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Radicaal gedachtegoed en 
gewelddadig gedrag

Carl Miller & Leah Selig Chauhan1

Inleiding

Aan de basis van elke strategie om terrorisme te voorkomen en om terroristen te 
deradicaliseren, ligt een visie op oorzaken: op wat mensen ertoe brengt in bepaalde 
ideeën te geloven, op wat hen ertoe brengt om deze ideeën met geweld door te 
drijven, en op wat voor traject een individu volgt op de weg naar radicalisme, extre-
misme en een gewelddadige afwijzing van de liberale waarden van een multicultu-
rele en multireligieuze maatschappij. Het is in deze vragen dat onderzoek (dat deze 
oorzaken tracht te identificeren), en antiterreurbeleid (dat de oorzaken wil afrem-
men, beïnvloeden of omkeren) elkaar moeten ontmoeten.

In de zoektocht naar oorzaken en drijfveren voor terrorisme staat het debat over 
de relatie tussen gedachtegoed en gedrag, tussen ideeën en actie, centraal. Het is 
zinvol erop te wijzen dat de termen die we vandaag gebruiken om het fenomeen 
terrorisme te begrijpen, redelijk nieuw zijn. Vanaf halfweg de jaren zeventig was 
‘terrorisme’ het concept waarmee dit vraagstuk werd bekeken.2 Pas na de 9/11-aan-
slagen in New York en Washington werd een nieuw begrippenkader gecreëerd om 
Al Qaida en zijn verspreide afdelingen te benoemen. Dat nieuwe kader beschreef 
hun ideologie als ‘gewelddadig extremisme’, de aanhangers ervan als ‘extremis-
ten’ of ‘radicalen’, en ‘radicalisering’ als het proces waarlangs iemand een extre-
mist wordt.

In dit kader is het ideeëngoed van het individu essentieel om hem of haar te identi-
ficeren als een terrorist in wording, en om het proces te begrijpen dat iemand door-
maakt om een terrorist te worden. Radicaal of extremistisch ideeëngoed wordt in 
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dit kader vaak gelijkgesteld aan terrorisme, en geweld wordt dan enkel begrepen als 
een specifieke handeling dat uit dit ideeëngoed volgt.

Deze benadering van het probleem draagt niet bij tot een inzicht in terrorisme en 
tot een beleid om het aan te pakken. Veel ‘radicalen’ (mensen die gepassioneerd een 
radicale verandering nastreven) verwerpen alle vormen van geweld. Veel ‘geweld-
dadige radicalen’ (mensen die geloven in geweld als middel om een hoger doel te 
bereiken) gebruiken geen geweld en geven evenmin materiële steun aan wie dat 
wél doet. En plegers van terroristische activiteiten kunnen dan weer tal van redenen 
hebben die niet in de eerste plaats of zelfs helemaal niet het gevolg zijn van hun 
overtuigingen of van de overtuigingen die ze beweren te hebben. Kortom: een cru-
ciaal probleem met de terminologie die het onderzoek naar terroristen en terro-
risme sinds 9/11 domineert, is dat dit nieuwe begrippenkader radicaal gedachte-
goed en gewelddadig gedrag op één hoop gooit, terwijl het net de relatie tussen de 
twee is die onderzocht moet worden.

Dit hoofdstuk poogt uit te klaren hoe radicaal gedachtegoed en gewelddadig gedrag 
zich tot elkaar verhouden. Het vat het huidige academisch onderzoek samen dat op 
diverse manieren heeft getracht de oorzaken van terroristische actie bloot te leggen. 
Het hoofdstuk geeft aan waarover wetenschappers van mening verschillen en 
waarover er consensus heerst. Zo schetst het de complexe relatie tussen drijfveren 
op basis van ideeën, ideologieën en overtuigingen, en drijfveren op basis van andere 
factoren. Terroristen worden net zoals gewone mensen beïnvloed op meerdere 
niveaus en op manieren waarvan ze zich niet altijd bewust zijn of die ze niet altijd 
toegeven. Waarom mensen overgaan tot politiek geweld – door sociale banden, de 
kracht van tegencultuur of de drang naar sensatie, status of erkenning – is 
complexer en subtieler dan gewoon een kwestie van overtuiging.

De drijfveren voor radicalisering, gewelddadig
extremisme en terrorisme

De vraag wat mensen drijft om radicaal, extremistisch, een gewelddadige extremist 
of een terrorist te worden, heeft de interesse van veel onderzoekers gewekt. Op het 
hoogtepunt van deze toevloed van wetenschappelijke studies verscheen om de zes 
uur een nieuw boek over terrorisme.3 Onderzoekers uit de meest uiteenlopende dis-
ciplines – sociale en cognitieve psychologie, internationale politiek, psychiatrie, 
kwalitatieve en kwantitatieve sociale wetenschap, theologie en uiteraard het 
domein van de ‘terrorismestudies’ (en zelfs de ‘kritische terrorismestudies’) – 
hebben allemaal verschillende antwoorden op deze vraag aangereikt, en ook 



R
a

d
Ic

a
a

l
 g

e
d

a
c

h
t

e
g

o
e

d
 e

n
 g

e
w

e
l

d
d

a
d

Ig
 g

e
d

R
a

g

27

verschillende manieren om die antwoor-
den te vinden. Tussen 1988 en 2001 ver-
scheen bijna 80% van de artikels over ter-
rorisme buiten de tijdschriften van de 
terrorismestudies.4 En in elk van die tijd-
schriften gebruikten onderzoekers ver-
schillende methodes, concepten en theo-
retische kaders.

