
Radicalisering begrijpen 



Wat is radicalisering  

Tal van verschillende definities van radicalisering: 

• Een individueel proces dat wordt beïnvloed door groepsprocessen; 

• De heersende politieke orde en dialoog worden verworpen, evenals de 
overtuiging dat compromissen en tolerantie veranderingen kunnen 
bewerkstelligen; 

• Geweld wordt steeds meer gezien als legitiem middel om doelen te bereiken; 

• Hoeft niet altijd te leiden tot terrorisme of geweld, maar kan leiden tot rigide 
denkbeelden, achterdocht en minachting voor buitenstaanders. 



Het trapmodel 



Het trapmodel 

• Geeft radicalisering weer als een besluitvormingsproces en de beweging 
van de ene verdieping naar de volgende. 

• Of iemand op een verdieping blijft of doorgaat naar een volgende, hangt af 
van de ervaringen die hij of zij in die fase heeft. 

• Terwijl personen verder de trap opgaan, of verdergaan in het 
radicaliseringsproces, ervaren ze dat er steeds minder keuzes zijn en wordt 
daarmee de kans groter dat ze anderen kwaad doen, wat ze vaak als enig 
mogelijke uitkomst zien. 

• Het is mogelijk dat personen de trap weer afgaan (de-radicaliseren), 
wederom afhankelijk van hun ervaringen.  



Begane Grond - Drijfveren 

• Gevoel van groepsgebaseerde achterstelling/ gevoel 
van groepsdreiging 

• Onzekerheid over identiteit 

• Radicale familieleden en/of vrienden 

• Gevoel van onbeduidendheid die leidt tot een 
‘significance quest’ 



V 1 – opties bestrijden van onrecht 

• Proberen volwaardig mee te doen met de 
maatschappij 

• Proberen iets te doen tegen de ervaren 
groepsgebaseerde  achterstelling 



V 2 – Verplaatsing van agressie 

• Boosheid en teleurgesteld omdat legitieme middelen 
onrechtvaardigheid niet oplossen.  

• Ervaren dat ‘oude/eigen groepen’ niet effectief zijn in 
bestrijden onrechtvaardigheid 

• Op zoek naar antwoorden 

• Vinden een ideologie als antwoord op hun probleem 

 



V 3 – Morele verbintenis aangaan 

• Lid worden van radicale groep 

• Nieuwe normen en waarden aannemen door 
socialisatie 

• Steeds meer onderdeel worden van radicale groep 
en afstoten oude groepen. 



V 4 – Versterkt wij-zij denken en legitimiteit 
geweld 

• Lid wordt kernlid en onderdeel van het geheime 
karakter van de radicale groep 

• Start van geheime activiteiten. 



V 5 – Ontwijken remmende mechanismen 

• Psychologisch klaarstomen om anderen geweld aan 
te doen. 



Verwarrende terminologie  

• 'Radicalisering', 'extremisme' en 'terrorisme' zijn omstreden termen met 
verschillende betekenissen die er door verschillende personen of in 
verschillende contexten aan worden toegekend. 

• Een uitvoerige discussie over de betekenis van de term 'radicalisering' en 
de mogelijk positieve kanten daarvan heeft weinig zin en moet worden 
vermeden. 

• Het is beter om het te hebben over specifieke ideologische zienswijzen die 
makkelijker te definiëren zijn zoals Islamistisch - of rechtsextremisme 



Islamistische radicalisering  

• De Islam en het 'Westen' zijn in een strijd gewikkeld om de wereldmacht en dus 
moeten zij ook eeuwig met elkaar in conflict zijn 
 

• De Islam vereist een bepaald politiek model dat niet samen kan gaan met 
secularisme/democratie/liberalisme 
 

• De wens dat de Islam politieke wereldheerschappij krijgt, zo nodig via geweld 
 

• Een middeleeuwse uitleg van de Sharia (die de fundamentele mensenrechten 
met voeten treedt) moet aan iedereen worden opgelegd, desnoods tegen hun wil 
 

• Moslims die het oneens zijn met islamistische doelstellingen zijn corrupt, slecht 
en bondgenoten van het Westen 

 



Extreemrechtse radicalisering  

• Extreemrechtse groepen hebben zeer specifieke ideeën over de puurheid 
van een nationale staat. Ze definiëren 'ergens thuishoren' op basis van 
historische etnische banden met dat gebied. 

• Degenen die worden bestempeld als de buitenstaanders, worden meestal 
uitgesloten op basis van religieuze of etnische differentiatie.  

• Doelwit van extreemrechtse groeperingen zijn vaak: Roma, Joden, moslims, 
immigranten en etnische minderheden. 

• Daarnaast zijn ook personen of organisaties die deze groepen 
ondersteunen doelwit van extreemrechts. 

• Rechtsextremistische groepen zijn onder meer de European Defense 
League (EDL, GB) of de Nationale Jeugd Nederland (NJN). 



Extremisme kan beide kanten op gaan. 
 

180 graden 
•Islam in oorlog met het Westen 

•Het Westen in oorlog met Ïslam 

•Moslims overheersen het Westen 

•Het Westen discrimineert moslims 

•Haat jegens moslims 

•Haat jegens niet-moslims 

•Blanke suprematie 

•Moslim suprematie 

•Islamitische normen en waarden 

worden bedreigd 

•Westerse normen en waarden 

worden bedreigd 

•We moeten vechten tegen de 

ander 

•Ons doel is rechtvaardig 
BNP (British National Party) 

COMBAT 18 

EDL (European Defence 

League) 

Extreemrechts  
Islamistische groepen 

IS/AQ (Al Qaida) 

Al Muhajiroun 

Religieuze separatisten 

Hizb ut Tahrir 

JI (Jemaah Islamiyah) 

Moslimbroederschap 

Wie het hardst schreeuwt 

National Front 

(NF) 


