
Paden die leiden naar 
Islamistische radicalisering 



 
Wat is Islamisme? 

 

 

• Politieke ideologie, streeft naar politieke overheersing 

 

• Gaat uit van: een min of meer eenduidige interpretatie van geloof als politieke leidraad en 
politiek systeem 

 

• Middeleeuwse politieke uitgangspunten met moderne ideologische aannames - moderne 
opzet, middeleeuwse politieke inzichten, premoderne wetten 

 

• Kalifaat - moderne ideologische staat/rijk om de wereld te overheersen en om hun versie van 
het Islamitisch geloof op te leggen 

 

• Sociaal vs. socialisme - Islam vs. Islamisme 

 

• Onderbouwd door Salafistische theologie - krachtige mix en ontworpen voor de strijd 
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Paden 
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Moskeeën 

 

De moskee op zich - niet de belangrijkste bron van terroristische activiteiten. 

 

Maar hierbij kunnen wel kanttekeningen worden geplaatst:  

• Sommige moskeeën geven ruimte aan alle groepen, bijv. Hizb ut Tahrir 
(radicaal-Islamitische beweging) die Arabische les verzorgt 

 

• Sommige moskeeën worden geleid door aanhangers van extremistische 
ideologieën 

 

• Activisten die niet bij een moskee horen maar wel van daaruit opereren 

 

• De theologie van sommige instellingen staat welwillend tegenover 
bepaalde vormen van terrorisme en extremisme, bijv.: Salafisme 



 
Online extremisme  

 

• 'Zelf-radicalisering' bestaat niet, sommige personen hebben al een 'reden' of 'motivatie' en gaan 
vervolgens op zoek naar informatie  

• Personen die het zien als een plek om anoniem hun ideologie en theologie te verspreiden, of door 
directe eenrichting propaganda, of anderen die forums bezoeken waar discussies kunnen worden 
gehouden over 'theologie/jurisprudentie'. Sympathisanten verdedigen en verder laten radicaliseren 
en gelijkgestemde personen ontmoeten. 

• Een groep vinden om bij te horen, volgens onderzoekers is dit gebruikelijk binnen alle soorten van 
afwijkend gedrag, of het nou gaat om een zelfmoordverbond, sektes, enz.. Bevestiging van 
overtuigingen en wereldbeeld en het verder versterken van het geloof in die overtuigingen.  

 

M. Sageman (2008) Leaderless Jihad –  

Internet zorgde voor: 

• een lagere leeftijd van de gemiddelde rekruut 

• meer deelname van vrouwen 

• afgenomen complexiteit en effectiviteit van terroristische aanvallen 

• platforms en forums op sociale media - kunnen dienst doen als instrument voor transformatie; maar 
mensen kiezen en bezoeken sites die overeenkomen met hun inzichten. 
 



 
Hoger onderwijs 

 

• 47% van de veroordeelde terroristen in Groot-Brittanië ging naar een universiteit  
• 6 veroordeelde terroristen - voormalige voorzitters van 'Islamic Society' op de universiteit 
• Schijnbaar gematigde instituten staan achter extremistische geestelijken 
• Aanhangers van gewelddadige terroristen en hun activisten waren actief op de campus 
• Gepolitiseerde discussies die in de weg staan van een objectieve analyse  
• Vanuit deze instituten wordt weinig tot niets geïnvesteerd op dit gebied  
• Er is geen objectief criterium om vast te stellen  

 wat zijn de politieke en theologische standpunten van de groepen en instituten waarmee we 
van doen hebben?  

 wat is een acceptabele ondergrens en hoe definiëren we die?  
• Tegenbewegingen tegen de gangbare totalitaire denkbeelden moeten worden gefaciliteerd  
• Middelen moeten beschikbaar komen om universiteiten te ondersteunen  



 
Gevangenissen 

 

• Bestaande spanningen lopen op - de laatste jaren zijn racisme en vooroordelen binnen 
gevangenissen aangepakt, maar nog steeds bestaan er spanningen tussen 'gemeenschappen' 
binnen een gevangenis en tussen die gemeenschappen en het personeel  
 

• De gemiddelde medewerker beschikt over onvoldoende kennis en inzicht van de 
theologische en ideologische realiteit waarmee ze te maken hebben  
 

• Gebrek aan degelijke, op de praktijk gestoelde scholing voor personeel op het gebied van 
kenmerken en gedragingen waarop in dergelijke gevallen moet worden gelet  
 

• Het isoleren van extremistische of terroristische geestelijken en activisten van de rest van de 
moslimpopulatie: hoe kan dat worden gerechtvaardigd? Hoe kan dat worden uitgevoerd? 
Hoe kan de interactie worden gereguleerd? 
 

• Welke interventies hebben succes en welke niet?  