De academische literatuur beschrijft de drijfveren voor terrorisme daarom ook op 
diverse manieren: ‘oorzaken’, uiteraard, maar ook ‘voedingsbodems’, ‘achtergrond-
factoren’, ‘factoren’, ‘dynamiek’, ‘processen’ of ‘kantelpunten’. Dat komt omdat de 
drijfveren op zeer verschillende manieren worden geïdentificeerd: via interviews 
en levensverhalen of via breed maatschappelijk onderzoek. De literatuur identifi-
ceert met betrekking tot radicalisering vaak zowel ‘push’- als ‘pull’-factoren. Dit zijn 
elementen die iemands individueel radicaliseringstraject kunnen beïnvloeden. 
Pushfactoren zijn gekoppeld aan negatieve sociaaleconomische omstandigheden 
die iemand duwen (‘pushen’) naar gewelddadig extremisme: van sociale, politieke 
en economische grieven over sociale isolatie en frustratie tot marginalisering.5 Met 
pullfactoren bedoelen we positieve kenmerken die men aan extremistische organi-
saties toeschrijft, waarmee ze een individu naar zich toe ‘trekken’ (pull): het gaat 
onder andere om aantrekkingskracht van de ideologie van de organisatie, de belofte 
van broederschap of het zoeken naar opwinding6.

Dit onderzoeksveld werd ook geconfronteerd met een ‘bewegend doelwit’. Veran-
deringen in de manier waarop de maatschappij functioneert, hoe informatie wordt 
geconsumeerd en in de geopolitieke en geostrategische context voegden telkens 
nieuwe uitdagingen toe aan de geldende radicaliseringstheorieën. De opkomst van 
aanslagen door ‘lone actors’ (individueel handelende daders) heeft onderzoekers 
ertoe aangezet het zelfradicaliseringsproces te bestuderen. De aanslag door Anders 
Breivik (Noorwegen, 2011) leidde tot hernieuwde aandacht voor rechts extremisme. 
Kritiek op terrorismebestrijdings- en veiligheidsbeleid leidde tot belangstelling 
voor dat beleid zélf als drijfveer voor extremisme en geweld. Sinds de val van Al 
Qaida en de opkomst van Islamitische Staat trachten academici ook een nieuwe 
golf van propaganda en berichten te begrijpen, evenals de rol van transnationale 
relaties tussen en binnen diasporagemeenschappen, en het fenomeen van mensen 
die hun land verlaten om als foreign fighters naar Syrië en Irak te reizen. En ten 
slotte, aangezien het internet en de sociale media de jongste tien jaar belangrijker 
zijn geworden voor de vorming van overtuigingen bij jongeren, zijn ook die onder-
tussen belangrijk geworden om radicalisering te begrijpen.

Op het hoogtepunt van deze toe-
vloed van wetenschappelijke 
studies verscheen om de zes uur 
een nieuw boek over terrorisme.
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Kortom, deze verzameling van wetenschappelijke studies is te ruim, te divers, te 
versnipperd om ze te kunnen bekijken als één wetenschappelijk debat dat zich met-
tertijd heeft ontwikkeld. Wat dit hoofdstuk tracht weer te geven, zijn de tientallen 
verschillende academische debatten die zijn ontstaan op verschillende plaatsen, 
die soms tot consensus en soms tot heftige discussies hebben geleid.7

Verklarende modellen

Een hele waaier van modellen hebben getracht om het radicaliseringsproces in een 
theorie te gieten. De meeste beschrijven een proces van opeenvolgende stappen, 
waarbij telkens een stap wordt opgeschoven van een schijnbaar normale toestand 
naar een toestand van gewelddadig radicalisme (zie onderstaande figuur).

Radicalisering als een proces.8

Moghaddam identificeert in zijn ‘staircase to terrorism’ (‘trap naar terrorisme’) 
diverse psychologische stadia of ‘verdiepingen’ (zie onderstaande figuur). Op de 
benedenverdieping ervaren mensen onrechtvaardigheid. Sommigen klimmen ver-
volgens naar de eerste verdieping om daar iets aan te doen. Wanneer dit niet lukt, 
projecteren individuen op de tweede verdieping gevoelens van kwaadheid en agres-
sie op een ‘vijand’, vaak door aanmoediging van anderen of ‘leiders’. Op de derde 
verdieping sluit het individu aan bij “de moraal van een terroristische organisatie”.9 
Op de vierde verdieping volgt dan de rekrutering door een terroristische organisa-
tie. Slechts een klein percentage van de mensen bereikt de vijfde en hoogste verdie-
ping, waar het individu overgaat tot het plegen van een gewelddadige terreurdaad. 
Centraal in dit model staan misnoegde jongeren, aangezien zij volgens Moghaddam 
het meest vatbaar zijn voor radicalisering.10

ideologisch
engagement radicalisering

‘gebeurtenis
als katalysator’

gewelddadig
extremisme

of terrorisme
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De ‘trap naar terrorisme’.11

