen geven tot radicalisering en extre-

misme. Zo kampen de Turks-Nederlandse jongeren nog altijd met

sociaaleconomische achterstanden en is er ten aanzien van de sociaal-

culturele dimensie veel diversiteit, maar tegelijkertijd een relatief grote

gerichtheid op de Turks-Nederlandse gemeenschap en Turkije. Daar

komt bij dat zowel in sociaaleconomisch als in sociaal-cultureel

opzicht de grote meerderheid van de geïnterviewde Turks-Neder-

landse jongeren het gevoel deelt in Nederland te worden uitgesloten

en anders behandeld te worden. Ondanks het feit dat deze factoren,

die het risico op radicalisering zouden vergroten, bij de geïnterviewde

150 jongeren spelen, radicaliseren zij en het overgrote deel van andere

Turks-Nederlandse jongeren niet en staan zij overwegend negatief

tegenover religieus geïnspireerd geweld, zoals het geweld dat IS uitoe-

fent. Deze conclusie wordt ondersteund door de constateringen van

andere academici dat er zich onder Syriëgangers – voor zover hier

zicht op is – relatief weinig Turks-Nederlandse jongeren bevinden.
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De sterke interne gerichtheid onder Turkse Nederlanders werkt welis-

waar spanningen tussen verschillende Turks-Nederlandse religieuze

en politieke bewegingen en groeperingen in de hand, maar dit lijkt

tegelijkertijd niet samen te gaan met islamitisch radicalisme in relatie

tot de Nederlandse samenleving. Hoewel de sterke gerichtheid op de

eigen Turkse groep en de socialisatie in Nederlandse en Turkse

wereldbeelden ertoe leiden dat een klein aantal Turks-Nederlandse

jongeren zegt IS boven de PKK te verkiezen en daarmee IS als het beste

van twee kwaden zien, lijken deze interne gerichtheid en de hechtheid

van de Turks-Nederlandse gemeenschappen tevens een obstakel te

vormen tegen verregaande radicalisering. Om te beginnen lijkt er een

kanaliserende werking uit te gaan van de relatief grote betrokkenheid

van Turkse Nederlanders bij politieke zelforganisaties en de gemeen-

telijke politiek. Daarnaast bieden de sterk geïnstitutionaliseerde

Turkse islamitische stromingen houvast en ruimte voor een meer per-

soonlijke invulling van de islam. Ten slotte vormt de hechtheid van de

Turkse gemeenschap een bron van een positieve sociale identiteit en

gevoel van belonging ter compensatie van het gevoel om ‘nooit Neder-

lander genoeg’ te zijn.
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De werkwijze van jihadistische
netwerken

J.L. de Bie *

De afgelopen vijftien jaar heeft er in verschillende westerse landen een

voortdurende angst geheerst voor extremisme en terrorisme. Deze

angst leek enigszins af te nemen in de periode na de aanslagen in Lon-

den en Madrid, maar is weer aangewakkerd na de opkomst van

nieuwe extremistische bewegingen sinds de start van de Arabische

Lente in 2011. Hoewel de opkomst van ISIS en haar gruwelijke mis-

standen in Syrië en Irak de meeste mensen angst inboezemt, heeft de

strijd tegen de zittende dictators en de utopie van een Islamitische

Staat ook mensen in West-Europa geïnspireerd om naar deze landen

toe te reizen en zich bij ISIS aan te sluiten. Westerse overheden vrezen

vooral de eventuele terugkeer van deze personen, vanwege mogelijke

trauma’s en nog verdere radicalisering en vanwege eventuele voorne-

mens van terroristische daden in het Westen (NCTV 2015). Deze angst

is niet heel vreemd, gezien de recente reeks gewelddadige en jihadis-

tisch gerelateerde gebeurtenissen in Europa, waarvan de aanslagen in

Parijs en Brussel het meest in het oog springen. Van een aantal hierbij

betrokken terroristen wordt verondersteld dat zij eerder als jihadgan-

ger in verschillende jihadistische strijdgebieden hebben gestreden.

Hoewel sommige terroristen alleen opereren, zijn ze over het alge-

meen gelieerd aan netwerken die hen faciliteren bij het plegen van een

aanslag of het voorbereiden van een jihadreis. Dit artikel gaat over

deze netwerken: Hoe zien dit soort netwerken eruit? Hoe opereren ze?

En in hoeverre is het functioneren van deze netwerken door de jaren

heen veranderd?

Dit artikel richt zich vooral op een drietal kenmerken van jihadistische

netwerken, namelijk de organisatiestructuur, de activiteiten en de

betrokkenheidsmechanismen. Laatstgenoemde zijn factoren en

omstandigheden die van invloed zijn op de mate van individuele

* Dr. Jasper de Bie is verbonden aan de Afdeling Strafrecht en Criminologie van de Faculteit
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. De auteur promoveerde onlangs op het
proefschrift How jihadist networks operate. Deze bijdrage is op dit proefschrift gebaseerd.
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betrokkenheid bij een jihadistisch netwerk. Hoewel de drie onderde-

len geen onontgonnen gebied zijn binnen de terrorismeliteratuur,

richt eerder onderzoek zich voornamelijk op de vraag waarom deze

netwerken ontstaan en hanteert men beperkte variatie in methoden

van onderzoek. Dit artikel richt zich daarentegen meer op het hoe en

wat van de jihadistische netwerken. Tevens richt dit artikel zich,

anders dan de meeste terrorismestudies, op een langere onderzoek-

speriode, namelijk van 2000 tot 2013. Dit biedt de mogelijkheid om de

drie aspecten die worden bestudeerd over een langere periode te ana-

lyseren en zo te achterhalen in hoeverre de netwerken door de tijd

heen anders zijn gaan opereren. Om de gevonden overeenkomsten en

verschillen te duiden en te verklaren wordt vooral naar de onderlig-

gende gelegenheidsstructuren gekeken.

Methode

De analyse en de resultaten die worden besproken in dit artikel zijn

afkomstig van het promotieonderzoek van de auteur (De Bie 2016a).

Dit promotieonderzoek heeft door middel van een systematische en

onderbouwde analyse van drie verschillende databronnen de eerder-

genoemde onderdelen organisatiestructuur, activiteiten en betrokken-

heidsmechanismen bestudeerd. De databronnen bestaan uit politie-

dossiers, interviews en rechtszittingen, waarbij de politiedossiers de

kern van de data vormen. Ten eerste is vanuit principes van de groun-

ded theory-methode informatie uit 28 grootschalige politieonderzoe-

ken verzameld en geanalyseerd. De informatie over de werkwijze van

deze netwerken is afkomstig uit onder andere telefoon- en internet-

taps, huiszoekingen, verdachtenverhoren, getuigenverklaringen,

observatieverslagen, enzovoort. De politieonderzoeken bevatten

informatie over veertien jihadistische netwerken die tussen 2000 en

2013 actief waren en die 209 personen behelsden. Dit zijn overwegend

personen die het jihadistisch-salafistische gedachtegoed aanhangen

en mensen die een jihadistisch netwerk faciliteren door bijvoorbeeld

geld van jihadisten te bewaren of informatie door te spelen tussen

jihadisten. Daarnaast zijn er 51 interviews afgenomen bij verschillende

respondenten, zoals officieren van justitie, politiemedewerkers, advo-

caten, imams en personeelsleden van asielzoekerscentra en detentie-

centra. Tot slot zijn er ongeveer tien rechtszittingen bijgewoond en
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geobserveerd. De interviews en observaties dienden vooral om de

informatie uit politiedata beter te kunnen plaatsen.1

Organisatiestructuur

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de organisatiestructuur

en de rolverdeling binnen jihadistische netwerken zijn er drie netwer-

ken uit de dataset geselecteerd. Elk netwerk staat symbool voor een

bepaalde periode uit de dataset. Door deze drie netwerken aan de

hand van een sociale netwerkanalyse (SNA) met elkaar te vergelijken

kan tot op zekere hoogte worden bepaald in hoeverre de organisatie-

structuur en rolverdeling van deze drie netwerken verschillen en over-

eenkomen. De data laten zien dat het eerste netwerk uit de periode

2001-2003 een hiërarchisch en relatief georganiseerd netwerk is. Het

netwerk heeft een internationale basis en de structuur wordt geken-

merkt door een verdeling in clusters. Aan het hoofd van elk cluster

staat een charismatische leider met jihadervaring en operationele en

ideologische kennis en expertise. De politie-informatie laat zien dat

deze internationale jihadisten uiteindelijk worden gearresteerd en

meestal ook het land worden uitgezet. Hierdoor vloeit er expertise en

kennis weg en worden latere netwerken anders opgebouwd. In het

tweede en derde netwerk, uit respectievelijk 2005-2006 en 2008-2013,

zijn vermoedelijk om die reden hoofdzakelijk homegrown radicalen

actief: jongeren die in Nederland zijn opgegroeid en die hier zijn gera-

dicaliseerd. De netwerkstructuren zijn vlak en fluïde en kennen geen

duidelijke aansturing. Men kan niet of nauwelijks terugvallen op de

expertise van internationale jihadveteranen en is daardoor genood-

zaakt zich een nieuwe en creatieve werkwijze aan te meten. Door het

vlakke en fluïde karakter van de netwerken wordt de netwerkdichtheid

verhoogd en is er meer onderling contact dan voorheen. Zodoende

laat de netwerkanalyse een ontwikkeling in organisatiestructuur zien.

Daarnaast blijken de netwerken overeenkomsten te vertonen op het

gebied van compartimentering. In alle drie de netwerken onderhou-

den jihadisten in kleinere clusters intensiever contact met elkaar dan

met andere jihadisten in het netwerk. Deze compartimentering blijkt

echter niet altijd op te treden, maar is afhankelijk van de gebezigde

1 Voor een uitgebreider verslag omtrent de gehanteerde methode, zie De Bie en De Poot
(2016).

doi: 10.5553/JV/016758502016042002005



De werkwijze van jihadistische netwerken 69

activiteiten. De voorbereiding van de jihadgang gebeurt bijvoorbeeld

heimelijk en in kleine groepjes, terwijl het delen en uitdragen van de

ideologie openlijk en in het bijzijn van zo veel mogelijk mensen

gebeurt. Hoewel de verandering in netwerkstructuren een gevolg zou

kunnen zijn van handhavingsstrategieën, waarbij er minder oog is

voor een bepaald type organisatie en meer voor een ander type, impli-

ceren de bevindingen dat netwerkstructuren dynamisch en flexibel

zijn en geen vast karakter kennen. Ook is gekeken naar de rolverdeling

van de jihadisten. Er worden twee types onderscheiden, namelijk de

kernleden en de supporters. Eerstgenoemden zijn de voorlopers in een

netwerk, die anderen aanmoedigen om de ideologie te internaliseren

en om bepaalde handelingen te verrichten. Het is de vraag of de net-

werken blijven bestaan zonder de aanwezigheid van dergelijke kernle-

den. Supporters daarentegen zijn subjecten die de kernleden volgen

en het netwerk op verschillende manieren faciliteren. Door de relatief

lange onderzoeksperiode worden sommige personen door de tijd

heen in meerdere netwerken waargenomen. Interessant aan deze lan-

gere onderzoeksperiode is dat jihadisten die in meer netwerken

opduiken, zich kunnen ontwikkelen van een marginale actor tot een

leidinggevende figuur. Ook laat de analyse zien dat kernleden geen

vast profiel hebben, maar door de tijd zijn veranderd van autoritaire

leiders tot minder invloedrijke begeleiders. Dit wordt grotendeels ver-

oorzaakt door het verdwijnen van de charismatische internationale

jihadisten en de opkomst van veelal jonge homegrown radicalen.2

Activiteiten

Uit de geanalyseerde gegevens komt naar voren dat de bestudeerde

jihadistische netwerken zich hoofdzakelijk bezighouden met een drie-

tal kernactiviteiten. Dit zijn de voorbereiding op de jihadgang, het uit-

voeren van criminele handelingen en het uitdragen en verspreiden

van de jihadistisch-salafistische doctrine. In het onderzoek hebben we

vooral veel aandacht besteed aan de voorbereidingshandelingen van

de jihadgang, waarbij ook het plegen van criminaliteit een belangrijke

rol speelt. De voorbereidingshandelingen van de jihadgang hebben we

in kaart gebracht door vijf verschillende fasen te onderscheiden die

2 Voor een uitgebreide uiteenzetting van de ontwikkeling in organisatiestructuur en rolver-
deling, zie De Bie (2016a, p. 63-94).
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aan een jihadgang voorafgaan. In de oriëntatiefase bepalen jihadisten

de bestemming en stemmen zij de ideologische retoriek daarop af, ter-

wijl in de contactfase nuttige contacten gelegd worden voor de facilite-

ring van de reis. Denk hierbij aan het contact leggen met potentiële

medereizigers om samen mee uit te reizen of met mensen die handige

tips kunnen geven op basis van hun ervaringen als jihadganger. In de

uitvoeringsfase verrichten de jihadisten concrete handelingen om toe-

gang te krijgen tot het strijdgebied. De handelingen lopen uiteen van

het vergaren van financiële middelen en reisdocumenten tot fysieke

voorbereiding op de strijd. Zowel het genereren van financiële midde-

len als het verkrijgen van reisdocumenten gaat vaak gepaard met cri-

minaliteit. In de eerste jaren van de onderzochte periode bestond die

hoofdzakelijk uit georganiseerde criminaliteit, zoals vervalsing van

paspoorten, drugstransporten, winkeldiefstal en woninginbraken. In

latere netwerken zwakt het georganiseerde karakter van criminaliteit

af, hoewel nog steeds door kleinschalige misdrijven geld wordt gege-

nereerd. In de afrondingsfase worden vervolgens videotestamenten

opgenomen, wordt er afscheid genomen van familie en vrienden, en

worden praktische zaken afgehandeld, zoals het opzeggen van de huur

of telefoonabonnementen. In de vertrekfase reizen de jihadisten daad-

werkelijk uit, waarbij de hulp van een zogenaamde broker onmisbaar

is. Dit is een tussenpersoon die een jihadganger in contact brengt met

jihadisten op de plek van bestemming. Zonder hulp van een broker

lopen de uitreispogingen vaak uit op een mislukking.

