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Voorwoord

Het rapport De Syriëgangers gaat in op 
de achtergronden van een groep 
personen die nu al geruime tijd de 
aandacht heeft van de politie en andere 
overheidsdiensten. Het is gebaseerd op 
informatie uit verschillende databases 
van de politie. De gegevens van de regi-
onale eenheden en de Landelijke 
Eenheid zijn bijeen genomen om inzicht 
te krijgen in wat de mensen dreef en 
drijft die afreizen naar een strijdgebied. 
Het rapport laat zien dat binnen de 
groep als geheel relatief veel mensen 
een problematische achtergrond 
hebben. Daar liggen aan   knopingspun-
ten voor interventies door politie en 
ketenpartners in processen van 
radicalisering, en in manieren van 
omgaan met subjecten die bij wijkagen-
ten, de recherche of reclassering in 
beeld zijn.

Het beeld dat het rapport schetst was 
alleen te construeren door informatie te 
bundelen uit het hele land. De Dienst 
Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) 
van de Landelijke Eenheid fungeert hier 
als schakelpunt. Deze dienst stelt zich 
daarbij op het standpunt dat de 
Nederlandse politie al langer inneemt, 
maar elders minder gebruikelijk is, 
namelijk dat politie-informatie, binnen 
de wettelijk grenzen die daar aan 
gesteld zijn, beschikbaar kan worden 
gesteld voor wetenschappelijk onder-
zoek. Op deze manier draagt die 
informatie niet alleen bij aan een 
adequate handhaving en opsporing, 
maar ook aan de strategische beleids-
vorming van politie en ketenpartners. 

Met trots bied ik u dit rapport van een 
van onze onderzoekers aan. 

Jannine van den Berg
Portefeuillehouder Contra- Terrorisme, 
Extremisme en Radicalisering
Politiechef Landelijke Eenheid
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Dank

Diverse mensen hebben gaande het 
onderzoek voor dit rapport en in de 
laatste fase van het schrijven bewust en 
onbewust een bijdrage geleverd aan het 
resultaat. Op deze plaats wil ik hen 
daarvoor hartelijk danken. 

Allereerst ben ik de leden van de 
leescommissie die het rapport in 
concept hebben gelezen en van 
commentaar voorzien bijzonder     
erkentelijk. Dat waren Auke van Dijk, 
strategisch adviseur korpsstaf, politie 
(Bestuurszaken); Nils Duits, kinder- en 
jeugdpsychiater, Nederlands Instituut 
voor Forensische Psychiatrie;  
Henk Elffers, emeritus hoogleraar 
criminologie Vrije Universiteit (voor 
advies aangaande de statistiek); 
Benaissa Hallich, onderzoeker radicali-
sering; Edward Kleemans, hoogleraar 
criminologie, Vrije Universiteit; Peter 
Klerks, raadsadviseur Parket-generaal 
en docent Politieacademie; Frans 
Leeuw, WODC en hoogleraar Recht, 
openbaar bestuur & sociaal-weten-
schappelijk onderzoek, Universiteit van 
Maastricht; Bob Lieshout, emeritus 
hoogleraar internationale betrekkingen, 
Universiteit Nijmegen; Bart Schuurman, 
terrorismeonderzoeker, Universiteit 
Leiden; Bram Sizoo, psychiater, Politie 
(Team Dreigingsmanagement) en 
Melvin Soudijn, senior onderzoeker, 
Politie (Analyse en Onderzoek). Hun 
aanmoedigingen en commentaar waren 
steeds positief-kritisch en leidden tot 
verschillende aanpassingen. Dank ook 
aan de medewerkers van het Team 
CTER van de Landelijke Eenheid van de 
politie. Ik kan hen niet bij naam 
noemen, maar verschillende van hen 
hebben meegedacht en de tekst of 

delen ervan in verschillende stadia 
becommentarieerd. Als er nu nog 
uitglijders in het rapport staan, heeft 
het niet aan hen gelegen. Uiteraard 
blijft het eindresultaat mijn verantwoor-
delijkheid. Dat geldt in het bijzonder 
voor het discussiedeel, dat naderhand 
de vorm kreeg die het heeft.

Dank is ook op zijn plaats voor degenen 
die meer onbewust of indirect bijdroe-
gen aan de totstandkoming van dit 
rapport. Daarbij denk ik in het bijzonder 
aan de politieorganisatie en het 
Landelijk Parket, die onderzoekers in 
staat stellen politiegegevens te 
gebruiken en de resultaten openbaar te 
publiceren. Dat publiceren is bij een 
onderwerp als terrorisme vragen om 
discussie, om niet te zeggen herrie. Na 
de eerste publicatie in 2015 kwam die 
er ook, maar het onderzoek kon worden 
voortgezet. Anderen die onbewust 
bijdroegen waren de vele medewerkers 
van de politie in de wijkteams en de 
recherche. Hun verslaglegging over de 
Syriëgangers en hun omgeving was 
weer een onmisbare bron.

Anton Weenink
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Inleiding



Centrale vraag

Het voorliggende rapport geeft op basis 
van politie-informatie een overzicht van 
de achtergronden van de personen die 
bij de Nederlandse politie in beeld zijn 
als ‘uitreiziger’ naar een van de 
strijdgebieden van wat zij zien als de 
‘jihad’. Het rapport is het vervolg op een 
eerdere studie, waarvan de resultaten 
in april 2015 zijn gepubliceerd in 
Perspectives on Terrorism. In die studie 
bracht Weenink, onderzoeker bij de 
Landelijke Eenheid van de politie1, 
gedrags- en geestelijke-gezondheids-
problematiek in kaart onder 140 
jihadisten, aan de hand van informatie 
in databases van de politie (Weenink 
2015). Het artikel stelde een beeld ter 
discussie dat op dat moment bestond 
binnen het terrorismeonderzoek. Dat 
beeld was dat terroristen  
nauwelijks verschillen van anderen naar 
sociale achtergrond en mentale 
gezondheid. Volgens het artikel ging dit 
beeld niet op voor de nieuwe generatie 
jihadisten: hun sociaaleconomische 
achtergrond leek problematisch te zijn 
en zij hadden vaak gedrags- en 
geestelijke-gezondheidsproblemen. 
Het onderzoek was exploratief en 
beschrijvend en daarom kon er geen 
conclusie over causaliteit worden 
gegeven. In een discussieparagraaf 
werd wel een indirecte relatie geopperd: 
het kon zijn dat psychische problemen 
individuen sociaal isoleren; aansluiting 
bij een radicaal netwerk kan een uitweg 
uit sociaal isolement zijn.2 Het onder-
zoek ging verder. Inmiddels zijn in een 
‘tweede ronde’ gegevens verzameld 
over een grotere groep Nederlandse 
Syriëgangers, zijn meer sociale 
achtergronden onderzocht en is de 

1  De auteur is als onderzoeker vanuit de Landelijke Eenheid / Dienst Landelijke Informatie Organisatie / Team Analyse & Onderzoek geplaatst bij het Team Contraterrorisme, -Extremisme 

en –Radicalisering (CTER).

2  Het artikel was vooraf van commentaar voorzien, behalve door experts binnen de politie en een medewerker van een ggz-instelling, door personen verbonden aan het WODC 

(Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid), het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie) en een emeritus 

hoogleraar internationale betrekkingen van de Universiteit Nijmegen.

3  Silke haalt hier Farrington aan, een van de grondleggers van de levensloopcriminologie, die risicofactoren aanwees in het individu en diens familie en sociaaleconomische situatie.

procedure iets aangepast. De uitkom-
sten van deze tweede ronde staan in dit 
rapport.

Het onderzoek geeft dus weer een 
beschrijving, op basis van politiebron-
nen, van een aantal achtergronden van 
de Syriëgangers. De centrale vraag is 
niet erg ingewikkeld:

Wat is de achtergrond van de  
Nederlandse Syriëgangers?

De gedachte is dat inzicht in hun 
achtergrond laat zien op welke aspec-
ten Syriëgangers afwijken, wat kan 
helpen onderliggende mechanismen te 
herkennen en richting kan geven aan de 
benadering van deze personen en 
wellicht ook anderen die een andere 
vorm van gewelddadig extremisme 
aanhangen. Aldus omschreven, gaat 
het om een eenvoudige kwestie, maar 
de literatuur wekte de indruk dat deze 
achterhaald is. Daarbij gaat het om in 
ieder geval drie bezwaren: het is reeds 
herhaaldelijk vastgesteld dat terroris-
ten, vooral naar geestelijke gezondheid, 
‘normaal’ zijn; terroristen zouden zo 
schaars en ‘divers’ zijn dat geen 
achtergrondkenmerk specifiek genoeg 
is om te kunnen profileren (het problem 
of specificity), en daarom zou onder-
zoek niet gericht moeten zijn op het 
individu (op wat men het ‘microniveau’ 
noemt), maar op het groepsproces (het 
‘mesoniveau’) (vgl. Sageman 2004 en 
2008;  vgl. Bakker 2017b, p.51; De 
Graaf 2017, p.16).

Om duidelijk te maken waarom toch 
gekozen is voor het in kaart brengen 
van ‘microvariabelen’, namelijk 
achtergrondkenmerken, wordt eerst 

ingegaan op deze bezwaren aangaan-
de, kort gezegd, normaliteit, specifici-
teit en niveaus van analyse. Na de 
bespreking wordt uiteengezet binnen 
welk theoretisch kader het voor-
liggende onderzoek is te zien.  
Daarna komt de opzet van het  
onderzoek aan bod.

Theoretisch kader

De normaliteitsthese
De gedachte dat terroristen een 
‘normale’ achtergrond hebben, wordt 
ook wel verwoord als dat “in iedereen 
een terrorist schuilt” (Meertens e.a., 
2006). Volgens Buijs e.a. bleek uit 
onderzoek dat terroristen of extremis-
ten als groep nauwelijks afwijken van 
anderen (2006, p.242): “Eigenlijk zijn 
er slechts twee kenmerken waarover 
weinig onduidelijkheid bestaat: leeftijd 
en sekse. Extremisten zijn in het 
algemeen jonge mannen, en met jong 
worden adolescenten en begintwinti-
gers bedoeld”. Buijs e.a. verwijzen naar 
de Britse onderzoeker Silke (2003). 
Silke voegde hier later aan toe dat de 
risicofactoren voor crimineel gedrag bij 
het individu die de levensloopcrimino-
logie beschrijft, niet op lijken te gaan 
voor terroristen (Silke 2008, p.119).3 
Pressman en Flockton menen eveneens 
dat gebleken is dat terroristen veeleer 
uit de middenklasse komen, hoger zijn 
opgeleid en “often do not have a record 
of past crime” (2012, p.240-241). Een 
literatuuroverzicht bracht Monahan in 
2012 (p.14) dan ook tot de conclusie:

Indeed, the strongest empirical findings 
are entirely negative: terrorists in 
general tend not to be impoverished or 

Inleiding
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mentally ill or substance abusers or 
psychopaths or otherwise criminal; 
suicidal terrorists tend not to be 
clinically suicidal. In no society studied 
to date have personality traits been 
found to distinguish those who engage 
in terrorism from those who refrain 
from it.4

Nu schreven deze auteurs niet over 
Syriëgangers, maar volgens Bakker en 
Grol wijkt ook die groep slechts op 
ondergeschikte punten af van niet-
terroristen, namelijk “de basale indeling 
man/vrouw, bekeerling/migranten- 
achtergrond” (Bakker & Grol 2017).5 
Jihadisten zijn, zo zeggen de auteurs in 
een interview, “nu eenmaal gewone 
jongens met, in elk geval tot 2013, 
gewone levens.”6

De gedachte dat terroristen naar vrijwel 
iedere interessante variabele ‘normaal’ 
zijn (niet afwijken van gemiddelden), 
heet in deze rapportage kortheidshalve 
de ‘normaliteitsthese’. Die normaliteit 
betreft niet alleen ‘normaal’ in de 
letterlijke zin van ‘geestelijk gezond’ (of 
niet ongezonder dan gemiddeld), maar 
ook andere zaken: terroristen zouden 
heel ‘divers’ zijn7 en gemiddeld dus ook 
niet ‘armer’, ‘dommer’ of crimineler dan 
anderen. 

Vast niet geheel toevallig speelt rond 
genocideplegers eenzelfde discussie. 
Sinds Hannah Arendt had betoogd dat 
Adolf Eichmann de ‘banaliteit van het 

4  Zie ook Silke (1998) en het overzicht in S.J. Cohen (2012). 

5  Deze studie is als e-book geraadpleegd, waardoor geen paginanummers zijn te geven.

6  “Verliefd, bekeerd en later gelukkig bij IS”, NRC Handelsblad, 29 maart 2017. 

7  Het is “van groot belang om te benadrukken dat de achtergronden van de personen binnen de jihadistische scene in Nederland enorm uiteenlopen, al zijn de meesten relatief jong, voor 

het merendeel man, en vaak van Marokkaanse komaf” (Bakker 2017b, p.51).

8  “I do not know, nor am I particularly interested in knowing, whether a murderer is lurking deep within me, but I do know that I was an innocent victim and not a murderer” (“The Drowned 

and The Saved”, digitale editie, The Complete Works of Primo Levi).

9  De Swaan wijst er op dat bijvoorbeeld de ‘gewone’ Duitsers die bij de Endlösung waren betrokken, in een zeer ongewone tijd waren opgegroeid en net als andere plegers van genocide 

“een bepaald kenmerk in grotere mate [vertonen] dan de rest van de bevolking. Of eerder, zoals wij zullen zien, in mindere mate (…) zij ontbeerden elk gevoel van empathie” (De Swaan 

2014, p.222, 225; 263). Dat viel op te maken uit hun houding na de genocide: zo ze al reflecteerden, hadden ze alleen oog voor hoe moeilijk ze het zelf hadden gehad. Empathisch 

vermogen wordt typisch aangelegd in de vroegste jeugd, aldus De Swaan, en is zwakker bij mensen die sterk autoritair zijn opgevoed. Hartevelt Kobrin (2016), meer specifiek, maar 

nogal generaliserend, wijst eveneens op de verzwakking van empathie bij mensen die een conservatief-religieuze en gewelddadig-autoritaire opvoeding krijgen.

10  Waaronder De Poot en Sonnenschein e.a. (2009), Merari (2010), Venhaus (2010), Lützinger (2012).

kwaad’ toonde, vond de gedachte 
breed ingang dat “in ieder mens een 
genocidepleger schuilt”. Auschwitz-
overlevende Primo Levi verzette zich 
hier echter tegen8 en inmiddels is wel 
gebleken dat Arendt zaken heeft 
gemist. Volgens De Swaan scoren 
genocideplegers relatief slecht op 
empathisch vermogen.9 Genocide vindt 
plaats met steun van overheden, maar 
niet iedereen is even geneigd er aan 
deel te nemen. De Swaan wijst er op dat 
in het bekende experiment van Milgram 
(proefpersonen dienen elektrische 
schokken toe aan een derde indien ze 
daartoe opdracht van een persoon met 
gezag krijgen) weliswaar de meeste 
mensen wrede instructies opvolgden, 
maar ook dat ruim dertig procent dat 
niet deed (De Swaan 2014, p.212).

Hoewel Bakker en Grol weinig verande-
ring zien, wordt ook in het terrorisme-
onderzoek de normaliteitsthese weer 
vaker ter discussie gesteld. Weenink 
deed dat voor Syriëgangers en wees op 
empirische studies die suggereerden 
dat ook andere typen extremisten een 
afwijkende, problematische achter-
grond hebben.10 Volgens Gill en Corner 
pendelt de discussie over de vermeen-
de relatie tussen terrorisme en geeste-
lijke gezondheid al decennia heen en 
weer (Gill & Corner, 2017). Was in de 
jaren zeventig en tachtig de gedachte 
dominant dat terroristen psychopaten 
waren, of narcistisch, later kwam 
daarop kritiek van onder anderen John 

Horgan (2003) en Andrew Silke (1998, 
2003, 2008). Die betoogden dat het 
onderzoek dat ‘abnormaliteit’ zou 
tonen, beneden de maat was. Zij 
stelden dat er geen bewijs was geleverd 
voor oververtegenwoordiging van deze 
stoornissen of persoonlijkheidstypen 
onder terroristen. Gill en Corner tonen 
hoe de conclusie dat er geen bewijs is 
in de literatuur werd verward met de 
stelling dat geestelijke-gezondheids-
problematiek niet aanwezig zou zijn. 
Horgan e.a. werden in feite verkeerd 
aangehaald. Gill en Corner vonden in 
eigen onderzoek dat terroristische 
eenlingen meer psychische problemen 
hebben dan gemiddeld; terroristen die 
in groepen opereren zouden echter 
relatief weinig van dit soort problemen 
hebben (zie ook Hoofdstuk 2). Ten 
aanzien van een ander kenmerk – crimi-
naliteit - staat het beeld van ‘terroristi-
sche normaliteit’ inmiddels ook onder 
druk. Basra e.a. spreken van een 
crime-terror nexus, in de zin dat 
criminelen en jihadisten dezelfde 
achtergrond hebben (Basra e.a. 2016). 
Dit komt nog aan bod, maar duidelijk is 
dat rond de vermeende normaliteit van 
terroristen niet meer van een consen-
sus kan worden gesproken. 

Het probleem van specificiteit
Politie en inlichtingendiensten zouden 
graag beschikken over een bruikbaar 
profiel van de potentiële terrorist – een 
verzameling eigenschappen die ‘de’ 
terrorist kenmerken en waarmee die in 
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een grote groep personen kan worden 
herkend. Een dergelijk profiel heeft 
onderzoek nooit op kunnen leveren en 
dat hangt samen met het zogeheten 
problem of specificity. Er zijn maar 
weinig terroristen en ook als er onder 
jihadisten relatief veel criminelen of 
mensen met geestelijke gezondheids-
problemen lijken te zijn, dan blijft de 
vraag wat je met die kennis moet: 
verreweg de meeste criminelen of 
ggz-cliënten zullen nooit jihadist 
worden. Ieder profiel op basis van 
criminaliteit of psychische gesteldheid 
levert dan te veel false positives op. Dat 
betekent ook dat achtergrondkenmer-
ken als een verleden in de misdaad of 
psychische problemen, op zichzelf 
genomen geen voldoende voorwaarde 
zijn voor het ontstaan van een radicale 
geestestoestand. 

Niettemin is het de vraag of dit bete-
kent dat achtergrondkenmerken als 
deze genegeerd kunnen worden. 
Bouhana en Wikström (2008, p.19;  
zie ook 2011) stellen dat:

(…) we should not confuse the failure of 
a “profile” or “risk factor” approach to 
the explanation of terrorist actions with 
the irrelevance of individual-level 
differences. (…) we should ask why one 
should look to “age, place of origin, 
residence, educational background, 
socioeconomic status, dietary preferen-
ces etc” (Atran 2006: 141) for an 
explanation of terrorist behaviour in the 
first place. As Atran himself points out, 
empirical regularities of a statistical 
nature do not indicate cause, though 

11  De auteurs passen de zogeheten situationele-actietheorie (SAT) toe op terrorisme. Wikström ontwikkelde deze oorspronkelijk als model voor de verklaring van criminaliteit. De studies 

van Bouhana en Wikström zijn strikt theoretisch en de enige empirische toepassing van SAT op terrorisme die deze auteur bekend is, is een studie van Pauwels naar online radicalisering 

(2014). Er is meer, maar dat SAT geen hoge vlucht in empirisch terrorismeonderzoek heeft genomen is een understatement. Mogelijk hangt dit samen met het tamelijk complexe karakter 

van de theorie – die op een eenvoudig frame dat bestaat uit drie elementen (vatbaarheid van individuen voor radicalisering, de setting waarin zij radicaliseren en het ontstaan van die 

setting) tal van subplots geeft, die elk specifieke data vragen.

12  Opmerking in een paneldiscussie, tijdens het Advanced Summer Programme: Preventing, Detecting and Responding to the Violent Extremist Threat, Universiteit Leiden, Den Haag, 20 

augustus 2018.

13  Feddes e.a. onderscheiden de niveaus aldus: “het micro-niveau (het niveau van de persoon), het meso-niveau (het niveau van de groep en andere directe sociale verbanden), en het 

macro-niveau (het maatschappelijke, (inter)nationale niveau)” (Feddes e.a. 2015, p.6). 

they might be helpful in prediction.
 To be of value, variables 
included in statistical models or 
“profiles” should be variables that we 
have good reason to believe to be 
causes, markers or symptoms. What 
the identification of non-random 
regularities (i.e. stronger correlations of 
acts of terrorism among those with 
particular attributes) can do is to help 
us identify causes.

Er moet, aldus deze auteurs, een 
onderscheid worden gemaakt tussen 
aan de ene kant het ontstaan van 
vatbaarheid of kwetsbaarheid voor 
radicalisering, en aan de andere kant de 
blootstelling aan een radicaliserende 
omgeving of setting. Wanneer iemand 
vatbaar is, maar niet wordt blootgesteld 
aan een dergelijke setting, wordt het 
onwaarschijnlijk dat die zal radicalise-
ren. Wie wel vatbaar is én in contact 
komt met bijvoorbeeld een radicale 
groep of prediker, kan wel het radicale 
milieu ingetrokken worden.11 Gill 
vergelijkt het met het oplopen van een 
infectie. Wie een verlaagde weerstand 
heeft, loopt risico, maar wordt pas ziek 
als die in aanraking komt met iemand 
die het al is.12 Hier ligt overigens nog 
een reden waarom profileren problema-
tisch is: situationele of omgevingsa-
specten die niet in de persoon liggen, 
spelen altijd een rol. 

Niveaus van analyse
Sageman onderscheidde drie niveaus 
van analyse in het terrorismeonder-
zoek.13 Onderzoek op microniveau is 
gebaseerd op de premisse dat er “iets 
mis is met terroristen”; het leidt tot een 
volgens Sageman vruchteloze zoek-
tocht naar typerende stoornissen of 
‘het terroristische persoonlijkheids-
type’. Tot het ‘macroniveau’ rekent 
Sageman de ‘kritische’ en meer 
marxistische theorieën die uitgaan van 
brede, sociologische verklaringen, 
gericht op het achterhalen van zogehe-
ten root causes – theorieën die 
terrorisme verklaren uit maatschappe-
lijke misstanden, de ongelijkheid in de 
wereld, en dergelijke. Sageman stelt 
dat deze macrotheorieën niet in staat 
zijn verschillen in opkomst en neergang 
van terrorisme in dezelfde samenleving 
te verklaren; ze zijn te statisch en 
maken van terroristen passieve 
uitvoerders van maatschappelijke 
krachten. Beide benaderingen zijn 
inadequaat en ze laten zich ook niet 
combineren. Het is zaak te kijken naar 
het mesoniveau van het groepsproces 
(Sageman 2008, p.16-25). Voor 
radicalisering onder moslimjongeren 
buiten de islamitische wereld ziet 
Sageman vier dimensies. Het begint bij 
vermeende achterstelling van de eigen 
groep, verontwaardiging over vermeend 
onrecht, het menen zelf ook slachtoffer 
van dat onrecht te zijn en de mobilise-
ring door een bestaand netwerk 
(Sageman 2008, p.71-88). 

De kritiek van Sageman op eerdere 
micro- en macroverklaringen kan 
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worden onderschreven. Zijn driedeling 
micro-meso-macro is behulpzaam om 
benaderingen enigszins te groeperen, 
maar zijn analyse leidt niet overtuigend 
tot de keuze voor alleen het meso-
niveau. Ten eerste, van zijn vier 
dimensies betreft strikt genomen alleen 
de laatste het groepsniveau. Ten 
tweede, dat eerdere micro- en macro-
benaderingen onbevredigend waren, 
wil nog niet wil zeggen dat er op die 
niveaus geen deugdelijk onderzoek 
mogelijk is (vgl. het punt dat Gill en 
Corner maakten). Een derde relative-
ring is dat het aantal voorstelbare 
niveaus eenvoudig kan worden 
uitgebreid: het ‘psychologische’ is 
herleidbaar tot interacties tussen 
hersengebieden en hormoonhuishou-
ding, die op hun beurt zijn te zien als 
het product van chemische reacties, 
etc. En ten vierde kan worden gecon-
stateerd dat de indeling van Sageman 
afwijkt van die in andere sociale 
wetenschappen, zoals de economie of 
de leer der internationale betrekkingen. 
Dit is geen principieel bezwaar, maar 
verwarring ligt op de loer. Waar 
Sageman psychologische benaderin-
gen onderbrengt onder het microni-
veau, zal een micro-econoom de 
psychische kenmerken van economi-
sche besluitvormers juist negeren, 
omdat de micro-economie vooronder-
stelt dat alle handelende eenheden 
rationele nutsmaximaliseerders zijn. De  
rationele-keuzetheorie of het ‘rationele-
actormodel’, waar de micro-economie 
een uitwerking van is, is daarom, en in 
tegenstelling tot wat De Graaf lijkt te 
denken, bij uitstek geen psychologi-
sche theorie (De Graaf 2017, p.15).14 
Wat bij Sageman het ‘mesoniveau’ is, 
zou een econoom eerder ‘micro’ 
noemen – interacties tussen nutsmaxi-

14  Ook binnen de leer der internationale betrekkingen is het analyseniveau een klassiek aandachtspunt. De neorealist Waltz bekritiseerde degenen die deze niveaus onzorgvuldig zouden 

gebruiken en wees er op dat geen econoom de microtheorie van de markt zal verwarren met een bedrijfskundige theorie over hoe afzonderlijke bedrijven tot beslissingen komen (1979, 

p.122). Waltz’ gebruik van economie roept ook weer vragen op, maar dat laten we hier maar voor wat het is.

15  Felson en Clarke zijn grondleggers van de gelegenheidstheorie, waarbinnen tal van richtingen bestaan, zoals de routine activities theory (RAT) en de broken windows theory. Zie met 

name: Felson & Clarke (1998) en Felson (2006).

maliserende eenheden (producenten en 
consumenten) verklaren de uitkomst 
van ‘het groepsproces’ tussen hen (de 
uitkomst is een prijs; de eenheden 
kunnen mensen zijn, maar ook bedrij-
ven, vakbonden, consumentenorgani-
saties – afhankelijk van de situatie die 
men onderzoekt). 

De keuze voor een zeker niveau, 
betekent niet meer of minder dan dat 
men variabelen die men tot een ander 
‘niveau’ rekent, constant houdt in het 
licht van een vraagstelling. Afhankelijk 
van de vraag, zal men aan het ene wel 
en het andere geen aandacht besteden. 
Als men zegt dat achtergrondfactoren 
van belang zijn om de drijfveren van 
Syriëgangers te begrijpen sluit dat niet 
uit dat de Saoedisch-Iraanse rivaliteit 
gevolgen heeft voor het terrorisme in 
het Midden-Oosten. Afhankelijk van 
hoe een onderwerp is afgebakend, zijn 
niveaus van analyse ‘complementair’, 
dat wil zeggen, ze belichten er verschil-
lende aspecten van.

Gelegenheid en levensloop
Zoals gezegd is het voorliggende 
onderzoek vooral beschrijvend en waar 
mogelijk vergelijkend, maar niet 
verklarend. De achtergronden van 
Syriëgangers die in kaart worden 
gebracht, passen in het perspectief van 
de situationele-actietheorie (SAT), waar 
het gaat om de notie dat benaderingen 
op verschillende analyseniveaus 
complementair zijn. Vertrekpunt daarbij 
is de gedachte dat radicalisering 
samenhangt met zowel vatbaarheid van 
het individu, als blootstelling aan een 
radicaliserende omgeving. Het onder-
zoek is gericht op vatbaarheid. 

De SAT combineert in zekere zin twee 

criminologische theorieën: de gelegen-
heidstheorie en de levensloopcrimino-
logie. De gelegenheidstheorie ligt aan 
de basis van de zogeheten situationele-
misdaadpreventie (SMP).15 De theorie 
gaat uit van de crime triangle, de 
misdaaddriehoek, die inhoudt dat crimi-
naliteit plaatsvindt indien drie zaken 
samenkomen: een geschikt doelwit, 
afwezigheid van toezicht en een 
gemotiveerde, rationele dader. Bij 
misdaadpreventie brengt men voor 
deze zaken de interventiemogelijk-
heden in kaart, uitgaande van de 
ken merken van het specifieke misdrijf 
en het ‘script’ daarvan. Aan de hand 
van het script kijkt men waar preven-
tieve maatregelen zijn te treffen, welke 
partijen dan als ketenpartner van 
belang zijn, en dergelijke. De SMP leidt 
tot inzicht in hoe doelwitten te verster-
ken (target hardening) en toezicht te 
verbeteren (monitoring – van locaties, 
doelwitten, personen). SMP is wereld-
wijd ingezet, vooral tegen veelvoor-
komende criminaliteit en vaak met 
succes.

Niettemin is er ook kritiek. Bouhana 
wijst er op dat gelegenheidstheoretici 
voor één ‘hoek’ van de misdaaddrie-
hoek - de dader - nauwelijks aandacht 
hebben. De gelegenheidstheorie 
veronderstelt dat wanneer er een 
geschikt doelwit is zonder toezicht, er 
rationele daders zullen zijn die daar 
misbruik van maken. In The reasoning 
criminal vs. Homer Simpson brengt 
Bouhana daar tegenin dat niet iedereen 
even geneigd is tot of ‘capabel’ voor de 
misdaad. In het algemeen is rationali-
teit beperkt en die verschilt bovendien 
van persoon tot persoon en per persoon 
in de tijd: neurobiologische aanleg 
verschilt, leeftijd speelt een rol en 
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stressvolle ervaringen kunnen mensen, 
al dan niet tijdelijk, ontregelen  
(Bouhana 2013). Zij pleit ervoor 
neurobiologische inzichten mee te gaan 
nemen in de theorie, zoals dat in de 
economie al gebeurt in de neuro-
economics (zie Declerck & Boone 
2016). Waar in de neoklassieke 
economie ‘omvattende rationaliteit’ 
(het individu kiest bij volledige informa-
tie de gedragsoptie die het meeste nut 
oplevert) het dominante uitgangspunt 
was, is er onder invloed van de neuro-
wetenschappen meer aandacht 
gekomen voor de ‘irrationele’, emotio-
nele aspecten van economische 
besluit vorming.16 

Bouhana’s commentaar sluit aan bij de 
oudere inzichten uit de life course 
criminology, de levensloopcriminologie, 
waarvan zoals bleek Silke meende dat 
die weinig te bieden zou hebben aan 
terrorismeonderzoek. De levensloopcri-
minologie onderzoekt het verloop van 
criminele carrières en de rol daarbij van 
persoonskenmerken.17 Eén van de 
grondleggers, Terry Moffitt, vond dat de 
meeste criminelen alleen tijdens de 
adolescentie misdrijven plegen. Zij 
onderscheidt deze adolescence limited 
offenders van mensen die hun hele 

16  Individuen handelen in deze benadering wel rationeel (dat wil zeggen consistent, gegeven voorkeuren), maar informatie is onvolledig en hun vermogen informatie adequaat te 

verwerken, kan wisselen (wordt bijvoorbeeld lager bij stress). De notie van ‘beperkte rationaliteit’ is ouder en gaat terug op Simon en staat dan voor het gegeven dat individuen niet over 

volledige informatie beschikken, zoals het neoklassieke model wil. 