De FBI (Federal Bureau of Investigations) hanteert het ‘four stage model to a terrorist 
mindset’ (vierstappenmodel naar een terroristische denkwijze) van Borum (zie 
onderstaande figuur). Aanvankelijk werd het niet als een wetenschappelijke theorie 
ontwikkeld maar als een ‘trainingsmethode voor ordehandhaving’.12 In het eerste 
stadium koestert iemand sterke grieven over een onaangename toestand; die wordt 
vervolgens gezien als een onrecht; daarna wordt de schuld hiervoor op een andere 
groep geprojecteerd.13 De gevoelens van onrecht ontwikkelen zich uiteindelijk tot 
het laatste stadium waarbij het geradicaliseerde individu een groep demoniseert en 
op die manier rechtvaardiging vindt voor geweld.14 

Vijfde verdieping
drempelverlagende mechanismen

en de terroristische daad

Derde verdieping
moreel engagement

Vierde verdieping
Verstarring van categorisch denken

en vermeende legitimiteit van de
terroristische organisatie

Eerste verdieping
gepercipieerde opties om oneerlijke 

behandeling te bestrijden

Tweede verdieping
projectie van agressie

Benedenverdieping
psychologische interpretatie

van materiële omstandigheden
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Het ‘four stage model to a terrorist mindset’.15

Op gelijkaardige wijze kan men ook in het zogenaamde ‘piramidemodel’ vier stadia 
onderscheiden (zie onderstaande figuur). Telkens minder mensen bereiken een 
hoger niveau van de piramide. Naarmate ze dichter bij de top van de piramide 
komen, raken ze ook steeds meer geradicaliseerd. De auteurs beschrijven radicali-
sering in die zin als “de bestijging van een helling waarbij terroristen zich onder-
scheiden van hun sympathisantenbasis”.16

Het ‘piramidemodel’.17

Afstand nemen/
Devaluatie
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benoemen
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Andere modellen trekken dit soort opeenvolgende stappen echter in twijfel. Hafaz 
& Mullins kiezen voor de ‘metafoor van de puzzel’18 om de stap naar gewelddadige 
radicalisering te verklaren. Voor hen is het concept van een ‘proces’ te lineair (zie 
onderstaande figuur). Hun model steunt op een combinatie van vier componenten: 
“grieven, netwerken, ideologieën en tot slot een ondersteunende omgeving die het 
geweld mogelijk maakt”.19 Zij benadrukken de onderlinge afhankelijkheid van de 
verschillende variabelen. Op dezelfde manier stelt Sageman een model voor dat 
vier niet-opeenvolgende elementen bevat: gevoelens van moreel onrecht, die op een 
bepaalde manier worden geïnterpreteerd, die resoneren met de realiteit van een 
individu en die worden gemobiliseerd via online en offline groepsdynamieken.20

 Radicalisering als een puzzel.

Geopolitiek

Op het breedste niveau hebben wetenschappelijke studies aangetoond dat ideologi-
sche interpretaties van geopolitieke omstandigheden factoren voor radicalisering 
zijn. De belangrijkste is de perceptie van een schisma tussen het Westen met zijn 
christendom en secularisme enerzijds, en de islam anderzijds. Dit wordt vaak ook 

grieven

netwerk

ideologie

ondersteunende
omgeving
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zo vertaald door plegers van terrorisme. Gartenstein-Ross & Grossman voerden 
empirisch onderzoek bij 117 individuele in het Verenigd Koninkrijk of in de 
Verenigde Staten opgegroeide islamitische terroristen. Zij ontdekten dat de ‘botsing 
van culturen’ zoals sommigen dat aanvoelen, een essentiële drijfveer was om zich 
met terrorisme in te laten.21 Onderzoek naar de attitudes van een dataset van 6678 
moslimrespondenten uit moslim- en westerse landen bracht aan het licht dat die-
genen in West-Europa die terrorisme steunden, dit vaak in verband brachten met 
‘westerse economische overheersing’. De auteurs ontdekten ook dat bij responden-
ten uit moslimlanden de overtuiging ‘dat de westerse democratie niet goed werkt in 
de moslimwereld’ gelinkt was aan steun voor terroristische activiteiten.22

Het internet en de sociale media

Het internet was de voorbije jaren het voorwerp van minutieus onderzoek: als alge-
mene factor in radicalisering, maar ook als factor die vele andere van de hierna 
besproken drijvende krachten beïnvloedt en verandert.23 Het is bijna altijd op zijn 
minst aanwezig in de achtergrond van individuen die gewelddadige radicale over-
tuigingen hebben aangenomen, maar ook in die van terroristische daders.24 Het 
internet maakt het mogelijk om op nieuwe manieren sociale relaties aan te gaan. In 
2014 analyseerden Scanlan & Gerber berichten die werden verzonden van op extre-
mistische onlineforums. Ze merkten dat onlinegemeenschappen gewelddadige 
extremisten in staat stellen om de rekrutering op te drijven doordat ze persoonlijke 
relaties kunnen aanknopen met een wereldwijd publiek dat toegang krijgt tot onge-
censureerde content.25 Dit bleek niet alleen bilaterale relaties maar ook groepsvor-
ming te vergemakkelijken. Een kritische analyse van extremistische websites 
bracht de werking van een aantal groepsdynamieken aan het licht, zoals het zwart-
maken van tegenstanders en de vorming van een gemeenschappelijke moraal.26