Naast de ontwikkelingen van deze vijf voorbereidingsfasen, is ook

gekeken in hoeverre de voorbereidingen in de drie verschillende

periodes binnen de gehele onderzoeksperiode van elkaar verschillen.

De data laten zien dat de geopolitieke situatie, de sociale gelegenheids-

structuur en technologische ontwikkelingen drie belangrijke situatio-

nele factoren zijn die periodieke verschillen veroorzaken in de werk-

wijze van jihadgangers. Zo zijn de westerse jihadgangers in de eerste

periode (2000-2002) vooral religieus gemotiveerd om moslimlanden in

het Midden-Oosten te beschermen tegen ‘ongelovige leiders’: dicta-

tors en oligarchen die niet in staat zijn de welvaart rechtvaardig en vol-

gens de wetten van God over het volk te verdelen. Ze worden geïnspi-

reerd en gefaciliteerd door internationale jihadisten die hen financieel

en logistiek faciliteren door middel van georganiseerde misdaad.

Jihadgangers in de tweede periode (2003-2011) zijn daarentegen meer

politiek gemotiveerd om moslims in het Midden-Oosten te bescher-
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men tegen de westerse militaire invasie. Zij doen dit vaak zonder bege-

leiding van internationale jihadisten en met aanzienlijk beperktere

middelen dan voorheen. Desalniettemin vinden zij alternatieve en

creatieve manieren om hun jihadgang voor te bereiden. Tot slot zijn

de jihadgangers in de derde periode (2011-2013) politiek gemotiveerd

om onderdrukte moslims in het Midden-Oosten te beschermen tegen

dictators, hoewel dit vaak gepaard gaat met religieuze onderbouwin-

gen. Ze voeren vergelijkbare voorbereidingen uit als de jihadisten in de

tweede periode, maar leunen meer op moderne technologische mid-

delen zoals sociale media, laptops en smartphones. Het gebruik van

deze moderne middelen vergemakkelijkt de communicatie tussen

jihadgangers, brokers en jihadisten op de plek van bestemming.3

Betrokkenheidsmechanismen

De derde activiteit, het uitdragen en verspreiden van de jihadistisch-

salafistische doctrine, heeft grote invloed op de betrokkenheid van de

leden van jihadistische netwerken. Tegelijkertijd speelt het uitdragen

van de doctrine een centrale rol bij het aantrekken van nieuwe jihadis-

ten. Door bijvoorbeeld ideologische teksten te vertalen en vervolgens

in online omgevingen te verspreiden of door ideologische discussies te

voeren tijdens religieuze bijeenkomsten in huiskamers of in de mos-

kee worden geïnteresseerden geïnformeerd over het gedachtegoed

van de beweging. Tegelijkertijd spelen ook andere factoren dan ideo-

logie een rol in het aantrekken van nieuwe jihadisten.

Ten eerste hebben we bijvoorbeeld een subgroep van 41 irreguliere

migranten (dit zijn migranten zonder geldige verblijfsdocumenten) uit

de dataset nader bestudeerd en zijn we tot de conclusie gekomen dat

een combinatie van ideologie en praktisch nut een jihadistisch net-

werk aantrekkelijk kan maken voor deze subgroep. Op basis van inter-

views met respondenten binnen asielzoekerscentra en detentiecentra

zien we dat deze subgroep in zeer sobere omstandigheden leeft, over

zeer beperkte financiële middelen beschikt en lang moet wachten op

een definitieve uitslag van een asielprocedure, hetgeen tot onzeker-

heid leidt. Dit heeft tot gevolg dat zeer veel irreguliere migranten en

asielzoekers volgens de respondenten kampen met psychische proble-

3 Voor een uitgebreidere beschrijving omtrent de voorbereidingshandelingen van een jihad-
reis, zie De Bie e.a. (2015).
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men en gevoelens van deprivatie. Vervolgens hebben we deze

gedeelde achtergronden in verband gebracht met het gedrag van irre-

guliere migranten in jihadistische netwerken op basis van de politie-

dossiers, omdat irreguliere migranten hierin oververtegenwoordigd

zijn. De analyse toont aan dat de netwerken praktische oplossingen

bieden voor de problemen van irreguliere migranten. Zo wordt huis-

vesting op grote schaal met elkaar gedeeld en worden ook de eerder

beschreven criminele activiteiten, zoals paspoortvervalsing, winkel-

diefstal en woninginbraak, uitgevoerd om irreguliere migranten te

voorzien van verblijfs- en reisdocumenten en financiële middelen.

Daarnaast biedt de jihadistisch-salafistische ideologie een vorm van

zingeving en het gevoel ergens bij te horen, wat de structurele onze-

kerheid van irreguliere migranten enigszins kan doen afnemen. De

analyse laat echter zien dat wanneer irreguliere migranten zich aan-

sluiten bij een jihadistisch netwerk, zij vervolgens hoofdzakelijk

betrokken zijn bij het uitvoeren van criminele handelingen en niet

zozeer bij het plannen en uitvoeren van ideologische activiteiten, zoals

het verspreiden van ideologisch materiaal of het plannen van een ter-

roristische aanslag. De meerderheid van de irreguliere migranten lijkt

zich niet fanatiek in te willen zetten om de ideologische doelen na te

streven of de orthodoxe leefregels te willen naleven. Dit impliceert dat

de ideologie een beperktere aantrekkingskracht heeft op irreguliere

migranten dan de pragmatische waarde van de jihadistische netwer-

ken. Wel moet worden benadrukt dat dit een tijdsgebonden bevinding

is, aangezien de analyse enkel betrekking heeft op een gedeelte van de

onderzoeksperiode. De data die gebruikt zijn voor dit deelonderzoek

beslaan de jaren 2000 tot en met 2005.4

Ten tweede hebben we naar de sociale processen gekeken die gepaard

gaan met het uitdragen van de ideologie. Enerzijds laten de data een

proces zien waarin de betrokkenheid bij jihadistische netwerken

wordt tegengewerkt. We kwamen tot de conclusie dat ogenschijnlijk

motiverende factoren, zoals gedragsbeïnvloeding of ideologische dis-

cussies, kunnen doorslaan en transformeren in demotiverende facto-

ren. Zo kan gedragsbeïnvloeding worden geïnterpreteerd als een pres-

siemiddel, waardoor angst en een gevoel van intimidatie ontstaan bin-

nen een netwerk. Dit kan een negatieve uitwerking hebben op som-

mige leden van het netwerk, waarop zij besluiten afstand te nemen.

4 Voor een uitgebreidere verslaglegging van dit onderzoek, zie De Bie e.a. (2014).
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Ook kunnen de herhaaldelijke discussies omtrent de interpretatie van

een ideologie uitmonden in conflicten. Grootspraak en stoerdoenerij

of zelfs bluf dragen sterk bij aan dit proces, wat ervoor zorgt dat som-

mige mensen minder betrokken raken of zelfs worden weggestuurd.

Kortom, gedragingen die bedoeld zijn om betrokkenen de juiste inter-

pretatie van de ideologie te laten internaliseren, kunnen soms een

averechts effect hebben. Anderzijds illustreren de data een proces

waarin betrokkenheid soms ook juist onbedoeld wordt gestimuleerd,

doordat ogenschijnlijk negatieve situaties en sociale reacties worden

omgevormd tot iets positiefs. Zo worden bijvoorbeeld negatieve

stigma’s vanuit de maatschappij, zoals de bestempeling als ‘terrorist’,

gebruikt als geuzennaam, wat jihadisten status binnen het netwerk

oplevert. Hetzelfde geldt voor arrestaties door de politie, die naast een

onaangename opsluiting ook als blijk van erkenning kunnen dienen.

Hoe groter de politiemacht bij een arrestatie, hoe meer status dit ople-

vert onder sommige jihadisten. Ook hier hebben grootspraak en bluf

een belangrijke functie, aangezien die een vorm van controle bieden

over een situatie waarin een jihadist overduidelijk machteloos is. Deze

herinterpretatie van de situatie laat zien dat bepaalde overheidsinter-

venties soms gepaard gaan met onbedoelde en contraproductieve bij-

effecten. Hoewel de intensiteit en vorm van de (de)motiverende facto-

ren per persoon of netwerk kunnen verschillen, lijken deze factoren

zowel op nieuwe rekruten als op ervaren senior jihadisten van toepas-

sing. Tot slot laten de data zien dat niet alleen ervaren jihadisten

nieuwe rekruten beïnvloeden, maar ook andersom. Dit is vooral waar-

neembaar in de latere jaren van de onderzochte periode. Door de

opkomst van internet en het vertrek van dominante internationale

jihadisten vindt beïnvloeding in latere jaren meer op gelijkwaardige

basis plaats, terwijl in de beginjaren vooral sprake was van een hiërar-

chische top-down beïnvloeding met een charismatische rekruteerder

en een volgzame rekruut.5

Conclusie

De empirische bevindingen laten zien dat jihadistische netwerken

dynamische samenwerkingsverbanden zijn die zich afhankelijk van

5 Voor een uitgebreidere verslaglegging omtrent de betrokkenheidsmechanismes, zie De
Bie (2016a, p. 147-170, 2016b).
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het moment in de tijd verschillend manifesteren. Jihadistische netwer-

ken in Nederland hebben door de jaren heen andere verschijningsvor-

men en andere werkwijzen gekregen. Deze verschillen tussen de jiha-

distische netwerken lijken voor een groot gedeelte afhankelijk van

onderliggende gelegenheidsstructuren. Wanneer de gelegenheids-

structuren wijzigen, dan heeft dat vervolgens invloed op de manier

waarop jihadisten zich organiseren, op hoe zij hun kernactiviteiten

uitvoeren en op de mate van jihadistische betrokkenheid. Technologi-

sche ontwikkelingen bijvoorbeeld, zoals de opkomst van internet en

sociale media, zorgen voor een intensievere en minder hiërarchische

communicatie tussen jihadisten, met hechtere netwerken tot gevolg.

Daarnaast zorgt een verandering in de geopolitieke situatie voor een

transformatie in ideologische retoriek en de keuze van strijdgebieden.

Maar bovenal lijkt de werkwijze te wijzigen op het moment dat sociale

verhoudingen binnen een netwerk veranderen. Sociale veranderingen

hebben ertoe geleid dat jihadreizen door de jaren heen anders gefi-

nancierd en gecoördineerd worden, dat de ideologie op een andere

manier verspreid en geïnternaliseerd wordt en dat het belang van

georganiseerde criminaliteit voor de netwerken is afgenomen.

Naast veranderingen laat de analyse ook constante factoren zien tus-

sen de jihadistische netwerken. Zo wordt compartimentering van net-

werken in alle periodes aangetroffen en lijken specifieke kernleden en

brokers altijd aanwezig. Zonder de aanwezigheid van deze typen jiha-

disten lijken de netwerken en de uitreispogingen gedoemd te misluk-

ken. Een andere constante factor binnen de gehele onderzoeksperiode

is de aanwezigheid van motiverende en demotiverende factoren, zoals

gedragsbeïnvloeding, discussies, conflicten, stigma’s, enzovoort, die

de betrokkenheid van jihadisten beïnvloeden.

We moeten ons ervan bewust blijven dat alle bevindingen binnen een

bepaalde context en tijdsgeest hebben plaatsgevonden. Nieuwe ont-

wikkelingen, zoals de oorlog in Syrië, de opkomst van ISIS, de oprich-

ting van de anti-ISIS-coalitie, de toename van Syrische en Iraakse

vluchtelingen, terugkerende jihadgangers en de toenemende maat-

schappelijke onrust omtrent terroristische aanslagen en dreigingen,

hebben ook allemaal invloed op de gelegenheidsstructuren van jiha-

distische netwerken in Nederland. Dit onderzoek laat zien dat de over-

koepelende jihadistische beweging zich in het verleden heeft aange-

past aan de situatie en impliceert daarmee dat de beweging dit ook zal

doen bij nieuwe ontwikkelingen. Het is daarom van belang dat de
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overheid en de maatschappij voortdurend anticiperen op mogelijke

toekomstige ontwikkelingen.

Beleidsimplicaties

Hoewel het ontwikkelen en evalueren van beleid dat terrorisme tracht

tegen te gaan niet de opzet van deze studie was, biedt dit onderzoek

enkele aanknopingspunten die kunnen helpen te anticiperen op

nieuwe dynamiek in het verschijnsel jihadisme. Een flexibele opstel-

ling voor de aanpak van jihadistische netwerken is daarbij een belang-

rijk uitgangspunt en heeft tot aandachtspunten op drie niveaus geleid.