17  Voor een overzicht, zie Donker e.a. (2004, p.322) of meer recent Morizot & Kazemian (2015).

18  Felitti e.a. (1998). Men onderscheidt tien ACEs, die “correlated with a host of chronic physical, mental health, and behavioral problems among youth: 

1. Emotional Abuse

2. Physical Abuse

3. Sexual Abuse

4. Emotional Neglect

5. Physical Neglect

6. Family Violence

7. Household Substance Abuse

8. Household Mental Illness

9. Parental Separation or Divorce

10. Household Member Incarceration” (Baglivio e.a. 2014).

Empirisch onderzoek wijst uit dat blootstelling aan ten minste vier ACEs, de kans op biopsychosociale problemen en probleemgedrag sterk doet toenemen. Dat komt vooral doordat 

ACEs het stresssysteem ontregelen (Bellis 2016). Het individu dat veel ACEs ondervond keert na stressvolle ervaringen moeilijker terug naar een rusttoestand en ontwikkelt weinig 

vertrouwen en empathie (vgl. De Swaan). Er ontstaat een spiraal van negatief gedrag, negatieve reacties daarop van de omgeving, wat weer nieuw negatief gedrag oproept, enzovoorts. 

ACEs leiden zo tot problemen op school, overlastgevend gedrag, criminaliteit, overmatig middelengebruik, maatschappelijke marginalisering en voortijdig overlijden. 

19  Baglivio e.a. (2014), Hahn Fox e.a. (2015), Bellis (2016).

20  Zie ook LaFree (2017). Pauwels bepleit de toepassing op politiek geweld (2014, p.153).

leven crimineel zijn (life course 
persistent offenders); later kwam ook 
aandacht voor mensen die nooit een 
misdrijf plegen (abstainers). De 
criminaliteit piekt rond het zeventiende 
jaar (de age–crime curve) (Moffit 1993, 
2006). Gaat de gelegenheidstheorie 
aan dit soort verschillen voorbij, 
Bouhana (2013) pleit er voor ze wel mee 
te nemen. Het betreft de verschillen 
tussen individuen die voortkomen uit de 
wisselwerking tussen aanleg en 
ervaringen tijdens de levensloop. Naast 
aangeboren eigenschappen, kunnen 
ernstige tegenslagen in de jeugd 
langdurig effect hebben, omdat die het 
hormonaal stresssysteem kunnen 
ontregelen. Bij een cumulatie van 
dergelijke Adverse Childhood Experien-
ces (ACEs) neemt de kans op psycho-
sociale problemen en probleemgedrag 
in het latere leven aantoonbaar toe.18 
Het laatste vatten Hahn Fox e.a. (2015) 
samen in het inzicht dat trauma 
changes everything:19 misschien wat 
sterk geformuleerd (want aanleg speelt 
ook een rol), maar betrokken op de 
gelegenheidstheorie, betekent het dat 
wie veel ACEs ondervond, meer kans 
loopt dan anderen van gelegenheid 
misbruik te maken.

Inzichten uit de levensloopcriminologie 
zijn in opmars in het terrorisme-
onderzoek. Zo gebruiken Simi e.a. 
(2016b, p.3) 20 die inzichten

(…) to examine how nonideological 
factors such as childhood risk factors 
and adolescent conduct problems are 
part of a cumulative and age graded set 
of environmental adversities that 
precede the onset of [Violent Extre-
mism].  (…) Our findings contribute to a 
growing effort that examines the 
empirical overlap between what has 
previously been characterized as a 
unique or distinct offender population 
and more generic criminality.

In plaats van een verklaring voor 
radicalisering tot gewelddadig extre-
misme vooral te zoeken in de ideologi-
sche inhoud van het extremisme –  
de overtuigingskracht van argumenten 
zogezegd – gaat het er eerder om te 
begrijpen waarom binnen een zekere 
context sommige mensen zich meer 
dan anderen tot zo’n ideologie aange-
trokken voelen. De redenen daarvoor 
hoeven met de specifieke inhoud niet 
veel te maken te hebben. In dit  
perspectief kan radicalisering tot 
gewelddadig extremisme of terrorisme 
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de zoveelste problematische fase zijn in 
levens die op andere dimensies ook al 
problematisch waren.

Afreizen naar Syrië
In het voorliggende onderzoek staat 
een bijzondere vorm van ‘gewelddadig 
extremisme’ centraal, het zich aanslui-
ten bij een jihadistische strijdgroep in 
Syrië. In termen van de gelegenheids-
theorie is dit het ‘delict’ waar het 
onderzoek om draait, al was de 
juridische status van het uitreizen toen 
het begon nog niet uitgekristalliseerd. 
Of jihadisme betekent dat mensen 
ideologisch zijn geradicaliseerd, doet er 
voor deze ‘delictsomschrijving’ niet zo 
veel toe. Ook of Syriëgangers allemaal 
zijn te zien als de ‘terroristen’ waar de 
literatuur over gaat, is een vraag. Laat 
duidelijk zijn, dat sommigen daadwer-
kelijk bij terrorisme betrokken raakten 
(zoals zelfmoordaanslagen) en dat de 
uitreizigers zich aansloten bij organisa-
ties die als terroristisch worden 
beschouwd. De omschrijving van het 
delict betekent in ieder geval dat 
eventuele generalisaties betrekking 
moeten hebben op radicalisering tot 
Syriëganger en dat bij andere vormen 
van terrorisme, naar de mate van 
verschil, andere elementen in een 
analyse betrokken kunnen worden.21 
Voor radicalisering tot gewelddadig 
rechts- of linksextremisme kan 
hetzelfde globale raamwerk van 
vatbaarheid en blootstelling worden 
gebruikt, maar wijkt de uitwerking af.

De gelegenheidstheorie laat zich 
toepassen op het zich aansluiten bij 
jihadistische groepen in Syrië. In de 
eerste jaren vanaf 2011 was er voldoen-
de gelegenheid om af te reizen. In dat 

21  Vgl. Sageman (2008, p.28): “My goal was to understand how September 11, 2001, became possible, which meant I was interested only in the perpetrators of the attacks and those 

similar to them. That focus means that the results of this study may not be generalized to other forms of terrorism not covered in this volume”.

22  Simi & Windisch (2017) nemen deze vraag als vertrekpunt in een nieuwe studie waarin zij nagaan welke barrières rechts-extremisten ondervinden bij het overgaan tot geweld.

23  De settings als zodanig hoeven niet radicaliserend te zijn. Het kan ook gaan om een sportclub waar toevallig iemand al geradicaliseerd is (Bouhana & Wikström, 2011). Overigens 

kunnen in de SAT de lokale factoren op hun beurt afhankelijk zijn van demografische kenmerken. Wie een migratieachtergrond heeft, zal eerder in een wijk wonen met veel andere 

migranten, jongeren trekken op met leeftijdgenoten, en dergelijke.

opzicht verschilde de strijd in Syrië van 
die een jaar of tien eerder in Irak of 
Afghanistan. Kort vóór de Arabische 
Lente nog leek het jihadi-salafisme in 
Europa een relatief sluimerend bestaan 
te leiden, maar de burgeroorlog in Syrië 
gaf het een sterke impuls. Wie wilde 
kon gebruik maken van rechtstreekse, 
goedkope vliegverbindingen met Syriës 
buurland Turkije en van daar uit 
doorreizen. Toezicht was beperkt: voor 
Europeanen is reizen vrij en men gaat 
op in een grote stroom vakantiegan-
gers. Naarmate dit reizen werd bemoei-
lijkt, doordat overheden identificerende 
gegevens met Turkije gingen delen en 
Turkije de grenzen met Syrië strenger 
ging bewaken, nam het uitreizen af. Het 
doelwit leek inmiddels ook minder 
‘geschikt’ te worden: de Syrische 
opstand liep vast, en een van de 
succesvolste jihadistische groeperin-
gen, Islamitische Staat, werd na een 
snelle expansie in de tweede helft van 
2014, geleidelijk in het defensief 
gedrongen. Kortom, vanuit een 
gelegenheidsperspectief is het 
opkomen en teruglopen van het 
uitreizen naar Syrië op hoofdlijnen goed 
te begrijpen. De vraag die de theorie 
niet kan beantwoorden is waarom, 
terwijl er nationaal vrijwel consensus is 
dat het Syrische regime niet deugt, niet 
iedereen vertrok om zich aan te sluiten 
bij een van de vele milities daar. Er 
vertrokken slechts ongeveer 280 
jihadisten uit Nederland en er meldde 
zich nog een handjevol personen bij de 
peshmerga in Noord-Irak of de YPG-
militie in Syrië. Misschien is de vraag 
waarom radicalisering zo zeldzaam is, 
interessanter dan die waarom die wel 
plaatsvindt.22

De gelegenheidstheorie geeft op 
algemeen niveau aanwijzingen voor 
preventieve maatregelen die het 
‘crimineel proces’ kunnen ontregelen 
(zo is het innemen van paspoorten van 
potentiële uitreizigers te zien als een 
situationele maatregel die uitreizen 
moeilijker maakt). Om te begrijpen 
waarom de een wel vertrok en de ander 
niet moet men specifieker worden. Het 
gaat dan om verschillen in vatbaarheid 
tussen individuen, naast lokale factoren 
die van invloed zijn op de kans dat 
iemand met radicaliserende settings in 
aanraking komt (denk bijvoorbeeld aan 
zwak ouderlijk toezicht in combinatie 
met wonen in een probleemwijk).23 
Vatbaarheid verschilt per persoon en is 
afhankelijk van aanleg en ervaringen - 
de risicofactoren voor problematisch 
gedrag zoals die naar voren komen in 
de criminologie. Zoals gezegd, levert 
het beschrijven van die factoren geen 
verklaring op, maar het geeft wel een 
richting aan waar die mede gezocht kan 
worden.

Het onderzoek

Doelstelling
Het doel van het onderzoek is, door de 
achtergrondkenmerken van de Syrië-
gangers in kaart te brengen, inzicht te 
geven in aanknopingspunten voor 
interventies van politie en ketenpart-
ners in processen van radicalisering op 
het niveau van het individu. Inzicht in 
achtergronden kan licht werpen op de 
mechanismen die spelen bij radicalise-
ring, wat van belang is voor de politiële 
aanpak, de beleidsontwikkeling en 
verder wetenschappelijk onderzoek. 
Tegelijk hebben politiebronnen ook 

15



beperkingen, die nog aan bod komen. 
Wanneer uit een analyse van de 
achtergronden blijkt dat sommige 
extremisten op een aantal punten vaker 
met bepaalde kwetsbaarheden te 
maken hebben gehad, dan zijn er 
misschien meer mogelijkheden dan het 
strafrecht biedt, om hen weg te houden 
van het terrorisme. Kwetsbaarheden 
verschillen per persoon en geven 
aanwijzingen voor maatwerk in de 
aanpak (Bjørgo 2011).

Het doel in het onderzoek is het in kaart 
brengen van de achtergrondkenmerken 
van de Syriëgangers. Het onderzoek 
inventariseert en beschrijft de aanwe-
zigheid van kenmerken in een groep.  
De afweging hoe in concrete gevallen 
te interveniëren is aan de partners die 
betrokken zijn bij het casusoverleg. 
Interventies en het schatten van het 
risico dat iemand overgaat tot geweld 
vereisen specialistische kennis en 
toegang tot een subject en maakt dus 
geen deel uit van dit onderzoek. 
Wanneer een persoon betrokken lijkt  
bij terroristische activiteiten, komt de 
strafrechtelijke aanpak in beeld. Ook 
daarbij kan het van belang zijn de 
achtergronden van de verdachte te  
kennen en daar de inzet op af te 
stemmen: bij aanhouding, in verhoor,  
in de tenlastelegging en bij re-integra-
tie in de samenleving.

Door informatie uit politiebronnen te 
ontsluiten, kan het onderzoek boven-
dien het academisch terrorismedebat 
voeden met gegevens – die zijn 
namelijk nogal schaars (Victoroff, 
2005; Sageman 2014; Schuurman 
2018). Overheden weten relatief goed 

24  De empirische basis voor uitspraken over de mentale normaliteit of abnormaliteit van terroristen is nogal dun: van 3.500 artikelen, gepubliceerd in de zeven grote terrorismebladen 

tussen 2007-2016, bespreken slechts twee geestelijke-gezondheidsproblematiek op basis van eerstehands inzichten van professionals (Schuurman 2018).

25  In meer courante interpretaties binnen de islam is ‘Jihad’ een breder begrip en staat het voor de worsteling van de individuele moslim een juist leven te leiden; dit hoeft dus geenszins 

met gewapende strijd tegen ongelovigen samen te gaan. Vandaar dat vanuit islamitische hoek het gebruik van de term ‘Jihad’ of zelfs ‘Islam’ als in ‘Islamitische Staat’ wordt afgewezen. 

Toch kunnen extremistische groeperingen het beste worden aangeduid met de naam waar zij zichzelf mee tooien. Dat voorkomt dat buitenstaanders moeten gaan beoordelen wat nu wel 

de ‘juiste’ interpretatie van de onderliggende ideologie zou zijn. Overigens, het woord ‘jihadist’ heeft geen andere betekenis dan die van strijder als hierboven omschreven.

26  Het Korps Nationale Politie bestaat uit elf eenheden: tien regionale en één landelijke eenheid.

wie als potentiële uitreiziger of terrorist 
in beeld is, maar zijn vaak niet bevoegd 
of bereid onderzoekers toegang te 
geven tot deze informatie. Daardoor is 
er nauwelijks empirisch onderzoek 
voorhanden dat op meer is gebaseerd 
dan open bronnen: persberichten, 
rechtbankverslagen of antropologisch 
veldwerk.24 Dat is voor zowel weten-
schap als beleid geen ideale situatie. In 
Nederland is het dan nog relatief goed 
gesteld, omdat politie en justitie al 
geruime tijd onderzoekers toegang 
geven tot normaliter gesloten gegevens 
aangaande criminaliteit en terrorisme 
– politieonderzoekers, onderzoekers bij 
het Wetenschappelijk Onderzoeks- en 
Documentatiecentrum (WODC) en ook 
externe onderzoekers. Het voorliggende 
rapport is hier een voorbeeld van.

Onderzoekspopulatie
De ‘Syriëgangers’ in de centrale vraag 
zijn te zien als ‘jihadisten’. De term 
staat in dit onderzoek voor de Neder-
landse ingezetenen die volgens de 
politie wilden afreizen naar een 
strijdgebied van de ‘jihad’ – waarbij 
deze ‘uitreizigers’ ‘jihad’ opvatten als 
heilige oorlog tegen wie zij zien als 
‘vijanden van de Islam’25 en voor de 
invoering van wat zij zien als ‘Islamiti-
sche wetgeving’. De ‘strijdgebieden’ 
zijn vooral Syrië en Irak. In incidentele 
gevallen vertrokken jihadisten naar 
Jemen en Libië, of eerst naar Afghani-
stan om later naar Syrië of Irak te gaan. 
Deze uitreizigers houdt de Nederlandse 
politie bij op de zogeheten ‘LOP-lijst’, 
waarbij LOP staat voor Landelijk 
Overzicht Politie Jihadgang. Op de 
LOP-lijst staan behalve degenen die 
daadwerkelijk vertrokken, ook zij die de 

intentie toonden om te gaan (door 
uitspraken of door een daadwerkelijke, 
maar gefaalde poging), en degenen die 
anderen behulpzaam zijn bij uitreizen 
(de zogeheten facilitators). Personen 
die zich aansloten bij niet-jihadistische 
strijdgroepen staan er niet op.

De tien regionale eenheden van de 
politie maken de inschatting of iemand 
uit hun verzorgingsgebied op de LOP 
moet komen;  
de Landelijke Eenheid doet dat voor 
personen zonder vaste woon- of 
verblijfplaats, of die buiten Nederland 
verblijven.26 Wanneer iemand volgens 
de eenheid in aanmerking komt voor 
plaatsing op de LOP, dan licht die 
eenheid het Team Contraterrorisme, 
-Extremisme en –Radicalisering (CTER) 
van de Landelijke Eenheid in. Het Team 
CTER verwerkt deze vervolgens in de 
lijst. De zelfde procedure geldt voor het 
afvoeren van subjecten van de lijst, of 
het wijzigen van iemands status op de 
lijst (bijvoorbeeld van ‘uitgereisd’ naar 
‘overleden’). De LOP-lijst geeft dus het 
actuele beeld van de uitreizigers, zoals 
dat bestaat bij de politie. Omdat het 
aantal uitreizigers en hun status steeds 
verandert, wordt iedere twee weken 
een nieuwe LOP-lijst samengesteld.

Het onderzoek wordt verricht onder de 
personen die op 2 maart 2016 op de 
LOP-lijst stonden. De keuze voor de 
LOP-lijst van die dag is pragmatisch. De 
eerste ronde van het onderzoek startte 
met een LOP-lijst van 11 februari 2014. 
De resultaten werden gepubliceerd in 
april 2015, waarna de onderzoeker 
aanvankelijk verder ging met een lijst 
van mei 2015. Het onderzoek verliep 
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daarop enigszins traag doordat de 
onderzoeker andere bezigheden had. 
Daarom en omdat in de voorgaande 
maanden de lijst niet veel was gegroeid, 
is na een klein jaar besloten een 
recentere lijst te gebruiken. Dat was de 
lijst van 2 maart 2016 en deze bevat dus 
de uiteindelijke onderzoekspopulatie. 

Er is geen steekproef getrokken want 
de onderzochte groep omvatte op het 
moment van ‘samenstellen’ 100% van 
de onderzoekspopulatie (namelijk, alle 
bij de politie bekende feitelijke en 
potentiële Syriëgangers). Een theoreti-
sche populatie zou tevens de bij de 
politie onbekende Nederlandse 
Syriëgangers omvatten. De Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft 
mogelijk zicht op meer subjecten dan 
de politie (dus ook ‘onbekende’) maar 
die personen zijn per definitie niet 
bekend bij de politie. Daardoor weten 
we niet of de Syriëgangers een aselecte 
steekproef uit die populatie zijn en is 
iedere uitspraak over significantie een 
slag in de lucht. Tegelijk is het plausibel 
dat er wel veel overlap is omdat er 
overeenkomsten zullen zijn in de 
selectiecriteria die politie en dienst 
gebruiken, en dan is de steekproef niet 
aselect.27 Kortom, een significantie-
toets is nodig noch mogelijk. 

Plaatsing op de LOP en status op de 
LOP veranderen voortdurend. Gaande 
het onderzoek moest een moment 
worden gekozen om geen veranderin-

27  Overigens, het aantal feitelijke uitreizigers is volgens de AIVD nagenoeg even groot als volgens de politie. Het betrof uiteindelijk 280 personen in 2017 (AIVD 2017, p.3) en volgens de 

politie per april 2018, 276 (zie Hoofdstuk 3).

28  Op de lijst staan in principe alleen de kinderen die door hun ouders zijn meegenomen; in het strijdgebied zijn kinderen geboren en het werkelijke aantal is dus hoger. Voor een 

bespreking van de inzet van kinderen door IS, zie Bloom e.a. (2016).

29  Met behulp van de HCR beoordelen gedragsdeskundigen aan de hand van historische, klinische en risicohanteringsvariabelen wat het risico is dat een persoon geweld gaat plegen. In 

dit onderzoek worden alleen de ‘historische’ variabelen gebruikt, dat wil zeggen, de variabelen die betrekking hebben op het verleden van een persoon, en niet de andere, die in een 

diagnostische setting de actuele situatie beschrijven. Daarom ook kan het onderzoek geen risicotaxatie van individuen opleveren. Een ander risicotaxatie-instrument is de VERA-2, die 

veel overeenkomsten vertoont met de HCR, maar specifiek is gericht op ideologische radicalisering (Pressman & Flockton 2012; Duits e.a. 2017). Het feit dat de driedeling overeenkomt 

met die uit de eerste ronde van het onderzoek bepaalde mede tot de keuze voor de HCR.

30  H6 betreft wat ‘As-I problematiek’ heette, H7  de ‘As II-problematiek’. 

31  H9 ‘gewelddadige opvattingen’ is nauwelijks te achterhalen in de gebruikte bronnen; deze zijn beter te onderzoeken aan de hand van analyse van gedrag op sociale media, of middels 

interviews en veldwerk. Het hebben van gewelddadige opvattingen kan samenhangen met ideologische radicalisering, die in dit onderzoek in zekere zin wordt voorondersteld (het 

zwaartepunt ligt zoals gezegd op radicalisering in gedrag). Over H10 ‘respons op behandeling of toezicht, is evenmin voldoende informatie. 

gen meer mee te nemen. Dat moment 
was maart 2017. Op de lijst van 2 maart 
2016 stonden oorspronkelijk 379 
personen, maar een jaar later waren 
inmiddels 32 subjecten van de lijst 
afgevoerd, omdat zij niet meer 
beschouwd werden als potentiële 
uitreizigers. Deze personen zijn niet 
meer onderzocht, vooral om tijd te 
besparen. Ook niet bekeken zijn de 28 
kinderen die door hun ouders naar het 
strijdgebied zijn meegenomen; zij 
hebben immers niet zelf de keuze 
gemaakt af te reizen; minderjarige 
uitreizigers worden wel bekeken. Er zijn 
dus uiteindelijk 379-32-28 = 319 
personen onderzocht. De lijst met deze 
319 personen wordt hieronder aan-
geduid als ‘S2’. ‘S1’ is dan de onder-
zoekspopulatie van de eerste ronde.  
S1 telde 140 personen, van wie er 108 
nog op S2 staan.

Na maart 2016 groeide het aantal 
personen op de LOP nog enige tijd. Dit 
was niet alleen het gevolg van uitreizen 
na die maand, maar ook van het pas 
later bekend worden dat personen 
waren vertrokken. In april 2018 stonden 
er 439 personen op de LOP-lijst, onder 
wie 40 kinderen.28 

Selectie van achtergrondkenmerken
In deze rapportage worden achter-
grondkenmerken onderzocht. Het gaat 
om twee groepen variabelen: demogra-
fische kenmerken en meer dynamische 
criminologische achtergrondkenmer-

ken, zoals die worden gebruikt in de 
forensische psychiatrie. De demografi-
sche achtergrondkenmerken zijn de 
relatief statische kenmerken van 
personen: geslacht, leeftijd, migratie-
achtergrond, religieuze achtergrond en 
laatst bekende woonplaats in Neder-
land. Deze gegevens zijn relatief 
eenvoudig te achterhalen in de GBA. De 
forensische achtergrondkenmerken zijn 
ontleend aan de HCR20-v.3, een 
taxatie-instrument voor het risico dat 
iemand geweld zal plegen. HCR staat 
voor Historical Clinical Risk Assess-
ment.29 Douglas e.a. onderscheiden 
drie categorieën met in totaal tien 
achtergrondkenmerken, de zogeheten 
‘historische variabelen’ (Douglas, e.a. 
2013, p.83-84):

1. Aanpassings- of levensproblemen 
komen terug in H3 (Relaties), H4 
(Werk) en H8 (Traumatische 
ervaringen).

2. Problemen met de geestelijke 
gezondheid betreffen H5 (Midde-
lengebruik), H6 (Ernstige psychi-
sche stoornis) en H7 
(Persoonlijkheidsstoornis).30

3. Antisociaal gedrag in het verleden 
komt terug in H1 (Geweld), H2 
(Overig antisociaal gedrag), H9 
(Gewelddadige opvattingen) en 
H10 (Respons op behandeling of 
toezicht - Verleden). 31

Gekozen is voor de HCR omdat zijn 
indeling globaal overeenkomt met de 
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indeling die is gehanteerd in de eerste 
ronde van het onderzoek onder 
Syriëgangers. In ronde één waren dat 
Categorie A (problematische sociale 
achtergrond, of geen informatie), B 
(gedragsproblematiek, van licht naar 
zwaar) en C (gediagnosticeerde 
geestelijke gezondheidsproblematiek). 
Het zwaartepunt van het onderzoek ligt 
dus bij het beschrijven van demografi-
sche en forensische achtergrondken-
merken van de Syriëgangers, die 
mogelijk hebben bijgedragen aan het 
ontstaan van vatbaarheid voor radicali-
sering. In de hoofdstukken waarin de 
verschillende categorieën worden 
behandeld, staat welke variabelen 
precies zijn meegenomen.

Onderzoeksvragen 
Onderzoeksvraag 1  
Empirisch onderzoek

In hoeverre bevestigt eerder  
empirisch onderzoek onder  
Nederlandse jihadisten het beeld 
van diversiteit en normaliteit? 

Hoofdstuk 2 bevat een literatuurbe-
spreking van eerder empirisch onder-
zoek naar Nederlandse jihadisten. 
Bezien wordt in hoeverre dat het beeld 
bevestigt of ontkracht van diversiteit en 
normaliteit. Er wordt gekeken naar de 
drie aspecten van het voorliggende 
onderzoek: levensproblemen, criminali-
teit en geestelijke gezondheid. Onder-
zoek naar buitenlandse jihadisten komt 
alleen in vogelvlucht aan bod.

Onderzoeksvraag 2  
Demografische kenmerken

Wat zijn de demografische kenmer-
ken van de Nederlandse jihadisten?

In Hoofdstuk 3 wordt de onderzoeks-
populatie beschreven aan de hand van 
demografische kenmerken en de status 
van de personen op de LOP-lijst. De 
gegevens zijn deels direct terug te 

32  Het systeem heet nog GBA (Gemeentelijke Basisadministratie), maar wordt vervangen door de BRP, de Basisregistratie Personen.

vinden op de lijst. Andere aspecten 
vragen enig nazoeken, vooral in de 
GBA.32 Het onderzoek is beschrijvend, 
maar waar mogelijk wordt geprobeerd 
te vergelijken met landelijke gemiddel-
den. Status en demografische kenmer-
ken stellen in staat enkele subgroepen 
te onderscheiden binnen de populatie. 

Onderzoeksvraag 3  
Aanpassings- en levensproblemen

In hoeverre hebben Nederlandse 
jihadisten te maken gehad met 
aanpassings- en levensproblemen?

Hoofdstuk 4 geeft de resultaten voor 
Categorie A, de scores op de achter-
grondkenmerken die te maken hebben 
met de ‘aanpassings- en levensproble-
men’. Het is een brede categorie die 
betrekking heeft op enerzijds ontwikke-
lingen in de jeugd van personen en 
anderzijds hun latere functioneren, in 
de zin van het verwerven van een 
relatie, opleiding en werk. De gegevens 
komen in beginsel uit de GBA en de 
basispolitiezorg. Het laatste betreft 
vooral processen-verbaal (PV’s) van 
agenten die op enig moment in contact 
stonden met subjecten en andere 
instanties die zich met die subjecten 
bemoeiden. De beschikbaarheid van 
gegevens wisselt per variabele. Dit 
wordt in Hoofdstuk 4 toegelicht. 
Wanneer over een variabele onvoldoen-
de te vinden is, wordt gebruik gemaakt 
van bevindingen van andere onderzoe-
kers; wanneer ook dat geen soelaas 
biedt, worden de uitkomsten alleen kort 
besproken.

Onderzoeksvraag 4 Criminaliteit
In hoeverre hebben Nederlandse 
jihadisten criminele antecedenten?

In Hoofdstuk 5 staan de resultaten in 
Categorie B aangaande de criminele 
historie van de Syriëgangers; de score 

is gebaseerd op de registraties van 
politie en justitie. Aard en omvang van 
de criminaliteit komen dus aan bod, 
alsook wat die zeggen over het bestaan 
van een ‘crime-terror nexus’ (vgl. Basra 
e.a. 2016; zie ook Hoofdstuk 2).

Onderzoeksvraag 5  
Geestelijke gezondheid

In hoeverre kampen Nederlandse 
jihadisten met problemen op het 
gebied van geestelijke gezondheid?

In Hoofdstuk 6 staan de resultaten in 
Categorie C. Gepresenteerd worden de 
bevindingen aangaande problematiek 
onder jihadisten op het gebied van 
middelengebruik, psychische stoornis-
sen en persoonlijkheidsstoornissen. De 
gegevens komen weer uit de registra-
ties van de basispolitiezorg. Waar 
mogelijk worden de uitkomsten 
vergeleken met base rates, met name 
die welke zijn gepubliceerd door het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne (RIVM 2017).

In Hoofdstuk 7 volgt het antwoord op de 
centrale vraag. De bevindingen worden 
hier per onderzoeksvraag samengevat. 
Hoofdstuk 7 besluit met een ‘discussie’ 
van aspecten van onderzoek en beleid. 
Het beleid is echter niet onderzocht en 
daarom gaat het inderdaad om discus-
siepunten.

Definities
In terrorismeonderzoek gaat nogal wat 
aandacht uit naar definitiekwesties. Het 
concept ‘terrorisme’ wordt gezien als 
lastig en ‘omstreden’, onder andere 
omdat het kan worden gebruikt om 
politieke tegenstanders te diskwalifice-
ren. De één zijn terrorist is de ander zijn 
vrijheidsstrijder. Er is een zekere 
wildgroei aan definities, in kaart 
gebracht en geanalyseerd door Schmid 
(Schmid 2010, 2011, 2013, 2015, 2017). 
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In navolging van Sageman wordt die 
discussie hier niet herhaald.33 Aange-
sloten wordt bij de begripsbepaling in 
het Nederlandse strafrecht. Daarin 
komt ‘terrorisme’ niet voor als delict 
maar wel kent de Wet terroristische 
misdrijven, het ‘terroristisch oogmerk’. 
Dat houdt in dat voor delicten die met 
terroristisch oogmerk zijn gepleegd de 
strafmaat hoger is; ook zijn enkele 
gedragingen die met dat oogmerk 
worden gepleegd, als terroristisch 
misdrijf strafbaar gesteld. Het zich als 
jihadist bij de strijd in Syrië aansluiten 
ziet het strafrecht als zo’n misdrijf.34 In 
die strafrechtelijke zin gaat het onder-
zoek dus over terroristen.

Het onderzoek brengt in kaart wat de 
achtergronden zijn van mensen die 
zogezegd ‘radicaliseerden’ tot Syri-
eganger. Er wordt in de literatuur een 
onderscheid gemaakt tussen radicali-
sering in opvattingen en radicalisering 
in gedrag. Sageman definieerde in 
2004 radicalisering als “het proces dat 
mensen op het pad naar terrorisme 
zet”. Bouhana en Wikström geven 
definities (2011, p.6) 35 en stellen dat 
radicalisering neerkomt op het verwe-
ven van morele regels die daden van 
terrorisme ondersteunen en aanmoedi-

33  Sageman geeft geen definitie: “Rather than spending time searching for a definition that will satisfy everyone, let us simply identify the subjects of this study. They are the men 

responsible for the September 11, 2001, attacks and all those who, like them, threaten the United States and the west on behalf of a larger community, the vanguard trying to establish 

a certain version of an Islamist utopia” (Sageman 2008, p.15). 