Ook onderzoek naar hoe online content wordt ontvangen en begrepen, en hoe op 
basis daarvan (al dan niet) wordt gehandeld, is een essentieel studiedomein gewor-
den om de rol van het internet in radicalisering en terrorisme te begrijpen. Een 
onderzoek toonde bijvoorbeeld aan dat blootstelling aan extremistische content via 
sociale media enkel tot geweld leidt bij volwassenen met een al sterke neiging tot 
geweld.27 Dat heeft geleid tot het idee van ‘differentiële vatbaarheid’ voor online 
content: de mate waarin externe factoren invloed uitoefenen wordt blijkbaar 
bepaald door specifieke sociaalpsychologische gemoedstoestanden. Net zoals bij 
sociale misdaadpreventie kunnen universele modellen online radicalisering dus 
niet volledig verklaren of oplossen.28
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Een onderzoek bij 6020 Belgische studenten toonde aan dat online sociale relaties 
meer verband houden met radicalisering dan de passieve consumptie van online 
extremistische boodschappen.29 Een onderzoek uit 2015 met 218 hogeschoolstu-
denten in de VS, over hun online contact met niet-gewelddadige en gewelddadige 
ideologieën, wees uit dat hun reactie op de inhoud van websites cruciaal was om te 
bepalen of ze zich verder inlieten met het materiaal.30 Websites die bijvoorbeeld een 
hoge graad van gewelddadige content hadden, kregen negatieve reacties van de 
studenten en werden verwerpelijk bevonden, wat studenten minder geneigd 
maakte om zich verder in te laten met die sites. De meerderheid van de onderzochte 
studenten verwierp gewelddadige boodschappen. Als een website inhoud bevat die 
kijkers verwerpelijk vinden, kan dit de kijkers dus beletten om radicale of geweld-
dadige actie te ondernemen.31

Sociale factoren: relatieve achterstelling, sociale,
economische en tewerkstellingsfrustraties

Er is heel wat bewijs dat relatieve achterstel-
ling een drijfveer is voor radicalisering. In 
2011 voerde Piazza een kwantitatief onder-
zoek van landgebonden gegevens uit 172 
landen.32 Op basis van 3088 observaties 
besloot het onderzoek dat landen die tolere-
ren dat hun minderheidsgemeenschappen 
economisch gediscrimineerd worden, kwets-
baarder zijn voor binnenlands terrorisme.33 In 
2016 maakte een ander vergelijkend onder-
zoek in 50 landen duidelijk dat werkloosheid 
bij moslimjongeren het fenomeen van foreign 
fighters aanwakkert.34

Ten tweede werd ook de perceptie van maatschappelijk onrecht, discriminatie en 
marginalisering als belangrijk geïdentificeerd.35 Garland & Treadwell voerden een 
driejarig etnografisch onderzoek naar de aantrekkingskracht van de Engelse 
extreemrechtse ‘Defence League’ bij kansarme blanke arbeidersgemeenschappen 
in Engeland. Zij stelden vast dat marginalisering en een gebrek aan integratie 
tussen de blanke arbeiders- en de Pakistaanse gemeenschappen belangrijke drijfve-
ren waren voor radicalisering.36 Andere studies wezen op percepties van discrimi-
natie als belangrijke achtergrondfactor. Een kwalitatieve etnografische studie van 
de percepties van Britse Zuid-Aziatische moslims in Birmingham toonde aan dat 

Op basis van 3088 observa-
ties besloot het onderzoek 
dat landen die tolereren dat 
hun minderheidsgemeen-
schappen economisch 
gediscrimineerd worden, 
kwetsbaarder zijn voor  
binnenlands terrorisme.
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perceptie van islamofobie, een gebrek 
aan effectief theologisch en politiek lei-
derschap én de invoering van een repres-
sieve antiterreurwetgeving de belang-
rijkste factoren waren in de radicalisering 
en deradicalisering van Britse moslims.37 
Onderzoek naar levenspaden van extre-
misten heeft ook empirisch aangetoond 
hoe een complex web van combinaties 
van grieven, relatieve deprivatie, groeps-
discriminatie en lage integratie kan uit-
monden in overtuigingen die terroris-
tisch geweld steunen.38

Het veiligheidsbeleid van de overheid zélf werd ook geïdentificeerd als een drijf-
veer voor maatschappelijke uitsluiting, gevoelens van discriminatie en radicalise-
ring. In 2016 werd in een onderzoek naar 209 Nederlandse jihadisten uit 14 jihadi-
netwerken bevonden dat beleidsantwoorden zoals veroordelingen en vervolgingen 
als onbedoeld effect hadden dat de radicalisering toenam.39

Lokale context

De lokale context – bijvoorbeeld sociale omgeving – werd eveneens geïdentificeerd 
als een mogelijke voedingsbodem voor gewelddadig extremisme. Een onderzoek 
van meer dan 3500 IS-leden benadrukte dat unieke lokale omstandigheden als 
drijfveren functioneerden voor buitenlandse strijders. De Libische Derwani-foreign 
fighters bleken bijvoorbeeld gemiddeld jonger dan strijders uit andere regio’s. De 
onderzoekers suggereerden daarom dat zij de “mantel van gewelddadig extre-
misme hadden overgeërfd van hun ouders”.40 Een vergelijkbaar onderzoek naar 
1175 foreign fighters in Syrië en Irak maakte duidelijk dat een medeplichtige omge-
ving helpt mensen over de streep te trekken om deel te nemen aan gewelddadig 
extremisme; 22% van de strijders werd door een religieuze mentor gerekruteerd; 
50% door een groepslid; 10% door een vriend.41