Bij het lezen van deze aanbevelingen moet men zich ervan bewust zijn

dat het uitvoeren of implementeren van beleid minder makkelijk zal

gaan dan hier wellicht wordt verwoord.6

Ten eerste vergt de verstoring van bestaande en operationele netwer-

ken aandacht. Dit zou kunnen door interventies te richten op het uit-

een laten vallen van de organisatiestructuur. Hierbij zou men kunnen

proberen om de balans tussen efficiënte netwerkcommunicatie ener-

zijds en netwerkveiligheid anderzijds te verstoren. Een manier om dit

te bewerkstelligen is door te focussen op personen die een cruciale

positie innemen bij het in stand houden van de balans. Een andere

manier om een organisatiestructuur te verstoren is door in te spelen

op de neiging van jihadisten om fel te discussiëren en op hun onver-

mogen tot het sluiten van compromissen tijdens die discussies. Door

dit gedrag te stimuleren kunnen conflicten binnen een netwerk ont-

staan die de samenstelling van een netwerk kunnen beschadigen. Men

zou daarbij rekening kunnen houden met de strategische posities van

sommige subjecten. Conflicten tussen kernleden bijvoorbeeld zullen

een groter effect hebben op de samenstelling en de toekomst van een

netwerk dan een conflict tussen supporters.

Ten tweede dient de aanpak zich te richten op het voorkomen van ver-

dere groei van al bestaande netwerken. Enerzijds moet men trachten

de ideologische verspreidingsactiviteiten te beperken, maar daarbij

zien te voorkomen dat netwerken volledig uit het zicht verdwijnen.

Anderzijds moet men proberen de gelegenheid en de motivatie voor

potentiële rekruten om aansluiting te vinden bij de jihadistische net-

6 Voor een uitgebreider betoog omtrent de voorgestelde aanbevelingen, zie De Bie (2016a,
p. 193-200).
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werken te beperken. Onder andere de (toekomstige) positie van

Nederland binnen de anti-ISIS-coalitie zal daarbij een belangrijke rol

spelen. Wanneer de Nederlandse overheid kiest voor een intensievere

rol in de strijd tegen ISIS, dan dient zij zich bewust te zijn van de

implicaties in eigen land. Een vijandige opstelling richting ISIS kan

radicalisering onder jongeren in de hand werken. Bovendien kunnen

overheidsmaatregelen een averechts effect hebben doordat jihadisten

status ontlenen aan interventies en arrestaties. Hoewel de overheid

geen invloed kan en mag uitoefenen op de media, zou zij er wel voor

kunnen kiezen om minder expliciet de media te zoeken bij succesvolle

interventies. Dit zou bijvoorbeeld een simpele maar effectieve

methode kunnen zijn om de groeiende status van gearresteerde jiha-

disten te limiteren. Tot slot laat het voorbeeld van de irreguliere

migranten zien dat ervaren deprivatie een rol kan spelen bij toetreding

tot jihadistische netwerken als alternatief voor legale mogelijkheden

om hun positie te verbeteren. Bij de opvang van nieuwe vluchtelingen

is het daarom verstandig rekening te houden met de mogelijke gevol-

gen van sterk versoberde omstandigheden.

Ten derde zou het voorkómen dat jihadistische netwerken überhaupt

ontstaan, de meest effectieve manier zijn om de ernstige gevolgen

voor de maatschappij te voorkomen. Deze preventieve aanpak wordt

echter deels bemoeilijkt doordat weinig bekend is over de beginstadia

van jihadistische netwerken. Het is moeilijk voor onderzoekers om

informatie te vergaren over het beginstadium, gelet op het heimelijke

karakter van de netwerken. Verschillende opsporingsdiensten zijn

daarentegen beter in staat om data hieromtrent te verzamelen. Een

aanbeveling zou zijn om extra alert te zijn op beginnende netwerken

en eventueel ook onderzoekers meer toegang te geven tot vertrouwe-

lijke informatie daarover. Dit zou uiteindelijk kunnen helpen om

onderbouwde interventies te formuleren en te ontwikkelen.
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Na de vrijlating

Observaties en dilemma’s in de omgang met (voormalige)
terrorismegedetineerden

B.A. de Graaf en D. Weggemans *

De dreiging van zogeheten ‘Syriëgangers’ en ‘terugkeerders’ staat in

2016, met de aanslagen in België en Parijs in ons geheugen gegrift,

hoog op de agenda. De toenemende groep westerse ‘uitreizigers’ naar

Syrië en Irak heeft dan ook inmiddels tot een grote berg bestuurlijke

en wetgevende maatregelen geleid. Het gevolg is dat er ook steeds

meer personen rondlopen die in aanraking zijn gekomen met contra-

terrorismebeleid, als verdachte, of als veroordeelde. In Nederland

betrof dit aantal arrestanten tussen 2001 en 2009 naar schatting 162

mensen en er zaten tussen 2006 en 2014 naar schatting 60 personen

vast op de Nederlandse ‘terroristenafdelingen’ (TA’s) (De Graaff & Kes-

sels 2010; De Graaf 2014). Na 2014 is het aantal terrorismegedetineer-

den in Nederland verder toegenomen en zijn er concrete plannen voor

uitbreiding van de capaciteiten van de Nederlandse TA’s.

De detentie van terroristen is de afgelopen jaren onderwerp van groei-

ende wetenschappelijke interesse (zie bijvoorbeeld Veldhuis e.a. 2010;

Hamm 2013; Silke 2014; Veldhuis 2015). Wetenschappelijke studies

concentreerden zich onder meer op de vraag of terrorismeveroordeel-

den nu wel of niet geïsoleerd moeten worden van andere gevangenen.

Wat er na een korter of langer verblijf in detentie (of voorarrest) met

terrorismeverdachten gebeurt, is echter niet of nauwelijks onderzocht.

Dit terwijl ook de vrijlating van vermeende terroristen belangrijke vei-

ligheidsvraagstukken met zich meebrengt. Met name het risico op

recidive houdt de maatschappelijke gemoederen doorgaans bezig.

Willen deze vermeende terroristen eigenlijk wel terugkeren in de

* Prof. dr. Beatrice de Graaf is als hoogleraar History of International Relations & Global
Governance verbonden aan de Universiteit Utrecht. Daan Weggemans, MSc is als
onderzoeker verbonden aan het Institute for Security and Global Affairs (Campus Den
Haag) van de Universiteit Leiden. Het onderzoek waarop dit artikel is gebaseerd, werd
gefinancierd door Politie & Wetenschap.
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maatschappij, die zij voor hun arrestatie verafschuwden en die hen

ook nog eens voor hun idealen heeft bestraft? Recente ervaringen in

binnen- en buitenland met veroordeelde extremisten die na hun vrij-

lating weer vervielen in criminele of extremistische handelingen, voe-

den deze twijfel.1

Hoewel steeds meer experts het belang van toezicht en begeleiding bij

de re-integratie van gedetineerden met een extremistische achter-

grond benoemen, is de wetenschappelijke kennis voor verdere uitwer-

king van dergelijke claims vooralsnog beperkt (Mullins 2010; Horgan &

Braddock 2010). In ons onderzoek – in boekvorm gepubliceerd onder

de titel Na de vrijlating, en hier als samenvatting van methoden en

dilemma’s gepresenteerd – hopen we dan ook een belangrijke lacune

in het onderzoek naar detentie en (de)radicalisering van terrorisme-

verdachten te vullen. Dit onderzoek is vooral gericht op het – praktisch

en exploratief – in kaart brengen van partijen en instanties die hierbij

een belangrijke rol spelen, en dit proces bewust of onbewust beïnvloe-

den. Dat brengt ons tot de volgende onderzoeksvraag:

Welke factoren tijdens en na detentie dragen bij aan succesvolle of onsuc-

cesvolle re-integratie van personen die gedetineerd hebben gezeten op ver-

denking van gewelddadig extremisme?

In dit artikel bespreken we onze onderzoeksmethode, en geven we een

samenvatting van de belangrijkste bevindingen. Voor de onderlig-

gende empirie en de volledige gegevens uit de interviews en gesprek-

ken moet onze volledige studie worden geraadpleegd.

Methoden

Het beschreven onderzoek is exploratief van karakter, dat wil zeggen

dat we ons van tevoren geen restricties hebben opgelegd voor wat

betreft de keuze of identificatie van factoren. Het onderzoek is dus ook

beperkt in zijn scope; overzichtelijke aantallen personen zijn geraad-

1 Zo mengde Saddik Sbaa zich na zijn detentie in Vught, waar hij zat nadat hij was gearres-
teerd in Kenia op verdenking van terroristische activiteiten, samen met twee van zijn eer-
dere reisgenoten in de gewapende strijd in Syrië. Sbaa vertelde nog voor hij sneuvelde dat
de ‘TA een soldaat van [hem] heeft gemaakt’. Ook verschillende ex-gedetineerde leden
van de Hofstadgroep vertrokken naar Syrië of Irak, onder wie Jermain Walters, die dit
samen met zijn vrouw en twee kleine kinderen deed.
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pleegd. Hierbij hoort een kwalitatieve benadering. Voor dit onderzoek

is wetenschappelijke literatuur over re-integratie, desistance en

(de)radicalisering geraadpleegd, alsook (beleids)documenten over

bestaande instrumenten en praktijken op dit terrein in binnen- en

buitenland. Daarnaast zijn er diverse semigestructureerde interviews

afgenomen. Er is gezocht naar respondenten met een extremistische

achtergrond die zelf hebben moeten re-integreren na hun detentie,

alsmede naar vertegenwoordigers van instellingen die betrokken zijn

bij dergelijke re-integratieprocessen. Met zeven van deze ex-gedeti-

neerden is er minstens één persoonlijk diepte-interview afgenomen.

De informatie over de andere drie ex-gedetineerden is afkomstig uit

interviews met advocaten, vrienden, familie en voormalige begelei-

ders. Voor dit onderzoek zijn de respondenten geanonimiseerd, dit

heeft verder geen inhoudelijke gevolgen.

De vraag blijft uiteindelijk in hoeverre de interviews die zijn afgeno-

men de waarheid volledig zullen reflecteren. Hoewel alle geïnter-

viewde ex-gedetineerden aangeven geweld te hebben afgezworen, is

desondanks een van hen (gedurende het onderzoek), na afname van

een interview, afgereisd naar Syrië of Irak. Dit geeft al meteen de rela-

tieve waarde van interviews aan. Dit geldt overigens ook voor de inter-

views met familieleden, maar ook voor die met professionals en

andere relevante betrokken partijen bij de re-integratie. Dergelijke

beperkingen zijn inherent aan sociaalwetenschappelijk onderzoek en

dienen in het achterhoofd te worden gehouden bij het lezen van dit

artikel.

Vanwege de relevantie en zeggingskracht van de bevindingen hebben

we ons op één groep gericht, en wel op de re-integratie van ex-gedeti-

neerden met een vermeende jihadistische achtergrond. De ex-gedeti-

neerden die centraal staan in dit onderzoek zaten vast tussen 2002 en

2014, en waren op het moment van het interview allemaal weer langer

dan een jaar op vrije voeten. De meesten van hen verbleven tussen

2010 en 2014 een periode op de TA’s in de penitentiaire inrichtingen

De Schie en Vught. Eén persoon zat meerdere jaren in een jeugddeten-

tiecentrum en twee personen verbleven in reguliere inrichtingen.

Zeven van hen werden veroordeeld. In drie gevallen volgde geen ver-
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oordeling.2 Naast interviews met ex-gedetineerden met een extremis-

tische achtergrond zijn er interviews afgenomen met diverse (eerste-

lijns) professionals – in totaal 37 – die op enigerlei wijze betrokken zijn

bij deze processen van maatschappelijke terugkeer. Deze zijn werk-

zaam als politieagent, onderzoeker, advocaat, beleidsmaker bij een

gemeente of het Rijk, jeugdwerker, psychiater of als bestuurslid van

een moskee. Ten slotte is er voor dit onderzoek gebruik gemaakt van

informatie uit diverse open bronnen, zoals krantenberichten, docu-

mentaires en biografieën.

Gedurende de periode dat onze onderzoeksgroep in detentie zat, is het

terrorismebeleid aan grote veranderingen en verschuivingen onderhe-

vig geweest. Zo werden in 2006 twee TA’s geopend, werd er in 2011

één gesloten en werd die in 2014 weer geopend. Ook is er vanaf circa

2010 sprake van eerste pogingen om de begeleiding, het toezicht en de

controle binnen en buiten de gevangenis nadrukkelijker te sturen.

Deze ontwikkelingen betekenen dat de hierna beschreven ervaringen

van (ex-)gedetineerden en andere betrokken partijen niet beschouwd

mogen worden als een een-op-eenevaluatie van de huidige aanpak.

De uitkomsten van de interviews en analyse zijn bedoeld om inzicht te

verwerven in de huidige praktijken van re-integratie van jihadistische

of radicale ex-gedetineerden, om zo beter te begrijpen welke kansen

en obstakels zich daarbij voordoen.