34  Artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht definieert het als volgt: “Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land 

ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, 

constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.” Artikel 83b definieert een aantal artikelen die 

een terroristisch misdrijven kunnen ondersteunen, zoals werven voor de jihad (artikel 205 lid 3 WvSr). Zie ook de memorie van toelichting bij de Wet terroristische misdrijven  

(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28463-3.html).

35  Bouhana en Wikström (2011, p.6) geven definities voor de verschillende termen: 

“Terrorism is a crime carried out as a method of creating fear and intimidation with the aim of reaching political or social objectives. Radicalisation is the process by which an individual 

acquires the propensity to engage in acts of terrorism.”

36  De meeste mensen die radicaliseren worden uiteindelijk geen terrorist – dat is een reden waarom het groepsproces zo belangrijk is (Sageman, 2008, p.22), en hij vindt daarom dat 

achtergrondfactoren en macrovariabelen van ondergeschikt belang zijn. Bouhana en Wikström, zoals bleek, nemen zowel achtergronden als het groepsproces mee. McCauley & 

Moskalenco (2017) stellen een Two Pyramids model voor. In het verleden was er sprake van één ‘piramide’ van radicalisering (met fasen van radicalisering waarbij een steeds kleinere 

groep steeds radicaler wordt), maar nu onderscheiden zij radicalisering van gedrag van die in attitudes.

37  Pauwels (2014, p.17) stelt in navolging van Schmid (2013): “Defined this way, extremism leaves no place for diversity or compromise. Violence is always accepted as a legitimate means 

to obtain and hold on to political power, which manifests itself either in violent attitudes or violent actions or both. This means that the distinction between extremism and violent 

extremism is not useful and redundant. Although violence is not always used by every extremists, a positive identification with violent methods is always present.”

38  Baughman Shively e.a. (2016) vonden in post-mortem onderzoek aan hersenen van veteranen die zelfmoord hadden gepleegd, aanwijzingen dat gedrag dat met PTSS wordt 

geassocieerd, in sommige gevallen mogelijk herleidbaar is tot weefselschade die optreedt na herhaalde blootstelling aan de drukgolf die optreedt bij een explosie – de term shell shock 

lijkt adequater dan lange tijd gedacht.

gen (idem, p.20). Dat aanmoedigen kan 
natuurlijk in woord en geschrift, maar 
kan ook blijken uit gedrag. Het zich 
aansluiten bij jihadistische strijdgroe-
pen die zich schuldig maken aan 
terrorisme, of de wens dit te doen, is te 
zien als blijk dat een persoon radicaal is 
in gedrag. 

Radicalisme is niet altijd gewelddadig 
of ondemocratisch,36 maar mensen 
kunnen radicaliseren naar gewelddadig 
extremisme en dan kun je, aldus 
Pauwels, spreken van ‘gewelddadige 
radicalisering’. De term extremisme 
staat voor de overtuiging dat geweld 
tegen vreedzame andersdenkenden is 
toegestaan; de extremist die de daad 
bij het woord voegt, noemen we een 
‘gewelddadig extremist’.37 De term 
‘gewelddadig extremisme’ (violent 
extremism, VE) wordt veel gebruikt in 
plaats van ‘terrorisme’. 

In het onderzoek gaat de aandacht 
wederom uit naar psychische proble-
men, de verzamelterm voor problemen 
met de geestelijke gezondheid die 
samengaan met lijden van een persoon, 
of die tot gedrag leiden dat een risico 
voor de persoon of diens omgeving 
oplevert. Op grond van de HCR wordt in 

dit onderzoek zoals bleek gekeken naar 
de psychische problemen die tot 
uitdrukking komen in ernstige stoornis-
sen, persoonlijkheidsstoornissen en 
problematisch middelengebruik. 
Psychosociale problemen zijn te 
omschrijven als de psychische klachten 
die samenhangen met invloeden uit de 
sociale omgeving. Zo kan een scheiding 
leiden tot stress bij de scheidende 
partijen en de kinderen, die zich kan 
uiten in cognitieve en gedrags-
problemen. Tegenwoordig wordt ook 
wel gesproken van biopsychosociale 
problemen, om de rol van de fysieke 
achtergrond van geestelijke gezond-
heid, ook als mediator van sociale 
ervaringen, tot uitdrukking te brengen 
(Cornet 2017, p.14). Het ‘biologische’ 
staat voor de fysieke, neurologische 
aspecten van geestelijke gezondheid. 
Het omvat aangeboren kenmerken 
(genetische aanleg en invloeden tijdens 
de zwangerschap) en verworven fysieke 
eigenschappen (denk aan ontregeling 
van het hormonale stresssysteem door 
trauma, of aan hersenletsel door een 
tumor of fysiek geweld).38 Psychische 
problemen zijn dus steeds de uitkomst 
van een wisselwerking tussen neuro-
biologische processen en ervaring.

19

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28463-3.html


Bronnen
Voor het onderzoek zijn dezelfde 
databases gebruikt als in de eerste 
ronde en ook de wijze van raadplegen 
was dezelfde. De databases zijn:

• BVI-IB / Blue Spot Monitor (BSM): 
deze twee systemen geven online 
toegang tot processen-verbaal van 
vooral de regionale eenheden en 
bevatten daarnaast overzichten 
van persoonsgegevens; ze zijn 
grotendeels identiek maar BSM is 
wat gebruiksvriendelijker. Proces-
sen-verbaal zijn in pdf te openen. 
Ze gaan tot maximaal vijf jaar 
terug, gerekend vanaf het moment 
van raadplegen. In BSM staan 
behalve de PV’s ook overzichten 
met eventuele criminele antece-
denten. In BVI-IB staat daarnaast 
de adreshistorie van personen die 
met justitie in aanraking zijn 
geweest (net als in JD-Online).

• In het recherchesysteem van Team 
CTER komen in beginsel de 
relevante gegevens uit de eenhe-
den terecht, naast die van partner-
organisaties; hier is meer summier 
gebruik van gemaakt.

• JD-Online: een justitiële database, 
waarin te zien is welke zaken 
hebben geleid tot een vervolging, 
en de uitspraak van de rechter. Per 
persoon resulteert dit in een 
overzicht van zaken en vonnissen. 
De overzichten zijn nogal eens een 
zoekplaatje omdat soms verschil-
lende zaken bijeen worden 
genomen, er soms hoger beroep is 
aangetekend waardoor er verschil-
lende vonnissen zijn en vaak 
sommige onderdelen van een 
tenlastelegging wel tot een 
veroordeling leiden en andere niet. 
JD-Online stelt wel in staat snel te 

39  In criminologisch onderzoek naar ACEs gebruiken onderzoekers vaak een tweepuntsschaal – een eigenschap is wel of niet aanwezig (zie bijvoorbeeld Oliveira 2017). ACE-onderzoekers 

gebruiken data uit gestructureerde interviews met grote aantallen jonge delinquenten (Baglivio e.a.  2014), waardoor er minder ambiguïteit zal zijn dan in de politiedata waar in de 

voorliggende rapportage mee is gewerkt.

zien of iemand voor moest komen 
en hoe sommige zaken afliepen. 
Het samenstellen van een geag-
gregeerd overzicht van definitieve 
uitspraken is echter niet goed 
mogelijk.

• GBA. De gemeentelijke basis-
administratie geeft behalve 
adresgegevens ook de mogelijk-
heid gezinssamenstellingen te 
achterhalen. 

• Overige politie-informatie: als 
medewerker van het Team CTER 
staat de onderzoeker in contact 
met collega’s binnen de politie die 
vaak jaren ervaring hebben op het 
terrein en die hem op het spoor 
hebben gezet van veel gegevens, 
ook bijvoorbeeld in recherchesys-
temen.

Procedure
De wijze van dataverzameling is dus 
dezelfde als in de eerste ronde, maar de 
procedure is op een paar punten aange-
past. 

• Ten eerste, in plaats van dat een 
subject wordt toegewezen aan één 
van de categorieën (A, B, C) of 
subcategorieën (A1, A2, B1, B2, B3 
en C) wordt nu per individu een 
score in elk van de drie categorieën 
bepaald. 

• Ten tweede, wanneer de informatie 
die de uitkomst bepaalt vooral 
kwalitatief is, wordt bij het bepalen 
van een score een driepuntsschaal 
gebruikt: 
0 = niet aanwezig of niet  
 aangetroffen 
1 = in enige mate aanwezig of   
 aangetroffen 
2 = duidelijk aanwezig.

  

In eerdere versies van de HCR werd 
eveneens een driepuntsschaal gebruikt, 
maar in versie 3 gebruikt men een 
vijfpuntsschaal. Er zijn voor- en nadelen 
aan elke keuze. Een vijfpuntsschaal 
geeft meer ruimte voor nuance, maar 
suggereert al snel meer nauwkeurig-
heid dan er is, in ieder geval in het 
voorliggende onderzoek. Een drie-
puntsschaal geeft wel iets meer nuance 
dan een tweepuntsschaal, die gegeven 
de aard van de data niet goed is te 
verdedigen.39 Uitspraken van bijvoor-
beeld familieleden dat een subject een 
bepaalde aandoening heeft, kunnen 
niet voetstoots worden aangenomen. 
Wanneer er geen ondersteunende 
informatie is, scoort het individu op het 
betreffende onderwerp dus een ‘1’: het 
is aangetroffen, maar er is een zekere 
mate van onzekerheid. Wanneer er wel 
ondersteunende informatie is dan kan 
een ‘2’worden toegekend.

• Ten derde, de categorieën worden 
iets anders afgebakend. Binnen 
Categorie A stond A1 voor de 
subjecten bij wie geen probleem-
gedrag of psychische stoornissen 
waren gevonden en A2 voor 
degenen voor wie dat ook gold 
maar bij wie wel een problemati-
sche sociale achtergrond was 
gesignaleerd; nu de HCR wordt 
aangehouden, staat Categorie A 
voor ‘aanpassings- of levenspro-
blemen’. Categorie B wordt 
beperkt tot criminaliteit, waar die 
in de eerste ronde stond voor een 
ruimere categorie, ‘gedragsproble-
men’. In de eerste ronde werd B 
onderscheiden in drie niveaus 
maar nu wordt omgerekend naar 
een score van 0, 1 of 2. Categorie C 
omvatte in de eerste ronde alleen 
bevestigde gevallen van een 
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diagnose van een psychiatrische 
aandoening. Nu wordt ook hier het 
onderscheid gehanteerd tussen 
niet, in enige mate en duidelijk 
aanwezig. Dat betekent dat 
gevallen die in ronde 1 in Categorie 
B3 kwamen, nu eerder onder C 
vallen, in wat nu dus C1 wordt. 
Categorie C omvat in navolging 
van de HCR en psychiatrische 
classificaties, in deze tweede 
ronde ook problematisch midde-
lengebruik.

Aanvankelijk werden totaalscores 
beoogd, waarbij de scores op A, B en C 
zouden worden gesommeerd en elk 
individu ergens op een range van 0 tot 
6 kon scoren. Daar is vanaf gezien 
omdat vooral Categorie A zo veel 
variabelen omvat dat het samenpersen 
van resultaten tot een eindscore van 0, 
1 of 2, te veel informatieverlies en 
vertekening op zou leveren.40 Er is dus 
ook geen totaalscore berekend. 

Beperkingen
Het onderzoek heeft te maken met 
verschillende beperkingen:

• Controleerbaarheid

De onderliggende data zijn voor 
niet-geautoriseerde buitenstaanders 
niet te controleren. Dat is wetenschap-
pelijk niet bevredigend, maar het 
alternatief is dat er niet gepubliceerd, of 
zelfs in het geheel geen onderzoek 
gedaan kan worden. 

• Missing values en bias

De missing values zijn vooral het gevolg 
van het feit dat wijkteams en recherche 
andere doelstellingen hebben dan 
politieonderzoekers; zij zijn dus niet 
altijd primair geïnteresseerd in dezelfde 

40  Het wisselde per variabele hoe compleet de data waren, een bekend probleem in terrorismeonderzoek. Jasko, LaFree en Kruglanski onderzochten gewelddadige extremisten en  konden 

voor sommige variabelen tot bij 92% van de subjecten geen score bepalen (Jasko e.a. 2016, p.7-8). Zie ook Hoofdstuk 2.

variabelen. De sociale omstandigheden 
van individuen hebben de belangstel-
ling van wijkteams, maar worden niet 
apart bijgehouden. Het beeld van een 
individu kan daardoor fragmenteren tot 
momentopnamen. Denk bijvoorbeeld 
aan informatie over het onderwijs dat 
een subject volgt – dan staat in een PV 
dat iemand op zeker moment in het 
tweede jaar van het VMBO zit, maar is 
in latere stukken niet te vinden of de 
opleiding is voltooid. Dit verschilt van 
geval tot geval. Die variatie is daarbij 
niet helemaal willekeurig, want er is een 
zekere systematische vertekening of 
bias die samenhangt met het gebruik 
van politie-informatie. Bij subjecten met 
criminele antecedenten is er niet alleen 
relatief veel informatie over criminele 
activiteiten, maar ook over hun 
achtergronden, bijvoorbeeld in verho-
ren. Zij krijgen ook eerder de wijkagent 
op bezoek dan mensen die niet als 
crimineel of overlastgevend in beeld 
komen. 

• Geen medische dossiers en geen 
diagnose

Het vaststellen van stoornissen is het 
werk van de psychiatrie en bij het 
aanwijzen van gedragsproblemen en 
stoornissen kan uiteraard geen gebruik 
worden gemaakt van medische 
dossiers. Laat duidelijk zijn dat ook in 
deze tweede ronde de onderzoeker niet 
zelf diagnosticeert. Er wordt slechts 
overgenomen wat naar voren komt in 
de bronnen. Daarin staat regelmatig 
informatie over geestelijke gezondheid 
– al was het maar omdat de politie nu 
eenmaal veel met ‘verwarde personen’ 
te maken krijgt en dan samen met 
ggz-professionals optrekt. Informatie 
over geestelijke gezondheid komt ook 
naar voren in verslagen van verhoren 
van subjecten en gesprekken met 

personen in hun omgeving, in rapporta-
ges waarin de politie mensen bij 
jeugdzorg voordraagt, in vonnissen en 
adreshistories. 

• Incompleetheid

Een andere beperking betreft de 
incompleetheid van verschillende 
bronnen. Ten eerste is het zo dat PV’s in 
BVI-IB en Bluespot Monitor tot vijf jaar 
voor de datum van raadplegen terug-
gaan. Het onderzoek is echter vooral 
gericht op wat er aan radicalisering 
vooraf ging. Dat kan een probleem 
worden indien een subject meer dan vijf 
jaar geleden is geradicaliseerd, of 
sowieso al wat ouder is. Voor HKS bleek 
iets vergelijkbaars te gelden omdat 
hierin niet consequent de informatie uit 
HALT-trajecten is ondergebracht. 
Daardoor ontbreken in vermoedelijk 
veel gevallen de antecedenten uit de 
vroege jeugd. HKS bleek in een aantal 
gevallen hoe dan ook incompleet. 
Gegevens uit deze belangrijke bronnen 
zijn dus vaak onvolledig. Aan de andere 
kant, wat wel is gevonden, geeft altijd 
een ondergrens. 

• Geen casusbeschrijvingen

Individuele casusbeschrijvingen 
kunnen laten zien hoe verschillende 
factoren in concrete gevallen in elkaar 
grijpen, maar combinaties van factoren 
zijn vaak specifiek voor een persoon en 
zouden tot herkenbaarheid kunnen 
leiden, wat niet is toegestaan. 

• Geen controlegroep

Sageman merkte op dat het vaststellen 
of een bepaald kenmerk, of een 
combinatie van kenmerken het gebruik 
van een controlegroep vereist (2004, 
p.69). In dit onderzoek is een controle-
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groep van burgers die niet bij de politie 
in beeld zijn echter niet samen te 
stellen of te onderzoeken als de 
subjecten op de LOP-lijst. Wel zijn, net 
als in de eerste ronde, scores op 
sommige variabelen te vergelijken met 
base rates – landelijke gemiddelden, 
waar mogelijk verbijzonderd voor 
specifieke groepen (bijvoorbeeld 
dezelfde leeftijdscategorie of herkomst-
groep). Waar het gaat om subgroepen 
binnen de onderzoekspopulatie geldt 
dan wel dat naarmate die kleiner zijn, 
de onzekerheid over de significantie 
van een verschil groter wordt. Een 
analyse van subgroepen is voorzien 
voor een volgende fase. Als vuistregel 
voor nu geldt dat verschillen tussen 
subgroepen van meer dan twintig 
procentpunt, als indicatie gelden dat 
een verschil betekenisvol is.

• Geen beschermende factoren

Een punt dat met alle andere samen-
hangt, is de factor tijd en capaciteit. 
Een beperking die hier het gevolg van 
is, is dat niet is gekeken naar ‘bescher-
mende factoren’, kenmerken die de 
effecten van risicofactoren kunnen 
beperken. De HCR wijst op het belang 
van beschermende factoren, maar 
neemt die evenmin mee. De afwezig-
heid van een risicofactor kan een 
indicatie zijn van de aanwezigheid van 
een beschermende, maar dat zal 
natuurlijk niet altijd zo zijn.

Mogelijkheden
De beperkingen zijn reëel maar het 
onderzoek biedt ook mogelijkheden die 
er in ander onderzoek niet altijd zijn:

• Complete onderzoekspopulatie

Ten eerste zijn gegevens gebruikt van 
een complete groep Syriëgangers die 
op zeker moment bij de politie in beeld 
was - de complete onderzoekspopulatie 
op dat moment. Daardoor kunnen 
groepsgemiddelden worden gepresen-

teerd zonder dat een significantietoets 
hoeft te worden gedaan. De uitkomsten 
over ten minste een aantal variabelen 
kunnen worden vergeleken met elders 
gepubliceerde base rates voor min of 
meer vergelijkbare groepen. 

• Gesloten bronnen en ‘harde’ 
informatie

De gebruikte bronnen zijn normaliter 
gesloten voor wetenschappelijk 
onderzoek. Daardoor zijn er voor een 
aantal variabelen veel minder missing 
values dan in terrorismeonderzoek 
gebruikelijk is. Dit geldt in het bijzonder 
waar geput kon worden uit de GBA en 
de criminaliteitsregistraties. Deze 
bronnen hebben hun eigen tekort-
komingen maar ze zijn de ‘hardste’ die 
er zijn.

• Unieke ‘zachte’ informatie

Een deel van het materiaal is op een 
andere manier tamelijk uniek te 
noemen. In systemen als BSM staan 
onder meer processen-verbaal van 
verhoren van uitreizigers in de tijd dat 
zij nog niet waren geradicaliseerd en 
soms ook hun familieleden. Verhoren 
zijn een interessante bron. Ze beginnen 
vaak met een ‘sociaal’ deel, waarin de 
verdachte wordt gevraagd naar zijn of 
haar leefomstandigheden: situatie 
thuis, opleiding, werk, geestelijke en 
lichamelijke gezondheid, gebruik van 
middelen, en eventuele eerdere 
veroordelingen. Naar mate van 
spraakzaamheid van de verdachte, 
geven verhoren een eerste indruk van 
wat er bij iemand zou kunnen spelen. 
Natuurlijk is wat mensen vertellen niet 
zonder meer geloofwaardig, maar dat 
valt voor een deel te controleren.

Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken staan de 
resultaten van het onderzoek. In 
Hoofdstuk 2 volgt eerst een bespreking 
van de literatuur. Er verschijnt echter 
zeer veel en omwille van de ruimte 
wordt de bespreking grotendeels 
beperkt tot de Nederlandse empirische 
literatuur en wat die stelt over de 
achtergronden van jihadisten. Daarna 
worden in de hoofdstukken 3 tot en 6 
de uitkomsten van het onderzoek 
gepresenteerd, achtereenvolgens  
de demografische achtergronden 
(Hoofdstuk 3), de levensproblemen 
(Hoofdstuk 4), de criminaliteit (Hoofd-
stuk 5) en de problemen met de 
geestelijke gezondheid (Hoofdstuk 6). 
Aan het eind van ieder hoofdstuk 
worden de voornaamste uitkomsten 
opgesomd. Hoofdstuk 7 bevat de 
samenvatting van het gehele onder-
zoek; het wordt afgesloten met een 
discussie over de vraag wat de uitkomst 
kan betekenen voor onderzoek en 
aanpak.
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Empirisch 
onderzoek: een 
tussenstand



Inleiding

In dit hoofdstuk wordt onderzoeksvraag 
1 beantwoord: in hoeverre bevestigt 
eerder empirisch onderzoek onder 
Nederlandse jihadisten het beeld van 
diversiteit en normaliteit? De bespre-
king volgt de drie categorieën uit de 
HCR.20, die ook in de volgende 
hoofdstukken aan bod komen: aanpas-
sings- en levensproblemen, criminali-
teit en problemen met de geestelijke 
gezondheid. Het accent ligt op empi-
risch onderzoek onder Nederlandse 
jihadisten. De auteur heeft er naar 
gestreefd alle studies mee te nemen, 
waarin onderzoekers eigen data 
presenteren aangaande deze jihadis-
ten; het aantal van die studies is 
beperkt en er kan niet veel gemist zijn. 
Buitenlands empirisch onderzoek komt 
aan de orde waar dat logisch lijkt. 
Beleidsrapporten en meer theoretische 
literatuur komen alleen terloops voorbij; 
niet omdat deze oninteressant zouden 
zijn, maar omdat er zo veel verschijnt 
dat er niet in kort bestek recht aan valt 
te doen. 

Aanpassings- en 
levensproblemen

De verzameling van achtergrondken-
merken die te maken hebben met de 
persoonlijke en maatschappelijke 
ontwikkeling van individuen, is in 
Hoofdstuk 1 aangeduid met de term 
‘aanpassings- en levensproblemen’. De 
categorie is breed en heeft betrekking 
op ontwikkelingen in de jeugd van 
personen en hun latere functioneren in 
de zin van het onderhouden van sociale 
relaties en het verwerven van opleiding 

41  Feddes, Nikolson en Doosje  spreken hier van ‘triggerfactoren’, die personen op extremistisch pad kunnen zetten. Feddes e.a. (2015).

42  “The young men in the sample group have intermediate to high education levels. Still, it is remarkable how many have dropped out of school: half had broken off their education before 

completion. Four of the six MBO students and two of the six higher education students had dropped out of school. Two were still studying at institutions of higher education, and two 

stated that they were thinking about starting school again the next school year. We do not know whether the others were considering going back to school. Four are still in secondary 

education” (Slootman & Tillie 2006, p.83).

en werk. In deze paragraaf komt naar 
voren wat empirisch onderzoek hierover 
vond.

In een vroege studie, Strijders van eigen 
bodem, spraken Buijs, Demant en 
Hamdy met praktijkdeskundigen en  
zij hielden “diepte-interviews met 16 
Marokkaanse moslimjongen die 
democratisch actief zijn en met 22 
Marokkaanse jongeren die vormgeven 
aan orthodoxe en radicale varianten van 
de islam in Nederland” (2006, p.21). 
Het onderzoek gaf een beeld van de 
achtergrond en beweegredenen van 
Marokkaanse jongeren die verschil-
lende varianten van het Salafisme 
aanhingen, maar het ging niet per se 
om jihadisten. De auteurs gingen ook in 
op achtergrondkenmerken. Culturele en 
religieuze verschillen en al dan niet 
ervaren discriminatie, bevorderden 
volgens Buijs e.a. de ontvankelijkheid 
voor simpele radicale boodschappen 
(idem, p.212-216). Salafisten waren 
meestal ‘wedergeborenen’, dat  
wil zeggen, jongeren uit niet sterk 
religieuze gezinnen, die het geloof 
hadden ‘herontdekt’. Onder de 
respondenten van Buijs e.a. waren 
hoog- en laagopgeleiden, maar de 
democratisch actieve jongeren waren 
vaker hoger opgeleid, terwijl 80% van 
de Marokkaanse jeugd op het VMBO 
zat, met een oververtegenwoordiging in 
de lagere leerwegen. De onderzoekers 
vermoedden dat er twee varianten 
waren onder radicalen, de “getto- 
variant” en de “toegenomen 
verwachtingen”-variant. De stap naar 
radicalisering volgde op een periode 
van existentiële twijfel, soms ook door 
een breukpunt of ingrijpende gebeur-
tenis in het persoonlijk leven.41 Niet-
temin was Buijs e.a. geen onderzoek 

bekend dat de populaire notie beves-
tigde dat veel extremisten uit gebroken 
gezinnen zouden komen (idem, 
p.244-245).

In 2006 verscheen tevens een publica-
tie van Slootman en Tillie, die naast 
literatuuronderzoek en onderzoek 
onder minderheden ook een veldstudie 
in Amsterdam bevatte. Het veldonder-
zoek betrof twaalf salafi-jihadi’s, van 
wie zij er acht interviewden. Wat het 
onderwijsniveau betrof, stelden de 
onderzoekers dat er zowel lager als 
hoger opgeleiden waren, maar dat 
vooral opviel dat de helft zijn school 
niet afmaakte.42 

In opdracht van het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WODC) van het ministerie van Justitie 
zijn in het kader van de zogeheten 
‘jihadismemonitor’ twee grote empiri-
sche studies uitgevoerd. De eerste is 
De Poot en Sonnenschein e.a. (2009), 
Jihadistisch terrorisme in Nederland. 
De onderzoekers kregen toegang tot 12 
afgesloten rechercheonderzoeken uit 
de jaren 2001-2005, waarin 113 
subjecten naar voren kwamen, onder 
wie de leden van de Hofstadgroep. De 
Bie breidde in zijn proefschrift How 
Jihadist Networks Operate (2016) de 
jihadismemonitor uit tot een analyse 
van 28 rechercheonderzoeken, over de 
periode 2000-2013. De onderzoeks-
populatie was gegroeid tot 209 
personen (verdachten en de meer 
perifere sympathisanten). Van hen 
probeerden er 51 ooit uit te reizen.

De twee monitorstudies toonden dat  
de meeste Nederlandse jihadisten 
maatschappelijk niet erg succesvol 
waren. In een artikel dat De Bie schreef 
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met De Poot en Van der Leun (De Bie 
e.a. 2015, p.10) bleek namelijk dat:43

(…) based on information about 
education, employment, and criminal 
history, most subjects in this study were 
found to have a low socio-economic 
status in all three episodes. Despite the 
fact that jihadists are often depicted as 
well educated, Table 2 shows that many 
subjects dropped out during or right 
after secondary school. Their employ-
ment history consists mainly of 
low-paid and untrained jobs in call-
centers, supermarkets, security jobs, 
and gardening stores. They are mostly 
temporarily employed, and some 
receive a monthly state benefit.

De 209 subjecten uit het onderzoek van 
De Bie keerden in 2017 terug in 
onderzoek van Ljujic, Van Prooijen en 
Weerman (criminologen van het NSCR, 
het Nederlands Studiecentrum voor 
Criminaliteit en Rechtshandhaving van 
de Vrije Universiteit). Het NSCR kreeg 
toestemming van het Openbaar 
Ministerie om de geanonimiseerde 
gegevens van deze subjecten te 
vergelijken met die van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) 
aangaande de sociaaleconomische 
achtergrond en gegevens van geweld-
dadige delinquenten in de verdachten-
registratie HKS (n=3.499). Op basis 
van deze grote dataset en controle-
groep vonden zij dat 68% van geweld-
dadige delinquenten en 63% van de 
jihadismeverdachten en -sympathisan-
ten slechts lagere school had (geen 
voltooide middelbare school) en dat 
ruim 93% van de gewelddadige 
delinquenten en 64% van de jihadi 
sympathisanten werkloos was op het 
moment dat zij hun delict pleegden 

43  Zie ook De Bie (2016, p.104-106).

44  Deze groep omvat naast jihadisten, onder meer ook personen die betrokken waren bij de PKK of de LTTE (de ‘Tamil Tijgers’), maar subgroepen waren in de geanonimiseerde 

persoonsgegevens moeilijk te onderscheiden anders dan door personen op grond van herkomstlanden tot een groep te rekenen (Thijs e.a. 2018, p.89). Bij het Team CTER is bekend dat 

de niet-jihadistische verdachten in de regel een wat ander profiel hebben dan Syriëgangers (leeftijd, etniciteit, migratiegeschiedenis, rol in organisaties).

(Ljujic e.a. 2017, p.163). Thijs,  
Rodermond en Weerman deden  
een vervolgstudie naar een andere 
complete onderzoekspopulatie, 
namelijk alle personen die terrorisme-
verdachte zijn geweest sinds de 
invoering van de Wet terroristische 
misdrijven van 2004.44 Van 279 van de 
353 verdachten konden de gegevens 
worden gematcht met data van het CBS 
(p.25). Het onderzoek bevestigde voor 
deze breder samengestelde groep het 
beeld uit Ljujic e.a. (2017). Het bleek 
(Thijs e.a. 2018, p.75): 

dat slechts vier procent van de ver-
dachten een vorm van hoger onderwijs 
heeft afgerond. Ongeveer twee derde 
van de groep voltooide enkel lager 
onderwijs. De helft van de verdachten 
had een baan in het jaar voor de 
verdenking, de rest had een uitkering of 
geen inkomen. Kortom, over het geheel 
genomen gaat het om een groep 
verdachten met een relatief slechte 
sociaaleconomische positie. Uit  
een vergelijking met de algemene 
Nederlandse populatie komt dit ook 
duidelijk naar voren: verdachten van 
een terroristisch misdrijf zijn relatief 
vaak laagopgeleid, zonder ‘start-
kwalificatie voor de arbeidsmarkt, en 
zonder werk of inkomen. De groep lijkt 
wat dit betreft sterk op verdachten van 
misdrijven in het algemeen: ook zij 
hebben gemiddeld gesproken een 
relatief slechte sociaaleconomische 
positie. Dit betekent dat de risico-
factoren voor terroristische misdrijven 
deels niet specifiek zijn, maar gedeelte-
lijk overlappen met die voor traditionele 
vormen van criminaliteit. Het gaat deels 
om daders met een vergelijkbare 
achtergrond.

Met uitzondering van dit laatste rapport 
zijn de bovenstaande studies analyses 
van de salafi-jihadisten die in beeld 
kwamen vóór het afreizen naar Syrië 
begon. Dat geldt ook voor het proef-
schrift van Schuurman (2017), die 
eveneens gebruik kon maken van 
politiedossiers, maar nu specifiek die 
met betrekking tot de Hofstadgroep 
(periode 2002-2005, dus zijn dossiers 
en die van het WODC overlappen). Zijn 
bevindingen komen nog aan bod.

Ook over de Syriëgangers verschenen 
inmiddels diverse empirische studies. 
De Koning e.a. verrichtten antropolo-
gisch veldonderzoek binnen de 
jihadistische netwerken waar later 
diverse personen uit zijn afgereisd. Dat 
geeft een unieke inkijk in de actie- en 
reactiepatronen tussen netwerken en 
overheid. Achtergrondkenmerken of 
oorzaken van radicalisering waren 
echter niet het onderwerp van onder-
zoek (De Koning e.a. 2014, p.380). 