Een studie van de percepties van  
Britse moslims in Birmingham 
toonde aan dat perceptie van  
islamofobie, een gebrek aan  
effectief theologisch en politiek 
leiderschap én de invoering van 
een repressieve antiterreurwet-
geving de belangrijkste factoren 
waren in de radicalisering en dera-
dicalisering van Britse moslims.
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Groepsfactoren: sociale netwerken, groepsdynamieken,
het gevoel erbij te horen, familie en status

Ónder dit brede niveau van geopolitiek en maatschappelijke factoren zien we 
belangrijk bewijs dat sociale banden een cruciaal element vormen in het 
radicaliseringsproces van wie gewelddadig terrorisme pleegt in groepsverband.42 

Het werk van Sageman bijvoorbeeld laat een reeks bredere verklaringen voor radi-
calisering buiten beschouwing, zoals armoede, diverse vormen van brainwashing, 
jeugd, onwetendheid of te weinig onderwijs, werkloosheid, gebrek aan maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid, criminaliteit of psychische aandoeningen. In de 
plaats daarvan benadrukt Sageman dat sociale relaties, familiebanden en vriend-
schappen belangrijke drijfveren zijn voor radicalisering. Hij ziet dit als een van de 
belangrijkste kenmerken van het radicaliseringproces.43

Sociale banden blijken voor mensen echter 
ook belangrijke redenen te zijn om geweld áf 
te wijzen. Uit analyse van het gedrag van 120 
‘lone-actor’ terroristen bleek dat bijna de helft 
van de daders  hun plannen en intenties 
vooraf lekten, vooral aan hun familieleden.44 
Interviews en een enquête bij 600 jongeren 
op de Westelijke Jordaanoever en bij tien per-
sonen die direct betrokken waren bij politiek geweld, maakten duidelijk dat familie -
invloed een belangrijke reden was om als individu geweld af te zweren.45 Omgekeerd 
bleek sociaal isolement in plaats van sociale banden een belangrijk kenmerk te zijn 
van de achtergrond van ‘lone-actor’ terroristen.46

Een zeer belangrijke factor voor de cruciale omslag van radicale ideeën naar feitelijke 
geweldpleging bleek de dynamiek van kleinere groepen. Een onderzoek uit 2012 bij 
1086 jonge Nederlanders toonde aan hoe een gevoel van morele super ioriteit van de 
in-group een cruciale rol speelt bij extreemrechtse radicalisering.47 Een onderzoek 
bij 275 extreemrechtse gewelddadige en niet-gewelddadige organisaties in de VS 
identificeerde op dezelfde manier een aantal factoren op groeps niveau die in cor-
relatie tot geweld staan, zoals charismatische leiders en links met andere groepen.48

Tot slot krijgen ook de gangbare sub- en tegenculturen binnen groepen vandaag 
ook meer academische aandacht als drijfveren voor gewelddadige actie. Hiervoor 
gebruikt men vooral inzichten uit de criminologie en legt men verbanden tussen 
de dynamieken en processen die bestaan in criminele bendes en gewelddadige 
extremistische groepen.49 Deze benadering benadrukt ook de sociale drijfveren 
voor radicalisering, eerder dan de politieke, religieuze of ideologische. Ook status 

Sociaal isolement bleek een 
belangrijk kenmerk te zijn 
van de achtergrond van 
‘lone-actor’ terroristen.
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en sensatiezucht zien criminologen als een belangrijke factor. Deze twee worden later 
besproken als de emotionele drijfveren voor radicalisering en gewelddadige actie.

Individuele karaktertrekken: geestelijke gezondheid,
persoonlijkheidskenmerken, criminaliteit

Het terrorismeonderzoek heeft lang getracht om individuele pathologieën te iden-
tificeren, met de bedoeling om terrorisme te bekijken als een geestesziekte, een 
irrationele overtuiging. Sommige studies vonden inderdaad een hoger aantal gees-
tesziekten bij daders dan bij de bevolking in haar totaliteit.50 Zo wees een analyse uit 
2016 van een publiek beschikbare databank van 370 buitenlandse strijders uit 
België en Nederland op psychologische problemen bij 60% van deze individuen.51

Een aantal gezaghebbende studies 
ontkracht echter de empirische basis 
voor psychopathologische verklarin-
gen. De twee meest significante over-
zichtsstudies met betrekking tot het 
psychopathologiestandpunt52 zijn het 
erover eens dat er meer en kwaliteits-
vollere bewijzen zijn die juist de nor-
maliteit van terroristen onderstrepen. 
Zo identificeert Martha Crenshaw, po-
litiek wetenschapper en invloedrijk 

terrorismeonderzoeker, normaliteit “voor zover we die term begrijpen”  als de ken-
merkende eigenschap van terroristen, veeleer dan psychopathologie of 
persoonlijkheidsstoornis.53

De literatuur heeft in plaats daarvan getracht typische persoonlijkheidstypes en 
-kenmerken te identificeren bij terroristen. In een onderzoek rond ‘lone-wolf ’ ter-
roristen stelt Gruenewald dat daders in twee groepen kunnen worden verdeeld: een 
groep met ‘caring-consistency’ profielen (bezorgd en consistent) en een groep met 
‘disconnected-disordered’ profielen (geïsoleerd en gekrenkt). Mccauley & Moskalenko 
vonden twee gelijkaardige profielen bij hun vergelijkende analyse van schietpartijen 
op scholen en moordpogingen: (1) het ‘disconnected-disordered’ profiel van individuen 
met grieven én wapenervaring die sociaal slecht ingebed zijn; (2) het ‘caring-consis-
tency’ profiel van individuen die zich het lijden van anderen sterk aantrekken en 
zich persoonlijk verantwoordelijk voelen om dit lijden te verminderen of te wreken. 