Theoretische inzichten

Wanneer een ex-gedetineerde de gevangenis verlaat, is het de taak van

de overheid om erop toe te zien dat deze persoon niet langer een

bedreiging voor de openbare orde of veiligheid vormt. Daarom zijn de

afgelopen decennia diverse instrumenten ter voorkoming van recidive

ontwikkeld die zijn afgestemd op reguliere criminelen. Het doel is

tevens om de ex-gedetineerde zelf een ‘zachtere landing’ in de samen-

2 Onder deze respondenten bevindt zich één (ex-)gedetineerde Syriëganger, Farid. Deze
respondent heeft twee pogingen gedaan naar Syrië uit te reizen, zowel voor als na zijn
detentie. Inmiddels is Farid ook echt uit Nederland vertrokken. Het ontbreken van meer
uitreizigers naar en terugkeerders vanuit Syrië is te verklaren op grond van de looptijd van
dit onderzoek. Toen wij in 2011-2012 begonnen, was er van ‘Syriëgangers’ nog geen
sprake. En de huidige (ex-)gedetineerde ‘Syriëgangers’ staan onder een streng regime van
reclassering, politie, justitie of de AIVD, waardoor het voeren van interviews voor ons (en
voor hen) onmogelijk of onwenselijk is. Een vervolgstudie zou de mogelijkheid bieden om
ook de ervaringen van gedetineerde ‘Syriëgangers’ verder te onderzoeken.
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leving te laten maken en zo aan diens resocialisatie bij te dragen. Bij

ex-gedetineerden met een extremistische of jihadistische achtergrond

ligt dit anders; deze vorm van criminaliteit is relatief nieuw, lastiger te

doorgronden of te monitoren, en ook gevoelig vanwege de grote poli-

tieke en publieke aandacht die ervoor bestaat. Op basis van de

bestaande theorie over radicalisering en deradicalisering kan er wel

een samenhang met detentie en re-integratie worden verondersteld.

In de eerste plaats zijn deradicalisering en uittrede niet hetzelfde.

Deradicalisering is evenmin een omgekeerde film van radicalisering.

Deradicalisering is een diepgaand proces waarin iemand afstand doet

van radicale overtuigingen. Uittrede of disengagement houdt verande-

ring van gedrag, kledij en disassociatie van radicale netwerken in

(Horgan 2008). Ideologische opvattingen en religieuze overtuigingen

zijn dikwijls resistent tegen externe interventies en blijven daardoor

vaker consistent gedurende iemands levensloop. Het is niet te voor-

spellen en lastig te beïnvloeden waarom en hoe iemand deradicali-

seert. Ook is de vraag of deradicalisering noodzakelijk is om recidive te

voorkomen of dat uittrede of disassociatie in dit kader volstaat (zie ook

Schuurman & Bakker 2015). Op uittrede en disassociatie lijkt de ‘bui-

tenwereld’ in ieder geval meer vat te hebben. Beide verschijnselen

hebben overigens zowel een ideologische als een praktische en sociale

groepsgebonden component. Al die componenten moeten worden

aangesproken wanneer interventies worden ontwikkeld om deradica-

lisering en uittrede te stimuleren (Demant e.a. 2008).

Dit inzicht en onderscheid – tussen overtuiging en gedrag, alsmede

tussen het individuele en het groepsgebonden aspect – zijn belangrijk

met het oog op de invloed van detentie op dit proces. Detentie kan

namelijk de verbondenheid met radicale ideologieën en netwerken

verstevigen. Dit bemoeilijkt een re-integratieproces in brede zin. Re-

integratie valt immers samen met de bereidwilligheid om criminele en

radicale netwerken los te laten, een nieuw ‘regulier’ bestaan op te bou-

wen, nieuwe ‘reguliere’ sociale contacten aan te gaan, en ook radicale

overtuigingen bij te stellen zodanig dat ze in ieder geval niet meer tot

gewelddadig of anderszins strafbaar gedrag leiden.

Opmerkelijk is dat in de bestaande praktijken van reclassering wel

aandacht wordt besteed aan individuele praktische en ook psychologi-

sche begeleiding, maar dat het groepsgebonden aspect van radicalise-

ring en deradicalisering er veel minder een plaats in heeft. Maar naast

het in gesprek gaan met en monitoren van een ex-gedetineerde met
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betrekking tot diens radicale overtuigingen, is juist het sociale netwerk

ook zo van belang voor een succesvol traject van re-integratie. De

kringen om gedetineerden heen scheppen immers de omstandighe-

den om uittrede en uiteindelijk wellicht ook deradicalisering positief

te beïnvloeden. Via vrienden en familie en andere ‘positieve’ sociale

contacten wordt de ‘beloning’, de ‘pull’-factor om oude radicale net-

werken te verlaten, vergroot.

Die kringen kunnen als concentrische, deels overlappende, cirkels

worden voorgesteld van (van binnen naar buiten): familieleden, even-

tuele vrienden, collega’s, studiegenoten, medegevangenen, DJI-perso-

neel (bewaarders, directeur), reclassering en overige gespreks- en ver-

trouwenspersonen na vrijlating, justitie (OM), advocaten, wijkagenten

en andere eerstelijnswerkers. De mate waarin de (ex-)gedetineerde

zich door die kringen laat beïnvloeden, hangt – hier vallen de resulta-

ten van de interviews samen met de theorie – samen met de mate van

vertrouwen, van herkenning en identificatie, alsmede met het consis-

tente en consequente handelen van de personen in deze kringen.

Besluiten en maatregelen die in de beleving van de ex-gedetineerde

grillig, tegenstrijdig of willekeurig overkomen, verkleinen de acceptatie

en daarmee ook het effect ervan. Herkenning, erkenning en begrip,

bijvoorbeeld op intellectueel niveau of op religieus vlak, kunnen die

vertrouwensband en daarmee ook de invloed daarentegen juist ver-

sterken.

Na de vrijlating, en in het ideale geval lang daarvóór, zijn re-integratie-

programma’s gericht op het wegnemen van barrières voor en het

actief stimuleren van deradicalisering en uittrede van de gedetineerde

jihadist of radicaal. Uit de literatuur blijkt dat re-integratie- en exitpro-

gramma’s voor jihadistische (ex-)gedetineerden nog in de kinder-

schoenen staan. Over de effectiviteit ervan is nog te weinig bekend

(Horgan & Braddock 2009). Wel lijken ervaringen met exitpro-

gramma’s in Duitsland en in Scandinavië te suggereren dat investeren

in interventies op het sociale en persoonlijk psychologische vlak eer-

der effect sorteert. Ideologische gesprekken of ‘overtuigingspogingen’

lijken daarentegen minder van invloed te zijn op gedragsveranderin-

gen (Rommelspacher 2006; Fangen & Carlsson 2013). In lijn met die

ervaringen lijken ook de programma’s in Jemen, die vooral gericht zijn

op het discussiëren met gevangenen over de juiste interpretatie van de

islam, en die niet met praktische en sociale interventies gepaard gaan,

weinig effect te hebben (Rabassa e.a. 2010; Horgan & Braddock 2010).
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Hoewel jihadistische (ex-)gedetineerden juist vanwege het verband

tussen de jihadistische ideologie en geweld als zo’n groot risico wor-

den beschouwd, kan het verband tussen detentie en deradicalisering

niet alleen in termen van ‘ideologie’ of ‘geloofsovertuiging’ worden

gevat. Ideologie is slechts een van de motieven en beweegredenen

voor een gedetineerde om zich bij een extremistische groep aan te

sluiten of die handelingen te plegen. Sociale en (in mindere mate)

praktische motieven zijn meestal van minstens net zo’n groot belang,

waarbij we hier vooral op de rol van de ex-gedetineerde in zijn of haar

veronderstelde ‘peer group’ doelen. Hoe plaatst een ex-gedetineerde

zichzelf in de samenleving, waar wil hij of zij bij horen, en hoe komt

dat praktisch tot uitdrukking? Dit maakt ook dat een radicaliserings-

proces nadrukkelijk samenhangt met het besef van eigen identiteit en

identificatie met anderen (Weggemans & De Graaf 2015, p. 42-49).

Deradicaliseren is in die zin ook meer dan alleen het afstand nemen

van een bepaalde ideologie of sociale groep, het betekent in veel geval-

len ook dat iemand afstand moet nemen van een identiteit of rol die

houvast of zingeving biedt. Een gevoelde radicale identiteit kan

zodoende een grote belemmering vormen voor zowel deradicalisering

als re-integratie. Een dergelijke beschouwing vinden we ook terug bin-

nen de bredere criminologische literatuur over ‘desistance’ en in het

bijzonder in werk van Shadd Maruna (2001). Maruna benadrukt het

belang van de relatie tussen identiteit en (het stoppen met) criminali-

teit. Hij spreekt hier over de ‘scripts’ of ‘self-stories’ van criminelen die

herschreven moeten worden om afstand te doen van een crimineel

bestaan. Wij menen dat in de discussies over het risico van jihadisme

en recidive nog te veel expliciete gewelddadige gedragingen of juist

fundamentalistische ideologische overtuigingen centraal staan, en dat

het vraagstuk van de eigen identiteit te weinig wordt meegewogen.

Praxeologische inzichten

In de praktijk blijkt de samenhang tussen detentie, re-integratie en de

gewenste deradicalisering en uittrede (impliciet) te worden gestuurd

door drie doelstellingen:

1. recidive voorkomen;

2. re-integratie bevorderen; en

3. toezien op de veiligheid door risico’s te monitoren.

doi: 10.5553/JV/016758502016042002006



Na de vrijlating 85

Die drie doelstellingen blijken evenwel vaak te botsen. Op de lange

termijn versterken ze elkaar, maar op de korte termijn kunnen inter-

venties ten behoeve van risicomanagement (zoals een meldplicht) de

pogingen tot het opbouwen van vertrouwen en nieuwe sociale relaties

doorkruisen. Dat die doelstellingen op de korte termijn door diverse

instanties met tegenstrijdige en botsende interventies worden uitge-

voerd, wordt nog te weinig als probleem beschouwd. Een overkoepe-

lende coördinatie van de betrokken partijen en een samenhangend,

op maat gemaakt pakket van interventies zouden dit probleem kun-

nen verkleinen.

Hieronder zetten we een aantal obstakels en stimuli met betrekking

tot deradicalisering en uittrede in detentie onder elkaar. Vervolgens

doen we dat voor mogelijke barrières en stimuli voor succesvolle tra-

jecten van re-integratie na detentie.

Tijdens detentie

In ons onderzoek kwamen wij twee patronen van houdingen en

gevoelens tegen. Ook al kunnen wij over de ‘ulterior motives’ van de

door ons geïnterviewde gedetineerden geen oordeel uitspreken, hun

uitspraken geven een goed inzicht in houdingen en gevoelens die in

detentie, maar ook daarbuiten geventileerd worden. De eerste groep

sprak zich negatief tot zeer kritisch uit. De tweede groep was milder.

Voor de eerste groep waren wantrouwen en ook woede de leidraad in

al hun uitspraken. Een van de eerste en meest genoemde barrières

voor een gedetineerde om zijn radicale gedachtegoed en/of gedrag te

laten varen, was het voortgezette en door een verblijf op de TA dikwijls

nog toegenomen gevoel van wantrouwen:

‘Ik vertrouw helemaal niemand (…) Ik zal nooit iemand vertrouwen. Er zijn

echt maar een paar mensen bij wie ik dat doe. Ik ben vaak genoeg verra-

den. Zelfs nog in de gevangenis. (…) Dat is me vaak genoeg gebeurd.’

(een ex-gedetineerde)

Gedetineerden geven aan dat zij het regime op de TA als discrimine-

rend, vernederend en overdreven hebben ervaren. Dat leidde er gere-

geld toe dat hun ideologische wereldbeeld bevestigd en zelfs versterkt

werd. Een ex-gedetineerde beschreef de gevangenis als ‘een oven’. Zo
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stelt hij: ‘Ik heb daar jongens gezien (…) die gingen met een heel ander

gevoel [veel extremer; red.] naar buiten.’ Een ander vertelt hoe zijn blik

op de maatschappij na zijn vrijlating negatiever was geworden: ‘Ik

stond nog steeds achter de ideologie die ik eerder had. Ik stond scher-

per dan daarvoor. De gevangenistijd had mij alleen maar gesterkt in

die gedachten. Het strenge regime, hoe ze met je omgingen (…).’

De tweede groep lijkt meer te hebben gedaan aan zelfreflectie. Voor

ten minste de helft van de onderzochte gedetineerden die langer had-

den vastgezeten, leidde hun verblijf in detentie tot een mildere en

minder kritische houding ten aanzien van de Nederlandse samenle-

ving. Zo geeft een van de respondenten aan dat zijn detentie ‘het beste

was dat [hem] ooit was overkomen’. Deze gedetineerden gaven aan

dat zij met hun detentie tijd hadden gekregen om na te denken en om

afstand te doen van hun oude (radicale) netwerken en idealen. Dit

bleek overigens in alle gevallen een langdurig en geleidelijk proces, dat

allerlei aspecten van iemands leven raakt. Dit sluit aan bij hetgeen eer-

der beschreven, namelijk dat (de)radicalisering ook een identiteits-

vraagstuk is. Zo onderstreept ook een ex-gedetineerde die we spraken:

‘Alle vragen en standpunten, dat bedoel ik ook met [het zoeken naar een

nieuwe; red.] identiteit, je mening over letterlijk alles moet je herzien. Je

gaat er opnieuw over nadenken en je komt dan vaak tot hele andere uit-

komsten.’

Een stimulans voor deradicalisering en uittrede was de mogelijkheid

om met andersdenkende religieuze experts in gesprek te komen. Dan

kon het ook gebeuren (bij een drietal respondenten) dat er ruimte ont-

stond om twijfel over de eigen opvattingen toe te laten. ‘Door discus-

sies met mijn coach en zelfstudie ging ik over mijn eigen strikte inter-

pretaties van bepaalde teksten nadenken en kwam ik tot een andere

invulling van het geloof’, legt een ex-gedetineerde uit.