Van San onderzocht de achtergronden 
van zeventien Belgische en Nederlandse 
bekeerlingen. De uitkomsten sluiten 
aan bij die van het eerdere onderzoek 
(Van San 2015, p.54):

The converts introduced in this 
Research Note were all under the age of 
thirty, came from lower- or lowermid-
dle-class socio-economic backgrounds 
and had a low or medium level of 
education. Many of them, especially the 
girls, had a problematic childhood and 
adolescence. A common theme 
throughout their lives is that almost all 
of them were, in one way or another, 
abandoned by their fathers at a young 
age. Most of them used alcohol and 
drugs as teenagers and frequented 
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nightclubs, while some of them were 
involved in prostitution or petty crime. 
Their conversion was often a means to 
escape their former lifestyles. Some 
girls left for Syria because they thought 
their sins would be forgiven. Others left 
because they fell in love with a fighter.

Het rapport Formers and Families  
over voormalige extremisten en hun 
families, behandelt een deelstudie over 
Nederland elf personen, onder wie drie 
voormalige extremistische moslims 
(Sieckelinck & De Winter 2015, p.29). 
Dat is weinig, net als het vijftal manne-
lijke jihadisten in een artikel van 
Weggemans, Bakker en Grol uit 2014; 
dit was wel een van de eerste publica-
ties over Syriëgangers. Het onderzoek 
was gebaseerd op achttien interviews 
met mensen in hun sociale omgeving 
en informatie uit open bronnen. 

Kleine studies kunnen inzicht bieden in 
individuele trajecten van radicalisering 
of uitreizen, maar aangezien er honder-
den jihadisten zijn, is voorzichtigheid 
geboden wanneer men op deze basis 
gaat generaliseren. Als voorbeeld kan 
het in Hoofdstuk 1 genoemde Bakker en 
Grol (2017) dienen: Nederlandse 
jihadisten. Van naïeve idealisten tot 
geharde terroristen. Zij concluderen dat 
“de Nederlandse jihadist niet bestaat”; 
de onderzochte personen bleken naar 
achtergrond zeer divers. De onderzochte 
groep bestaat uit twaalf personen, 
waaronder “personen met een relatief 
hoge opleiding of [ze komen] door-
gaans uit families die beslist niet tot de 
allerarmste in hun omgeving gerekend 
kunnen worden.” Ook zijn “onder hen 

45  Zie (ook) Bakker (2017, p.51). 

46  Een probleem is dat de onderzochte individuen ook werden geselecteerd op diversiteit. Niet alleen het streven naar een breed palet bepaalde de samenstelling van de steekproef, maar 

ook of men toegang had tot contacten. Een zelfde procedure volgden Weggemans e.a. (2014, p.103). 

47  “(…) opvallend blijft hoeveel van de beschreven personen te maken hadden met ernstige problemen in hun jeugd. In politiekringen stonden sommige families van jihadisten bekend als 

gevallen waar ‘veel van veel’ speelde. Maar in welke mate dat uiteindelijk hun levenspad beïnvloed heeft is moeilijk te zeggen. Mogelijk waren ze vatbaarder voor radicaal gedachtegoed 

en rekrutering” (Bakker & Grol, 2017). 

48  https://dwh.hcss.nl/apps/ftf_monitor/

zowel sterke, succesvolle personen als 
figuren van wie het leven gekenmerkt 
wordt door achterstand en tegenslag.” 
De auteurs concluderen daarom “dat er 
sprake is van een grote diversiteit” en 
“dat toch vooral verschillen tussen de 
jihadisten (opvallen)”.45 Het blijft echter 
lastig te beoordelen hoe representatief 
de onderzochte twaalf zijn.46 Overigens 
vonden de auteurs niet alleen verschil-
len, maar ook overeenkomsten tussen 
de jihadisten, namelijk een problemati-
sche gezinsachtergrond en die kan, 
aldus de auteurs, samenhangen met 
hun vatbaarheid voor radicaal gedach-
tegoed.47

In enkele studies verwijzen Nederlandse 
onderzoekers naar een database waarin 
open-brongegevens zijn verwerkt over 
grotere aantallen subjecten. De 
database is aan de Universiteit Leiden 
eerst gevuld door Nederlandse en 
Belgische studenten (De Bont 2015, 
p.33) en later waarschijnlijk vooral door 
Bergema. De variabelen zijn ontleend 
aan Sageman, die ook Bakker in eerder 
werk aanhield (2006 en 2010). De data 
komen uit open bronnen: mediabericht-
geving, interviews en overheidsdocu-
menten. Het streven is om over zoveel 
mogelijk jihadisten uit verschillende 
herkomstlanden, gegevens bijeen te 
brengen. Zo kan inderdaad een 
database groeien die in staat stelt 
uitspraken te doen over de populatie; 
het vergelijken van groepen uit verschil-
lende landen kan een interessante 
aanvulling zijn, omdat het meeste 
onderzoek nationaal is gericht. 
Bergema heeft de gegevens inmiddels 
publiekelijk beschikbaar gemaakt.48 

Hieronder en in de volgende twee 
paragrafen komen bevindingen uit deze 
database aan de orde, zoals die te 
vinden zijn in Bakker en De Bont (2016) 
en in Bergema en Van San (2017).

In Bakker en De Bont (2016) en 
Bergema en Van San (2017) komen de 
levensproblemen in de sfeer van 
opleiding en werk aan bod. Bakker en 
De Bont hadden gegevens over 370 
jihadisten (159 uit Nederland en 211 uit 
België). Bij verschillende variabelen 
vonden zij gegevens over enkele 
tientallen subjecten – zoals 30 van de 
159 Nederlanders in het geval van het 
sociale milieu; twee derde van die 30 
kwam uit lagere sociale milieus. Van 
32 van de 159 achterhaalden zij het 
arbeidsverleden; de werkloosheid 
onder deze 32 bedroeg 41%. De 
jihadisten bleken overwegend lager 
opgeleid en als ze al werk hadden, dan 
was dat aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt (Bakker & De Bont, 2016, 
p.843). Bergema en Van San vonden 
arbeidsgegevens over 48 van 217 
uitreizigers; van deze 48 waren er 18 
nog student (38%) en 8 hadden een 
parttime of fulltime baan (17%).  
De werkloosheid lag op 46%  (22 perso-
nen) (2017, p.16). Wanneer we hun 
cijfers vergelijken met gegevens van 
het CBS, dan zien we dat de werkloos-
heid onder de bekeken jihadisten 
ongeveer twee keer zo hoog was als 
onder de voornaamste vergelijkings-
groepen. De werkloosheid onder 
personen met een Marokkaanse 
achtergrond in de leeftijdscategorie van 
18-25 jaar was in 2015 23% en in de 
leeftijdscategorie van 25-45, 18%. 
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Onder de tweede generatie was de 
werkloosheid 22% CBS (2016, p.57). 
Deze studies bevestigen dus het beeld 
van een relatief zwakke sociaalecono-
mische achtergrond. Dit blijkt overigens 
geen Nederlandse of jihadistische 
eigenaardigheid. Het geldt om te begin-
nen ook voor de Belgische jihadisten 
(Coolsaet 2015, p.20):

In earlier times, terrorists originated 
from all segments of society, including 
well-off families and even the highest 
ranks. The current generation of foreign 
fighters from Belgium does not corres-
pond with this standard portrayal. No 
in-depth analysis of the socio- 
economic background of European or 
Belgian foreign fighters has yet been 
produced, but the available information 
indicates that a majority of these 
youngsters were indeed facing personal 
difficulties (including strained family 
relations, psychosocial hardship, early 
encounters with policy and justice), 
resulting in estrangement. Syria 
provides them with an escape from this, 
and an instant opportunity to go from 
zero to hero. The same also applies to 
those individuals that plan and perpe-
trate attacks in their home country, 
claiming to be part of IS, but without 
any operational link to the organisation.

De Noorse onderzoeker Hegghammer 
(2016, p.5) betwijfelt bovendien of het 
oudere beeld van de ‘terrorist uit de 
hogere sociale milieus’ ooit wel heeft 
geklopt. Volgens hem waren andere 
soorten extremisten evenmin maat-
schappelijk succesvol:

49  Ook in Zweden komen uitreizigers uit sociaal-economisch zwakke wijken (Thevselius 2016).

50  https://www.c-span.org/video/?291392-5/young-men-extremist-groups. Zie ook Kenning (2016a, 2016b en 2016c). In de media is Kenning bekritiseerd. Hogenboom merkt daarover op 

dat de kritiek steeds op de persoon is gericht, terwijl in onderzoek voor Kennings ideeën wel degelijk steun is te vinden (Hogenboom 2017). 

51  https://www.c-span.org/video/?291392-5/young-men-extremist-groups. Zie ook Kenning (2016a): “Despite appearances, despite the way the ideology appears and is talked about as a 

powerful infectious disease that takes over and infects minds, it’s always people who grip ideologies – not ideologies that grip people. All ideas, all beliefs, require a specific mind-set to 

act as their host. If the mind is not ready, not prepared, not open, to host an idea, the idea will not, can not, stick. This is another reason why it is a waste of time to argue with it. In turn 

-ideologies allow people to “grip” each other - to find a community of comrades, and of meaning – where before they most often had none. The misfits, the marginalized, those feeling 

distant from society, can acquire both meaning and community within the extremist experience – hence the increasing conversion of criminals into extremists.”

52  Voor vergelijkbare typologieën, zie Feddes e.a. (2015), Buijs e.a. (2006). De ggz-instelling, aangehaald in Weenink (2015) en Paulussen e.a. (2017) onderscheidde onder de mannen ten 

minste twee typen: ideologen en thrill seekers. Zie verder ook De Poot en Sonnenschein (2009), Bakker en Grol (2017).

We also know that other radical groups 
in Europe have drawn recruits from the 
lower classes. Neo-nazis in Europe are 
not known for their many high achiev-
ers. IRA members were overwhelmingly 
working class. A possible exception was 
the extreme leftist groups of the 1970s 
and 1980s, which had many students, 
but even they were less well-off than 
their reputation.

Eenzelfde beeld schetste Olivier Roy al 
in 2004 van de Franse jihadisten en 
met inbegrip van de bekeerlingen. Over 
bekeerlingen stelt Roy dat die vaak uit 
etnische minderheden afkomstig zijn, 
waaronder die met een Caribische 
achtergrond. De Franse bekeerlingen 
wonen net als de wedergeboren 
moslims overwegend “in impoverished 
neighbourhoods and are working-class 
dropouts”. 49 Zij vinden volgens hem in 
de radicale Islam “a truly non-racist 
environment. To convert to Islam today 
is a way for a European rebel to find a 
cause; it has little to do with theology” 
(Roy 2004, p.317-318). Wat dit laatste 
betreft vond ook Venhaus weinig 
ideologische bevlogenheid, in zijn 
onderzoek onder de meer dan 2.000 
buitenlandse strijders in Irak die hij daar 
onderzocht; deze groep bestond vooral 
uit strijders uit de islamitische wereld. 

50 Venhaus’ benadering is ontleend aan 
een interne studie van David Kenning, 
destijds hoofd Strategische Communi-
catie voor de coalitie in Irak, en met wie 
Venhaus samenwerkte in ‘psychologi-
sche operaties’ tegen jihadistische 
rekrutering. Onder jihadisten bleek 
frustratie de grote gemene deler. Het 

ging om mensen die “isolated, insula-
ted and confused” zijn. Zij waren niet 
actief gerekruteerd, maar hadden als 
het ware zichzelf gerekruteerd. 51 De 
aansluiting bij al-Qaida in Irak was de 
uitkomst van een “emotional struggle 
for purpose, direction, and identity that 
is common in adolescent development 
in most cultures” (Venhaus 2010, p.6). 
Net als andere onderzoekers vond 
Venhaus wel verschillende typen onder 
zijn subjecten, afhankelijk van wat zij 
precies ‘zochten’ (idem, p.1): wraak-
zoekers, statuszoekers, identiteits-
zoekers, en sensatiezoekers:52 

Potential recruits have an unfulfilled 
need to define themselves. Al-Qaeda’s 
ability to turn them to violence is rooted 
in what each seeks: Revenge seekers 
need an outlet for their frustration, 
status seekers need recognition, 
identity seekers need a group to join, 
and thrill seekers need adventure. 

Individuen kunnen verschillende 
eigenschappen van deze typen 
combineren, stellen Feddes e.a., maar 
het zwaartepunt ligt meestal wel bij een 
van de vier.

Ten aanzien van aanpassings- en 
levensproblemen kan voorlopig worden 
geconcludeerd dat empirische studies 
uitwijzen dat jihadisme vooral voorkomt 
onder personen die persoonlijk of  
maatschappelijk onsuccesvol zijn. 
Problematische thuissituaties komen 
eveneens naar voren. Deze zaken 
worden ook in buitenlands onderzoek 
genoemd. Daar blijkt ook dat veel 
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jihadisten een criminele achtergrond 
hebben, zoals nu wordt toegelicht (Van 
Ginkel en Entenmann 2016, p.26).

Criminaliteit

Buijs e.a. (2006) brachten criminaliteit 
onder de extremisten niet in beeld. 
Respondenten van Slootman en Tillie 
vertelden dat zij in het verleden een 
criminele of ‘zondige’ levensstijl 
hadden gevolgd (2006, p.84-85). De 
Poot en Sonnenschein e.a. hadden 
cijfers. Zij vonden in politiedossiers dat 
41% van 113 subjecten criminele 
antecedenten had (2009, p.135). 
Weenink vond onder de 140 Syrië-
gangers van begin 2014 47% met 
antecedenten. Jihadisten scoorden 
daarmee duidelijk boven het gemid-
delde van 14% (zie ook Hoofdstuk 5). 53

Van de 51 jihadisten in de dataset van 
De Bie had ten minste 33% een 
crimineel verleden.54 In open bronnen 
vonden Bakker en De Bont dat onge-
veer 20% van ‘hun’ Belgische en 
Nederlandse jihadisten voor vertrek 
verdachte was geweest (Bakker & 
De Bont 2016, p.844).55 Dat is iets meer 
dan de 16% die Reynolds en Hafez 
(2017) in open bronnen vonden met 
betrekking tot 99 Duitse jihadisten.  
Een Duitse studie op basis van informa-
tie inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
echter meldt dat tweederde van de 
bijna 800 Duitse jihadisten criminele 
antecedenten had (Heinke 2017). De 
bevindingen van Thijs e.a. aangaande 
alle terrorismeverdachten wijzen in 

53  Weenink kreeg nadien nogal eens de vraag of deze hoge score niet samenhing met het gegeven dat onder de jihadisten relatief veel jongemannen met een Marokkaanse achtergrond 

waren, een groep die in de misdaadstatistieken is oververtegenwoordigd. Dat klopte, maar raakte niet het punt waar het om ging. Bij Monahan bleek nog dat terroristen gemiddeld 

genomen niet bijzonder crimineel waren; de cijfers toonden dat dit niet opging voor de Syriëgangers. Werdmölder ziet oorzaken van deze oververtegenwoordiging in de Marokkaanse 

schaamtecultuur en hoe deze door zou werken in de opvoeding, en vervolgens in de buitenwereld – op straat en op school: “De ‘rotte-appel’-Marokkaan Kaddouri, de jongeman die een 

boek schreef over zijn eigen radicalisering, vertelde thuis nooit wat hij op straat uitspookte, zeker niet de slechte dingen. Hij schrijft: ‘In de Marokkaanse cultuur geldt voor jongens vaak 

dat het al goed is als je doet alsof’” (Werdmölder 2015). Bervoets en Van der Torre (2007) wijzen er op dat hier ook de straatcultuur een rol speelt die uiteraard veel andere invloeden kent.

54  De Bie e.a. (2015, p.10-11); De Bie (2016, p.106).

55  Hetzelfde percentage vond Bakker in 2006 onder Europese jihadisten.

56  Grignard sprak van “Young Muslim men with a history of social and criminal delinquency are joining up with the Islamic State as part of a sort of ‘super-gang’” (Coolsaet 2016b, p.22).

dezelfde richting. Van de 233 terroris-
meverdachten over wie zij bruikbare 
gegevens vonden werd 61,8 % tussen 
2005 en een jaar voor het uitgangs-
delict, verdacht van een of meer 
misdrijven. Het gaat daarbij meestal 
niet om heel zware of georganiseerde 
misdaad (2018, p.55-56). Studies op 
basis van politiebronnen en complete 
onderzoekspopulaties komen over het 
algemeen tot duidelijk hogere scores 
voor criminaliteit dan kleinere studies 
op basis van open bronnen.

Na de aanslagen van 2015 en 2016 in 
onder andere Parijs, Nice, Brussel en 
Berlijn bleek dat ook veel aanslag-
plegers een criminele achtergrond 
hebben. Ljujic e.a. vonden in open 
bronnen dat de helft van de aanslag-
plegers in Europa geweldsantece-
denten had (Ljujic e.a. 2017, p.163). 
Daarmee is de aandacht gegroeid voor 
de zogeheten crime-terror-nexus. Dit 
concept houdt, aldus Basra, Neumann 
en Brunner (2016), niet zozeer in dat 
criminele en terroristische netwerken 
de handen ineen zouden slaan, maar 
dat hun leden eenzelfde achtergrond 
hebben en soepel switchen tussen 
criminele en terroristische activiteiten. 
Ten minste een deel van de jihadisten 
beschikt daarom over criminele 
contacten en criminele vaardigheden 
(afschermen van communicatie, 
inrichten van safe houses, verwerven 
van wapens en valse identiteitsdocu-
menten) die van pas komen wanneer ze 
aanslagen voorbereiden. Voor de 
niet-criminele terrorist zou de gangster 
jihadi in de plaats zijn gekomen (Basra 

e.a. 2016, p.15).56 In een vervolgstudie 
stellen Basra en Neumann op basis van 
data van onderzoekers en overheden uit 
verschillende landen dat de trend dat 
criminelen bij terrorisme betrokken 
raken, in heel Europa zichtbaar is  
(2017, p.1):

From Germany, 66 percent of foreign 
fighters had police records prior to 
traveling, according to Federal Police 
analysis of 778 jihadis. In the  
Netherlands, 64 percent of 319 
jihadis—comprising foreign fighters, 
failed travelers, and those identified as 
potential travelers—have been subject 
to criminal reports, according to a study 
undertaken by a National Police 
researcher. From France, 48 percent of 
jihadis were already known to the 
police for delinquency, as per a 
Coordination Unit of the Fight Against 
Terrorism (UCLAT) analysis of 265 
jihadis from that country believed to 
have died in Syria and Iraq. Meanwhile, 
from the United Kingdom, at least 47 
percent of converts who traveled to 
Syria had previous criminal convictions, 
according to a previously unpublished 
study by a serving Metropolitan Police 
Officer using official Police National 
Computer records. Similarly, a United 
Nations report highlights the preva-
lence of criminality among foreign 
fighters from Austria, and officials from 
Norway told the authors that “at least 
60 percent” of their country’s jihadis 
had previously been involved in crime. 
In short, criminal and extremist milieus 
routinely overlap.
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Hier kan aan worden toegevoegd dat 
bijna de helft van de Deense uitreizigers 
een criminele achtergrond had (Van 
Ginkel & Entenmann 2016, p.29-30) en 
dat tweederde van de overleden 
Zweedse uitreizigers een strafblad had 
(Rostami e.a. 2018, p.3). Volgens Basra 
e.a. speelde dit vermoedelijk al langer. 
Dat bleek hierboven inderdaad voor 
Nederland te gelden. Ook Sageman had 
veel criminaliteit gevonden onder zijn 
cluster Franse terroristen. Dit werd 
bevestigd door Olivier Roy, die bij 50% 
van de Franse jihadisten in de jaren 
1994-2016 een criminele achtergrond 
vond.57

Hun criminele verleden roept bij 
sommigen de vraag op hoe serieus de 
religieuze motivatie van veel jihadisten 
is. Naar aanleiding van het strafproces 
rond de terreurcel van Verviers in 2016 
constateerde de voorzitter van de 
Brusselse correctionele rechtbank (in 
Coolsaet, 2016b, p.16):

dat de veroordeelden, op een uitzonde-
ring na, allemaal een strafregister voor 
drugs, diefstallen of overvallen hadden. 
Niet een had zijn middelbare studies 
afgemaakt. Geen een had een baan 
toen ze naar Syrië vertrokken. Op twee 
na had niemand een solide religieuze 
bagage of praktijk. Hun gedrag ging in 
tegen “de voorschriften van de islam, 
zoals gedeeld en beleefd door de 
overgrote meerderheid van de moslims. 
Hun zogezegde religieuze beweeg-
redenen lijken dan ook weinig meer  
dan louter voorwendsels om geweld te 
plegen onder het zelf-rechtvaardigende 
mom van een oppervlakkige religiositeit.”

Het samengaan van een crimineel met 
een problematisch sociaal en persoon-

57  De data die Roy gebruikt zijn de biografische gegevens van 100 Franse Jihadi’s, afkomstig uit persberichten en sociale media. (“Who are the new jihadis?”, The Guardian, 13 april 2017, 

https://www.theguardian.com/news/2017/apr/13/who-are-the-new-jihadis.)

58  Coolsaet (2016b, p.23-24; 2016c, p.15-16). De Graaf & Weggemans lijken nog niet overtuigd (2018, p.8): “Criminaliteitsaanpak en –bestrijding is een ander domein dan anti-

radicalisering, waar veel individuen nog in het geheel niet op een crimineel spoor zitten.” De auteurs  geven geen cijfers.

lijk verleden staat centraal in de 
levensloopcriminologie. Rond het 
inzicht dat de levensloop van veel 
jihadisten weinig verschilt van die van 
criminelen, groeit onder onderzoekers 
een nieuwe consensus.58

Geestelijke gezondheid

Hieronder wordt bezien wat recent 
onderzoek zegt over de prevalentie van 
psychische problematiek onder 
jihadisten. Na een bespreking van de 
resultaten van academische onder-
zoeken in binnen- en buitenland, volgt 
een overzicht van bevindingen van 
instellingen uit de praktijk. In Hoofdstuk 
6 staat de ggz-problematiek onder de 
personen op S2 centraal. Daar wordt 
een berekening gegeven van een verge-
lijkingscijfer (base rate) voor het soort 
aandoeningen waar het hier om gaat 
(psychische stoornis, persoonlijkheids-
stoornis en problematisch middelen-
gebruik). Om het onderstaande in 
perspectief te plaatsen kan al worden 
gemeld dat een percentage van 
ongeveer 8% voor de betreffende 
leeftijdscategorie kan gelden als base 
rate voor de verzameling van deze 
aandoeningen.  

• Bevindingen academisch onder-
zoek

De Bie e.a. schreven over de prevalen-
tie van psychiatrische problematiek 
onder 51 jihadisten in eerdere periodes. 
De Bie heeft alleen voor zijn ‘periode 3’ 
cijfers: zes van de vijftien (40%) 
subjecten “have mental issues  
according to health care professionals, 
varying from moderate mental instabi-
lity to serious psychiatric disorders” 

(2015, p.11; 2016, p.106). De Poot en 
Sonnenschein e.a. geven geen cijfers 
maar de auteurs wijzen op het bestaan 
van vier subgroepen binnen welke 
psychosociale problematiek duidelijk 
lijkt te spelen (2009, p.140). Zo vinden 
de “illegalen” in radicale netwerken 
onderdak en levensonderhoud. Aan 
“delinquenten, alcoholisten en junks 
die zich proberen te ontworstelen aan 
hun problematische situatie”, kan het 
jihadi-salafisme “houvast bieden”.  
De “zoekers” zijn, in de duidelijkste 
gevallen:

labiel en/of snakken naar vastigheid. En 
als zich op dat moment iets aandient 
wat hun onzekerheid kan verlichten of 
waaraan zij zich kunnen vastklampen, 
ideologisch dan wel sociaal, kan dit er 
(mede) toe leiden dat zij zich commit-
teren aan de gewelddadige jihad of aan 
een relatiestelsel met Jihadistische 
intenties.

Het “kleine aantal” idealisten en 
politiek activisten windt zich op over 
wat er in de wereld gebeurt, zonder zelf 
slachtoffer te zijn (idem, 2009, p.146):

Het is opvallend dat de voortdurend 
terugkerende thema’s waarover 
actoren in deze groep zich vanuit het 
perspectief van hun veronderstelde 
ware moslimidentiteit opwinden, vaker 
lijken te berusten op indirecte perceptie 
en napraterij dan op eigen ondervin-
ding. We treffen, met andere woorden, 
in de door ons bestudeerde opsporings-
dossiers nauwelijks indicatoren aan die 
erop wijzen dat zij vanwege individuele 
ervaringen met onrechtvaardigheid, 
discriminatie en relatieve deprivatie het 
islamistische extremisme omarmen. 
(…) De hypothese dat het thema van 
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mondiaal onrecht tegen moslims bij 
jihadisten vaak resoneert met persoon-
lijke ervaringen (Sageman, 2008), 
kunnen we op basis van onze  
‘Nederlandse’ gegevens dus  
niet onderbouwen.

Het beeld dat De Poot en Sonnenschein 
e.a. schetsen van het soort mensen dat 
radicaliseert, komt overeen met wat 
Weenink en De Bie vonden; een 
verschil is wel dat het aandeel van 
illegalen kleiner is geworden. Bestaat 
van de leden van de Hofstadgroep 
soms de indruk dat die meer gedreven 
waren door ideologie dan de Syrië-
gangers, de bevindingen van De Poot 
en Sonnenschein e.a. wijzen uit dat ook 
deze eerdere generatie jihadisten 
ideologische argumenten vooral 
instrumenteel inzet.

In lijn met het voorgaande signaleert 
Schuurman dat leden van de Hofstad-
groep niet werden gedreven door 
persoonlijke ervaringen met discrimina-
tie (Schuurman 2017, p.100). Hij 
bespreekt ook de vraag in hoeverre 
ggz-problematiek bij leden van de 
Hofstadgroep speelde, maar stelt dat 
het aan de klinische diagnoses ont-
breekt om daar een uitspraak over te 
doen (Schuurman 2017, p.171 e.v.). Hij 
oppert dat persoonlijkheidskenmerken 
belangrijker zijn. Ook wijst hij er op dat 
Mohammed B., die niet klinisch is 
gediagnosticeerd, wel een geschiede-
nis van geweldsincidenten had. 

59  Zoals opgemerkt, constateert Schuurman dat de discussie over de rol van geestelijke gezondheid lijdt onder een tekort aan klinische diagnoses (Schuurman 2018, p.10).

60  Zie ook Buijs e.a. (2006, p.33-39), Vermaat (2004). 

61  “Within a broader lone actor threat assessment framework, a history of violence is likely to be a reliable indicator of potential to carry out an attack, given that, across problem domains, 

one of the most reliable predictors of future violence is past violent behavior (41,85)” (Schuurman e.a. 2017, p.4). Gewelddadigheid is op zichzelf geen stoornis maar kan een onderliggend 

probleem vlaggen. Raine wijst op de rol van neurobiologische kenmerken die aan agressie ten grondslag liggen; niet iedereen is van nature even gewelddadig (Raine 2013).

62  Een violent true believer is een “individual committed to acts of homicide and/or suicide to advance his particular politica lor religious beliefs” (Böckler e.a., 2017, p.3). De naam lijkt te 

verwijzen naar een klassieker over totalitaire massabewegingen, The True Believer van Eric Hoffer (1951).

63  Namelijk identification, fixation, leakage, last resort en pathway  (Böckler e.a. 2017).

64  Zij onderzoeken patronen in online gedrag voorafgaand aan een aanslag. Zogeheten ‘microtrends’ in online gedrag verdienen daarbij aandacht. In het algemeen is hyperactiviteit 

voorafgaand aan een aanslag ongebruikelijk maar er kunnen ‘micro-spikes’ zijn. Waarschijnlijk zijn de frequentie van posting en trends beter voorspellers dan radicaliteit en 

uitgesproken oogmerk. Ook life events (scheiding,  overlijden) zijn belangrijk.

65  Zij vonden: “while there is no standard profile of the lone wolf terrorist, most of them are unemployed, single white males with a criminal record. Compared to members of terrorist 

groups, lone wolves are older, less educated and more prone to mental illness” (Hamm & Spaaij 2015, p.2).

Uiteindelijk concludeert Schuurman dat 
de “Hofstadgroep case presents 
another argument against the idea that 
terrorists are somehow intrinsically 
different from ‘normal’ human beings” 
(idem, p.185). Deze conclusie is een 
stap te ver. Immers, zolang klinische 
diagnoses ontbreken, is niet alleen de 
gedachte dat terroristen relatief vaak 
psychische problemen zouden hebben 
voorbarig, maar het tegendeel even-
eens (Gill & Corner 2017, p.235).59 

Het valt wel op, stelt Schuurman, dat 
juist de man die een aanslag pleegde, 
zo gewelddadig was. Daar kan aan 
worden toegevoegd dat er grote 
continuïteit was in de zin dat de 
incidenten van vóór B.’s radicalisering 
in 2002 sterk lijken op die van daarna. 
Steeds moet hij door meerdere 
personen onder controle worden 
gebracht.60 Schuurman, Bakker, Gill en 
Bouhana zien een geweldsverleden als 
belangrijke risicofactor voor terroris-
tisch geweld.61 Böckler, Hoffman en 
Reid Meloy stellen dat gewelddadige 
extremisten als violent true believers 
een bijzondere categorie geweld-
plegers vormen.62  Aan de hand van de 
casus van Anis A., die op 19 december 
2016 de aanslag pleegde op de 
kerstmarkt in Berlijn, stellen zij voor om 
naast persoonskenmerken, in het 
bijzonder te letten op vijf 
waarschuwings signalen.63 
‘Waarschuwings signalen’ staan ook 
online (Perry & Hasisi 2017).64 Schuur-

man e.a. zitten op vergelijkbaar spoor 
als Böckler e.a. in hun verkenning van 
de planning en voorbereidings-
handelingen van Lone Actors (2017a).

Er lijkt consensus te bestaan dat deze 
terroristische eenlingen - Lone Actor 
Terrorists (LATs) - in vergelijking met 
groepsactoren relatief vaak met 
psychische stoornissen kampen. De 
Roy van Zuijdewijn en Bakker vonden 
onder LATs 35% met psychische 
problemen, maar zij voegen daar aan 
toe dit deels is gebaseerd op verklarin-
gen van naasten van de aanslagple-
gers; het daadwerkelijke cijfer kan 
hoger of lager zijn. De auteurs willen  
in ieder geval niet van een duidelijke 
afwijking spreken van het gemiddelde 
van 27% voor psychische problemen 
dat de WHO gaf (2016, p.8). Wanneer 
echter de 8 tot 11% die uit de RIVM-
gegegevens naar voren komt als 
vergelijkingscijfer wordt genomen  
(zie Hoofdstuk 6), dan is 35% wel 
duidelijk hoger.