De twee belangrijkste overzichts-
studies met betrekking tot het  
psychopathologiestandpunt zijn 
het erover eens dat er meer en  
kwaliteitsvollere bewijzen zijn die 
juist de normaliteit van terroristen 
onderstrepen.
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Dit onderzoek impliceert dat individuele tra-
jecten naar terrorisme verschillende aanpak-
ken van radicalisering vragen.54

Steeds meer blijkt ook dat individuen die ter-
rorisme plegen een verleden van niet-radicale 
criminaliteit hebben. In sommige gevallen 
brengt onderzoek een moeilijke jeugd in 
verband met het verlangen van een individu 
om zich een nieuwe identiteit en zingeving aan te meten. In andere gevallen staat 
vroegere criminaliteit van een individu in verband met zijn sociale netwerken (ook 
netwerken die gevormd worden in de gevangenis) of is die eerdere criminaliteit een 
verklaring voor hun capaciteit of bereidheid om geweld te gebruiken, en voor hun 
toegang tot criminele netwerken om wapens te verwerven.55 Eerdere criminaliteit 
bleek ook een dominante drijfveer voor ‘lone-actor’ terroristen.56 Een analyse van 
79 Europese jihadisten toonde een duidelijk link tussen misdaad en terreur (de 
zogenaamde ‘crime-terror nexus’); meer dan de helft van hen had in de gevangenis 
gezeten voor ze radicaliseerden.57

Religie

De aard en diepgang van de religiositeit van terroristen is al lang het onderwerp van 
intens debat tussen academici.58 Velen hebben consistent geargumenteerd dat 
bepaalde – hoe vertekend en cherry-picked ook – theologieën cruciaal zijn als essen-
tiële motivatie en legitimering voor vooral islamistisch- en christenfundamentalis-
tisch terrorisme.59 Interviews met mensen die Nederlandse foreign fighters kenden 
tijdens hun radicalisering, toonden bijvoorbeeld een verhoogde belangstelling voor 
religie voordat deze vertrokken om zich aan te sluiten bij IS.60

Een aantal academische onderzoekers hebben in het jongste decennium dan weer 
gesteld dat religie niet noodzakelijk zo significant is als eerder werd geloofd, en dat 
er geen empirisch bewijs is voor een causaal verband tussen religie, ideologie en 
narratieven enerzijds, en extremistisch geweld anderzijds. In een onderzoek uit 
2012, met onder meer interviews met de eerste veroordeelde terrorist in Australië, 
stelden Aly & Striegher vast dat religie een veel beperktere rol speelt in radicalise-
ring dan algemeen werd verondersteld.61 Uit een onderzoek naar de achtergronden 
van 1175 foreign fighters bleek dat religie geen belangrijk element van hun achter-
grond uitmaakte. Minder dan 15% van de strijders die aan het onderzoek meewerk-
ten, had een religieuze achtergrond. Velen waren weliswaar moslim vanaf hun 

Steeds meer blijkt ook dat 
individuen die terrorisme 
plegen een verleden van 
niet-radicale criminaliteit 
hebben.
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geboorte maar ze waren niet erg religieus.62 
Uit focusgroepen met 15 voormalige leden van 
Al Shabaab bleek ook dat een gevoel van 
verlies van identiteit wel belangrijk was, maar 
dat velen niet erg religieus waren.63 Ook 
Europol onderzocht kenmerken van jihadis-
ten die terreurdaden pleegden in de EU, en 
stelde vast dat veel daders “hun islamgeloof 
niet strikt praktiseerden”.64 Europol stelde ook 
vast dat minder dan de helft van de indivi-
duen opgepakt voor IS-gerelateerde inciden-

ten (zoals het steunen van of toetreden tot de organisatie) een relevante kennis van 
hun geloof had. Hierdoor waren ze vatbaar voor de islam-interpretatie door de 
groep.65

Emoties, ervaringen en identiteit

Eerder dan te focussen op pathologische afwij-
kingen en irrationele beslissingen is de acade-
mische literatuur steeds meer de nadruk gaan 
leggen op de emotionele en ervaringsaspecten 
van radicalisme en terrorisme; hoe het voelt 
om deel uit te maken van een radicale groep, 
en om een aanslag te plannen; en hoe factoren 
als identiteit, status en sensatiezucht een 
morele gedachtegang kunnen vormen die 
geweld rechtvaardigt.66

Om de aantrekkingskracht van de beleving van gewelddadig radicalisme te begrij-
pen, worden vaak drie factoren aangeduid : (1) de drang naar opwinding; (2) naar 
ultieme betekenis; en (3) naar roem.67 Een onderzoek uit 2012 naar rechts extre-
misme in Europa stelde vast dat mensen die zich ertoe aangetrokken voelen, meer 
worden gedreven door “een combinatie van sensatiezucht, opportunistische of cri-
minele motivaties” dan door “raciale of openlijk ideologische” drijfveren.68 Op 
dezelfde manier stelde een ander onderzoek bij 183 Nederlanders een ‘behoefte aan 
status’ vast als belangrijkste drijvende kracht achter radicalisering.69

Europol stelde ook vast dat 
minder dan de helft van de 
individuen opgepakt voor 
IS-gerelateerde incidenten 
een relevante kennis van 
hun geloof had.