Eigen rol in de groep

Voor beide hierboven besproken groepen, de wantrouwigen en de

reflectieven, gold dat de waarneming van de eigen rol in de groep van

doorslaggevend belang was. Dat de TA gevangenen juist herkenning,

erkenning en solidariteit bij elkaar zochten (en vonden), betekent dat

dit een enorme sociale barrière kon zijn voor deradicalisering en uit-
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trede. Hun radicale ‘sociale identiteit’ werd door de kameraadschap

met andere jihadistische gedetineerden juist bevestigd. Voor sommige

gedetineerden die aan voorbereidingen voor aanslagen hadden mee-

gedaan, groeide de status als martelaar en rolmodel; hun ‘street credi-

bility’ nam toe. Daarnaast gaven sommige gesprekspartners aan dat ze

tijdens en na hun detentie voortdurend onderworpen waren aan soci-

ale controle van medegedetineerden, waardoor afstand doen van

extremisme werd bemoeilijkt. Dit gevoel van verwijdering ten opzichte

van de maatschappij en ‘opsluiting’ in de eigen groep werd volgens

sommige professionals door de aandacht in de media dikwijls verder

vergroot. Het feit dat het bij jihadistische gedetineerden in een aantal

gevallen (niet bij allemaal) om high profile-cases ging, maakte de nor-

malisering, losweking en deradicalisering er volgens hen niet eenvou-

diger op.

Tegelijkertijd maakt een verblijf in detentie (in het bijzonder op de TA)

het zeer lastig om bestaande ‘positieve’ familie- of vriendschappelijke

relaties duurzaam te onderhouden. Dat is wenselijk wanneer het om

andere geradicaliseerde vrienden of familieleden gaat, maar niet wan-

neer het om contacten gaat die de gedetineerde juist kunnen voorbe-

reiden of helpen bij de re-integratie.

Een persoonlijk psychologische barrière betreft ook de verhoogde

mate van stress en trauma’s die we bij de respondenten bemerkten.

Isolement en restrictieve behandelingen (hoe nodig soms ook vanuit

veiligheidsoverwegingen!) zijn niet bevorderlijk voor de geestelijke

gezondheid, ze vormen zo een belasting voor het traject van re-inte-

gratie en resocialisatie. Een ex-gedetineerde stelt: ‘Het verandert je

wel. Je hebt nauwelijks contact met mensen. (…) Je kunt niemand

fysiek aanraken. De impact daarvan kun je niet begrijpen als je dat niet

hebt meegemaakt.’ Een ander geeft aan dat toen hij hoorde dat hij vrij

zou komen, hij eigenlijk niet naar buiten wilde gaan. ‘Ik was bang om

naar buiten te gaan. Ik dacht: hoe ga ik dat doen? Toen ik buitenkwam,

zag ik allemaal dingen bewegen. Er was een hele wereld’, vertelde hij.

Meningen over het detentieregime

Verder bleek uit een aantal interviews dat de respondenten van

mening waren dat het regime waaronder zij zaten weinig creatief en

flexibel was. Als een maatregel vanuit risico-oogpunt genomen kon

worden, werd dat ook geregeld gedaan, of een gedetineerde het – in
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zijn of haar eigen ogen! – nu ‘verdiende’ of niet. ‘Gewone’ gedetineer-

den mochten al lang gezamenlijk luchten, in de gemeenschapsruimte

rondwandelen, voor jihadistische gedetineerden golden strengere

beperkingen, ‘waartegen maar moeilijk in beroep kon worden gegaan’,

zo luidde de kritiek.

Toch waren enkele (een kleine helft) ex-gedetineerden, overlappend

met de groep van reflectieven, ook positief over het feit dat ze in deten-

tie handelingsperspectieven aangeboden kregen. Het volgen van een

opleiding werd als stimulans voor deradicalisering en uittrede

beschouwd. (Hoewel één respondent opmerkte dat wanneer er gestu-

deerd mag worden, de gevangenisleiding dan ook de faciliteiten om

dat te doen moet regelen, zoals toegang tot literatuur of internet.) Ook

de aanwezigheid van experts, de mogelijkheid van ‘zinvol’ debat en

discussie, en continuïteit van bewaarders werden als positieve ele-

menten opgevat. Tevens werd het voor de ex-gedetineerden hierdoor

gemakkelijker (want voorspelbaarder en herkenbaarder) om met

beperkingen, restricties en versoepelingen daarvan om te gaan. Wel

waren beide groepen gedetineerden, dus niet alleen de wantrouwigen,

maar ook degenen met een meer open en reflectievere houding, una-

niem van mening dat het ‘beloningssysteem’ beter, consistenter en

flexibeler op hun gedrag kon worden afgestemd.

Schematisch laat de theoretische samenhang van deradicalisering/uit-

trede en detentie zich aldus optekenen:

Na de vrijlating

Na de vrijlating stonden de meeste gedetineerden gedesoriënteerd

weer op straat. Zij geven aan dat er sprake was van een ‘cold turkey’-

effect. Een ex-gedetineerde vertelt:

‘Mijn vrijlating ging eigenlijk van de een op de andere dag. (…) Dan sta je

met je tas buiten en stel je jezelf de vraag: “en nu?” Je moet je zorgverzeke-

ring gaan betalen, bankrekening regelen. Uiteindelijk was het moeilijk en

nieuw voor mij. Ik wist niet waar ik moest zijn.’

In de omgang met de beperkingen en uitdagingen van het leven na de

vrijlating zien we de patronen die we hierboven hebben geschilderd
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terug: de ‘wantrouwige’ groep raakt nog verder gedesillusioneerd of

koestert weer, of nog steeds, radicale ideeën. De ‘reflectieve’ groep is

zeker niet onkritisch, maar blijkt vaker open te staan voor hulp en

geboden kansen.

De meeste ex-gedetineerden erkenden dat ze hulp en begeleiding had-

den gehad, en daar nog steeds gebruik van konden maken. Maar de

praktijk van de re-integratietrajecten was veelal, zo bleek uit de verza-

melde interviews, afhankelijk van individuele personen, ad-hocbe-

reidheid van instanties om wel of niet samen te werken, het toevallige

kennis- en expertiseniveau in de wijk en de inzet van gemeenteambte-

naren of familieleden. De ex-gedetineerden zelf gaven aan het meest

aan hun familieleden of coaches te hebben gehad.

Tabel 1 Obstakels en stimuli voor deradicalisering

Deradicalise-
ring en uit-
trede in
detentie

Obstakels voor deradicali-
sering

Stimuli voor deradicalise-
ring

Ideologie – Versterking ‘injustice fra-
mes’ en gevoel van wan-
trouwen door ervaren wille-
keur, onderdrukking en ver-
nedering

– Doorgaande dawa op de TA
– Ideologische bonding met

lotgenoten

– Duidelijkheid, heldere ver-
wachtingen; eenduidig
beleid sancties en aanbie-
dingen

– Religieuze dialoog (soms
ook met andersgelovigen,
rabbi, enz.)

– Toelaten van twijfel

Sociale ver-
banden/
omgeving

– ‘Martelaren’ en rolmodellen
in de directe omgeving

– Ervaren sociale controle van
peers

– ‘Othering’: bevestiging jiha-
distische identiteit door
anderen

– Verhoging ‘street credibility’
– Te veel besluiten gericht op

veiligheid en risicomanage-
ment, te weinig oog voor re-
integratie en resocialisatie-
doelstellingen

– Oude contacten laten niets
van zich horen; hypocrisie
voormalige radicale kame-
raden

– Vinden/aanbieden van
nieuwe vrienden

– Soms: weghalen uit oude
groep, tussen reguliere
gedetineerden zetten

– lik-op-stukmaatregelen en
flexibele houding vanuit
DJI-omgeving

Persoonlijke
ervaringen
en behoeftes

– TA kan trauma’s en stress
vergroten

– Vermijdingsgedrag, opzoe-
ken isolement

– Cognitieve dissonantie: al
zoveel in jihadisme geïnves-
teerd

– Behoefte aan ‘maten’, aan
begrip en erkenning

– Nieuwe handelingsperspec-
tieven aanbieden: bijv. stu-
die in detentie

– Gezin/invloed familie
– Coachingsgesprekken
– Gesprekken met experts
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Opvallend was dat de meeste respondenten, zowel de ex-gedetineer-

den als de professionals, het meeste heil verwachten van maatregelen

en interventies op het sociale en op het praktische vlak. Simpelweg

iemand laten verhuizen naar een andere wijk, en hem of haar de

mogelijkheid bieden ‘opnieuw te beginnen’, werd als een stimulans

voor spoedige re-integratie gezien. Ook praktische begeleiding bij het

opbouwen van nieuwe netwerken van kennissen, lidmaatschappen

van sportclubs, het vinden van een baan, stage of opleiding werd posi-

tief gewaardeerd.

Toch maken de professionals onder de respondenten zich zorgen over

de vrijblijvendheid van die re-integratietrajecten; dat zien zij als een

grote barrière. Vooral de geïnterviewde politieagenten zien met lede

ogen aan hoe gemakkelijk ex-gedetineerden zich ook aan reclassering

en opgelegde programma’s kunnen onttrekken. Daarom bepleiten zij

de verplichting tot het aangaan van (therapeutische) sessies met coa-

ches, en ook de mogelijkheid om snel en flexibel bestuurlijke maatre-

gelen (meldplicht, contactverbod, enz.) te kunnen inzetten als middel

achter de hand.

Een grote stimulans voor re-integratie zien de professionals in de inzet

van verschillende concentrische en overlappende kringen van hulp en

sociale contacten: of het nu om vrienden, familieleden, imams of

gemeentewerkers gaat. Een ex-gedetineerde vertelt:

‘Ik kwam buiten. Had geen geld, geen uitkering, niets. Na twee weken ging

ik naar de gemeente. Het was echt wel even crisis. Ik had allerlei soorten

problemen. Ging bij mijn broer en vader leven. Nu heb ik mijn eigen huis.

(…) Iemand van de gemeente heeft me heel goed geholpen en helpt me

nog steeds (…) met van alles en nog wat: huis, papieren, enzovoort.’

Ten aanzien van politie en justitie bestaat meer wantrouwen. Hier

benoemt een grote groep ex-gedetineerden ook de rolverdeling en de

gescheiden functies van de personen die hen bij hun re-integratie hel-

pen, en de politieagenten die hen als een risico voor de veiligheid zien.

Een aantal ex-gedetineerden geeft aan daar prima mee te kunnen

leven, maar dan moet de wijkagent zich ook niet als sociaal werker of

als ideologische gesprekspartner opwerpen. Het liefst worden zij zo

veel mogelijk ‘met rust gelaten’. Een deel van de geïnterviewde ex-

gedetineerden zou zelfs het liefst willen emigreren: ‘Ik kan me geen
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betere optie bedenken, omdat ik weet dat ik daar met rust gelaten

word’, zegt een van hen.

Een van de grootste obstakels voor re-integratie werd door professio-

nals én ex-gedetineerden gezamenlijk gezien in de – in hun ogen – wil-

lekeurige, grillige en rigide toepassing van de sanctieregeling.3

Ook sommige geïnterviewde (ex-)gedetineerden staan (of stonden) op

de ‘sanctielijst’. Een ex-gedetineerde had zicht op een nieuwe baan,

maar kon door de sanctieregeling geen bankrekening openen of salaris

rechtstreeks ontvangen. Hierover stelt hij:

‘Ze zeggen dan “Je moet gaan werken.” Maar ik zeg dan: “wat heeft het

voor zin om te gaan werken? (…) alles wordt gelijk bevroren, ik kan niet bij

mijn geld en krijg ook geen garantie dat het ooit vrijkomt.”’

Hulp vanuit de gemeente bij het regelen van geldzaken, huur of uitke-

ring was vervolgens noodzakelijk, maar ook hier verliep de informatie-

deling tussen de instanties moeizaam. Verschillende professionals

geven in dit kader aan dat een plaatsing op de sanctielijst de re-inte-

gratie aanzienlijk kan belemmeren.

Verder herkennen we in de periode na de vrijlating veel obstakels (en

stimuli) uit de periode van detentie. Sommigen blijven bijvoorbeeld

na hun vrijlating actief in oude netwerken. Een van de ex-gedetineer-

den legt uit:

‘Toen ik vrijkwam wilde niemand met me omgaan. Normale mensen wilden

niet met mij omgaan. Wie wilden er wel met me omgaan? Mensen die vol-

gens Nederland bepaalde “extreme gedachten” hebben. Die gaan met me

zwemmen, met me voetballen, die vinden het leuk om met me om te gaan.

Ik ga met hem om en dan zegt de overheid: “Ja, hij hoort nu bij een radi-

caal groepje”. Nee denk ik dan, dit zijn de mensen die met mij om willen

gaan! Wat moet ik nou doen? De hele dag alleen thuis gaan zitten?’

3 Met de Sanctieregeling 2007-II geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gevolg aan
afspraken die direct na de aanslagen van 11 september 2001 zijn gemaakt in het verband
van de VN en de EU. De sanctielijsten van de VN en de EU bevatten namen van personen
en organisaties waarvan de tegoeden worden bevroren. Het is tevens verboden financiële
diensten te verrichten ten behoeve van deze personen of organisaties of hun middelen ter
beschikking te stellen. De ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken kunnen in over-
leg besluiten om de sanctieregeling op iemand van toepassing te verklaren of deze per-
soon ontheffing te verlenen. De namen van personen of organisaties die op de sanctielijst
staan, worden gepubliceerd in de Staatscourant. Na veroordeling door de rechter voor een
(terroristisch) misdrijf volgt meestal ook de implementatie van de sanctieregeling. De
sanctieregeling en de sanctielijsten zijn niet onomstreden.
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Een andere ex-gedetineerde vertelt dat hij merkt dat binnen deze oude

netwerken mensen anders tegen hem aankijken:

‘Mensen kijken tegen je op. (…) Ook criminelen die niets met het geloof te

maken hebben. Je hebt aandacht, iedereen wilde wat vragen, met je

omgaan – in ieder geval uit mijn oude omgeving. Ja die hadden echt res-

pect voor me. (…) “Hij is voor het geloof vastgezet!”. Dat voelt ook goed.