Corner & Gill (2015) vonden op basis 
van open bronnen bijna veertien keer 
meer ggz-problematiek bij LATs dan bij 
groepsactoren. Iets dergelijks vonden 
ook Gruenewald, Chermak en Freilich 
(2013) en Hamm en Spaaij (2015).65 
Corner en Gill vergelijken in hun 
publicatie uit 2015 hun uitkomsten niet 
met base rates. Dat doen zij wel voor 
LATs in Corner, Gill en Mason (2016), 
een research note (dus geen afgerond 
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onderzoek), waarin zij tevens aangeven 
dat per aandoening moet worden 
nagegaan of deze is onder- of over-
vertegenwoordigd. Zij vonden dat 
vooral schizofrenie onder LATs is 
oververtegenwoordigd. Gill en Corner 
stellen voorts dat, alhoewel ggz- 
problematiek misschien geen ‘oorzaak’ 
is van terrorisme, het wel een risico-
factor kan zijn (2017, p.237-239).66 

Onderzoekers die deelnamen aan het 
project PRIME zien het onderscheid 
tussen eenlingen en groepsterroristen 
als nogal betrekkelijk. Sommige LATs 
blijken meer ingebed in sociale 
netwerken dan eerder gedacht en dat 
sommigen alleen zijn, is niet altijd te 
herleiden tot persoonskenmerken maar 
kan ook het gevolg zijn van factoren 
buiten hun controle (Schuurman e.a. 
2017a en 2017b). Deze bevinding kan 
gevolgen hebben voor de houdbaarheid 
van het verschil in prevalentie van 
ggz-problematiek in LATs en groeps-
actoren. Wanneer dat verschil gradueel 
is en we groeps- en individuele actoren 
dus gezamenlijk kunnen bekijken, gaat 
voor groepsactoren de gemiddelde 
prevalentie van ggz-problematiek 
omhoog.

Een andere vraag is vanaf welk moment 
Syriëgangers als groepsactoren zijn te 
zien. Radicalisering verloopt veelal in 

66  Dit komt ook naar voren in onderzoek in het kader van het project PRIME, waar behalve deze auteurs, onderzoekers uit verschillende landen meededen, uit Nederland Bakker en 

Schuurman. PRIME staat voor Preventing, Interdicting and Mitigating Extremism en gaat over Lone Actor Terrorists. Gebleken is onder meer dat je deze kunt onderverdelen in 

subgroepen met verschillende achtergrondkenmerken (o.a. wel of niet embedded in sociale netwerken). Psychische problemen kunnen indirect een rol spelen bij de overgang naar 

gewelddadig extremisme, omdat ze individuen kunnen isoleren van hun sociale omgeving. De relatie is dan indirect.

67  In Weenink (2015) staat een beknopte bespreking van eerdere studies.

68  LaFree (2017). PIRUS staat voor Profiles of Individual Radicalization in the United States; de database wordt onderhouden door onderzoekscentrum START aan de Universiteit van 

Maryland. Bhui vond dat bij de 2,5% van Pakistaanse en Bengaalse moslims die in het Verenigd Koninkrijk sympathiseerden met extremistische ideologieën, dat dit sympathiseren 

correleerde met vier zaken: naast depressie, waren dat jeugdige leeftijd, voltijds onderwijs en relatief sociaal isolement. (Bhui: “Radicalisation: A mental health issue, not a religious 

one”, New Scientist, 8 april 2015).

69  https://www.start.umd.edu/pubs/START_PIRUS-FF_Infographic_Oct2017.pdf. (START 2017, A closer look at U.S. foreign fighters). Vgl. Jasko e.a. (2016, p.1).

70  “First, 32% of our sample reported experiencing mental health problems either preceding or during hate Group involvement (…) Next, 44% of the sample recorded suicidal ideation at 

some point during their lives. Finally, 58% of the participants reported problems with alcohol and/or substance abuse” (Bubolz & Simi 2015, p.9); zie ook Simi e.a. (2016).

71  Kyle W. Orton, “Life under the Kurdish YPG in Syria”, kyleorton1991.wordpress.com/2017/02/17). Elders haalt hij een 27-jarige Amerikaanse foreign fighter bij de YPG aan, Brace Belden, 

die over zijn strijdmakkers vertelde: “At first there was just mostly, like, psychopaths that wanted to come kill people. But they turned out to be, like, fucking nut-cases so they kind of all 

got kicked out. There was this one guy named Tim the Cannibal … Once during an operation they had blown up an ISIS guy with an RPG and the guy was pretty well cooked so he just 

picked up his foot and just started fucking eating it. … In his defense, we don’t get a lot of protein.”  Belden haalde Rolling Stone met zijn verhaal, maar was ontstemd dat hij daar was 

neergezet als “a lowlife punk and petty criminal with a heroin habit.”

kleine groepen (in een bunch of guys, 
zoals Sageman zei), maar er zijn 
gevallen dat individuen eerst zelfstan-
dig online belangstelling ontwikkelden 
voor jihadisme en pas daarna met een 
groep in contact kwamen. Ook is het 
radicaliseren in een groepje van peers 
niet hetzelfde als toetreden tot een 
jihadistische militie of terroristische 
organisatie. Het is daarom voorstelbaar 
dat in de fase die aan uitreizen vooraf-
gaat, de mensen met ggz-problemen 
niet zijn uitgeselecteerd, zo dat al 
gebeurt bij de toetreding tot een 
organisatie. Wat het laatste betreft, 
wijzen Corner en Gill erop dat dit 
vermeende selectiemechanisme 
vooronderstelt dat ggz-problemen door 
die organisaties worden herkend, maar 
dat spreekt niet vanzelf (2016, p.4 
accepted manuscript version).

Kortom, het laatste woord over het 
verschil tussen groepsactoren en LATs 
is vermoedelijk nog niet gezegd. Zo 
suggereert Lankford op basis van nieuw 
bronmateriaal dat onder de plegers van 
de aanslagen van 11 september 2001 
beduidend meer psychiatrische 
problematiek speelde dan voorheen 
gedacht, en met name schizofrenie 
(Lankford 2017).67

Psychische problematiek is meer recent 
ook weer bij niet-jihadistische extre-

misten onderzocht. LaFree bekeek 1.473 
gewelddadige extremisten in de 
Verenigde Staten, over wie gegevens 
zijn opgenomen in de PIRUS database; 
naast 226 Islamistische extremisten, 
ging het om 647 extreemrechtse, 316 
extreemlinkse en 314 single issue 
extremisten. Een “history of mental 
illness” bleek één van vier statistisch 
significante voorspellers van geweldda-
dig extremisme, naast het hebben van 
een instabiel arbeidsverleden, radicale 
peers en een strafblad.68 Een onderzoek 
naar de achtergronden van Amerikaan-
se foreign fighters wees uit dat 38% 
van hen voorafgaand aan hun radicali-
sering een traumatische gebeurtenis 
had meegemaakt.69 Bubolz en Simi 
vonden in interviews dat 32 tot 58% van 
de leden van rechts-extremistische 
groepen verschillende soorten psychi-
sche problemen hadden.70 Uit een 
studie van Orton blijkt dat de wester-
lingen die zich als foreign fighter 
aansloten bij de YPG (de Koerdische 
militie in Syrië), daar vooral ‘verlossing’ 
lijken te zoeken uit een leven dat op 
dood spoor was beland (Orton 2017, 
p.121-125). De YPG trok een bonte 
verzameling van oud-militairen 
(aanvankelijk 64%), leden van motor-
bendes, van de AFA (Antifascistische 
Aktie), conservatieve Amerikaanse 
Christenen en gestoorden.71
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• Bevindingen van praktijk-
organisaties

In zijn artikel op basis van politie-
bronnen stelde Weenink dat er bij 60% 
van de Syriëgangers indicaties waren 
van psychosociale problemen. In 6% 
van de gevallen ging het om gediag-
nosticeerde stoornissen, in nog eens 
14% was sprake van ernstige gedrags-
problematiek of aanwijzingen van 
mogelijke psychische stoornissen;72 in 
totaal ging het dus om 20% met enige 
indicatie van zulke stoornissen. 
Weenink vermoedde dat zijn cijfer een 
ondergrens aangaf, mede omdat een 
ggz-instelling een dossier had van 60% 
van de radicalen in het casusoverleg 
van een grote gemeente. De bevindin-
gen aangaande de geestelijke gezond-
heid trokken belangstelling, maar de 
ontvangst was wisselend. Verschillende 
terrorismeonderzoekers gebruikten het 
artikel, anderen waren sceptisch.73 Een 
vraag die naar voren kwam was of er 
niet een te ruime definitie van psychi-
sche problematiek was gebruikt. Voor 
psychische stoornissen lijkt dat niet het 
geval (er waren alleen bevestigde 
aandoeningen meegenomen). Discus-
sie is wel mogelijk over Weeninks 
bredere categorie ‘psychosociale 
problemen’. Daar kan over worden 
opgemerkt dat in bijvoorbeeld risico-
taxatieinstrumenten, dergelijke 
definities eveneens ruim zijn (zie 
Hoofdstuk 4, bij wat wordt verstaan 
onder de ‘levensproblemen’ in de 
HCR20), maar het kon vragen oproepen 
over wat er nu allemaal onder viel. Hij 
vond die problemen bij in totaal 60% 
(toevallig hetzelfde percentage als dat 
van de GGZ-instelling). In het voorlig-
gende rapport is zoals bleek de 

72  Het gaat, stellen Corner en Gill (2015),  in deze discussie niet om een dichotomie; er zijn tal van gradaties in ernst en duur van psychische problemen.

73  Die scepsis leek mede ingegeven door een artikel in De Volkskrant, waarin verschillende uitgangspunten van het onderzoek onjuist waren weergegeven. Jennie Barbier & Maarten 

Keulemans, “Heeft het merendeel van de jihadisten psychische problemen?”, De Volkskrant, 11 juni 2015. Alhoewel Weenink expliciet stelde dat hij radicaal gedrag niet beschouwde als 

indicatie van gedragsproblematiek, meenden de journalisten dat hij dat wel deed en dat hij ‘dus’ een cirkelredenering had opgezet; waar Weenink, door te stellen dat persistent 

probleemgedrag een indicatie kan zijn van een onderliggende stoornis, een inzicht uit de levensloopcriminologie aanhaalde, meende De Volkskrant dat hij ieder problematisch gedrag 

als teken van een stoornis zag. Het onderzoek was verkennend en beschrijvend, maar de journalisten meenden dat Weenink jihadisme verklaarde uit stoornissen.

procedure enigszins aangepast, maar 
duidelijk moet zijn dat ook in de 
psychiatrie psychosociale problematiek 
een ‘breed’ begrip is (zie hieronder).

De 60% van de radicalen in een 
gemeente die in 2015 bekend was bij 
GGZ betrof 31 van 50 onderzochte 
gevallen. Paulussen e.a. (2017, p.7) 
bevat recentere cijfers van dezelfde 
instelling. De groep radicalen was 
inmiddels veel groter (n=300), maar 
het percentage stond nog steeds op 
60%. De procedure was dat de GGZ 
mensen die de politie beschouwde als 
‘jihadistische radicalen’ vergeleek met 
de eigen dossiers. De vraag kan gesteld 
of iemand een grotere kans loopt dit 
label van de politie te krijgen wanneer 
er sprake is van ggz-problematiek, 
maar dat lijkt toch niet aan de orde. De 
politie gaat vooral af op informatie dat 
iemand betrokken is bij activiteiten van 
radicale netwerken, of informatie uit de 
omgeving van het individu dat die 
persoon aan het radicaliseren is, 
waarna wordt gecontroleerd of dat 
inderdaad zo lijkt te zijn, bijvoorbeeld 
via een huisbezoek. De GGZ bekeek het 
hele spectrum van psychosociale 
problemen:

several Dutch mental health care 
providers have compared police 
records of individuals who were known 
or suspected to be jihadi radicals with 
their own medical files. One of these 
health care providers made an analysis 
and its figures indicate that approxima-
tely (but probably more than) 60% of 
suspected jihadi radicals indeed had a 
history of mental health issues, which, 
as explained, ranges from psycho- 
social problems to psychiatric disorders. 

The mental health care provider in 
question indicated that this percentage 
is clearly disproportionate to the 
number in the general population where 
some 25% suffers from such mental 
health problems. Of those 60%, the 
scope of mental health issues is very 
broad and ranges from personality 
disorders such as antisocial or border-
line personality disorder, to relationship 
and parental problems and lastly, to 
behavioural, emotional and develop-
mental disorders, such as autism. 
Importantly, 25% out of this 60% suffer 
from severe mental health problems 
and are, in addition, very active in the 
leadership of local jihadi networks and 
in the recruitment of new foreign 
fighters.

Merk op dat GGZ hier met een ‘brede’ 
definitie werkt en dat bij die definitie  
de landelijk gemiddelde prevalentie 
ongeveer 25% is in de gehele bevolking 
en die onder radicalen 60%. Het 
aandeel onder de radicalen van 
personen met een ernstige stoornis 
bedraagt 25% en dit betreft bij uitstek 
de meer actieve personen. De instelling 
wees er tevens op dat het overgrote 
deel van de geradicaliseerde vrouwen 
met psychosociale problemen kampt 
(idem, p.8):

In 80% of the cases analysed by the 
earlier-mentioned mental health care 
provider involving women, there was  
a history of domestic or sexual abuse, 
which may have contributed to the 
development of post-traumatic stress 
syndrome (PTSS) or personality 
disorders such as borderline personality 
disorder. As a result, these women, who 
tend to internalise their problems, 
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suffer from emotional damage, 
disturbed patterns of thinking, impul-
sive behaviour and a tendency to 
engage in intense and unstable 
relationships with others. Other 
conditions that were present among the 
women were mood disorders, suicide 
attempts, and being highly impres-
sionable. Experiences with jinn  
(invisible spirits) could be identified as 
well – this is comparable to psychotic 
symptoms such as hearing voices.
 Conversely, men generally 
tend to manifest or project their 
problems externally. In some of the 
cases analysed by the mental health 
care provider, men – in particular those 
with a leading role in the jihadi  
networks – were diagnosed with 
narcissistic personality traits and 
disorder or antisocial personality traits 
and disorder. In others, there was a 
history of substance abuse.

Andere praktijkorganisaties komen 
eveneens met cijfers die wijzen op het 
vaak voorkomen van geestelijke-
gezondheidsproblematiek. Onder-
zoekers van het Nederlands Instituut 
voor Forensische Psychiatrie (NIFP) en 
de Reclassering publiceerden voor-
lopige bevindingen van onderzoek 
onder terrorismeverdachten waarbij 
naar voren kwam (Van Leyenhorst & 
Andrea 2017, p.330):

At the time the sample was selected, 
the files showed four suspects who 
were, prior to their current prosecution, 
diagnosed with a DSM-IV disorder 
(15%). The diagnosis were ADHD, 
psychotic disorder, borderline personality 
disorder and PTSS. The organization 
that performs judicial diagnoses in the 
Netherlands (the NIFP) had not 
completed all forensic diagnoses prior 

74  In het Verenigd Koninkrijk is in het kader van het programma Prevent-in-Place gesteld dat 50% van de personen in het casusoverleg ggz-problemen heeft; dit betreft ook rechts- 

extremisten. Zie: NHS Birmingham, Prevent-in-Place (14-10-2016).  

http://www.bsmhft.nhs.uk/about-us/news/news-archives-2016/ground-breaking-pilot-project-helping-vulnerable-people-to-access-support/

to May 1, 2015. Multiple initial 
screenings conducted by the NIFP, 
however, led to recommendations for 
follow-up diagnoses based on initial 
concerns. These primary concerns 
pointed out that at least three more 
suspects are believed to have (traits of) 
a personality disorder, borderline 
personality disorder or PDD-NOS. 
Moreover, all interviewees were 
convinced that the more recent clients 
assigned to TER were increasingly 
affected by certain psychopathological 
issues than its preceding clients 
(personal communication, May 2, 2016).

In totaal zijn dus voorlopig vier perso-
nen gediagnosticeerd met een stoornis 
(15%), maar mogelijk zijn het er zeven 
(27%) en recente gevallen doen meer 
vermoeden.

Uit interviews van de Inspectie V&J met 
betrokkenen bij het casusoverleg in 
veiligheidshuizen, bleek “dat bij veel 
personen die in het casusoverleg 
radicalisering worden besproken sprake 
is van psychische problematiek. Aan 
deze personen wordt dan zorg aange-
boden, bijvoorbeeld in de vorm van een 
behandeling voor de psychische 
stoornis” (2017, p.31). Onderzoek van 
Bureau Beke in het Veiligheidshuis 
Arnhem lijkt dit te bevestigen; daar 
kwam naar voren dat 52% van de 
radicalen in het casusoverleg kampte 
met psychosociale problematiek (Van 
Ham e.a. 2016, p.57).74

De bevindingen van praktijkorganisa-
ties tonen dat inmiddels vaker cijfers 
over klinische diagnoses worden 
gepubliceerd en dat die uit lijken te 
wijzen dat personen in het casusover-
leg en terrorismeverdachten duidelijk 
vaker dan anderen kampen met 

psychische problemen. Die problemen 
zijn divers en daarom hoeft het niet te 
verbazen dat eerder onderzoek geen 
specifieke aandoening vond die 
radicalen of terroristen van anderen 
onderscheidde. Daar werd echter ten 
onrechte de conclusie uit getrokken dat 
radicalen over het algemeen niet 
afwijkend scoren op geestelijke 
gezondheid.

Blootstelling aan 
radicaliserende settings

Doordat de aandacht in deze studie ligt 
op de achtergronden van de individuele 
Syriëgangers, wordt niet ingegaan op 
wat de literatuur zegt over de rol van 
groepsprocessen. Dat die belangrijk 
zijn staat echter buiten kijf (zie o.a. De 
Poot & Sonnenschein e.a. (2009), De 
Koning e.a.  (2014), De Bie (2016), 
Schuurman (2017)). Wat blijkt is dat, 
alhoewel het internet het in aanraking 
komen met extremistisch gedachte-
goed sterk heeft vereenvoudigd, 
wanneer mensen daadwerkelijk het 
terrorisme ingezogen worden, er bijna 
altijd fysiek contact is geweest met 
invloedrijke of charismatische personen 
of familieleden. De aanwezigheid van 
zulke figuren op zekere plek is deels 
toevallig, wat helpt begrijpen waarom 
radicalisering eigenlijk altijd een 
‘plaatselijk’ karakter heeft (Coolsaet 
2016a). Radicale netwerken verschijnen 
niet per se te midden van de grootste 
concentraties van zogenaamde 
risicogroepen, maar in sommige 
plaatsen, wijken of provinciestadjes – 
namelijk die waar radicalising agents 
actief zijn (Reinares e.a. 2017). In 
Nederland was het vanaf de opkomst 
van het jihadisme niet anders. De 
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eerste twee bekende uitreizigers waren 
via personen in een radicale moskee 
uitgereisd naar Kasjmir en daar 
doodgeschoten. De Hofstadgroep 
ontstond rond een ‘religieuze instruc-
teur’ bekend als Abu Khaled of ‘de 
Syriër’; sommige leden stonden ook in 
contact met jihadistische personen of 
groepen in het buitenland (Schuurman 
2017). De groep die naar Syrië vertrok 
kwam voor een belangrijk deel uit 
Den Haag en omliggende gemeenten. 
In die regio speelde een beperkt aantal 
personen een aanjagende rol.  
Opgemerkt kan echter worden dat, 
hoewel radicalisering vooral een lokaal 
fenomeen is, dat bepaald niet hoeft te 
gelden voor het terrorisme dat er op 
kan volgen. 

Conclusie

Het antwoord op onderzoeksvraag 1 is 
dat de ‘normaliteitsthese’ geen steun 
vindt in empirisch onderzoek naar 
levensproblemen, criminaliteit en 
geestelijke gezondheid. Zowel klein-
schalig onderzoek als dat op basis van 
grote datasets en van praktijk-
organisaties laat zien dat jihadisten 
relatief ‘zwak’ scoren in deze drie 
categorieën. Kleinschalig en groot-
schalig onderzoek hebben elk hun 
mogelijkheden en beperkingen. Het valt 
wel op dat de kleine studies beperkingen 
soms onvoldoende in acht nemen. Zo is 
de conclusie dat jihadisten heel ‘divers’ 
zijn, niet te trekken op basis van een 
niet aselect getrokken, kleine steek-
proef, zolang niet kan worden uitge-
sloten dat bijvoorbeeld waargenomen 
‘succesvolle jihadisten’ niet de 
spreekwoordelijke zwarte zwanen zijn, 
de outliers. Of zoals Hegghammer stelt, 
er bestaan altijd uitzonderingen, maar 
voor iedere variabele is er een ‘gemid-
delde terrorist’. Om gemiddelden vast 
te stellen, is onderzoek nodig in grote 
datasets (Hegghammer2016, p.12). 
Kleine studies zijn daarentegen beter 

geschikt dan grote om bijvoorbeeld 
individuele paden naar terrorisme te 
beschrijven; ook kunnen zij inzicht 
geven in de lokale setting waarin 
radicalisering plaatsvindt.
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3
Demografische  
kenmerken



Inleiding

In dit hoofdstuk komt onderzoeksvraag 
2 aan bod: wat zijn de demografische 
kenmerken van de Nederlandse 
jihadisten? Er worden vijf demografi-
sche kenmerken besproken: 

• Geslacht
• Leeftijd
• Migratieachtergrond
• Religieuze achtergrond
• Laatst bekende woonplaats in 

Nederland

Het gaat dus om de ‘basale’ demografi-
sche kenmerken, waarop de groep ook 
volgens de meeste Nederlandse 
onderzoekers wel afwijkt van landelijke 
gemiddelden. Dat het om basale zaken 
gaat, maakt ze echter niet onbelangrijk. 
Misschien omdat het om evidenties lijkt 
te gaan, verwijzen onderzoekers er vaak 
slechts terloops naar. Toch zijn demo-
grafische kenmerken volgens Bouhana 
en Wikström mede van belang om te 
begrijpen bij wie en waar radicalisering 
plaatsvindt (2011, p.40):

Although it is rarely discussed as such, 
the most conspicuous factors of social 
selection among radicalised individuals 
are: a pre-existing religious affiliation 
to Islam; a secular affiliation to an 
Islamic culture; or residence in a 
Muslim community. It might be said 
that these factors provide the basis of a 
pre-existing ‘sensitivity’ to Al Qaída’s 
discourse, if only because radicalising 
agents borrow heavily from Islamic 
symbols and terms of reference (…).

Deze min of meer statische variabelen 
zijn te zien als zaken die volgens 
Bouhana en Wikström van invloed zijn 
op de waarschijnlijkheid dat personen 
in aanraking komen met jihadistische 
milieus of personen (blootstelling). Dit 
noemen zij ‘sociale selectie’ en 

Demografische  
kenmerken

onderscheiden die van ‘zelfselectie’ op 
basis van persoonlijke ervaringen (die 
veeleer betrekking heeft op het 
ontstaan van individuele vatbaarheid). 
Wanneer andere vormen van extremis-
me worden bekeken, dan zal vooral de 
score op demografische variabelen 
afwijken. Begonnen wordt met status 
van de personen op de LOP-lijst, 
waarbij meteen het geslacht van de 
subjecten wordt vermeld.

Geslacht en status op 
S2

Op de oorspronkelijke LOP-lijst van 
maart 2016 stonden 379 personen, van 
wie er 319 zijn onderzocht. Hun status 
verandert in de tijd, bijvoorbeeld 
wanneer iemand terugkeert of overlijdt. 
De status per maart 2017 is gebruikt.
 

Tabel 1 Status en geslacht op de LOP van maart 2016 (n=379)

Status M V Totaal

Afgereisd 68 51 119

Terug 33 7 40

Overleden (vermoeden) 56 2 58

Ooit afgereisd 157 60 217 (68%)

   

Verijdeld/poging 26 15 41

Potentieel 36 23 59

Facilitator 2 0 2

Niet afgereisd 64 38 102 (32%)

   

Totaal onderzocht 221 (69%) 98 (31%) 319

   

Kind 17 11 28

Afgevoerd 24 8 32

Niet onderzocht 41 19 60

   

Totaal LOP maart 2016 262 117 379
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Mannen vormen met 69% nog steeds 
de meerderheid van de personen op de 
LOP en onder degenen die daadwerke-
lijk vertrokken, is met 72% hun aandeel 
nog iets hoger. Toch is het aandeel van 
vrouwen fors gestegen ten opzichte van 
februari 2014, van 16% naar 31% op de 
LOP en van 18% naar 28% van de 
uitreizigers. Dit was in april 2018 
nauwelijks gewijzigd.

Maand van vertrek
De frequentie van afreizen is in de 
figuur hieronder afgezet in de tijd - het 
aantal uitreizigers per maand in de 
periode januari 2012-december 2015. 
Vijf personen op de  lijst ondernamen 
voor 2012 een poging uit te reizen, maar 
daarna niet meer; zij staan niet in deze 
figuur. 

Na het uitroepen van het Kalifaat, eind 
juni 2014, ontstaat met enige vertraging 
een piek, die vrij snel afvlakt. Tussen 
half juni en half augustus 2014, 
probeerden slechts zeven mensen te 
vertrekken, tegen 24 in de maand 
daarop (tussen half augustus en half 
september). Daar is vermoedelijk een 
eenvoudige reden voor: in de zomer-
maanden zijn veel Marokkaanse 
Nederlanders op vakantie in Marokko. 
Turkse Nederlanders gaan dan naar 
Turkije, wat juist op de route is. Van de 

zeven die meteen in juli of begin 
augustus een poging ondernamen, had 
er maar 1 een Marokkaanse en hadden 
er drie een Turkse achtergrond - tegen 
de verhouding in van hun aandeel in de 
groep (zie hieronder). De vertraging 
illustreert de rol van gelegenheid bij het 
uitreizen.

Figuur 1 Syriëgangers, januari 2012 - december 2015, nieuwe gevallen per maand

Tabel 2 Status en geslacht op de LOP van april 2018 (n=439)

Status M V Totaal

Afgereisd 95 67 162

Terug 39 10 49

Overleden (vermoeden) 64 1 65

Ooit afgereisd 198 (72%) 78 (28%) 276 (69%)

   

Verijdeld/poging 32 16 48

Potentieel 46 25 71

Facilitator 4 0 4

Niet afgereisd 82 41 123  (31%)

   

Totaal zelfstandig 280 (70%) 119  (30%) 399

   

Kind 22 18 40

   

Totaal   439
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Oude en nieuwe extremisten
Na is gegaan in hoeverre de subjecten 
die afreisden reeds eerder bij de politie 
als vermoedelijk geradicaliseerd 
bekend stonden. Daartoe is de datum 
waarop personen zijn afgereisd 
vergeleken met de datum van de eerste 
keer dat zij genoemd worden in het 
registratiesysteem van het Team CTER. 
Deze vergelijking is niet helemaal 
nauwkeurig, omdat sommige personen 
bijvoorbeeld al wel bij de regionale 
eenheden bekend waren, maar nog niet 
bij dit team van de Landelijke Eenheid. 
Onderstaande percentages geven dus 
een globale aanduiding van hoeveel 
subjecten al langer bekend waren en 
hoeveel pas vrij kort voor hun uitreis; in 
die laatste gevallen, zo is het beeld uit 
de processen-verbaal, was de radicali-
sering meestal van betrekkelijk recente 
datum. 

Van alle personen op de LOP van maart 
2016, waren er 31 al voor 2012 bekend 
als geradicaliseerd, dat is een kleine 
10%. Anders gezegd, het uitreizen naar 
Syrië trok vooral personen die de politie 
niet eerder met extremisme in verband 
had gebracht. Van de groep van 31 oude 
bekenden had ruim een kwart (8 perso-

75  AIVD (2017, p.3); vgl Van Ginkel & Minks in Renard & Coolsaet e.a. (2018, p.55 e.v.).

76  Het gaat om de volgende momenten (meegenomen kinderen worden niet meegeteld): 11-2-2014 (n=140), 12-8-2014 (zelfde groep van 140), 11-5-2015 (n=321), 2-3-2016 (n=351), 

21-3-2017 (n=400), en 11-4-2017 (n=400).

77  Van de zes lijsten waren per februari 2017 96 personen afgevoerd, terwijl op dat moment het totaal aantal afgevoerde personen op 146 stond. Op de LOP-lijst van april 2018 staan 49 

terugkeerders, onder wie nieuwe gevallen ten opzichte van 2016.

nen) al eerder een uitreis of poging 
daartoe naar een ander land onderno-
men. Van alle 217 personen die naar 
Syrië vertrokken, was iets minder dan 
de helft (46%) voor vertrek bekend in 
de systemen van Team CTER. Zij kregen 
belangstelling voor jihadisme toen het 
uitreizen eenmaal een optie bleek; dit 
was opgemerkt door de lokale politie en 
doorgegeven aan Team CTER. Sommi-
gen zullen bij de regionale eenheden of 
inlichtingendiensten eerder in beeld zijn 
geweest. Ook zal in een aantal gevallen 
al langer lopende radicalisering enige 
tijd onopgemerkt zijn gebleven. De 
alertheid op het probleem wisselde in 
de tijd en per eenheid, ook omdat 
radicalisering niet overal even sterk 
speelde. 

Er zijn dus globaal drie groepen naar 
mate van bekendheid voor plaatsing op 
de LOP, wat een indicatie is van de 
lengte van de periode hoe lang zij al 
extremist waren. Een kleine groep van 
31 (10%) bestaat uit oude bekenden, 
een groep van 100 (31%) kwam gaande 
de uitreisgolf voor vertrek in beeld en 
een groep van 117 (37%) werd pas na 
vertrek bekend (en door hun vertrek). 
Dan is er nog een groep van 71 (22%) 

die in beeld kwam maar er niet in 
slaagde te vertrekken, mede omdat zij 
in beeld waren. 

Een en ander betekent dat Syrië vooral 
nieuwkomers in het jihadistische milieu 
trok. Ook dit suggereert dat gelegen-
heid een rol speelde.

Terugkeerders
Op S2 staan 40 terugkeerders. De AIVD 
noemt in Terugkeerders in beeld 
(februari 2017) een aantal van “onge-
veer 50” terugkeerders, van wie het 
merendeel voor 2015 terug was; in april 
2018 stonder er 49 op de LOP.75 Het 
aantal dat ooit als terugkeerder op de 
LOP heeft gestaan, ligt hoger. Zo zijn 
sommige terugkeerders inmiddels van 
de lijst afgevoerd, omdat ze niet langer 
als potentiële uitreiziger worden gezien. 
Van enkelen bleek dat ze niet in het 
strijdgebied geweest waren. Ook staan 
er ‘terugkeerders’ inmiddels met een 
andere status op de lijst – zij werden 
weer als potentiële uitreiziger gezien, of 
zijn opnieuw afgereisd. Voor deze 
studie hebben we in april 2017 de stand 
van zaken op zes momenten bekeken;76 
op deze LOP-lijsten hadden in totaal 66 
verschillende personen op enig 
moment de status van terugkeerder. De 
LOP-lijst wordt echter iedere twee 
weken bijgewerkt en er zijn dus meer 
lijsten. Daar kunnen ook enkele 
personen op hebben gestaan die er 
weer van zijn afgevoerd en die niet op 
één van de bekeken lijsten staan.77 

Vermoede sterfgevallen
De status ‘overleden’ verwijst naar een 
vermoeden van overlijden, want in 
slechts één geval is het overlijden 
ondubbelzinnig vastgesteld (een 
persoon die omkwam bij een zelf-

Tabel 3 Subjecten, reeds bekend voor 2012 (n=319)

   Uitreis of poging 

Uitgereisd naar Syrië Bekend voor 2012 ander land voor 2012

Wel (n=217) 25 (11,5%) 5

Niet (n=102) 6 (5,9%) 3

Totaal (n=319) 31 (9,7%) 8
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Figuur 3 Afgereisde subjecten, naar leeftijd bij vertrek (n=217), en niet-afgereisde subjecten, naar leeftijd bij plaatsing op 

de LOP (n=102)

moordaanslag en van wie DNA-onder-
zoek de identiteit bevestigde). De 
onzekerheid over het overlijden wisselt 
per sterfgeval. Enkele personen over wie 
werd gezegd dat zij waren omgekomen, 
bleken later toch nog in leven (om 
vervolgens vermoedelijk alsnog om te 
komen). Van de 157 mannen die zijn 
afgereisd, waren er in maart 2017 56 
vermoedelijk overleden, oftewel 36%. Bij 
de vrouwen waren er op zeker moment 
2 van de 60 vermoedelijk overleden, 
maar dit is later teruggebracht naar 1. 
Per april 2018 staat de teller op 65 
overleden uitreizigers. Onderstaande 
figuur toont het aantal vermoede 
sterfgevallen per jaar op de LOP.

