
Brug naar terreur - belangrijkste 
ingrediënten 



Doelen 

• Inzicht krijgen in de belangrijkste 
markeerpunten in het radicaliseringsproces 
 

• Kennismaken met de belangrijkste cognitieve - 
en gedragsfactoren 
 

• Motieven voor martelaarschap doorzien  



Brainstormen 

• Waar komen terroristen vandaan? Is er één 
soort terrorist? 
 

• Waarom willen ze terreur gebruiken? Waarom 
zelfmoordaanslagen? 
 

• Gaat het ze simpelweg om de 'maagden in het 
paradijs'? Wanhoop? Onrechtvaardigheid? 

 



Achtergrond en profiel 
• Terroristen hebben niet allemaal dezelfde achtergrond 

(vastgesteld door verschillende onderzoekers)  

• Voor de ideologische terrorist staan de beloningen in de 
hemel niet voorop 

• Achtergrond in bèta-onderwijs, daardoor minder in staat om 
verschillende uitleggen van de geschriften en esoterische 
betekenissen op waarde te schatten (gebleken uit onderzoek) 

• Terroristen hebben allerlei verschillende achtergronden. De 
ideologie zelf is eenvoudig maar aantrekkelijk, er wordt een 
verband gelegd tussen de persoon en de tweestrijd tussen 
goed en slecht 



Belangrijkste ingrediënten 

Terreur ontstaat als personen een militante stroming van 
het Islamistische gedachtegoed gaan aanhangen. Zij 
hebben een: 
 
     A) Totalitair ideologisch wereldbeeld 
     B) Minder goed ontwikkeld moreel besef 
     C) Sterke anti-Westers/anti-Islam denkwijze 
     D) Ultraconservatief religieuze/nationalistische manier 
van denken 
 
Let op: Ieder van deze factoren op zich is niet automatisch een 
indicator voor terrorisme, maar het zijn factoren die de 
persoonlijkheid van iemand vormen 

 



Ideologen vs. voetvolk 

• Ideologen omarmen de militante stroming van de 
ideologie volledig en richten zich gewoonlijk op het 
werven van nieuwe leden en de logistiek 
 

• Bij het voetvolk wisselt de mate waarin zij de 
ideologie begrijpen en zich eigen maken, maar de 
zeer basale strijd van goed tegen slecht spreekt ze 
aan 
 

• Het voetvolk kan worden geworven onder mensen in 
arme omstandigheden, in bijvoorbeeld Zuid-Azië. Ze 
worden vaak eenvoudigweg omgekocht, bedreigd of 
gebrainwasht 

 



Samenvatting 
• Terroristen hebben niet allemaal dezelfde 

achtergrond of hetzelfde profiel 

• Islamistisch gedachtegoed en conservatieve of 
letterlijke benaderingen van heilige boeken dragen 
gezamenlijk bij aan het ontstaan van extremistische 
(islamistische) terroristen 

• Vier eigenschappen:  

– Totalitair 

– Immoreel 

– Anti-westers/anti-islam 

– Ultraconservatieve standpunten/ eigenschappen worden 
gedeeld door terroristen 

   