Iedereen wilde iets van me, dat was dus tegelijkertijd ook moeilijk.’

Andere personen met mogelijk positieve invloeden namen juist steeds

meer afstand: ‘Mensen ontlopen me. Het zijn gewoon straatjongens

die afstand nemen, van werk. Met wie ik samen ging fitnessen.’

Ook beschrijven sommige respondenten hoe zij na hun vrijlating nog

steeds sterke vijandbeelden koesteren jegens de maatschappij. De

meesten van de ex-gedetineerden, alsook enkele professionals, geven

verder aan dat het vormen van een toekomstperspectief lastig blijft. Zo

beschrijft een advocaat het leven van zijn cliënten als een leven van

‘doormodderen’. ‘Zonder baan, met schulden en soms met psychische

klachten.’ Dat geldt gelukkig niet voor alle geïnterviewde ex-gedeti-

neerden. Vier van hen zijn tijdens of na hun detentie met een oplei-

ding of cursus begonnen, twee van hen hebben die opleiding inmid-

dels afgerond. Coaches en initiatieven die bijdragen aan de ontwikke-

ling van een positief toekomstperspectief worden dan ook in de

periode na de vrijlating genoemd als stimuli voor de re-integratie.

Deze en overige inzichten zijn in Tabel 2 schematisch weergegeven.

Tot slot

Dit artikel heeft in vogelvlucht obstakels en stimuli voor een succesvol

beleid van re-integratie en resocialisatie in kaart willen brengen. Ten

eerste is het van belang te onderstrepen dat een effectieve re-integra-

tie begint bij de ex-gedetineerde zelf. Hij of zij moet in meer of min-

dere mate bereid zijn afstand te doen van een leven als extremist. Pas

dan lijkt de kans op een veilige maatschappelijke terugkeer reëel. In dit

onderzoek hebben wij die houding als ‘reflectief’ en ‘open’ omschre-

ven, dit in tegenstelling tot de ‘wantrouwigen’, die zeer afhoudend,

kritisch en dikwijls ook gewoon boos bleven. Een overheid kan een
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dergelijk proces van disassociatie en re-integratie wel proberen te sti-

muleren door mogelijke obstakels weg te nemen en zo een perspectief

op een ander leven te creëren.

Ten tweede zijn in dit artikel veel onderliggende en aanpalende kwes-

ties rond recht, risicomanagement of internationale verplichtingen

niet besproken. Ook de ethische discussie in hoeverre (en hoelang)

iemand die zijn of haar straf heeft uitgezeten ter bevordering van de

Tabel 2 Barrières en stimuli voor re-integratie

Re-integratie
na vrijlating

Barrières voor re-integratie Stimuli voor re-integratie

Ideologie – Versterking ‘injustice fra-
mes’ door ervaren willekeur,
onderdrukking en vernede-
ring vanuit TA

– Terugval in oude netwerk
en doorgaande dawa

– Duidelijkheid, heldere ver-
wachtingen; eenduidig
beleid sancties en aanbie-
dingen

– Religieuze dialoog (kan ook
met andersgelovigen, rabbi,
enz.)

– Toelaten van twijfel

Sociale ver-
banden/
omgeving

– Gezien worden als ‘marte-
laar’ en jihadistisch rolmo-
del

– Stigmatisering als jihadist;
‘othering’: bevestiging jiha-
distische identiteit

– Verhoging ‘deviant pride’ en
‘street credibility’ als radi-
caal

– Versnipperde (sociale) con-
trole

– Tegenstrijdige signalen van-
uit verschillende instanties
en professionals (gemeente,
politie, BZ, moskee)

– Verhuizen naar nieuwe
omgeving

– Oude contacten laten niets
van zich horen; hypocrisie
voormalige radicale kame-
raden

– Vinden van nieuwe vrienden
(niet-jihadistisch, niet-crimi-
neel)

– Gezin/invloed familie

Persoonlijke
ervaringen
en behoeftes

– Cold turkey na TA
– Gegroeid wantrouwen,

trauma’s, stress
– Ontbreken toekomstper-

spectief
– Cognitieve dissonantie: al

zoveel in jihadisme geïnves-
teerd; niet willen loslaten

– Behoefte aan ‘maten’, aan
begrip en erkenning

– ‘Outlaw’ worden door sanc-
tieregeling

– Vrijblijvendheid in omgang
met opgelegde beperkingen
en programma’s

– Studie
– Hulp bij huur, stage, oplei-

ding, enz.
– Coachingsgesprekken
– Verplichting tot therapeuti-

sche sessies
– Maatwerk: combinatie van

dwang met aanbod van
hulp en begeleiding

– Hulp door ervaren en ver-
trouwde professionals: con-
tinuïteit en herkenbaarheid
(geen ‘snelle bureaus’)
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maatschappelijke veiligheid nog steeds als ‘outcast’ behandeld mag

worden, wordt hier niet verder uitgewerkt.

Dit dilemma is wel een verdere studie waard. Oók omdat een duur-

zame veiligheid gebaat is bij een rechtmatig en als rechtvaardig en

legitiem ervaren beleid van re-integratie en resocialisatie. In dit ver-

band kan het vruchtbaar zijn om de ervaringen in Duitsland en de

Scandinavische landen rondom exitprogramma’s voor neonazi’s en

recentelijk ook nieuwe initiatieven voor re-integratie van (ex-)jihadis-

ten nader te bestuderen. Onder welke omstandigheden, op welke

wijze en voor hoelang worden daar rechtsextremistische ex-gedeti-

neerden begeleid en gemonitord?

Een ander dilemma betreft de afweging van de kosten en de baten. Uit

de hierboven vermelde inzichten blijkt wel dat re-integratie van jiha-

distische ex-gedetineerden een langdurige en vooral ook kostbare aan-

gelegenheid is. Terwijl we over de effecten van de exitprogramma’s en

re-integratietrajecten nog zo weinig weten. We hebben gezien dat

patronen van wantrouwen of juist van zelfreflectie tijdens detentie een

belangrijke indicator zijn voor de mate waarin re-integratie en resocia-

lisatie na de vrijlating verlopen. Maar hoe gaat dat precies? Wanneer

en hoe zorgt een verhoogde inspanning op het vlak van re-integratie

voor een verbetering van de veiligheidssituatie? Wanneer moeten de

verwachtingen worden bijgesteld? Wanneer verhardt het wantrouwen

zodanig dat ex-gedetineerden helemaal niet meer openstaan voor der-

gelijke programma’s, en wat moet er dan gebeuren? En hoe stimuleer

je juist processen van reflectie op de eigen (sociale) identiteit? Om

deze vragen structureel te beantwoorden, valt te denken aan het afne-

men van een soort ‘anamnese’ bij de intake van gedetineerden, waar-

bij initiële houdingen (open, reflectief of wantrouwig) in kaart worden

gebracht en vervolgens op maat gemaakte interventies en een aanpak

(voor binnen en buiten de gevangenismuren) worden ontwikkeld die

hiermee rekening houden.

In ieder geval zijn er nog wel werelden te winnen op het vlak van de

coördinatie, centrale aansturing en dynamische maatvoering van dit

soort trajecten. Meer kennis over en inzicht in deze re-integratieprak-

tijken over een langere periode dan dit onderzoek kon doen, zijn drin-

gend noodzakelijk. Zeker in een complexe en dynamische context als

de huidige (in 2016), waarin nog steeds een aanzienlijk aantal jongeren

naar Syrië en Irak wil vertrekken om daar deel te nemen aan de

gewelddadige jihad.
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Omdat re-integratie al ver vóór de vrijlating begint, moet ook het

beleid tijdens en na detentie goed op elkaar zijn afgestemd. Informatie

over het strafdossier, sociale kringen en specifieke criminogene facto-

ren kunnen handvatten bieden voor het latere traject van herintrede.

In het ontwikkelen van zo’n persoonsgebonden pakket van re-integra-

tie/exitmaatregelen zal aandacht moeten zijn voor differentiatie in de

tijd (pas het pakket steeds weer aan), voor differentiatie in ‘soorten’

extremisten en voor een duidelijkere verbinding tussen sanctiemidde-

len, preventieve en resocialiserende interventiemogelijkheden.

Naast alle pleidooien voor meer kennis, kennis- en informatiedeling

en centrale coördinatie van dit soort trajecten, moeten we evenwel

vooral accepteren dat het een probleem van beheersing is, niet van

radicale oplossingen. Controle en begeleiding zullen nu eenmaal niet

automatisch leiden tot de gewenste resultaten. ‘Na de vrijlating’ bete-

kent immers ook dat instanties en autoriteiten de vrijheid van een ex-

gedetineerde accepteren om binnen de grenzen van de wet zijn of

haar eigen gang te gaan.
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Radicale verliezers en de
noodzaak tot ontschotten

J. van Buuren *

Radicalisering blijft een lastig te begrijpen proces. De wetenschappe-

lijke bestudering van radicalisering heeft zeker haar vruchten afgewor-

pen, maar lijkt zich ook enigszins in een impasse te bevinden. De

zucht naar meer kennis blijft dan ook onverminderd groot. Wellicht

kan die kennis worden gevonden door de gebaande paden te verlaten,

die zijn getrokken door radicalisering conceptueel in te kaderen tot

een proces met een duidelijk herkenbare politieke en/of religieuze

dimensie. Op die manier kan worden geput uit andere sociale velden

en andere disciplinaire inzichten.

In maart 2002 schoot de 33-jarige Richard Durn in het Franse stadje

Nanterre aan het einde van een vergadering van het stadsbestuur om

zich heen, doodde acht raadsleden en verwondde negentien anderen.

De volgende dag pleegde hij zelfmoord door na een politieverhoor uit

het raam van het politiebureau te springen. Uit zijn dagboeken bleek

dat hij bovenal leed aan niet-bestaan. Wanneer hij in de spiegel keek,

zag hij alleen maar ‘een enorm niets’. Hij koos het stadsbestuur als

doelwit omdat het voor hem symbool stond voor ‘een kleine lokale

elite die symbool staat voor, en de leiders en besluitvormers zijn in een

stad die ik altijd verafschuwd heb’. Maar bovenal wilde hij eenmaal

voelen te leven:

‘Waarom ik dit ga doen? Omdat ik gefrustreerd ben en niet alleen wil ster-

ven. Ik had een rotleven. Ik wil één keer kwaad doen in dit leven om het

gevoel te hebben dat ik besta. Ik wil me één keer machtig en vrij voelen.’

(Stiegler 2009, p. 39)

Hans Magnus Enzensberger (2006) zou Durn ongetwijfeld typeren als

een ‘radicale verliezer’. In zijn tien jaar geleden verschenen essay De

radicale verliezer over de psychologie van de zelfmoordterrorist intro-

* Drs. Jelle van Buuren is als promovendus verbonden aan het Institute for Security and
Global Affairs (Campus Den Haag) van de Universiteit Leiden.
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duceerde hij dit begrip. De radicale verliezer is niet gelijk te stellen aan

de mislukkeling, het slachtoffer of de overwonnene, aldus Enzensber-

ger, die berust in zijn lot en geeft de moed op. Daar kan een samenle-

ving zich, cynisch gesteld, makkelijk voor afsluiten omdat het geen

veiligheidsrisico oplevert. De radicale verliezer daarentegen is degene

die het predicaat ‘verliezer’ dat hem wordt opgedrukt, heeft geïnterna-

liseerd. Hij moet, volgens Enzensberger, tegen zichzelf zeggen: ik ben

een verliezer en verder niets. Pas als hij zich de ‘stem van anderen, die

hij als winnaars beschouwt, eigen heeft gemaakt’, brengt hij het tot

radicale verliezer. De radicale verliezer, zo schrijft Enzensberger, zon-

dert zich af, wordt onzichtbaar, koestert zijn haat en wacht af tot zijn

tijd gekomen is om vervolgens te exploderen.

Collectief van verliezers

Die explosie kan op drie verschillende manieren plaatsvinden, stelt

Enzensberger. Zolang er geen duidelijk ideologisch programma is dat

de situatie van en voor de radicale verliezer verklaart en perspectief op

verandering in zich draagt, zal hij zijn haat op zijn naaste omgeving

projecteren: de vader die zijn gezin om het leven brengt en daarna de

hand aan zichzelf slaat; de doorgedraaide man die het vuur op de poli-

tie opent in de hoop zelf te worden neergeschoten; de leerling die

dood en verderf zaait op zijn eigen school. Een futiliteit kan de aanlei-

ding zijn voor de geweldsexplosie. De tweede manier is het richten van

de haat op onzichtbare, anonieme vijanden: buitenlanders, geheime

diensten, joden, het establishment, de samenleving; onzichtbare

agressors die de radicale verliezer meestal niet zelf hoeft te bedenken

omdat ze ruim voorhanden zijn in het maatschappelijke discours. De

derde manier is deel uit gaan maken van een ‘collectief van verliezers’,

een ‘verliezersvaderland’. Voor dat laatste is wel een ‘ideologische ont-

steking’ nodig, aldus Enzensberger (2006):

‘Er is een soort ideologische ontsteking nodig die de radicale verliezer laat

exploderen (…) de inhoud komt daarbij op de allerlaatste plaats. Om het

even of het om religieuze of politieke doctrines gaat, om nationalistische,

communistische, racistische dogma’s gaat – elk sektarisme, hoe gebor-

neerd ook, is in staat de latente energie van de radicale verliezer te mobili-

seren.’ (p. 22)
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Volgens Enzensberger is momenteel het islamisme de enige globale

kracht die in staat is een ‘verliezerscollectief’ te organiseren door radi-

cale verliezers te mobiliseren, omdat het in staat is religieuze, politieke

en sociale drijfveren met elkaar te doen versmelten. Of deze analyse

(nog steeds) klopt, zullen we verderop in het artikel adresseren. In eer-

ste instantie is het vooral interessant om te constateren dat Enzens-

berger de categorie van ‘radicale verliezers’ ruim definieert. Daarmee

vermengt Enzensberger categorieën die in de wetenschap doorgaans

van elkaar gescheiden worden. Niet dat Enzensberger geen enkel ver-

schil ziet: de jihadistische zelfmoordterrorist maakt onderdeel uit van

een ‘collectief van verliezers’ dat meer schade kan aanrichten dan de

geïsoleerde amokmaker. Maar de onderliggende destructieve energie

is in wezen hetzelfde. Narcistische krenking, ressentiment, doodswens

en grootheidswaan vechten daarbij om voorrang. De gewelddadige

uitbarsting is het enige dat rest; het verleent de radicale verliezer een

immense macht en triomf, én een enorme media-aandacht.