In februari 2013 viel de eerste dode en 
aan het eind van dat jaar waren er 
negen strijders omgekomen. In 2014 
stierven er 16. Tot en met de zomer van 
2015 komen meer uitreizigers om het 
leven, maar er zijn dan ook meer in het 
strijdgebied. Daarna gebeurt er iets 
merkwaardigs. Kwamen in 2015 24 
uitreizigers om het leven, in heel 2016 
slechts 9 en in 2017 maar 6. Dit 
bevreemdt omdat na 2015 de krijgs-
kansen keerden ten nadele van de 
jihadisten – in Syrië ging het regime 
met Russische en Iraanse steun in de 
tegenaanval en in Irak verdreef een 

door de Verenigde Staten gesteunde 
coalitie IS uit verschillende plaatsen. 
Het kan natuurlijk dat er daadwerkelijk 
minder Nederlanders omkwamen. Het 
kan ook zijn dat de informatie minder 
eenvoudig of met grotere vertraging 
doorkomt. De strijd kan het onmogelijk 
maken, infrastructuur raakt beschadigd 
en IS legde waarschijnlijk restricties op 
aan de communicatie van buitenlandse 
strijders met het land van herkomst.

Leeftijd

Leeftijdsopbouw
Figuur 4 geeft de leeftijdsopbouw van 
personen op de LOP. Van degenen die 
ooit zijn uitgereisd is de leeftijd op de 
dag van vertrek genomen. Van degenen 
die niet zijn uitgereisd is de leeftijd 
genomen op het moment van plaatsing 
op de LOP. Per leeftijd (x-as) staat het 
aantal uitreizigers (y-as) vermeld.

Figuur 2 Vermoede sterfgevallen in het strijdgebied per jaar, 2013- 2017
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De gemiddelde leeftijd bij vertrek was 
24 jaar, bij een standaarddeviatie van 
6 jaar (5,95). Mannen waren met 24,1 
jaar bij vertrek gemiddeld iets ouder 
dan vrouwen (23,6). De gemiddelde 
leeftijd van de thuisblijvers lag iets 
lager, op 22,8. 

Minderjarig op het moment van 
vertrek
Hoewel soms de indruk lijkt te bestaan 
dat na het uitroepen van het kalifaat 
veel minderjarigen afreisden, is hun 
aandeel nog steeds klein en ten 
opzichte van februari 2014 gelijk 
gebleven, namelijk 4% (9 van 217 in 
2016 tegen 4 van de 96 in 2014). Van de 
negen minderjarige uitreizigers waren 
er vier vrouw. Ruim driekwart (77%) van 
de uitreizigers viel bij vertrek in de 
leeftijdscategorie van 18 tot en met 27 
jaar, zoals blijkt uit onderstaande figuur. 

Onder degenen die een mislukte poging 
tot uitreis deden, bevinden zich relatief 
veel minderjarigen: 11 van de 41 (27%). 
Alles bij elkaar hebben 20 minderjari-
gen een al dan niet geslaagde poging 
gedaan uit te reizen. Vier personen die 
bij vertrek minderjarig waren, zijn 
inmiddels omgekomen. Twee waren 
nog minderjarig op het moment van 
overlijden, de andere twee waren 18. 
Ten minste één van hen pleegde een 
zelfmoordaanslag.

Migratieachtergrond

Geboorteland

De verdeling van subjecten over de 
verschillende geboortelanden staat in 
de tabel hiernaast.

Van de 319 subjecten zijn er 227 in 
Nederland geboren (71%) en 92 in het 
buitenland.

Figuur 4 Leeftijd bij vertrek, aandeel leeftijdscategorie (n=217)

Tabel 4 Uitreizigers en thuisblijvers naar geboorteland (n=319)

 Uitreizigers Thuisblijvers Totaal %

Geboorteland (n=217) (n=102) (n=319) (n= 319)

Nederland 151 76 227 71%

Buitenland 66 26 92 29%

    

Marokko 22 10 32 10%

Irak 8 3 11 3%

Turkije 5 3 8 3%

Afghanistan 6 1 7 2%

Somalië 6 0 6 2%

Joegoslavië 2 1 3 1%

Syrië 3 0 3 1%

Tunesië 3 0 3 1%

Egypte 1 1 2 etc.

Iran 1 1 2 

Sovjet-Unie 1 1 2 

Kenia 0 1 1 

Saoedi-Arabië 1 0 1 

Bosnië-Herzegovina 1 0 1 

Brunei 1 0 1 

Bulgarije 1 0 1 

Colombia 1 0 1 

Duitsland 1 0 1 

Honduras 1 0 1 

Koeweit 0 1 1 

Pakistan 0 1 1 

Rusland 0 1 1 

Suriname 1 0 1 

Klein- Joegoslavië 0 1 1 

 217 (68%) 102 (32%) 319
Bron: GBA 

< 18

18 - 22

23 - 27

28 - 32

33 - 37

> 37

4%

44%

33%

12%

4% 3%
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Etniciteit
Zoals in het artikel uit 2015 werd 
geconstateerd, zijn de gemeenschap-
pen met een Marokkaanse en een 
Turkse achtergrond in Nederland bijna 
even groot, met elk ongeveer 2% van de 
bevolking. Afgaande op het geboorte-
land van de ouders, zijn van 161 
subjecten (50%) beide ouders in 
Marokko geboren en van 16 subjecten 
(5%), één ouder. Subjecten met een 
Marokkaanse achtergrond zijn op S2 
dus oververtegenwoordigd. Het 
aandeel van Turkse Nederlanders op  
S1 was 9%, en op S2 8%. In acht 
gevallen is het geboorteland (en de 
identiteit) van beide biologische ouders 
onbekend. In al deze gevallen is het 
geboorteland van de subjecten zelf  
wel bekend.

Voor de vluchtelingen is een aanpas-
sing gemaakt omdat het geboorteland 
niet altijd het land is waarvandaan het 
gezin vluchtte. Op S2 staan 43 perso-
nen (13%) die als vluchteling naar 
Nederland kwamen. Wanneer het 
geboorteland afwijkt van de etniciteit, 
zijn de ouders eerst naar dat geboorte-
land gevlucht, voor het subject werd 
geboren. Zo zijn twee personen met 
een Somalische achtergrond buiten 
Somalië geboren; in totaal hebben dus 
niet zes maar acht personen een 
Somalische achtergrond en zijn er niet 
zeven maar negen personen met een 
Afghaanse achtergrond. Van de 
vluchtelingen kwamen er 38 als kind 
mee met hun ouders, vier kwamen als 
volwassene en van één is de 
immigratie leeftijd niet bekend.78 

78  Vluchten zal meestal traumatisch zijn – heeft niet het subject zelf de vlucht of hetgeen waarvoor het gezin vluchtte bewust meegemaakt, dan zal de familie getekend zijn door de 

ervaring. In onderzoek van Wallner kwam naar voren kwam dat van de 283 vluchtelingen die aan haar onderzoek deelnamen (overwegend Syriërs), 98% ten minste één traumatische 

ervaring had beleefd (Wallner 2017, p.22).

79  Roy, Olivier, “Who are the new jihadis?”, The Guardian, 13 april 2017, https://www.theguardian.com/news/2017/apr/13/who-are-the-new-jihadis.

80  www.knack.be/nieuws/wereld/olivier-roy-terrorisme-beperkt-zich-tot-de-tweede-generatie-enbekeerlingen/article-normal-629509.html, 27 november 2015.

81  “Eerste generatie (…) bestaat uit personen die zelf in het buitenland zijn geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. (…) 

Tweede generatie (…) bestaat uit personen die in Nederland zijn geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. (…) 

Derde generatie (…) bestaat uit personen die zelf in Nederland zijn geboren en waarvan ook beide ouders in Nederland zijn geboren, maar waarvan minstens één ouder van de tweede 

generatie is. Zij worden niet meer gezien als iemand met een migratieachtergrond, aangezien zij geen ouders hebben die in het buitenland zijn geboren” (CBS 2016, p.159-163). 

Ten slotte kan nog opgemerkt worden 
dat ten minste 15 personen (5%) een 
Koerdische achtergrond lijken te 
hebben, vooral onder de Irakese 
subjecten en onder de Turkse, afgaande 
op geboorteplaatsen en op wat uit de 
basispolitiezorg bekend is. Zij kwamen 
met hun familie als vluchteling naar 
Nederland. Binnen Koerdische families 
ligt het gevoelig wanneer een kind zich 
bij IS aansluit. Soms vechten familie-
leden mee aan ‘de andere kant’, met de 
YPG (de Syrische tak van de PKK) of 
met de peshmerga van Noord-Irak 
tegen de overwegend Arabische, 
jihadistische milities.

Migratiegeneratie
In 2015 stelde de Franse onderzoeker 
Olivier Roy dat de huidige lichting 
jihadisten alleen bestaat uit twee 
groepen: bekeerlingen en tweede-
generatiemigranten (Roy 2015, p.6). In 
een interview zegt hij hierover: 79

Bijna alle Franse jihadisten behoren tot 
een van deze twee categorieën. Wat 
betekent dat er zo goed als geen eerste 

generatiemigranten tussen zitten (zelfs 
geen recente migranten), en dat er 
vooral geen ‘derde generatie’ bijzit.80

Dat de derde generatie ontbreekt, komt 
volgens Roy omdat deze toch een al 
minder conflictueuze relatie heeft met 
het land waar men is opgegroeid.

Om te zien of Roy’s indrukken, geba-
seerd op een steekproef onder Franse 
jihadi’s, ook gelden voor de jihadi’s uit 
Nederland is nagegaan hoeveel 
bekeerlingen er onder hen zijn en tot 
welke ‘migratiegeneratie’ de subjecten 
behoren, aan de hand van definities van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek.81 
De definitie van het CBS van de eerste 
generatie is ruimer dan die van Roy, die 
alleen personen lijkt mee te tellen die 
als volwassene naar West-Europa 
emigreerden. Daar valt iets voor te 
zeggen, maar dat maakt voor het 
vervolg verder weinig uit. Om na te 
gaan hoeveel van de subjecten behoren 
tot welke migratiegeneratie, is gekeken 
naar het geboorteland van subjecten en 
dat van de ouders.

Figuur 5 Migratiegeneratie (n=319)
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Van alle personen op de LOP heeft 93% 
een migratieachtergrond; onder hen 
zijn alleen eerste of tweede-generatie-
migranten. Er staat niemand van de 
derde generatie op de lijst. Uit een 
berekening in een bijlage blijkt dat de 
afwezigheid van de derde generatie 
zich vooralsnog laat verklaren uit de 
geringe omvang van deze generatie.

Naast tweede-generatiemigranten 
bestaat de groep van radicalen volgens 
Roy uit bekeerlingen. Die komen nu aan 
bod. 

Religieuze achtergrond

Afgaande op namen en informatie uit 
de basispolitiezorg is gekeken welke 
subjecten als ‘bekeerling’ zijn te 
beschouwen, dat wil zeggen, personen 
die van huis uit geen islamitische 
achtergrond hebben. Personen die van 
huis uit waarschijnlijk al moslim waren, 
noemen we hier met Buijs e.a. (2006, 
p.244) de ‘wedergeborenen’, oftewel de 
born agains, om aan te geven dat zij 
een vergelijkbaar proces lijken te 
hebben doorgemaakt als Born Again 
Christians die menen ‘herboren’ te zijn 
in het geloof (al dan niet nadat zij er van 
waren ‘afgedwaald’). Ook volgens Roy 
is het merendeel van de home grown 
radicalen niet sterk religieus opgevoed. 
Er is niet nagegaan of in huishoudens 
met een immigratieachtergrond uit een 
overwegend islamitisch land, de 
opvoeding seculier was. 

Aandeel bekeerlingen en niet- 
bekeerlingen
In totaal staan er op S2 47 bekeerlin-
gen; dat is 15%. Schuurman, Grol en 
Flower geven schattingen van het totaal 
aantal bekeerlingen tot de islam in 
verschillende landen en komen voor 
Nederland op ongeveer 17.000 in 2015, 
op een islamitische gemeenschap van 
ongeveer 1 miljoen, dus 1,7% (Schuur-
man e.a. 2016, p.6). Met 15% zijn dat er 

op S2 relatief bijna tien keer zoveel. 
Bekeerlingen vormen een minderheid 
van het aantal jihadisten maar lijken 
dus oververtegenwoordigd. Dit kan het 
beeld bevestigen dat bekeerlingen tot 
enige overtuiging gemiddeld fanatieker 
zijn dan degenen die er in zijn opge-
voed, maar daar past dan wel de 
kanttekening bij dat een aantal van 47 
op 17.000 neerkomt op slechts 0,3% 
van alle bekeerlingen tot de Islam. Het 
aandeel van de 272 niet-bekeerlingen in 
de moslimgemeenschap is 0,03%. Ook 
wanneer het aantal sympathisanten een 
veelvoud van het aantal jihadisten zou 
zijn, is hun aandeel in de Nederlandse 
islamitische gemeenschap waarschijn-
lijk gering.

Geslacht, leeftijd en status van 
bekeerlingen
De 47 bekeerlingen betreffen 19 
mannen en 28 vrouwen.
Onder bekeerlingen zijn relatief veel 
vrouwen: 60%, tegen 26% onder de 
niet bekeerlingen (70 van de 272). Dit 
betekent ook dat van alle 98 vrouwen 

29% bekeerling was, tegen 9% van alle 
221 mannen. De gemiddelde leeftijd van 
uitgereisde bekeerlingen ligt iets lager 
dan het gemiddelde, op 22 jaar, wat zal 
samenhangen met het relatief hoge 
aantal vrouwen.

Figuur 6 Religieuze achtergrond naar geslacht (n=319)

Man

Vrouw

Bekeerlingen

40%

60%

Wedergeborenen
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Tabel 5 Geboorteland van ouders van bekeerlingen (n=47)

 Vader Vader Vader 

 in Nederland in buitenland onbekend Totaal

Moeder in Nederland 21 7 6 34

Moeder in buitenland 4 6 1 11

Moeder onbekend 0 0 2 2

Totaal 25 13 9 47

Tabel 6 Laatste woonplaats in Nederland, Syriëgangers op S2 (n=319)

    Subjecten 

  Inwoners  per 100.000

 Woonplaats op 1-1-2014 Subjecten inwoners

1 Huizen 41000 8 19,5

2 Gouda 71000 11 15,5

3 Delft 100000 15 15

4 Den Haag 509000 68 13,4

5 Arnhem 151000 18 11,9

6 Zoetermeer 124000 13 10,5

7 Utrecht 339000 18 5,3

8 Amsterdam 811000 41 5,1

9 Leiden 124000 5 4,0

10 Rotterdam 619000 16 2,6

   213 (67%) 
Bron: CBS Statline, 1-1-2014

Geboorteland van de ouders van 
bekeerlingen
De 21 subjecten van wie beide biologi-
sche ouders in Nederland zijn geboren, 
zijn allemaal bekeerlingen. Een kleine 
meerderheid (54%) van de bekeerlin-
gen heeft een migratieachtergrond: van 
25 bekeerlingen is ten minste 1 ouder in 
het buitenland geboren. Het hoge 
aantal vaders van wie het geboorteland 
in de GBA niet bekend is (9) lijkt de 
bevinding in Van San (2015) te bevesti-
gen dat bij veel bekeerlingen de vader 
afwezig is (zie Hoofdstuk 2). De twee 
van wie beide ouders in de GBA 
onbekend zijn, zijn als kind geadop-
teerd vanuit het buitenland. Verschil-
lende bekeerlingen hebben een 
Caribische of Zuid-Amerikaanse 
achtergrond, wat overeenkomt met het 
beeld dat Olivier Roy schetste (zie 
Hoofdstuk 2). 

Laatst bekende 
woonplaats in 
Nederland

In kaart is gebracht uit welke woon-
plaatsen subjecten op S2 afkomstig 
zijn. Daarbij is uitgegaan van de laatst 
bekende woonplaats in Nederland. 
Wanneer een subject naar een derde 
land verhuisde alvorens af te reizen 
naar een strijdgebied is de laatst 
bekende woonplaats in Nederland 
aangehouden. 

De 319 subjecten op S2 komen uit 73 
verschillende woonplaatsen. In 
absolute termen zijn Den Haag, 
Amsterdam, Arnhem, Utrecht en 
Rotterdam de plaatsen waar de 
grootste aantallen vandaan kwamen.  
In relatieve termen – per 100.000 
inwoners – is de volgorde dan zoals in 
tabel 6.

De landelijke spreiding lijkt na 2014 iets 
te zijn toegenomen – in maart 2017 
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stond 67% in de Top 10 en dat was 71%. 
Kijken we alleen naar daadwerkelijk 
uitgereisden dan is de herkomst als in 
tabel 7.

De gemeente Den Haag mag relatief 
gezien op de vijfde plaats staan, het is 
ook duidelijk dat de Eenheid Den Haag 
– waarbinnen ook Gouda, Delft, en 
Zoetermeer vallen - verreweg de 
meeste uitreizigers telt (overigens, is 
de eenheid die een subject aanmeldt, 
niet altijd de eenheid waar een subject 
woont of heeft gewoond). Hier speelt 
mee dat de aanwezigheid van het 
jihadi-salafistisch netwerk daar,  
ook geestverwanten uit andere 
plaatsen trok.

Overzicht 
demografische 
kenmerken

• Van alle personen die op de 
LOP-lijst stonden van maart 2016, 
was ongeveer 10% reeds voor 2012 
als radicaal in beeld bij de  
Landelijke Eenheid van de politie. 
‘Syrië’ lijkt vooral nieuwkomers  
in het radicale milieu te hebben 
getrokken. 

• Onder personen op de lijst van 
Syriëgangers van maart 2016 
(n=319) is het aandeel van 
vrouwen 31%. Dit is daarmee bijna 
verdubbeld ten opzichte van 
februari 2014 (S1, n=140).  
Van degenen die afreisden  
is 28% vrouw. 

• De gemiddelde leeftijd van 
subjecten bleef met 24 jaar tussen 
2014 en 2016 gelijk. Ook het 
aandeel van minderjarige uit-
reizigers bleef gelijk (4%). 

• Van de Syriëgangers heeft 93% 
een migratieachtergrond, wat wil 

zeggen dat het subject zelf in het 
buitenland is geboren, of ten 
minste één van zijn of haar ouders. 
Met 55% zijn personen met een 
Marokkaanse achtergrond 
oververtegenwoordigd. De 
percentages zijn nauwelijks 
veranderd ten opzichte van 2014. 

• Alle personen met een migratie-
achtergrond behoren tot de 
zogeheten eerste of tweede 
generatie. Niet één subject behoort 
tot de ‘derde generatie’. De 
afwezigheid van deze groep op S2 
komt overeen met het beeld dat in 
Frankrijk bestaat. Vooralsnog kan 
de afwezigheid waarschijnlijk 
worden verklaard uit het feit dat de 
derde generatie in Nederland nog 
te klein en te jong is. 

• Bekeerlingen zijn goed voor 15% 
van het aantal subjecten. Het gaat 

om 47 personen, van wie er 32 
daadwerkelijk afreisden. Onder 
bekeerlingen zijn relatief veel 
vrouwen (60% tegen 26% onder 
de niet-bekeerlingen). Iets meer 
dan de helft (54%) van de bekeer-
lingen heeft ten minste één ouder 
met een migratieachtergrond. Voor 
zowel bekeerlingen als ‘weder-
geboren moslims’ geldt dat in 
termen van hun aandeel in 
herkomst groepen, uitreizen een 
relatief marginaal fenomeen is: het 
gaat om ongeveer 0,3% van alle 
bekeerlingen en 0,03% van alle 
Nederlandse moslims. 

• Hoewel Den Haag zoals bekend de 
gemeente is waar in absolute 
termen het grootste aantal 
subjecten vandaan komt, staat het 
op de vierde plaats naar subjecten 
per 100.000 inwoners. 

Tabel 7 Uitreizigers naar laatste woonplaats in Nederland (n=217)

    Subjecten 

  Inwoners  per 100.000

 Woonplaats op 1-4-2016 Subjecten inwoners

1 Gouda 71000 11 15,5

2 Delft 101000 14 13,9

3 Zoetermeer 124000 13 10,5

4 Huizen 41000 4 9,8

5 Den Haag 509000 47 9,2

6 Arnhem 151000 11 7,3

7 Utrecht 339000 16 4,7

8 Leiden 124000 5 4,0

9 Maastricht 122000 4 3,3

10 Amsterdam 838000 24 2,9

    

11 Amersfoort 147000 3 2,0

12 Rotterdam 619000 9 1,5

13 Tilburg 206000 3 1,5
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4 
Aanpassing- en  
levensproblemen



Inleiding

In dit hoofdstuk wordt onderzoeksvraag 
3 beantwoord: in hoeverre hebben 
Nederlandse jihadisten te maken gehad 
met aanpassings- en levensproblemen? 
De vraag wordt beantwoord aan de 
hand van een bespreking van de 
uitkomsten in Categorie A. De HCR 
onderscheidde in deze categorie drie 
groepen ‘historische’ variabelen: H3 
(Relaties), H4 (Werk) en H8 (Traumati-
sche ervaringen) (Douglas e.a. 2013). 
Elk van deze drie variabelen verwijst 
naar onderliggende items. In totaal zijn 
zeventien verschillende items bekeken, 
maar diverse leverden te weinig gege-
vens op om er uitspraken over te doen.

Variabele H3 (relaties) omvat liefdesre-
laties en andere sociale relaties, en was 
hier niet goed in kaart te brengen. Van 
liefdesrelaties is wel na te gaan of 
subjecten voor de wet gehuwd waren, 
maar relaties van een ander karakter 
waren vaak kortstondig en eigenlijk niet 
bij te houden. Onder sociale relaties 
vallen vriendschappen en de algemene 
indruk van vooral personen in de 
omgeving van een subject of die al dan 
niet veel vrienden had. Ook dit soort 
informatie is moeilijk naar waarde te 
schatten. Met betrekking tot relaties 
wordt alleen kort besproken wat is 
gevonden.

De variabele H4 (werk) is wat ruimer 
opgevat. Er is niet alleen gekeken of 
mensen werk hadden, maar ook wat 
hun inkomen en opleidingsniveau is. 
Ook bij deze variabele zijn er in de data 
vaak veel missing values, maar dit kan 
redelijk tot goed worden opgevangen 
met de bevindingen van andere 
onderzoekers.

De variabele H8 (trauma) omvat diverse 

82   “Seks en de jihad: waarom Nederlandse moslima’s op religieuze strijders vallen”, Vrij Nederland, 15 mei 2015.

83  Kruglanski, Ari, “Joining Islamic State is about ‘sex and aggression,’ not religion”, Reuters 16 oktober 2014, http://blogs.reuters.com/great-debate/2014/10/16/joining-islamic-state-is-

about-sex-and-aggression-not-religion/

ontregelende ervaringen; wanneer die 
zich in de jeugd voordoen – de Adverse 
Childhood Experiences – dan zijn het 
voorspellers van later probleemgedrag. 
Het wisselt per item hoeveel er te 
achterhalen valt. In de betreffende 
paragraaf wordt dit toegelicht.

Relaties (H3)

Bij problemen met relaties gaat het om 
“een verleden van ernstige problemen 
met betrekking tot het aangaan en 
onderhouden van persoonlijke relaties, 
met als gevolg een gebrek aan sociale 
en emotionele steun.” Het betreft zowel 
intieme als niet-intieme relaties. Bij de 
intieme gaat het om zaken die wijzen op 
instabiliteit en geweld in de relatie. Bij 
niet-intieme relaties gaat het om 
“sociaal isolement, conflictueuze 
relaties, vervreemding van vrienden of 
familie of relaties met mensen van wie 
een negatieve invloed uitgaat (bijv. 
antisociale leeftijdsgenoten)”, en om 
ongepaste seksualisering (Douglas 
2013, p.122).

Wat de niet-intieme relaties betreft is 
over ten minste 33 personen gemeld dat 
zij eenlingen waren of geïsoleerd, weinig 
vrienden hadden, en dergelijke, en nog 
eens 11 hadden andere problemen met 
sociale relaties. Beweringen dat een 
subject een eenling was zijn lastig naar 
waarde te schatten. Het kan wel een 
aandachtspunt zijn voor onderzoekers 
die op gevalsbasis werken. 

Informatie over intieme relaties is 
vermoedelijk erg incompleet en valt 
beter te achterhalen via case studies 
als Van San deed. Hieronder staat een 
korte impressie. Duidelijk is dat er in 
diverse relaties geschillen hoog genoeg 
opliepen dat de politie aan te pas 

kwam; die was dan gebeld door een van 
de partners, een kind of de buren. Bij 
60 personen waren intieme relaties in 
enige mate of duidelijk instabiel, zonder 
dat van huiselijk geweld kon worden 
gesproken. 

Ongeveer een vijfde van de subjecten is 
voor de wet gehuwd of gehuwd 
geweest. Het is niet vast te stellen hoe 
vaak het plaatsvond, maar in veel 
andere gevallen sloten subjecten een 
zogenaamd ‘islamitisch huwelijk’. Vaak 
is dit, alhoewel de traditie dit verbiedt, 
zonder toestemming van hun ouders. 
Een amateur geestelijke treedt op als 
huwelijksvoltrekker; als trouwlocatie 
volstond in één geval “een bankje bij 
het station”. Deze huwelijken duren 
soms slechts enkele weken en lijken 
dan weinig meer dan een gelegenheids-
constructie om een religieus verbod op 
buitenechtelijke seks te omzeilen.

De laatste constatering is niet meer dan 
een vermoeden maar het is vaker 
verwoord. Een radicaal die zich als 
prediker opwierp bleek een womanizer, 
aldus Vrij Nederland, dat 
constateerde:82 “Theologie lijkt bij 
nogal wat jonge moslims en moslima’s 
samen te gaan met een broeierig soort 
romantiek, puberale kalverliefdes bijna, 
die in Syrië kunnen worden geconsu-
meerd.” Enige hypocrisie is deze jonge 
gelovigen dus niet vreemd. In recher-
cheonderzoek wordt nog wel eens 
porno aangetroffen op de computers 
van jihadisten. Volgens sommige 
auteurs is seksuele frustratie mogelijk 
een belangrijke drijfveer voor de 
aansluiting bij een extremistische groep 
of het plegen van aanslagen. Kruglan-
ski, die terrorisme beschouwt als 
uitkomst van een ontspoorde zoektocht 
naar betekenis (quest for significance), 
stelt dat83

Aanpassing- en  
levensproblemen

52

http://blogs.reuters.com/great-debate/2014/10/16/joining-islamic-state-is-about-sex-and-aggression-not-religion/
http://blogs.reuters.com/great-debate/2014/10/16/joining-islamic-state-is-about-sex-and-aggression-not-religion/


Extremist ideology is effective in such 
circumstances because it offers a 
quick-fix remedy to a perceived loss of 
significance and an assured way to 
regain it. It accomplishes this by 
exploiting humans’ primordial instincts 
for aggression and sex. Consider the 
latter. Sex is the most primitive asser-
tion of one’s significance; it’s a means 
to perpetuate one’s name — and genes 
— into the future. Islamic State strategi-
cally uses it as a reward for aggression.

Ook buiten een traditionele islamitische 
context zou seksuele frustratie tot 
terrorisme kunnen leiden. Terrorisme-
onderzoeker Cottee ziet overeenkom-
sten tussen de drijfveren van jihadisten 
en die van misogyne Incel killers als 
Minassian, die in april 2018 in Toronto 
vooral vrouwen doodreed (Incel staat 
voor involuntary celibatary).84 Dat valt 
hier niet te onderzoeken, al kan een 
voorbeeld zijn dat één van de Neder-
landse jihadisten zijn broertje in 
Nederland aanspoorde ook naar Syrië 
te komen, met als argument dat “iedere 
strijder een vrouw krijgt”.

Werk (H4)

De variabele ‘H4 Werk’ definieert de 
HCR als volgt (Douglas e.a. 2013, 
p.124).:

Deze risicofactor gaat over een 
verleden van ernstige problemen met 

84  “Developing this theme further, the late Christopher Hitchens wrote that the jihadists’ “problem is not so much that they desire virgins as that they are virgins.” Or as the sociologist 

Mark Juergensmeyer once put it: “Can’t get married, can’t have sex, so they blow things up.”” Simon Cottee, “Sex and Shame: What Incels and Jihadists Have in Common”, The New 

York Times, 30 april 2018.

85  Achter elkaar gezet: Regelmatig werkloos, Regelmatig ontslagen zijn, Regelmatig ontslag genomen zonder nieuw werk te hebben, Werkloos ten tijde van de meest criminele of 

gewelddadige gedragingen, Voortdurend de regels en het beleid van werkgevers niet opvolgen of naleven, Werkloosheid ten tijde van het indexdelict / het gewelddadige gedrag, 

Regelmatig te laat of afwezig op het werk, Problemen waren relevant voor het indexdelict / het gewelddadige gedrag, Langere perioden van werkloosheid, Serieuze financiële problemen 

door onwil of onmogelijkheid om te werken, Serieuze conflicten met collega’s of leidinggevenden, Problemen hadden een negatieve invloed op de mogelijkheid om te voorzien in 

basisbehoeften (wonen, voedsel) of resulteerden in afhankelijkheid van anderen, Problemen zijn gerelateerd aan eerdere gewelddadige delicten, Problemen zijn gerelateerd eerdere 

niet-gewelddadige delicten.

86  “Zelfredzaamheid is het zelf realiseren van een acceptabel niveau van functioneren op de belangrijke domeinen van het dagelijks leven. Indien nodig door de juiste hulp te organiseren 

op het moment dat een daling van je functioneringsniveau dreigt of plaatsvindt, die je niet zelf kan voorkomen of verhelpen” (Lauriks e.a. 2013, p.7). ‘Redzaamheid’ staat centraal in het 

rapport Weten is nog geen doen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR 2017) en omvat tevens het vermogen anderen in te schakelen die kunnen helpen 

wanneer dat nodig is.