Om de aantrekkingskracht 
van de beleving van geweld-
dadig radicalisme te  
begrijpen, worden vaak  
drie factoren aangeduid:  
de drang naar opwinding; 
naar ultieme betekenis;  
en naar roem.
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Identiteit in de Belgische context

In België zijn er verschillende moeilijk-
heden wat betreft identiteitsvorming, en 
dan vooral bij migrantenjongeren van de 
tweede en derde generatie. Een onder-
zoek stelde vast dat moslimmigranten-
jongeren (vooral van de tweede genera-
tie) zich bijzonder sterk met hun land 
van herkomst identificeerden70. Dit was 
veel meer uitgesproken dan bij niet- 
moslimmigranten. Een ander onderzoek 
ontdekte dat Belgische moslimjongeren 
zich bijzonder gemarginaliseerd voelen. 
Meer dan twee derde van de mannelijke moslims van 15 tot 25 jaar (een categorie die 
extra vatbaar wordt geacht voor radicalisering) voelde zich niet geaccepteerd door 
de Vlaamse maatschappij; en  meer dan 50% van de Belgische moslimjeugd meende 
al racisme te hebben ervaren.71 Deze gevoelens van vervreemding zijn daarom het 
gevolg van een combinatie van factoren: sommige hebben met perceptie te maken, 
andere met ervaringen uit het dagelijkse leven.

Conclusies en implicaties

Het is duidelijk dat ideeën en overtuigin-
gen van belang zijn. De literatuur die in dit 
hoofdstuk werd besproken, suggereert dat 
er een belangrijk verband is tussen ideeën 
en gedrag, hoewel het niet ondubbelzinnig 
is. Het gaat onder meer om kwaadheid over het westerse buitenlands beleid (of, in 
het geval van rechtse extremisten, over het binnenlands beleid), wanhoop over de 
humanitaire kost van buitenlandse conflicten (of, in het geval van rechtse extremis-
ten, over humanitaire initiatieven zoals de opvang van meer vluchtelingen), en 
loyaliteiten verbonden aan internationale regionale instabiliteit. Andere factoren 
die geweldplegers vaak hebben ervaren zijn het gevoel gediscrimineerd te worden, 
en gevoelens van vervreemding of sociale uitsluiting. De meeste verklaringsmodel-
len leggen een verband tussen een sympathie voor geweld en het daaropvolgende 
plegen van geweld; velen beschouwen het eerste als een ‘wachtbekken’ van waaruit 
geweldplegers opstaan of worden opgevist.

Meer dan twee derde van de 
mannelijke moslims van 15 tot 
25 jaar voelde zich niet 
geaccep teerd door de Vlaamse 
maatschappij; en  meer dan 
50% van de Belgische moslim-
jeugd meende al racisme te 
hebben ervaren.

Het is duidelijk dat ideeën en 
overtuigingen van belang zijn.
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De belangrijkste implicatie van deze literatuur 
voor beleidsmakers is echter dat het tegengaan 
van radicalisering zich niet beperkt tot het 
bestrijden van ideeën. Radicalen worden, zoals 
alle mensen, beïnvloed op diverse niveaus en 
door zaken die ze niet altijd zelf altijd beseffen 
of erkennen. Ideeën hebben die als ‘radicaal’ 
worden beschouwd, is niet per se een opstap 
om uiteindelijk terroristische daden te begaan, 

en voor wie wel terroristische daden pleegt, zijn ideeën en ideologieën niet altijd 
bijzonder belangrijk.

De uitdaging voor beleidsmakers is om met deze complexiteit om te gaan en ze mee 
te nemen bij het uittekenen en uitvoeren van het antiterreurbeleid. Zij moeten 
uiteraard het hoofd bieden aan radicale ideologieën en problematische overtuigin-
gen, maar ze moeten ook de drijfveren voor radicalisering aanpakken, die niets te 
maken hebben met ideeën die we bewust hebben of bepleiten. Deze drijfveren zijn: 
de kracht en de invloed van sociale banden en netwerken, ook criminele; de invloed 
van sub- en tegenculturen en van groepsdynamieken; en de invloed van emotionele 
en ervaringsfactoren, sensatiezucht en de drang naar status.

De conclusie die al deze studies gemeen hebben, moet centraal staan in een effec-
tief antiterreurbeleid: de verwerping van het idee dat er één essentiële voorwaarde 
of drijfveer is die maakt dat mensen extremistisch of gewelddadig worden. Het gaat 
vaak om een web van verschillende, op elkaar inwerkende drijfveren, waarvan 
sommige gebaseerd zijn op overtuigingen, en andere niet. Het proces (voor zover 
het echt een proces is, want dit op zich wordt betwist) is meerlagig en multicausaal, 
en het bevat bijna altijd zowel ideologische als niet-ideologische drijfveren, ofwel 
tegelijk of in verschillende fasen.