Daarmee opent Enzensberger twee denkrichtingen die interessant zijn

om verder te verkennen: de idee dat de ‘radicale verliezer’ een groot

aantal verschijningsvormen kent én de idee dat iets van een ideologi-

sche ontsteking nodig is om de radicale verliezer te laten exploderen,

maar dat de inhoud van de boodschap niet zo verschrikkelijk relevant

is. De radicale verliezer hult zich in de politieke of religieuze mantel

die in de aanbieding is om iets van grootheid aan zichzelf toe te ken-

nen, maar leeft vooral zijn destructieve energie uit in een cocktail van

haat en zelfhaat met als apotheose dood en zelfdoding – ‘dying in a

blaze of glory’ (Larkin 2009). In de wetenschappelijke bestudering van

radicalisering, extremisme, geweld en terrorisme worden de concep-

tuele grenzen doorgaans strakker getrokken. De terrorismeonderzoe-

ker werkt met een conceptueel begrippenapparaat dat eigenlijk veron-

derstelt dat de politieke of religieuze motivatie of intentie aanwezig is

en heeft daarom doorgaans weinig aandacht voor bijvoorbeeld school

shooters of de categorie ‘verwarde personen’ die het vuur opent in een

winkelcentrum of in een bioscoop.

Blikvernauwing

Daarvoor zijn op zich goede redenen te bedenken: zonder nauwkeu-

rige conceptuele afbakening is het lastig te bepalen over welk deel van
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de sociale realiteit een uitspraak wordt gedaan. Maar er kleven ook

nadelen aan. Een te sterke conceptuele afbakening kan ertoe leiden

dat thema’s of fenomenen die kunnen bijdragen aan ons begrip van

radicalisering en terrorisme uit zicht geraken. Daarnaast draagt elke

conceptuele categorisering het gevaar in zich dat constructen worden

verward met empirische realiteiten. Dit ‘etnocentrisme van de weten-

schapper’ leidt ertoe dat de theoretische relatie van de wetenschapper

met de praktijk de plaats inneemt van een praktische verhouding tot

de wereld, of, zoals Bourdieu het formuleerde, ‘to take the model of

reality for the reality of the model’ (Bourdieu 1987, p. 62; Bourdieu &

Wacquant 1992, p. 69). Wat dreigt is reïficatie: een abstract concept

wordt verward met een concreet aanwijsbare entiteit in de (chaoti-

sche) sociale werkelijkheid en deze geconstrueerde werkelijkheid

wordt vervolgens als een gegeven opgevat dat in de tijd onverander-

baar is.

Dat gevaar van reïficatie speelt zeker in de bestudering van radicalise-

ring en terrorisme. De meeste definities van radicalisering en terro-

risme – zowel in academische als in overheidskringen – zijn niet alleen

buitengewoon gevarieerd en onduidelijk (Schmid 2013, p. 18), maar

verwijzen ook impliciet of expliciet naar ideologische of religieuze

motieven en doelen die ten grondslag zouden liggen aan zowel radica-

lisering als politiek gewelddadig extremisme of terrorisme. En nog

belangrijker: wat onder ‘ideologie’ of ‘religie’ wordt verstaan, blijkt

meestal een reflectie te zijn van courante politieke en religieuze cate-

gorieën. Alles wat daarbuiten valt, wordt niet ‘herkend’ als politiek of

religie – en dus buiten het academische studieveld van radicalisering

en terrorisme geplaatst. Wat over het hoofd wordt gezien, is dat zich in

elke historische context nieuwe politieke en religieuze invullingen

kunnen formeren, ingevuld, beleefd en gearticuleerd door de taal en

acties van individuen en (digitale) gemeenschappen. Het construct

‘terrorisme’ of ‘de terrorist’ is met andere woorden geen statisch maar

een dynamisch begrip, dat voortdurend analytische bijstelling

behoeft. Dat is geen pleidooi om voortaan elke gewelddaad tot terro-

risme te bestempelen. Wel moeten voortdurend de veronderstellingen

kritisch worden bekeken die in constructen als ‘radicalisering’ en ‘ter-

rorisme’ besloten liggen, zeker als het gaat om het begrip van onder-

liggende mechanismen.

Laten we als voorbeeld kijken naar het fenomeen van school shooters.

Larkin (2009) pleitte er al enige tijd geleden voor om school shootings
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als politieke acties op te vatten, waarbij hij de Colombine Shootings als

demarcatielijn ziet. De daders, Dylan Klebold en Eric Harris, politi-

seerden nadrukkelijk hun moordpartij: ze stelden in hun nagelaten

boodschappen dat ze ‘wanted to kick-start a revolution’ onder de

gepeste en vernederde studenten. Ze begrepen dat hun eigen pijn en

vernedering door miljoenen andere studenten werden gedeeld en

voerden hun moordpartij uit in naam van een groter collectief – een

bij uitstek politieke articulatie waarmee collectieve politieke identitei-

ten worden gevormd. Het ‘culturele script’ dat Colombine produ-

ceerde, is sindsdien regelmatig letterlijk nagevolgd door andere school

shooters – een cultureel script dat bestaat uit ‘making a statement’ als

wraak voor aangedaan leed, vernedering en sociaal isolement door zo

veel mogelijk slachtoffers te maken en daarmee zo veel mogelijk

media-aandacht te genereren. Daar hangt ook het mechanisme van

‘killing for notoriety’ mee samen: het is de snelste manier om van een

‘nobody’ een ‘somebody’ te worden.

School shootings kunnen echter ook een religieuze dimensie hebben.

Pfeifer en Ganzevoort (2014) onderzochten of school shootings kunnen

worden begrepen als de uitdrukking van existentiële worstelingen van

de dader(s) – existentiële worstelingen waarop religie traditioneel het

antwoord gaf. Ze gebruikten daarvoor het begrip ‘impliciete religie’,

die het mogelijk maakt de religieuze dimensies in discoursen te ontra-

felen die ogenschijnlijk weinig te maken hebben met het geïnstitutio-

naliseerde religieuze discours of geïnstitutionaliseerde religie. Teksten

en video’s geproduceerd door school shooters bleken bomvol te staan

met religieuze en spirituele vragen en verwijzingen – een preoccupatie

met de dood, sociaal isolement, identiteitskwesties, de last van vrij-

heid en bovenal zingevingsvraagstukken. Het gevoel te worden afge-

wezen en tegelijkertijd het koesteren van superioriteitsgevoelens, het

idee het recht te hebben te doden omdat de anderen inferieur zijn en

het bijhorende gevoel van macht, apocalyptische fantasieën en wraak-

fantasieën, de zucht naar beroemdheid en een haat tegen alles. De

school shootings gaven in feite betekenis aan een als zinloos en beteke-

nisloos ervaren leven. School shooters creëren daarmee een eigen reli-

gie vol met religieuze symboliek en metaforen: de Apocalyps, de Red-

dende Engel, een martelaarscomplex en een Jezus-complex.
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Performatief geweld

Deze analyses van school shootings in hun – impliciete – politieke en

religieuze dimensies laten enerzijds de herkenbare individuele ken-

merken van de ‘radicale verliezer’ zien. Anderzijds laten de analyses

ook zien dat als ‘radicale verliezers’ in courante ideologieën en religies

geen verklaring vinden die de verantwoordelijkheid voor hun lot attri-

bueert – er geen ideologisch project te hulp komt om hun woede te

vertalen in een maatschappelijk doel, in de woorden van Enzensberger

– ze dat ideologische of religieuze project zelf vormgeven. Dat wordt

ook geconstateerd door onderzoekers die naar andere gewelddaden

kijken. Onderzoekers naar lone actors stuiten bijvoorbeeld vaak op

‘diffuse motivaties’, ‘hybride denkbeelden’ of ‘geïndividualiseerde ide-

ologieën’ (Spaaij 2010, p. 867, 2012, p. 38-39), waarin bestaande ideo-

logische categorieën worden overstegen en min of meer courante

extreme ideologieën worden verrijkt met hoogstpersoonlijke grieven

of frustraties en mentale problemen. Andere auteurs wijzen op de

opkomst van knip-en-plakideologieën, waarin individuen een hoogst

idiosyncratisch wereldbeeld samenstellen, dat betekenis aan de

wereld verleent, een idee van doel en richting geeft en een individu in

staat stelt de eigen positie in de wereld uit te drukken (De Koning

2011) en bovenal gezien en gehoord te worden.

Het bijbehorend geweld moet dan ook in andere termen worden geïn-

terpreteerd. Durodié (2007, p. 434) heeft gesteld dat zowel recente

spree shootings op scholen of publieke plaatsen als schijnbaar politieke

aanslagen niet primair politiek-ideologisch gemotiveerd, maar groten-

deels doelloos en betekenisloos zijn en vooral nihilisme weerspiege-

len. Het gaat volgens Durodié over de vastbeslotenheid van nihilisti-

sche individuen een stempel te drukken op een wereld die ze verwer-

pen. Het gaat de actoren er primair om gezien en gehoord te worden

in een zucht naar betekenisgeving. Volgens Fein en Vossekuil (1999)

hullen individuen zich daarbij soms in de mantel der politieke reto-

riek, terwijl het ze in werkelijkheid vooral gaat om het vergaren van

bekendheid of roem: het gaat om ‘murderers in search of a cause’.

Soms vallen er nog min of meer duidelijke onderliggende sociale of

politieke grieven te onderkennen, maar frustratie en ressentiment

overheersen (Calhoun & Weston 2003; Goldberg 2003, p. 15; Wieviorka

2003, p. 16). Het geweld is dan ook in eerste instantie performatief

geweld (Juergensmeyer 2000). Performatief geweld verwijst vooral
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naar zichzelf. Het gaat om de constructie van een identiteit of positie

door middel van actieve expressie. Performatief geweld richt zich niet

in eerste instantie tegen de wereld, maar eist aandacht van publieken

op, dwingt publieken om intensief naar de dader/performer te kijken

en daarmee de dader/performer in zijn bestaan en uniciteit en

authenticiteit te herkennen en erkennen (Van Buuren 2012).

Postpolitiek

Dat radicale verliezers deels zelf gefabriceerde vaandels hanteren om

hun daden van betekenis te voorzien en performatief geweld plegen,

valt te verklaren uit maatschappelijke veranderingen. Ten eerste spe-

len ideologieën en religies niet meer de rol die ze van oudsher speel-

den. De politieke systemen in westerse staten kunnen worden geka-

rakteriseerd als postpolitieke constellaties. Het onderscheidend, poli-

tiserend en mobiliserend vermogen van politieke bewegingen en poli-

tieke partijen is ingeruild voor een technocratische managementop-

vatting van politiek en beleid. Politiek-ideologische strijd werd daar-

mee weggezet in het museum van de geschiedenis: iets van voorbije

tijden. Dit is uiteraard niet zozeer een empirische beschrijving van de

sociale realiteit, maar bovenal een ideologische articulatie met een

politiek-strategische inzet: er is geen alternatief denkbaar voor een

parlementaire democratie in combinatie met een op kapitalistische

leest geschoeide markt. Politieke antagonismen zijn uiteraard nooit

verdwenen, zeker niet als het om terrorisme gaat – denk aan de ‘wij’-

‘zij’-oproep van Bush, de anti-IS-coalitie die in Syrië en Irak actief is

en, omgekeerd, de aanslagen in Europa – maar de politiek-analytische

taal om deze conflicten te duiden is ingeruild voor een vagere taal van

‘onze manier van leven’ versus ‘de barbaren van IS’.

Daarnaast zijn de organische verbanden tussen samenleving, politiek

en bestuur van karakter veranderd. Waar politiek-sociale bewegingen

vroeger – of het nu om de vakbond ging of de christelijke plattelands-

vrouwen – zowel emancipatiemachines als participatiemachines

vormden, zijn grote delen van wat het middenveld werd genoemd

geprofessionaliseerd en in handen geraakt van een categorie hoogop-

geleide deelnemers die min of meer dezelfde taal is gaan spreken als

de politiek-bestuurlijke klasse (Bovens 2006). Sociale grieven en anta-

gonismen die in de samenleving aanwezig zijn – in weerwil van de
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articulatie dat er geen wezenlijke sociale tegenstellingen meer zouden

bestaan – kunnen daarmee niet langer worden gepolitiseerd en geka-

naliseerd via bestaande mechanismen en instituties, en zoeken en vin-

den op een andere manier hun articulatie en uitdrukking.