87  Soudijn (2018; concept van 31 juni 2018).

betrekking tot het zoeken en behouden 
van legaal werk (inclusief een eigen 
bedrijf) of met het naleven van de 
regels en afspraken binnen de werk- of 
opleidingssituatie. Deze problemen 
kunnen zijn: langdurige of frequente 
werkloosheid, financiële problemen, 
een onvermogen om in de basisbehoef-
ten te voorzien (wonen, voedsel), 
weigeren om legaal werk te zoeken, 
frequent wisselen van baan, meerdere 
malen ontslag krijgen of nemen, slechte 
werkprestaties (ongeoorloofde 
afwezigheid, te laat komen, weigeren 
het beleid van de werkgever te volgen) 
of ernstige problemen met collega’s of 
leidinggevenden.

Het gaat dus om ‘ernstige’ problemen 
met werk, een subjectief begrip dat 
wordt geoperationaliseerd met behulp 
van vijftien ‘indicatoren’, die op de lezer 
vooral overkomen als ‘zaken waar men 
aan kan denken’. 85

Het arbeidsverleden van subjecten is 
wel bekeken, maar het is moeilijk om in 
de gebruikte politiebronnen een 
coherent beeld te krijgen. Politieonder-
zoeker Soudijn kon echter op basis van 
bankgegevens van een subset nagaan 
in hoeverre de jihadisten ‘zelfredzaam’ 
waren en dat leverde informatie op over 
werk en inkomen van een groot deel 
van de uitreizigers.86 

Werk en financiën
Ljujic e.a. vonden dat van de 209 “jihadi 

verdachten en sympathisanten” uit de 
WODC-onderzoeken 64% werkloos 
was op het moment dat zij hun delict 
pleegden. Daarmee was de werkloos-
heid onder hen ongeveer driemaal zo 
hoog als onder andere jongere tweede-
generatiemigranten. De studie van Thijs 
e.a. (2018) bevestigde voor terrorisme-
verdachten de zwakke sociaaleconomi-
sche positie in termen van arbeid en 
opleiding (zie Hoofdstuk 2).

Vergelijkbaar zwak presteerden de 
jihadisten die afreisden naar Syrië en 
Irak. Dat blijkt uit het onderzoek van 
Soudijn, senior onderzoeker bij de 
Landelijke Eenheid (Soudijn, 2018). 
Diens bevindingen zijn op het moment 
van schrijven gereed en gedeeld met de 
auteur van deze rapportage, maar nog 
niet gepubliceerd.87 Soudijn analyseer-
de financiële transactiegegevens van 
167 afgereisde Syriëgangers. De 
peildatum was 1 juni 2016, de data 
betreffen transacties op lopende en 
spaarrekeningen. De transacties 
beslaan de periode van één jaar 
teruggerekend vanaf het moment van 
uitreis, tot het moment van de aanvraag 
door de politie: “Dus wanneer iemand 
op zes mei 2014 is vertrokken, zijn de 
transactiegegevens opgevraagd vanaf 
zes mei 2013 tot en met één juli 2017. 
Doorgaans bleek de rekening echter 
kort na uitreis te zijn geblokkeerd of 
opgeheven.” Na correctie voor inac-
tieve rekeningen en minderjarigen, had 
Soudijn uiteindelijk gegevens over 131 
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van de 167 uitreizigers. Aan de hand van 
de transactiegegevens werd vastge-
steld wat het inkomensniveau was en 
welk type inkomen subjecten hadden; 
daarnaast onderzocht hij met behulp 
van de zelfredzaamheidsmatrix in 
hoeverre de subjecten zelfstandig in 
hun levensonderhoud konden voorzien 
of een beroep deden op enige vorm van 
ondersteuning van de overheid. 

Soudijn keek op vier meetmomenten 
(11, 6, 3 en 1 maand) voor vertrek of de 
uitreizigers werk hadden. Het blijkt dat 
68 van de 131 personen (52%) op enig 
moment in het jaar voor vertrek ooit 
betaalde arbeid verrichtte. Op enig van 
de vier meetmomenten is het hoogste 
aantal met betaald werk 51 en dat daalt 
naar 25 (19%) in de maand voor vertrek. 
Slechts negen weten een minimaal 
(1.300 euro per maand) en vijf een 
modaal inkomen te bereiken (hoogst 
genoteerde gemiddelde van 2.096). 
Het betreft laaggeschoold werk:

Voor zowel de relatief hogere als lagere 
inkomens lijkt doorgaans geen hoge 
opleiding vereist. De meesten zijn 
werkzaam als verkoper in een winkel, 
schoonmaker, helpdeskmedewerker, 
maar er is ook een lasser en een 
onderhoudsmonteur. Een enkeling 
maakt deel uit van een re-integratie-
project. (…) Doorgaans verdienen 
jongeren niet zoveel, hooguit een paar 
honderd euro in de maand, maar er zijn 
ook uitzonderingen.

Wat de zelfredzaamheid betreft, 
ontvangen in totaal 124 van de 131 
subjecten (95%) op enige moment  
enige vorm van overheidsondersteuning. 
Soudijn vond nauwelijks zelfredzame 
individuen in de onderzochte groep:

88  “Het eventueel ontvangen van kinderbijslag wordt niet meegenomen in de ZRM berekening omdat deze voor iedereen met kinderen geldt” (Soudijn,  idem).

89  De Poot en Sonnenschein (2009), De Bie (2016), Bakker en De Bont (2016), Bergema en Van San (2016) en Ljujic e.a. (2017); zie Hoofdstuk 2.

90  “Een startkwalificatie is behaald met een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (niveau 2 van het mbo)”, https://www.cbs.nl/nl-nl/artikelen/nieuws/2018/07/

helft-leerlingen-praktijkonderwijs-haalt-diploma/startkwalificatie.

Uiteindelijk blijken maar negen van de 
131 personen (7%) een minimum 
inkomen of hoger te hebben. Maar als 
deze negen personen volgens het 
stramien van de zelfredzaamheid-
matrix worden gescoord, vallen er twee 
af omdat zij schuldenproblematiek 
hebben en/of beduidend financiële 
ondersteuning van de overheid 
ontvangen.88 Met andere woorden, 
slechts zeven personen (5%) scoren op 
de zelfredzaamheid-matrix positief (vijf 
personen vallen in de categorie 
‘volledig zelfredzaam’ en twee perso-
nen in de categorie ‘voldoende’). Alleen 
deze zeven personen verdienen een 
minimum tot modaal inkomen, doen 
geen beroep op de overheid en houden 
aan het eind van de maand geld over. 
Deze zeven personen hebben, behou-
dens hun positieve financiële situatie, 
geen duidelijke overeenkomsten. (…) 
De overige 125 uitreizigers (95%) 
moeten als financieel ‘beperkt zelfred-
zaam’, ‘niet zelfredzaam’ en in een 
enkel geval zelfs als ‘acute problema-
tiek’ worden gekwalificeerd. Deels is 
deze slechte score te verklaren door het 
relatief grote aandeel jonge mensen. Zij 
zijn nog bezig met hun opleiding en 
ontvangen studiefinanciering, of 
hebben net de arbeidsmarkt betreden. 
Maar ook als de uitreizigers die 
studiefinanciering ontvangen buiten 
beschouwing worden gelaten, blijkt dat 
het merendeel financieel niet volledig 
op eigen benen staat. 

Soudijn concludeert dat “uitreizigers in 
financieel opzicht slechts bij hoge 
uitzondering zelfredzaam zijn.” Zijn 
bevindingen ondersteunen het beeld 
dat ontstond in eerder onderzoek naar 
arbeidsverleden en inkomen van 
jihadisten:89 die liggen duidelijk 

beneden het gemiddelde. Dit sluit aan 
bij het beeld van lage scholing. In het 
licht van Soudijns resultaten kan men 
zich afvragen of het verlies van werk 
wel valt te zien als ‘triggerfactor’ bij 
deze vorm van radicalisering (Thijs e.a. 
2018, p.77). De Syriëgangers hadden 
nauwelijks werk.

Opleiding
In Hoofdstuk 2 bleek al dat Ljujic e.a. 
(2017) vonden dat van 63% van de 209 
“jihadi verdachten en sympathisanten” 
uit de twee WODC-monitors de 
middelbare school niet had voltooid; zij 
hadden dus ook geen startkwalificatie 
voor de arbeidsmarkt.90 Een vergelijk-
baar percentage (62,4%) van mensen 
zonder startkwalificatie vonden Thijs 
e.a. onder terrorismeverdachten; 
slechts een derde had de middelbare 
school met een diploma afgerond en 
4,1% had een diploma in het hoger 
onderwijs (2018, p.39).

In het voorliggende onderzoek zijn de 
opleidingsgegevens verzameld van de 
personen die per maart 2016 in beeld 
waren als Syriëganger. De resultaten 
staan hieronder. Vaak is er in het geheel 
geen informatie over opleiding gevon-
den, of is deze incompleet. Er is een 
hoog aantal missing values is (86% bij 
middelbare school en 79% bij vervolg-
opleiding). 

• Middelbare school 

Van de 46 over wie informatie is, 
hebben er 17 (37%) een middelbare-
schooldiploma en hebben er 8 (17%) de 
middelbare school niet afgemaakt.
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• Vervolg- of beroepsopleiding

Ook deze gegevens zijn verre van 
compleet, maar mogelijk is de opleiding 
wat vaker bekend wanneer een subject 
een HBO of universitaire opleiding 
volgt. Van de 23 personen van wie bleek 
dat ze aan het HBO studeerden heeft er 
slechts één de opleiding met een 
diploma afgerond. Van de 9 (3%) die 
zich inschreven aan de universiteit, is er 
ook maar één afgestudeerd (een 
persoon die ook naar sociale achter-
grond afwijkt van de anderen). Onder 
de 68 Syriëgangers van wie gegevens 
zijn gevonden, zijn er dus twee met een 
voltooide hogere opleiding. De gegeven 
zijn onvolledig, maar wat er is bevestigt 
het beeld uit de studies van Ljujic e.a. 
(2017) en Thijs e.a. (2018). Leeftijd 
speelt hier een rol, maar bij een 
gemiddelde leeftijd van 24 in de 
onderzoeksgroep kan meer worden 
verwacht.91  

Potentieel traumatische 
ervaringen (H8)

Inleiding
De variabele ‘H8 Traumatische ervarin-
gen’ is een usual suspect in criminolo-
gisch onderzoek naar achtergronden 
van jeugdcriminaliteit. In de HCR gaat 
het om twee clusters van indicatoren, 
gerelateerd aan victimisatie en de 
opvoedingssituatie. Deze staan voor 
een breed scala aan “traumatische of 
beschadigende ervaringen op enig 
moment gedurende het leven, die 
belemmerend kunnen zijn geweest voor 
de ontwikkeling, hechtingsprocessen of 
het aanleren van prosociale attitudes en 
probleemoplossende vaardigheden” 
(Douglas e.a. 2013, p.137). De omschrij-

91  Hegghammer (2016, p.7) noemt een percentage van 33% personen met een universitaire opleiding in Europa. In 2012 had 35,7% van de 30-34 jarigen in de Europese Unie een tertiaire 

opleiding voltooid. (Eurostat, 2015, Onderwijs en opleidingsstatistieken op regional niveau, p.6-7, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Onderwijs_

en_opleidingstatistieken_op_regionaal_niveau&oldid=249631.)

ving sluit aan op die van de tien  
Adverse Childhood Experiences (zie 
Hoofdstuk 1).

Ook voor de ACEs geldt dat over 
sommige wel en over andere niet of 
nauwelijks informatie is te vinden in 
politiesystemen (‘emotioneel misbruik’, 
bijvoorbeeld, of ‘fysieke’ en ‘emotionele 
verwaarlozing’). Volgens onderzoeker 
Nathan Epps, met wie de auteur contact 
had hierover, mag ook een selectie 
worden gebruikt, omdat het binnen 
deze tien niet uit maakt op welke wordt 
gescoord. Uiteindelijk is onder H8 de 
volgende selectie gemaakt van 
potentieel traumatische gebeurtenissen 

of omstandigheden in het ouderlijk 
gezin of het leven van het subject zelf:

1. Gebroken gezin
2. Overlijden van een gezinslid
3. Chronische of ingrijpende  

lichamelijke ziekte in het  
ouderlijk gezin 

4. Psychische problemen van 
gezinsleden

5. Financiële problemen in het 
ouderlijk gezin

6. Criminaliteit in het ouderlijk gezin
7. Seksueel misbruik
8. Huiselijk geweld
9. Vluchtelingenstatus van subject of 

ouderlijk gezin

Tabel 8 Middelbare school (n=46)

 Aantal (n=46, 

Soort 14% van S2) Diploma

Bijzonder onderwijs 6 Nee (1), Onbekend (5)

VMBO 20 Ja (7), Nee (3), Onbekend (10)

MAVO 3 Onbekend (3)

HAVO 13 Ja (8), Nee (3), Onbekend (2)

VWO 4 Ja (2), Nee (1), Onbekend (1)

Tabel 9 Vervolg- of  beroepsopleiding (n=68)

 Aantal (n=68, 

Soort 21% van S2) Diploma

MBO 36 Ja (6), Nee (16), Bezig (2), Onbekend (12)

HBO 23 Ja (1), Nee (10), Bezig (1), Onbekend (11)

WO 9 Ja (1), Nee (7), Bezig (1)
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10. Dakloosheid van het subject
11. Chronische of ingrijpende lichame-

lijke ziekte van het subject
12. Financiële problemen van het 

subject

De eerste negen hebben betrekking op 
het ouderlijk gezin, de andere op het 
subject of zijn of haar eigen huishou-
den. Het wisselt nog steeds sterk per 
item hoeveel informatie er is gevonden. 
Goed tot tamelijk goed dekkend zijn de 
scores op de items 1, 2, 9, en 10; over 8 
en 11 zijn gegevens gevonden maar zijn 
er onzekerheden. Bij de items 3 tot en 
met 7 is zogezegd alleen een ‘een vinkje 
gezet’ als het werd genoemd, maar 
blijft het beeld te incompleet om de 
resultaten te duiden. Item 12 overlapt 
met H4 (Werk en inkomen) en is al 
besproken. Uiteindelijk is dus voor zes 
van de twaalf items onder H8 met 
redelijke betrouwbaarheid te zeggen 
hoe vaak die voorkomen in de onder-
zochte groep. 

Gebroken gezin
Buijs e.a. vonden niet dat islamitische 
extremisten vaker uit gebroken 
gezinnen kwamen (2006, p. 244). In 
het artikel uit 2015 meende Weenink 
daarentegen dat vermoedelijk wel veel 
subjecten uit gebroken gezinnen 
kwamen, maar dat betrof niet meer dan 
een indruk. In deze rapportage konden 
gegevens worden gebruikt uit de GBA. 
Per subject is nagegaan of de ouders 
nog bij elkaar zijn. 

Tabel 10 Status relatie ouders in juli 2017 (n=319)

Ouders Alle subjecten %

Bij elkaar 152 48%

Relatie ontbonden - vanwege:  

Scheiden 132 

Overlijden 25 

Niet bij elkaar 157 49%

Onbekend1 10 3%

  

Scheiding en ouders nog in leven 1212

Scheiding en vader overleden 7

Scheiding en moeder overleden 3 

Scheiding en beide ouders overleden 1 

Overlijden vader (geen scheiding) 23 

Overlijden moeder (geen scheiding) 2 

Totaal 319 

Subjecten van wie de ouders zijn gescheiden 132 41%

Subjecten van wie een of beide ouders is/zijn overleden 36 11%

Bron: GBA

1  De ‘onbekende’ gevallen betreffen wat oudere subjecten; geen van hen is in Nederland geboren.

2 In 13 van de 121 gevallen gaat het om scheiding van tafel en bed.

56



Met 49% komt bijna de helft van de 
subjecten uit een gebroken gezin, in 
41% van de gevallen het gevolg van 
echtscheiding en in 8% van de gevallen 
van het overlijden van een ouder. De 
cijfers wijzen op een oververtegenwoor-
diging van subjecten uit gebroken 
gezinnen, zo blijkt uit een vergelijking 
met het aantal eenoudergezinnen van 
verschillende herkomst, gepubliceerd 
door het Sociaal en Cultureel 
Planbureau;92 daarnaast geeft Bellis 
(2016) cijfers voor enkele ‘buitenlan-
den’. 93

In 145 van de 294 gezinnen (49%) zijn 
de ouders door scheiden of overlijden 
niet meer bij elkaar. Dat is ruim 
tweemaal zo vaak als bij de belangrijk-
ste herkomstgroepen. Bekeerlingen 
komen bijzonder vaak uit een gebroken 
gezin:

Van de wedergeborenen komt 48% uit 
een gebroken gezin, van alle bekeerlin-
gen 79%. Anders gezegd, de bekeerlin-
gen op S2 komen bijna vier keer zo vaak 
uit een gebroken als het landelijk 
gemiddelde. Het is niet achterhaald of 
bekeerlingen in het algemeen vaak uit 
gebroken gezinnen komen, of dat dit 
typisch is voor de jihadisten onder hen. 
Het laatste zal meespelen omdat ook 
de wedergeborenen ruim tweemaal zo 
vaak als gemiddeld uit een gebroken 
gezin komen. 

92  Bucx & De Roos (2015). Voor deze vergelijking moet het aantal subjecten op S2 eerst worden gecorrigeerd voor het aantal gezinnen waar zij uit komen. Wanneer we daar rekening mee 

houden, dan zijn de 319 subjecten afkomstig uit 294 verschillende gezinnen. In negen gezinnen zijn de ouders onbekend; voor deze wordt de relatie geteld als ‘bij elkaar’, behalve in 

twee gevallen van geadopteerde subjecten, die al enkele jaren oud waren toen zij hun biologische ouders moesten verlaten.

93  Bellis (2016). Zijn cijfers hebben betrekking op studenten van 18-25 jaar oud (n=10.969).

Tabel 11 Eenoudergezinnen: landelijk, internationaal en op S2

 Percentage

Landelijk 

Autochtoon Nederlands 19,7%

Turks 20,9%

Marokkaans 21,4%

 

Buitenland 

Engeland 24,0%

Wales 20,0%

Oost-Europa 14,0%

 

S2 

Allen (145 van 294 gezinnen) 49,3%

Allen (157 van 319 subjecten) 49,2%

Bron: Landelijk: Bucx & De Roos, Buitenland: Bellis (2016); S2: GBA

Figuur 7 Gebroken gezin naar religieuze achtergrond (n=319)
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Sterfgevallen in het ouderlijk gezin
In de GBA valt niet onmiddellijk te zien 
of er sterfgevallen waren in het ouderlijk 
gezin. De voornaamste bron hier is 
BSM, waarna een check volgde in de 
GBA. Het valt echter niet uit te sluiten 
dat enkele sterfgevallen zijn gemist. De 
cijfers geven dus een ondergrens. Bij de 
berekening van het aantal sterfgevallen 
is rekening gehouden met familie-
relaties tussen subjecten. 

Het aantal sterfgevallen is lager dan het 
aantal subjecten dat een naaste 
verwant verloor omdat, zoals al bleek, 
soms meerdere uitreizigers uit een 
gezin komen waar een sterfgeval 
plaatsvond. In totaal 54 keer verloor 
een subject een verwant; in vijf gevallen 
verloor een subject twee verwanten; in 
totaal verloren 49 subjecten een naast 
familielid 94 en het totaal aantal sterfge-
vallen is 46. Vier van de sterfgevallen 
vonden plaats in het strijdgebied (drie 
strijders waarvan er twee 2 op S2 staan 
en een strijder die tevens kind van een 
ander subject was op S2). We zagen 
dat van 36 subjecten (11%) een ouder is 
overleden (met inbegrip van één 
stiefvader). Dat komt ons voor als veel, 
maar we konden geen geschikte 
vergelijkingscijfers vinden. Het relatief 
hoge aantal sterfgevallen onder vaders 
komt mede doordat vooral in islamiti-
sche gezinnen veel vaders relatief oud 
zijn. 

Huiselijk geweld
Onder huiselijk geweld valt hier alleen 
fysiek geweld; emotionele mishande-
ling is in de ACE-literatuur een apart 
item, maar is in politiebronnen niet 
goed te achterhalen. In totaal 64 
subjecten (20%) kregen in enige rol te 
maken met fysiek huiselijk geweld.

94  Daarnaast hebben mogelijk nog vier subjecten een verwant verloren, maar deze gevallen zijn te onzeker (het betreft twee keer een zus en een keer van twee andere broers).

Figuur 8 Huiselijk geweld (n=319)

Tabel 12 Sterfgevallen in de familie van subjecten (n=319)

Overledene  Aantal  Aantal 

was een subjecten sterfgevallen Bijzonderheden

Vader 29 23 In 1 geval pleegde  

   een vader zelfmoord

Moeder 6 5 In 1 geval pleegde een  

   moeder zelfmoord

Broer 11 10 2 broers kwamen om  

   in het strijdgebied

Zus 1 1 Zelfmoord

Partner 2 2 1 partner stierf in een  

   strijdgebied; de andere  

   werd gedood door het  

   subject 

Kind 4 3 2 kinderen stierven in  

   het strijdgebied, van  

   wie 1 als strijder (en  

   broer, vandaar -1); de  

   andere 2 waren baby’s. 

    In alle gevallen was dit  

   na de radicalisering  

   van het subject.

Stiefvader 1 1 

Totaal 54-5 = 49 46 
 

Niet gevonden

In enige mate

Duidelijk

80%

7%

13%
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Deze 20% lijkt niet uitzonderlijk veel, 95 
het gaat hier typisch om informatie uit 
processen-verbaal van wijkagenten en 
het betreft dus vooral gevallen waar ‘de 
politie aan te pas moest komen’ 
- omdat een slachtoffer of getuige de 
politie had gebeld.

Wanneer de rol van een subject bij 
huiselijk geweld wordt bekeken, blijken 
er 17 slachtoffers en 24 plegers te zijn; 
daarnaast waren er subjecten die rollen 
combineerden, of getuige waren. Uit de 
onderliggende informatie komt naar 
voren dat het in nogal wat gevallen gaat 
om geweld tussen broer (als pleger) en 
zus, naast geweld tussen ouders, of 
vaders die kinderen of echtgenote 
mishandelen; ook zijn er gevallen 
waarbij het subject zelf een ouder 
mishandelt, of de eigen kinderen of 
partner.

Er was meer verwacht, omdat de 
ggz-instelling die in 2015 informatie 
over radicalen deelde, stelde dat er 
bijna altijd sprake was van huiselijk 
geweld; volgens deze instelling kreeg 
80% van de geradicaliseerde vrouwen 
te maken met huiselijk of seksueel 
geweld. Het feitelijke cijfer onder de 
Syriëgangers ligt dus mogelijk hoger 
dan werd gevonden. Dat vermoeden 
vindt steun in onderzoek van Lahlah,  
die relatief veel huiselijk geweld vond in 
gezinnen met Marokkaanse achter-
grond.96

Dakloosheid 
Of subjecten in enige mate (‘groep 1’) 
of duidelijk (‘groep 2’) voor korte of 

95  Uit een self report onderzoek uit 2005 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kwam naar voren dat vrouwen ooit slachtoffer van fysiek geweld door een partner waren in een 

range van 13% in Japan tot 61% op het platteland van Peru (WHO 2005, p.6). De zeventien gevallen (5%) van slachtofferschap op S2 lijkt dan laag en omvat bovendien geweld van de 

kant van anderen dan partners. 

96  Zij vond ook een relatie tussen huiselijk geweld en de oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongens in de criminaliteit (Lahlah 2015, p.181): “De resultaten van deze studie tonen 

aan dat in onze onderzoeksgroep Marokkaans-Nederlandse jongens vaker worden blootgesteld aan alle vormen van kindermishandeling; ruim 60% van de Marokkaans-Nederlandse 

jongens rapporteert te zijn blootgesteld aan fysiek geweld door een ouder in vergelijking met 21% van de Nederlandse jongens, 17% rapporteert blootstelling aan seksueel misbruik door 

een familielid in vergelijking met 5% van de Nederlandse jongens en ruim 45% rapporteert te zijn blootgesteld aan fysiek geweld tussen ouders in vergelijking met 17% van de Nederland-

se jongens. Verder laat deze studie zien dat deze verschillen van voldoende omvang zijn om de waargenomen verschillen in criminele betrokkenheid deels te verklaren, waarbij getuige 

zijn van geweld tussen ouders de grootste impact heeft op het al dan niet vertonen van geweldscriminaliteit.” 

langere tijd dakloos waren is vermoede-
lijk redelijk betrouwbaar teruggevon-
den, al zal er ook wel wat gemist zijn. 
Wanneer subjecten een justitieel 
verleden hebben, dan staat hun 
adreshistorie vermeld in BVI-IB en 
JD-Online. Daar valt uit af te leiden of 
personen enige tijd ‘zonder vaste 
woon- of verblijfplaats’ (zvwov) waren, 
of alleen een briefadres hadden bij een 
instelling (bijvoorbeeld de sociale 
dienst of het Leger des Heils). Van 
degenen zonder justitieel verleden zal 
eventuele dakloosheid vermoedelijk 

niet in beeld zijn gekomen, maar zij zijn 
vermoedelijk ook minder vaak dakloos. 
In enkele gevallen kwam dakloosheid 
ook naar voren in PV’s van wijkagenten. 
Veel dakloosheid lijkt te volgen op een 
periode van detentie en sommige 
subjecten combineren een criminele 
levensstijl met een zwervend bestaan. 

In de eerste studie waren 6 personen 
van de 140 dakloos (4%), maar was hier 
niet consequent naar gezocht. Op S2 
staan 30 personen die enige tijd 
dakloos waren (9%).

Figuur 9 Huiselijk geweld naar rol (n=64)

Figuur 10 Dakloosheid (n=319)
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De tabel hieronder vermeldt wanneer 
personen als dakloos geregistreerd 
stonden, uitgesplitst naar groep 1 (in 
enige mate aanwezig) en groep 2 
(duidelijk aanwezig). Maand en jaar van 
uitreis geven een indruk of er een relatie 
is tussen het een en het ander. Dit is in 
kaart gebracht maar status en status-
datum worden om herkenning te 
vermijden niet per geval vermeld.

Tabel 13 Dakloosheid onder Syriëgangers (in enige mate aanwezig)

Periode dakloos

2011-12  Half jaar.

2013  Structureel zvwov of in opvang.

2012   Kortstondig. 2015-2016 opnieuw, met onderbrekingen; ontving daklozenuitkering.

2015  In daklozenopvang, mogelijk kortstondig; later dat jaar op verschillende adressen familie.

2016  Vanaf eind 2015 vermoedelijk: weg bij ouders en zorginstelling; begin 2016 dakloos.

2014 -2015  In 2014, meerdere maanden.

2017- 2018  Uit huis gezet door partner en ouder; verblijft bij familieleden, briefadres bij zorginstelling.

2015 -heden  Afwisselend bij Leger des Heils en in detentie.

2013 - 2017  Woont bij broer die 2017 wegens huurschuld uit woning wordt gezet en bij ouders.

2015  Twijfelgeval. Had briefadres; woont vermoedelijk begeleid, met partner.

1997  Drie maanden crisisopvang, daarna veel adressen, waaronder mogelijk begeleid 

2013  Onduidelijk hoe lang, maar met echtgenoot zwervend bij vrienden en schoonfamilie.

2002  Twee maanden in opvang, geen details; na scheiding in 2017 bij ouder o.a.

2013  Uit huis gezet door ouder, waarna bij ander subject ingeschreven en daarna bij vader.

2013  Duur onduidelijk; met echtgenoot zwervend bij vrienden en schoonfamilie (zie hierboven).

2004  Dreigende woninguitzetting, huurschuld. In 2004 8 maanden dakloos geweest.

2013  Twee maanden in opvang. Daarna woning voor mensen met psychiatrische achtergrond.

2015  Half jaar15 in opvang ex-gedetineerden.
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Sommigen waren voor hun vertrek (of 
statuswijziging op LOP) dakloos en 
anderen pas na terugkeer. Bij zes 
personen ligt de periode van dakloos-
heid vóór 2011 en dat is te lang geleden 
om verband te hebben met het  
uitreizen, al zegt het wel iets over de 
aanwezigheid van serieuze levens-
problemen.

De 9% op S2 betreft de prevalentie in 
de zin dat zij ooit dakloos waren – 30 
personen waren op enig moment ooit 
dakloos, maar de periode waarin zij dat 
waren loopt van 1997 tot 2018. Vergelij-
kingscijfers van het CBS zijn gebaseerd 
op het aantal daklozen per jaar. Om te 
weten of de score voor dakloosheid op 

97  Deze personen “(hadden) geen vaste woon of verblijfplaats, sliepen in de opvang, op straat, in openbare gebouwen of bij familie of vrienden. Van deze groep had 13 duizend een 

niet-westerse herkomst. In 2009 waren dit er bijna 6,5 duizend. Tussen 2009 en 2015 kwamen er 5,5 duizend daklozen met een autochtone herkomst bij. De sterkste stijging van het 

aantal daklozen vond plaats tussen 2009 en 2010. Ook in de jaren daarna nam het aantal daklozen toe”. CBS, “Aantal daklozen in zes jaar met driekwart toegenomen”, Centraal Bureau 

voor de Statistiek, 3 maart 2016, https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/09/aantal-daklozen-in-zes-jaar-met-driekwart-toegenomen.

98  De daklozencijfers gaan over 2015, de bevolkingscijfers van het CBS per leeftijd gaan via intervallen van vijf jaar en geeft het CBS voor onder andere 2010 of 2017. Hier is 2017 

aangehouden, waarbij de cijfers voor iedere leeftijd van 18 tot en met 30 zijn opgeteld. Op 1 januari 2017 waren er 2.783.324 personen in de leeftijdscategorie van 18-30 jaar.  

(https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7461bev/table?dl=5052);

99  Om precies te zijn, 0,28% (https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/09/aantal-daklozen-in-zes-jaar-met-driekwart-toegenomen). Niet-westerse allochtonen zijn onder dakloze jongeren 

oververtegenwoordigd (4.500 van de 7.900), cijfers voor minderheidsgroepen naar leeftijd werden niet gevonden. Dit probleem wordt dan weer enigszins gecompenseerd doordat in de 

jaren vóór 2015 het percentage sterk was gestegen (driekwart meer daklozen in 2014 dan in 2009), wat betekent dat 0,3% een hoge schatting is voor de jaren 2011-2013.

S2 relatief hoog is, moeten we dus op 
jaarbasis kijken. Ook moeten we 
rekening houden met de leeftijds-
categorie.

Volgens CBS Statline waren er in 2015 
in Nederland ongeveer 31.000 mensen 
dakloos; dat is bijna 0,2% op een 
bevolking van 16,8 miljoen.97 Dit cijfer 
omvat ook ouderen. In de leeftijdscate-
gorie van 18-30, die in 2017 2,8 miljoen 
personen telde, waren in 2015 ongeveer 
7.900 personen dakloos98 (0,3%).99 Dit 
cijfer wordt nu vergeleken met het 
aantal daklozen op S2 in de leeftijd van 
18-30 (n=248), voor de jaren 2011, 2012 
en 2013.