Daarom formuleren we de volgende beleidsimplicaties:

 
Antiterreurbeleid moet een duidelijk onderscheid maken tussen radicalisme en 
geweld: de veronderstelling dat radicale ideeën de eerste stap zijn naar geweld, 
dreigt legitieme afwijkende meningen te criminaliseren, wat contraproductief 
kan werken en sociale uitsluiting en wantrouwen kan versterken.

De belangrijkste implicatie 
van deze literatuur voor 
beleidsmakers is echter dat 
het tegengaan van radicali-
sering zich niet beperkt tot 
het bestrijden van ideeën. 



R
a

d
Ic

a
a

l
 g

e
d

a
c

h
t

e
g

o
e

d
 e

n
 g

e
w

e
l

d
d

a
d

Ig
 g

e
d

R
a

g

41

 
Zowel de subjectieve perceptie als het objec-
tieve bestaan van oneerlijkheid, discriminatie 
en onrecht kunnen belangrijke drijfveren zijn 
voor gewelddadig gedrag, dus zowel wanneer 
dit objectief bestaat, als wanneer het zo wordt 
ervaren. De overheid moet zowel discrimina-
tie als de perceptie ervan bestrijden. Dit is 
enerzijds een communicatie-uitdaging voor 
de overheid, om de indruk tegen te gaan dat er 
minder kansen zijn voor achtergestelde groepen. Daarnaast is er de veel grotere 
uitdaging van de structurele ongelijkheid in onderwijs, welvaart en kansen. De 
overheid moet deze objectieve en subjectieve drijfveren proberen tegen te gaan, 
en op die manier vooroordelen aanpakken en jongeren met een migratieachter-
grond helpen empoweren.

 
Een antiterreurbeleid moet ook de emotionele en ervaringspullfactoren voor 
gewelddadig radicalisme aanpakken:

 – Gewelddadig radicale groepen (zoals IS) moeten worden ontdaan van alle 
glamour en mythes. Counternarratieven moeten zo mogelijk de nadruk 
leggen op de theologische onwetendheid en de feitelijke incompetentie van 
terroristische groepen, overal waar dat praktisch haalbaar is en de context 
het toelaat.

 – Het promoten van niet-gewelddadige alternatieven voor de drang naar sen-
satie, voor de zoektocht naar zingeving en het sociale en politieke activisme 
zal de pullfactoren van gewelddadig radicalisme terugdringen.

 
Om tot een succesvol antiterreurbeleid te komen is het nodig zowel de pull- als 
de pushfactoren van radicalisering op diverse niveaus aan te pakken. We 
kunnen hiervoor leren van succesvolle multi-agency-initiatieven voor bende-
bestrijding.72 De aanpak wordt best afgestemd op de specificiteit van groepen 
en individuen; de variatie in drijfveren en in push- en pullfactoren maakt dat 
een diversiteit aan benaderingen cruciaal is voor de effectiviteit van deradica-
liseringstrategieën.

 
Een succesvol antiterreurbeleid vereist een engagement van diverse publieke en 
private partners. Theologische en gemeenschapsleiders zijn belangrijk, maar 
hetzelfde geldt voor de families en vrienden van individuen met een radicali-
seringsrisico, de gevangenisdiensten en de eerstelijnswerkers in scholen en 
universiteiten.

Daarnaast is er de veel 
grotere uitdaging van de 
structurele ongelijkheid 
in onderwijs, welvaart en 
kansen. 
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 Een antiterreur- en veiligheidsbeleid van de overheid kan zelf een pushfactor 
zijn voor gewelddadige ideologieën of terroristische actie. De overheid moet 
zich bewust zijn van de mogelijkheid van dergelijke onbedoelde gevolgen. 
Daarom moet ze de gevolgen van en de reacties op antiterreurbeleid in kwets-
bare gemeenschappen evalueren. De overheid kan bijvoorbeeld deze maatrege-
len in overweging nemen: duidelijke herstelmaatregelen voor wie onterecht 
werd geviseerd; ruimte voor mensen om als loyale burgers van de samenleving 
kritiek en weerwerk te geven op het antiterreurbeleid; het voorzien van onaf-
hankelijk wettelijk toezicht op de antiterreurdiensten; en continue outreach en 
feedbackmechanismen om onbedoelde effecten tijdig te detecteren.

 
Terrorismebestrijding moet worden gelinkt aan maatregelen om criminele 
netwerken te ontwrichten en zware georganiseerde misdaad te bestrijden. Gezien 
de criminele voorgeschiedenis van veel terroristen moeten ook activiteiten als 
bendebestrijding en bestrijding van wapen- en drugshandel worden gezien als 
structurele terreurbestrijdingsmaatregelen.

 
Deradicaliseringstrategieën moeten weerspiegelen dat er niet één traject is naar 
terroristische activiteit of gewelddadige radicale overtuigingen. Het werk van 
Mccauley & Moskalenko wijst bijvoorbeeld op verschillende persoonlijkheids-
profielen bij terroristen, die dus verschillende benaderingen van deradicalise-
ring vereisen.
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