Een tweede relevante ontwikkeling is de individualisering van de

samenleving en de vorming van nieuwe, deels digitale identiteiten. Dit

leidt tot de opkomst van een celebrity-cultuur en het denken over

jezelf in termen van een merk: het merk Ik. Een merk Ik dat voortdu-

rend in de markt geplaatst moet worden. In de Casting Society (Van

Buuren 2012) staat er een premie op een zekere vorm van narcisme en

het jezelf voortdurend tentoonstellen aan de wereld. Ook manifesta-

ties van protest of verzet worden door dergelijke culturele ontwikke-

lingen beïnvloed. Als in een samenleving het individu het begin- en

eindpunt van alles is, de overtuiging dat de wereld er voor jou is van

alle kanten voortdurend wordt bevestigd en een obsessie met de eigen

belevingswereld wordt aangemoedigd, dan is het welhaast onvermij-

delijk dat gepersonaliseerde grieven de boventoon gaan voeren boven

courante ideologisch en maatschappelijk ingekaderde grieven. Een

gekrenkt individu dat het idee heeft over het hoofd te worden gezien of

te zijn miskend, verhaalt zijn gepersonaliseerde woede, rancune en

frustraties op een vertegenwoordiger of symbool van het systeem of

willekeurig op ‘de’ samenleving en verschaft zich daarmee tevens een

toegangskaartje tot de geschiedenisboeken – al dan niet ingebed in

een grotendeels zelf geassembleerd politiek verhaal. Wraaklust geba-

seerd op diffuse woede kan alle kanten opgaan.

Nieuwe collectieven

Het resultaat zijn eclectische articulaties, doorspekt met complotden-

ken, deels opgebouwd uit fragmenten van courante ideologieën en

religies, deels uit nieuwe zich formerende ideeën, deels uit persoon-

lijke grieven en regelmatig ook gemengd met mentale problemen

(Meloy e.a. 2011; James e.a. 2007). Tot nu toe manifesteert dit zich eer-

der op individueel niveau dan op collectief niveau. Maar het is de

vraag of Enzensbergers veronderstelling, dat alleen het radicale isla-

misme op dit moment de kracht heeft een ‘verliezerscollectief’ te for-

meren, klopt. Ten eerste ontstaan dergelijke formaties niet over één

nacht ijs; het gaat om een langdurig, incoherent proces dat via actieve
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constructie vorm krijgt. Vaak valt pas achteraf te constateren dat een

nieuwe formatie zich heeft aangediend.

Ten tweede moet ook hier worden gewaakt voor een gereïficeerd

begrip van wat ‘collectief’ is – en als spiegelbeeld ‘individu’. Ook een-

lingen maken deel uit van een gemeenschap. De essentie ligt eerder in

verschuivende verhoudingen tussen individuen en gemeenschappen

(Van Buuren 2012). De opkomst van nieuwe informatie- en communi-

catietechnologieën speelt een belangrijke mediërende rol in het facili-

teren van nieuwe verhoudingen tussen individuen en hun omgeving.

In de literatuur is opgeworpen dat nieuwe sociale media functioneren

als een soort surrogaat-groepsomgeving of ‘digitale ecologie’, waar-

binnen individuen opereren, geïnspireerd worden en kunnen radicali-

seren (Bartlett & Miller 2012, p. 3). De nieuwe sociale media zouden zo

paradoxaal een ‘community of loners’ (Pantucci 2011, p. 6) hebben

gebaard of aan de wieg liggen van ‘breedbandterrorisme’ (Feldman

2011; zie ook Jackson & Gable 2011). Virtuele groepsdynamieken beïn-

vloeden tot op bepaalde hoogte individuen die autonoom opereren –

en vice versa (Spaaij 2010, p. 866). Zeker voor de nieuwe generaties

geldt dat de ‘melange van virtuele en reële politieke activiteiten’ de

dominante wijze is waarop individuen zich verhouden tot het politieke

(Bartlett e.a. 2011, p. 15, 30).

De vuilnisbak van de onverklaarde variantie

Voor de wetenschap lijkt daarmee een aantal uitdagingen gegeven.

Ten eerste de erkenning dat deconstructie nodig is van concepten die

centraal staan in de bestudering van radicalisering en terrorisme waar

het gaat om de ingesloten assumpties over wat ‘politiek’, ‘religie’ en

‘maatschappelijk’ is. Dat vraagt om ontschotting van disciplines, vak-

groepen of onderzoeksscholen. Ten tweede een onderzoekspraktijk

die niet op voorhand cases uitsluit omdat ze niet lijken te voldoen aan

de constructen die we hebben geconceptualiseerd. De vuilnisbak van

de onverklaarde variantie zit inmiddels vrij vol met dergelijke cases,

die we niet bestuderen omdat, bijvoorbeeld, op het eerste gezicht het

motief achter het geweld niet kan worden vastgesteld of ‘diffuus’ is.

Het uitgangspunt zou kunnen zijn de brede groep van ‘radicale verlie-

zers’ tot studieobject te maken om beter inzicht te krijgen in onderlig-

gende ‘life stories’ en de mechanismen die maken dat de ene radicale
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verliezer valt voor de lokroep van het kalifaat, de andere radicale ver-

liezer actief is in criminele liquidaties en weer een andere radicale ver-

liezer een bewindspersoon, gezagsdrager of instituut tot object van

zijn haat maakt of zich tegen de samenleving richt.

Uiteraard is er dan nog het nodige voorwerk te verrichten. Sociologen

en politicologen zouden behulpzaam kunnen zijn bij het beter analy-

seren en duiden van de ‘radicale verliezers’, door welke omstandighe-

den radicale verliezers worden geproduceerd, en hoe een ‘mislukke-

ling’ of ‘slachtoffer’ transformeert in een radicale verliezer. Enzensber-

ger (2006) helpt ons daarbij niet echt. Hij stelt dat het aantal verliezers

met de dag toeneemt ‘door de wijze waarop de mensheid zichzelf

heeft ingericht – kapitalisme, concurrentie, imperium, globalisering’

(p. 7). De ‘radicale verliezer’ is echter niet zozeer het product van de

laagste sociaaleconomische klassen of onderklasse. Het gaat volgens

Enzensberger eerder om relatieve deprivatie en de idee buiten de boot

te vallen, terwijl het anderen wel goed gaat. ‘Wat de verliezer obsessief

bezighoudt, is een vergelijking die elk moment in zijn nadeel uitvalt.

Omdat de wens tot erkenning in principe geen grenzen kent, wordt de

pijndrempel onvermijdelijk lager en de onrechtvaardigheid ondraag-

lijker’ (Enzensberger 2006, p. 15). Die analyse laat nog te veel te raden

over.

Daarnaast zou onderzoek zich moeten richten op de vraag of en hoe

collectieven van verliezers zich nieuw formeren, nadrukkelijk uit-

gaande van de idee dat ook ‘individu’ en ‘gemeenschap’ historisch

contingente begrippen zijn. Waar zitten de vernedering, de pijn en de

wrok in de samenleving, waar zit de haat die zich versmelt met zelf-

haat, wat zijn de mechanismen die bepalen of die (zelf)haat naar bin-

nen slaat of naar buiten slaat, en of de haat wordt vermaatschappelijkt

of een individuele helletocht blijft. Castells (1997) voorzag al bijna tien

jaar geleden een toekomst vol ‘outbursts of revolt and violence with-

out a clear meaning, direction or ideological motivation – diffuse

anger, resentment, unease, conspiracism’. Die handschoen lijkt nog

niet voldoende door terrorismeonderzoekers opgepakt te zijn.

De in het begin van dit artikel aangehaalde Richard Durn zal waar-

schijnlijk door radicaliserings- en terrorismeonderzoekers worden

genegeerd. Geen duidelijk, herkenbaar politiek of ideologisch motief,

geen duidelijk maatschappelijk doel of project, geen radicalisering,

geen verbinding met groepen of netwerken. Maar is er ontologisch

gesproken nu echt een wezenlijk verschil tussen Richard Durn en een
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jongere die via een half mislukte carrière in de kleine criminaliteit uit-

eindelijk uit naam van de Profeet het vuur opent op een boekenhandel

waarin een islamcriticus zijn boeken signeert? Of zijn het beiden ‘radi-

cale verliezers’ die het product zijn van dezelfde maatschappelijke ver-

houdingen en alleen door tot nu slecht begrepen omstandigheden uit-

eindelijk een ander geweldspad kozen?
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published six times a

year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Minis-

try of Security and Justice in cooperation with Boom juridisch. Each

issue focuses on a central theme related to judicial policy. The section

Summaries contains abstracts of the internationally most relevant

articles of each issue. The central theme of this issue (no. 2, 2016) is

Radicalization and terrorism.

IS and its predecessors. Violent radicalism in historical perspective
B.G.J. de Graaff

Islamic State uses an age old apocalyptic narrative to attract followers

and legitimatize its existence. The author shows which narrative ele-

ments were used during earlier stages of violence-inciting apocalyptic

manifestations in Christianity and Western ideology and how they can

be retraced in the communications and enactments of Islamic State.

The use of such a narrative explains why the movement has been so

much more powerful in attracting followers than al-Qaeda.

Trigger factors in the process of radicalization
A.R. Feddes, L. Nickolson and B. Doosje

In order to understand why people can turn to violence to achieve

political or societal changes, it is important to examine factors that can

trigger a process of radicalization. In this article the authors outline

such a model of trigger factors. In this model they specify trigger fac-

tors at the micro level (individual level), meso level (group level), and

macro level (societal level). In addition, the authors argue that it is

important to take into account personal characteristics, such as age,

gender, and the type of motivation, behind a radicalization process.

With respect to these types of motivation, the authors distinguish

between sensation seekers, justice seekers, identity seekers, and

meaning seekers. This model enables to discern triggers in the radical-

ization process of specific people in specific contexts.
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World views and resilience of Turkish-Dutch youngsters. The two
faces of a strong internal orientation
F. Geelhoed and R.H.J.M. Staring

Many of the common academic explanations for radicalization and

extremism are present among Turkish-Dutch youngsters. Based on

qualitative research among 150 youngsters with a Turkish back-

ground, the authors describe how these youngsters are catching up

with their disadvantaged socioeconomic position in the areas of edu-

cation and labor. These Muslim youngsters feel that they and Islam

are increasingly met with distrust and exclusion in mainstream soci-

ety. In the sociocultural domain of incorporation, Turkish-Dutch

youngsters are very diverse, but within this diversity focussed on their

own ethnic group. Although these characteristics as deprivation,

exclusion and strong internal orientation are commonly used as risks

for radicalization, these Turkish-Dutch youngsters seem not to be

attracted to Islamic radicalism nor extremism. The authors explain

this through the opportunities for political participation within their

communities and the specific Turkish secular Islam that offers room

for a more individualized religious interpretation. In addition the

strong internal focus of these youngsters and the solidity of the Turk-

ish communities create strain between different Turkish religious or

political groups, but also offer them a very strong, positive identity and

feelings of belonging.

The modus operandi of jihadist networks
J.L. de Bie

Jihadist networks have become a serious threat to Europe’s internal

security and are therefore a policy priority. But what do we know

about these networks and how should we counter them? This study

focuses on the modus operandi of jihadist networks between 2000 and

2013 and gives an empirical insight in the organizational structures,

activities, and involvement mechanisms of jihadist networks in the

Netherlands. The data are derived from 28 police investigations, 51

interviews with police investigators, public prosecutors, lawyers,

imams, and staff members from Asylum and Detention Centers. The

findings show how jihadist networks have changed over the years and

how this development has affected the way jihadists operate.
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After the release. Observations and dilemmas in dealing with
(former) detainees with a jihadist background
B.A. de Graaf and D. Weggemans

Over the last decades the number of people who have been detained

on the suspicion of terrorism has significantly grown. This has resulted

in an increased scholarly interest in the topic of prisons and terrorism.

However, the main focus of academic research has been the period of

incarceration. Especially the question whether terrorists should be iso-

lated from other prisoners has received considerable scientific atten-

tion. What happens after their release still remains opaque. In this

article some preliminary insights will be shared on particular aspects

of the societal reintegration of former suspected terrorist detainees. It

presents some of the obstacles, dilemmas and opportunities. These

insights where obtained through semi-structured interviews with both

professionals and former detainees with a jihadist background.

Radical losers and the need for dismantling categories
J. van Buuren

Research into radicalization and terrorism assumes that violent indi-

viduals have political or religious intentions and motivations. How-

ever, what ‘political or religious motivations’ exactly are changes

through time. A rigorous conceptual demarcation of ‘radicalization’

and ‘terrorism’ runs the risk of overlooking societal and political

changes leading to a variety of violent outbursts that may have more in

common than assumed at forehand. Hans Magnus Enzensberger’s

concept of ‘the radical loser’ is used as an example of a broader con-

ceptualization that can function as a category enabling interconnected

and interdisciplinary research into different manifestations of vio-

lence, both in their differences and their similarities. Whether or not

terrorists, school shooters and violent lone actors are fundamentally

different categories should be a topic of academic enquiry instead of

being taken for granted.
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1 juni Radicalisering en terrorisme (Den Haag)
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2 juni Criminaliteit en strafrechtspleging 1800-1945 (Leiden)
www. criminologie. nl/ nvc/ studiemiddagen. php

3 juni The Politics, and Place, of Gender in Research on
Crime (Amsterdam)
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14-16 juni The Stockholm Criminology Symposium
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