Tabel 14 Dakloosheid onder Syriëgangers (duidelijk aanwezig)

Periode dakloos

2013, 2014  Sinds najaar 2013, ook bij ouder verbleven die subject later uit huis zet.

2013, 2015  Structureel; door zowel ouder als broer uit huis gezet.

2009-2012  Met onderbrekingen in crisisopvang.

2010-2014  Briefadressen; ook detentie; voor 2010 tijd bij familie.

2007, 2008, 2010  Herhaaldelijk.

2008  Maanden, maar niet recent. In 2002 begeleid wonen, diverse  keren in zorginstellingen.

2009-2016  Structureel; ook detentie; 2017 GGZ-instelling.

2016/2017  Vier maanden nachtopvang.

2013-2015, 2006,  Herhaaldelijk.

2007  en daarna. Structureel, soms in detentie.

2006-2007  Vier maanden in opvang van verschillende hulpinstellingen.

2010-2012  Meer dan 20 maanden.. Daklozenuitkering.
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Het gaat om lage aantallen, maar die 
wel de indruk bevestigen dat dakloos-
heid onder jihadisten duidelijk vaker 
voorkwam dan onder hun leeftijdsgeno-
ten (die 0,3%).

Voor een dakloze is afreizen wellicht 
relatief aantrekkelijk – er zijn vermoe-
delijk weinig blijken van maatschappe-
lijk falen zo duidelijk als geen woning 
hebben. Aan de andere kant ontbreekt 
het hen misschien aan de contacten of 
de middelen om daadwerkelijk te gaan. 
Welnu, van de ooit daklozen zijn er 19 
daadwerkelijk afgereisd (11 in groep 1 en 
8 in groep 2), dat is 64% en is dus in de 
orde van grootte van de 68% die geldt 
voor alle personen op S2.

Overige aanpassings- en levenspro-
blemen
Van verschillende items onder H8 is om 
verschillende redenen slechts beperkt 
informatie gevonden.

• Ziekte

Van een beperkt aantal van 16 subjec-
ten (5%) was er informatie over fysieke 
gebreken, 10 vrouwen en 6 mannen; 10 
van hen bereikten het strijdgebied.  Eén 
jihadist was blind, en (auto-) immuun-
ziekten komen vijf keer voor (twee keer 
multiple sclerose, twee keer SLE en één 
keer reuma). Lage mobiliteit door 
gewrichts- en botaandoeningen 
stonden in twee van de drie gevallen 
een uitreis niet in de weg. Eén heeft de 
ziekte van Crohn, een ontstekingsziekte 
aan het darmkanaal. Eén subject is 
gediagnosticeerd met HIV, waarvoor de 
medicatie in het strijdgebied niet 
beschikbaar zal zijn, wat natuurlijk ook 
geldt voor andere van de aandoenin-
gen. Eén persoon heeft epilepsie, een 
hersenziekte die misschien niet in dit 
rijtje hoort.

• Psychische problematiek in het 
ouderlijk gezin

Psychische problemen bij gezinsleden 
waren bij 26 subjecten in enige mate en 
bij 33 subjecten duidelijk aanwezig. Er 
zal vermoedelijk meer hebben 
gespeeld, maar dat is niet altijd te 
vinden in de informatie over subjecten.

• Criminaliteit in het ouderlijk gezin

Criminaliteit in het ouderlijk gezin is in 
beginsel te achterhalen, maar er is van 
afgezien omdat het eenvoudigweg te 
veel werk is. Veel subjecten komen uit 
grote gezinnen en om de criminaliteit 
dan vast te stellen zou voor alle 
familieleden gekeken moeten worden of 
die antecedenten hebben. 

• Seksueel misbruik

Gegevens over seksueel misbruik zijn 
niet goed te vinden; wanneer er een 
strafzaak was, is de informatie in de 
regel niet in te zien. Het komt soms wel 
naar voren in verklaringen van subjec-
ten of hun familie. Bij zeven van de 
vrouwelijke jihadisten waren er 
aanwijzingen dat zij in een vorig leven 
slachtoffer van loverboys waren 
geweest. Twee van de mannen waren 
waarschijnlijk slachtoffer van seksueel 
misbruik in de jeugd. Onder de mannen 
zijn geen loverboys aangetroffen (wel 

een veroordeelde verkrachter, een man 
die van verkrachting verdacht is 
geweest en één die veroordeeld was 
wegens kindermisbruik). 

Overzicht aanpassings- 
en levensproblemen

In dit hoofdstuk is onderzoeksvraag 
3 beantwoord: in hoeverre hebben 
Nederlandse jihadisten te maken gehad 
met aanpassings- en levensproblemen? 
Om de vraag te beantwoorden is van 
een beperkt aantal variabelen waar 
gegevens over waren te vinden 
nagegaan hoe de Syriëgangers er op 
scoorden, en voor zover mogelijk, of zij 
hierin ook afweken van vergelijkbare 
groepen.

• Arbeid en financiële zelfredzaam-
heid

Soudijn vond in een subset van 
daadwerkelijk uitgereisde Syriëgangers 
(per juni 2016, n=131) dat zij in 95% van 
de gevallen niet financieel zelfredzaam 
waren; dat gold ook voor degenen die 
ouder waren en niet meer studeerden. 
Een wisselende minderheid verrichtte 
betaalde arbeid, maar onregelmatig en 
in beroepen die weinig scholing 
vroegen. Dit beeld komt overeen met dat 
uit eerdere studies in grote datasets. De 

Tabel 15 Dakloosheid in de leeftijdscategorie 18-30 jaar (n=248)

 Aantal,  % van 18-30-jarigen

Jaar leeftijd 18-30 op S2 (n=248)

2011 6 2%

2012 6 2%

2013 10 4%
Bron: KNP en CBS
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meeste Syriëgangers verdienden een 
minimuminkomen of minder.

• Opleiding

Onderzoek van Ljujic e.a. (2017) en 
Thijs e.a. (2018) toont dat jihadisten 
respectievelijk terrorismeverdachten 
veel lager dan gemiddeld zijn opgeleid. 
In die studies heeft bijna tweederde van 
de jihadisten geen startkwalificatie voor 
de arbeidsmarkt. Voor zover in politie-
bronnen gegevens over opleiding vielen 
te achterhalen kam het beeld daarmee 
overeen. Van 32 personen die aan een 
instelling voor hoger onderwijs inge-
schreven stonden, hebben er slechts 
twee deze voltooid.

• Gebroken gezinnen

Syriëgangers komen vaker dan gemid-
deld uit een gebroken gezin, waarbij de 
wedergeboren moslims ruim twee keer 
(48%) en bekeerlingen bijna vier keer 
(79%) zo vaak als gemiddeld (21%) uit 
een gebroken gezin komen.

• Sterfte in de nabije familie

In totaal 49 subjecten (15%) verloren in 
totaal 46 naaste verwanten, vooral 
ouders maar ook broers of zussen. Of 
dit meer is dan gemiddeld, viel niet 
goed na te gaan. Sterfte onder vaders 
hangt mede samen met de relatief hoge 
leeftijd van veel vaders.

• Huiselijk geweld

Van de subjecten heeft 20% (n=64) in 
enige rol ervaring met huiselijk geweld, 
5% van S2 (n=17) als dader; dit 
suggereert een ondervertegenwoordi-
ging, terwijl een ggz-instelling juist veel 
huiselijk geweld aantrof.

• Dakloosheid

Van de subjecten heeft 9% (n=30) 
ervaring met dakloosheid. Op jaarbasis 

lijken jihadisten daarmee vaker dakloos 
dan hun leeftijdsgenoten.

Syriëgangers zijn duidelijk meer dan 
gemiddeld lager opgeleid, werkloos of 
werkzaam aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt, financieel niet zelfred-
zaam, komen vaker dan gemiddeld uit 
gebroken gezinnen en zijn vaker 
dakloos dan gemiddeld. Niet bleek dat 
zij vaker in enige rol bij huiselijk geweld 
waren betrokken.
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Criminaliteit



Inleiding

In dit hoofdstuk komen de scores in 
Categorie B Criminaliteit aan bod. De 
onderzoeksvraag luidt: in hoeverre 
hebben Nederlandse jihadisten 
criminele antecedenten? De correspon-
derende categorie in de HCR-20.v.3 is 
die van ‘antisociaal gedrag’ en dit 
omvat criminaliteit en geweld.

In hoofdstuk 2 kwam al aan bod dat veel 
Europese jihadisten een crimineel 
verleden hebben. In dit hoofdstuk wordt 
dit in kaart gebracht voor de tweede 
groep Syriëgangers. Na wordt gegaan:

• hoeveel jihadisten criminele 
antecedenten hebben;

• wat de aard is van die anteceden-
ten, in het bijzonder hoeveel er bij 
geweld waren betrokken;

• hoeveel overtredingen zij begingen;
• hoe subgroepen scoren op 

criminaliteit.

Het laatste is bedoeld om later na te kun-
nen gaan of er patronen zijn in het soort 
personen dat binnen de populatie relatief 
veel betrokken was bij criminaliteit. 

Antecedenten

Een antecedent staat voor iedere keer 
dat de politie tegen een persoon een 
proces-verbaal heeft opgemaakt inzake 
verdenking van betrokkenheid bij een of 
meerdere misdrijven. Een antecedent 
kan dus meerdere verdenkingen of 
‘feiten’ bevatten. Antecedenten worden 
geregistreerd in HKS en dit is te 
raadplegen in de applicatie Blue Spot 
Monitor (BSM). Na invoering van 
persoonsgegevens (meestal volstaat 
het burgerservicenummer) verschijnt 
een overzichts- of startpagina voor een 

100  Wanneer een verdenking tot vervolging leidt maar de persoon blijkt onterecht verdachte te zijn geweest, dan verdwijnt het antecedent uit HKS; het komt ook voor dat iemand pas enige 

tijd na een delict verdachte wordt en dan pas wordt toegevoegd (Blokland e.a. 2010, p.130).

persoon, waarachter verschillende 
tabbladen staan. De ‘startpagina’ 
vermeldt of iemand antecedenten heeft 
(‘Ja’ of ‘Nee’) en twee tabbladen 
(‘Antecedenten’ en ‘Verdachte’) melden 
welke antecedenten en verdenkingen er 
zijn.100 

De gegevens op de bladen in BSM 
komen niet altijd met elkaar overeen. 
Ook zijn er verschillen tussen BSM en 
andere bronnen met HKS-gegevens, 
zoals BVI-IB dat antecedenten als 
‘delicten/feiten’ rangschikt per 
politie-eenheid, en JD-Online, een 
justitiesysteem. Dat de bronnen niet 
eensluidend zijn, kan samenhangen 
met de omstandigheid dat geruime tijd 
de verschillende politie-eenheden hun 
eigen registratie bijhielden. Er vond wel 
een centrale registratie in HKS plaats, 
maar het is mogelijk dat informatie uit 
een eenheid niet of pas later door-
kwam; ook bij de invoer in BSM kan 
vertraging zijn opgetreden; BSM was en 
is in ontwikkeling. Om het voor de lezer 
enigszins controleerbaar te houden, 
staan hieronder de uitkomsten van de 
verschillende bladen apart geïnventari-
seerd. Dat de volgende uitkomsten op:

• BSM Startpagina (‘Antecedent: Ja/
Nee’): 
204 subjecten met ‘Ja’ (64%) 

• BSM Blad ‘Antecedenten’: 
153 subjecten (48%),  
731 antecedenten (4,8 gemiddeld) 

• BSM Blad ‘Verdachte’:  
177 subjecten (55%), 1.105  
verdenkingen (6,2 gemiddeld) 

• Enige verdenking: 
215 subjecten (67%), 1.372  
vermeldingen in BSM, BVI-IB of  
JD-Online (6,4 gemiddeld)

Het feitelijk aantal personen met 
verdenkingen ligt tussen de 48 en 67 
procent, een forse marge. Er staan 
fouten in de data. Zo heeft in tien 
gevallen een individu een ‘Ja’ op de 
startpagina, maar zijn geen anteceden-
ten of verdenkingen te vinden. Het 
omgekeerde – geen antecedenten 
volgens de startpagina maar wel 
volgens andere bladen of bronnen - 
komt zelfs twintig keer voor. Om een 
sterk voorbeeld te geven, een veroor-
deelde jihadist heeft volgens startpa-
gina en antecedentenblad in BSM, en 
de registratie in BVI-IB, geen antece-
denten. Wel was hij volgens de 
betreffende pagina in BSM tien keer 
verdachte en in JD-Online heeft hij drie 
veroordelingen voor overtredingen en 
voor de jihadismezaak. Uit PV’s komt 
naar voren dat hij in zijn tienerjaren 
diefstal bekent, maar ook dit heeft niet 
geleid tot een blijvend strafblad, 
mogelijk omdat hij nog te jong was. Hij 
is niet het enige voorbeeld. 

Er zijn ook enkele andere indicaties van 
een grotere betrokkenheid van de 
subjecten bij criminaliteit dan uit de 
antecedenten blijkt. Zo beschouwde de 
politie 25 subjecten (8%) op enig 
moment als lid van een overlastgeven-
de of criminele jeugdgroep (uitsluitend 
mannen). Onder hen zijn twee subjec-
ten zonder verdenkingen en een paar 
met slechts enkele; dit kan weer 
samenhangen met het vervallen 
verklaren van een strafblad voor feiten 
die zijn gepleegd toen een subject nog 
minderjarig was; sommigen kregen een 
HALT-afdoening maar dit komt dan niet 
per se op het strafblad terecht. En 
omdat Blue Spot Monitor in de regel 
slechts tot vijf jaar terug raadpleegbaar 
is, is vermoedelijk veel kwalitatieve 
informatie over crimineel gedrag in de 
vroegere jeugd niet te achterhalen.

Criminaliteit
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Dit soort omissies laat verder onverlet 
dat wanneer een persoon een ‘Ja’ heeft 
op de startpagina, daar in 95% van de 
gevallen een onderbouwing onder ligt. 
Mogelijk moet een aantal van hen nog 
geschoond, maar omdat meer subjec-
ten duidelijk wel antecedenten hebben 
ondanks een ‘nee’ op de startpagina, is 
het risico beperkt dat het aantal van 
204 (64%) subjecten te hoog is. Dit 
wordt dus aangehouden.101 Het cijfer is 
vergelijkbaar met de 62% met antece-
denten onder alle terrorismeverdachten 
die het NSCR vond in CBS-data (Thijs 
e.a., 2018).

Antecedenten geven hoe dan ook een 
ondergrens van de feitelijk gepleegde 
criminaliteit. Veel criminaliteit wordt 
nooit geregistreerd – het welbekende 
dark number. Daarnaast is er bij veel 
delicten die wel zijn geregistreerd geen 
daderindicatie en dan leidt de delictre-
gistratie niet tot een antecedent. Uit 
onderzoek op basis van zelfrapportage 
blijkt dan ook dat veel delinquenten 
meer delicten hebben gepleegd dan 
waarvoor proces-verbaal tegen hen is 
opgemaakt. Het aantal antecedenten is 
dus lager dan de gepleegde criminali-
teit. Het aantal veroordelingen is nog 
weer lager dan het aantal anteceden-
ten, niet zozeer omdat er vaak vrij-
spraak volgt, maar omdat veel verden-
kingen worden geseponeerd. Volgens 
Brits onderzoek resulteert, afhankelijk 
van het soort delict, slechts 1 tot 28% 
van het aantal zelf gerapporteerde 
delicten in een veroordeling.102 

101  De 48% van het antecedentenblad is een ondergrens maar het is, gelet op het voorgaande, aannemelijk dat dit de feitelijke omvang onderschat. In Weenink (2015) was geen gebruik 

gemaakt van BSM (dat was nog niet beschikbaar) maar van BVI-IB. De 46% van toen kan worden vergeleken met deze 48%. Het is dus niet zo dat het percentage in de tweede groep 

veel hoger ligt.

102  “Over eight offences, there were 112 self-reported offences per offender on average, compared with 3.3 convictions, a ratio of 34 to 1. Between 1% and 28% of different types of offences 

led to convictions” (Farrington e.a. 2014, p.251).

103  Dit is dus niet hetzelfde als de criminaliteit op jaarbasis die het CBS publiceert. Naar herkomstgroep was in 2015 in de leeftijdscategorie 12-25 jaar ongeveer 8% van personen met een 

Marokkaanse achtergrond verdachte, tegen iets minder dan 4% van personen met een Turkse en minder dan 2% van personen met een Nederlandse achtergrond. Overigens geldt voor 

alle herkomstgroepen dat sinds 2005 het aantal verdachten per jaar is gehalveerd (CBS, 11november 2016, Criminaliteit, https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/47/criminaliteit.) 

104  Kijken we naar de hele leeftijdscategorie van 12 tot 22-jarigen die Blokland e.a. gebruikten, dan gaat het om 158 personen op S2 en van hen hebben er 88 antecedenten, oftewel 56%.

105  De verdeling was als volgt: 8 subjecten met 0 antecedenten of verdenkingen, 4 subjecten met 1, 3 met 2, 2 met 3, 2 met 4, 1 met 5, 3 met 6, 1 met 8, 1 met 9 en 1 met 23 verdenkingen.

Personen met antecedenten
Een aantal van 204 subjecten met 
antecedenten staat dus voor 64% van 
alle subjecten en dat is veel wanneer 
we het vergelijken met landelijke 
gemiddelden. In Blokland e.a. (2010), 
die de antecedenten onderzochten van 
jongeren uit het geboortecohort 1984, 
staan landelijke gemiddelden voor de 
leeftijd van 12 tot en met 22 jaar, de 
periode waarin de meeste criminelen 
hun criminele carrière starten. Het 
aantal met antecedenten groeit met de 
jaren.103 Aan het eind van de onder-
zoeksperiode is het cohort 22 jaar oud 
en heeft inmiddels 14% ten minste één 
antecedent (23% van de mannen en 5% 
van de vrouwen).

Om de cijfers van Blokland te vergelij-
ken met de score onder jihadisten, 
kijken we eerst alleen naar degenen die 
22 waren op het moment van uitreis, 
poging of plaatsing op de LOP. Dat zijn 
slechts 26 personen, dus voorzichtig-
heid is geboden. Van hen hadden er 18 
op die leeftijd antecedenten volgens de 
startpagina, oftewel 69%; gaan we 
alleen uit van het antecedentenblad, 
dan gaat het om 14 subjecten, oftewel 
54%. Dit suggereert dat jihadisten in 
deze leeftijdscategorie vaker antece-
denten hebben dan hun leeftijdgeno-
ten.104 

Een paar nuances moeten hier worden 
aangebracht:
• Ten eerste zullen ook Blokland e.a. 

te maken hebben gehad met 
onzekerheden in hun HKS-gege-
vens; de problemen met HKS zijn 

ouder dan vandaag; het uitgangs-
punt is dat de cijfers te vergelijken 
zijn.

• Ten tweede, hebben sommige 
individuen alleen antecedenten in 
relatie tot hun jihadistische 
activiteit. In die gevallen kan niet 
worden gesproken van ‘criminelen 
die overstappen naar terrorisme’. 
Van de 18 tot 22-jarigen met 
antecedenten hebben er vier één 
verdenking en drie twee verdenkin-
gen.105 Eén van hen had uitsluitend 
een terrorismeantecedent. Dit 
maakt dus niet veel uit.

• Ten derde zijn er verschillen naar 
herkomstgroep. Landelijk zijn 
personen met een Marokkaanse 
achtergrond oververtegen-
woordigd in de criminaliteitscijfers, 
en deze groep is ook sterk verte-
genwoordigd onder de jihadisten. 
De hoge criminaliteit onder 
jihadisten hangt, zoals opgemerkt, 
dus mede samen met het feit dat zij 
afkomstig zijn uit een herkomst-
groep die hoog op criminaliteit 
scoort. De ‘crime-terror nexus’ is 
dan te zien als een bijproduct van 
de etnische achtergrond van 
Syriëgangers. 

 
Op de volgende pagina worden de 
subjecten met antecedenten uitge-
splitst naar herkomstgroep. De 
kanttekening moet weer gemaakt dat 
de cijfers voor de subjecten van wie 
beide ouders in Nederland en Turkije 
zijn geboren zulke lage aantallen 
betreffen dat er niet veel betekenis aan 
gehecht kan worden.
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Figuur 11 Aantal antecedenten of verdenkingen naar aantal subjecten (n=319)

Tabel 16 Subjecten met antecedenten, naar geslacht en herkomstgroep (n=26 en 319)

   Landelijk: geboortecohort 1984,  S2

  22-jarigen,  Alle leeftijden

  (Blokland e.a. 2010) (n=319)

Allen 14% 64%  (204)

Mannen 23%  72% (160 v 221)

Vrouwen 5%  45%  (44 v 98)

Beide ouders geboren in  

Nederland - 52%  (11 v 21)

M 20%  63%  (5 v 8  )

V 4% 46%  (6 v 13)

Marokko - 64%  (103 v 161)

M 56% 72%  (83 v 116)

V 17% 44%  (20 v 45) 
 

Turkije - 67%  (14 v 21)

M 41% 67%  (12 v 18)

V 5% 67%  (2 v 3)
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Mannen op S2 hebben ongeveer drie 
keer vaker dan 22-jarigen in de 
bevolking antecedenten, vrouwen 
negen keer. De aantallen zijn niet zo 
hoog en op S2 staan ook oudere 
subjecten. De feitelijke oververtegen-
woordiging naar geslacht is dus wat 
lager dan deze cijfers doen vermoeden. 
De cijfers voor de ‘Marokkanen’ 
indiceren dat zij hoger scoren dan hun 

landelijke gemiddelden voor hun 
herkomstgroep (dat geldt ook voor de 
‘Nederlanders’ en ‘Turken’, maar bij hen 
zijn de absolute aantallen op S2 te laag 
voor een vergelijking). 

Antecedenten en verdenkingen
Om een beeld te krijgen van de mate 
waarin jihadisten een duidelijk crimi-
neel verleden hadden, is gekeken naar 
het aantal antecedenten of verdenkin-
gen per persoon (gemakshalve wordt 
gesproken van ‘verdenkingen’). Het 
resultaat staat hieronder.
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Het merendeel van de subjecten met 
verdenkingen heeft er ‘slechts’ 1 tot 5; 
dit betreft 147 personen (46% van alle 
subjecten); 44 hebben 1 antecedent 
(14%) en 42 hebben er 2; deze 86 
subjecten zijn niet te zien als de 
spreekwoordelijke ‘gangster jihadi’s’. 
Dat geldt misschien wel voor de 
meer- en veelplegers.  

Meer- en veelplegers
In totaal hebben 68 subjecten (21% van 
alle subjecten) meer dan 5 anteceden-
ten. Zij zijn op 3 na allemaal man. Van 
hen hebben 30 subjecten (9%) meer 
dan 10 verdenkingen; zij worden hier 
beschouwd als ‘veelplegers’. De vier 
personen met de meeste antecedenten 
zijn dat met afstand: de persoon op de 
vierde plek heeft 29 verdenkingen, dan 
volgt er een hele tijd niets en heeft de 
eerstvolgende een score van 81 
verdenkingen; deze wordt gevolgd door 
een persoon met 97 en een met 99 
verdenkingen. De laatste twee zijn 
broers. Kijken we alleen naar de 
mannen dan hebben er 29 van de 221 
meer dan 10 verdenkingen (13%).

Omdat voor meer- en veelplegers geldt 
dat zij, zoals Basra en Neumann stellen, 
criminele vaardigheden in kunnen 
zetten bij eventuele terroristische 
activiteit, is hun status op S2 van 
belang: hoeveel van hen zijn nog in 
leven en verblijven in Nederland? De 
verdeling staat in tabel 17.

Van alle 68 meer- en veelplegers zijn er 
12 mogelijk overleden, maar dit cijfer is 
nogal onzeker, zoals bleek. Onder de 
142 personen op S2 die in Nederland 
verblijven zijn 15 veelplegers en 22 
meerplegers. Een aandachtspunt is wie 
van hen bij geweld betrokken was. Dat 
is het geval bij 30 van de 37 meer- en 
veelplegers in Nederland (12 in enige 
mate, 18 duidelijk). 

Aard van de misdaad

Overtredingen
Van 74 subjecten zijn in JD-Online in 
totaal 134 overtredingen teruggevon-
den, waar een uitspraak op is gevolgd. 
Vermoedelijk is dit aantal verre van 
compleet. Voor wat het waard is, dit zijn 
de cijfers: vijftig personen hebben 1 
overtreding, tien hebben er 2, zes 
hebben er 3 vier hebben 4 en de 
overige vier individuen hebben elk 
respectievelijk 6, 7, 8 en 9 overtredin-
gen achter hun naam. De personen met 
veel (meer dan vijf) overtredingen, 
hebben ook antecedenten voor 
misdrijven.

Misdrijven
Het overgrote deel van de jihadisten 
met antecedenten was alleen betrokken 
bij commune delicten: vernieling, 
straatroof, diefstal, inbraak en ver-
keersmisdrijven. Wel komt in recher-
cheonderzoek soms naar voren dat 
vermogensmisdrijven bedoeld kunnen 
zijn om geld te genereren met het oog 

op de strijd in Syrië. Uit een vertrouwe-
lijke interne studie van een recherche-
kundige die de aard van de criminaliteit 
bij een andere groep jihadisten in beeld 
bracht, kwam eveneens naar voren dat 
jihadisten voornamelijk commune 
delicten pleegden. Ook Thijs e.a. (2018) 
vonden onder de terrorismeverdachten 
vooral commune criminaliteit. 

Anders gezegd: georganiseerde 
misdaad is onder Syriëgangers 
nagenoeg niet aangetroffen. Er zijn 
problematische drugsgebruikers (zie 
Hoofdstuk 6), maar slechts één subject 
is ooit veroordeeld wegens betrokken-
heid bij drugssmokkel in georganiseerd 
verband, in het buitenland en al 
geruime tijd geleden; eerder was hij ook 
in Nederland betrokken bij drugs-
handel. Enkele subjecten teelden 
hennep - in één geval kleinschalig, met 
enkele vrienden, in een ander geval 
mogelijk op wat grotere schaal. 
Daarnaast waren enkele subjecten 
actief als drugsrunner. Overtredingen 
van de wet Wapens en munitie betrof-

Tabel 17 Meer- en veelplegers op S2 naar status (n=68)

 Meerplegers Veelplegers 

Status (6-10 verdenkingen) (>10 verdenkingen) Totaal

In Nederland (n=142)   

Potentieel 9 6 15

Facilitator  1 0 1

Poging 5 4 9

Terug 7 5 12

Subtotaal 22 15 37

   

Buiten Nederland (n=177)   

Uitreiziger 8 11 19

Mogelijk overleden 8 4 12

Subtotaal 16 15 31

Totaal 38 30 68
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fen meestal het dragen of voorhanden 
hebben van een verboden steek- of 
slagwapen, en soms een vuurwapen. 
Eén geval ging duidelijk verder: een 
subject schoot bij een achtervolging op 
de politie. Binnen de onderzochte groep 
jihadisten is geen wapenhandel 
aangetroffen. Sommigen persten als 
scholier leeftijdsgenoten af, maar er is 
geen georganiseerde afpersing. Zeven 
vrouwen waren mogelijk slachtoffer van 
loverboys of anderszins van seksueel 
misbruik (in vier gevallen was hier 
duidelijk sprake van), maar voor zover 
bekend staan er geen loverboys of 
mensenhandelaren op de lijst. Er waren 
wel ten minste vier zedendelinquenten 
(één was veroordeeld voor verkrach-
ting, een andere werd daar van 
verdacht). Vermogensmisdrijven, ook in 
combinatie met geweld, door leden van 
criminele jeugdgroepen zijn de voor-
naamste categorie van misdaad waar 
meerdere daders bij samenwerkten. 
Ook geweldsdelicten komen tamelijk 
vaak voor, zoals nu wordt toegelicht.

Geweld
Voor het vaststellen van betrokkenheid 
bij geweld wordt gebruik gemaakt van 
de definitie die de HCR-20 geeft: 
“daadwerkelijk toegebracht lichamelijk 
letsel aan een andere persoon, een 
poging daartoe of dreiging daarmee” 
(Douglas e.a. 2013, p.17). Het dreigen 
met geweld telt dus mee.

In totaal zijn dan 129 van de 319 
subjecten (40%) betrokken geweest bij 
geweld – 71 in enige mate (22%) en 58 
duidelijk (18%). Van de 71 subjecten die 
‘in enige mate’ bij geweld waren 
betrokken, ging het in 11 gevallen alleen 
om het dreigen met geweld, in som-
mige gevallen wel herhaaldelijk. Negen 
personen die volgens de startpagina 
geen antecedenten hebben, zijn wel bij 
geweld betrokken geweest (7 keer in 

106  Landelijk was in 2016 23% van alle verdachten geregistreerd wegens ‘gewelds- en seksuele misdrijven’, maar dit is op jaarbasis (Kalidien (red.) 2017, p.54).

enige mate, 2 keer duidelijk). Van alle 
68 meer- en veelplegers waren er 58 
mede betrokken bij geweld; dat is 85%, 
tegen 40% in de gehele groep.106

Geweldsincidenten kunnen, afhankelijk 
van de omstandigheden, een indicatie 
geven van een verhoogd risico bij een 
individu op toekomstig geweld. Niet 
ieder individu reageert bij eenzelfde 
prikkel in dezelfde mate met geweld. 
Zoals al eerder opgemerkt, kunnen 
traumatische ervaringen in de jeugd 
leiden tot een ontregeld stresssysteem 
waardoor een individu in het latere 
leven kan gaan overreageren op 
prikkels die een ander zou negeren (zie 
Hoofdstuk 1 en 4). In hoeverre dit ook 
betekent dat extremisten met een 
serieus geweldsverleden een groter 
risico opleveren om een terroristische 
aanslag te plegen verdient wat dat 
betreft nader onderzoek. Een aan-
dachtspunt daarbij kan dan zijn dat het 
plegen van huiselijk geweld niet altijd is 
terug te vinden in antecedenten, omdat 
bij huiselijk geweld slachtoffers vaak 
geen aangifte doen, ook niet wanneer 
ze het wel melden. 

Scores in Categorie B

De scores op de twee variabelen in 
Categorie B (Criminaliteit en Geweld) 
en onderliggende items zijn gebruikt 
om een totaalscore te berekenen van 
de mate van crimineel gedrag. De 
eindscore op B kan dan per subject de 
waarde 0, 1 of 2 aannemen. Details van 
de wijze van berekenen staan in een 
bijlage. Eerst is de score op de variabe-
len criminaliteit (H18) en geweld (H19) 
bepaald en daarna een totaalscore door 
deze twee op te tellen en vervolgens 
om te zetten naar score van 0, 1 of 2 
voor Categorie B. Geweldsanteceden-
ten lopen zo het risico twee keer 
meegeteld te worden, maar zoals nog 
blijkt, wordt dat deels gecompenseerd, 
en het is bovendien een manier om de 
zwaarte van geweldscriminaliteit in de 
eindscore terug te laten keren. De 
procedure vraagt enig omrekenen, wat 
tot informatieverlies leidt, maar stelt 
ook in staat te corrigeren voor onzeker-
heden in de onderliggende data. De 
totaalscore op B wordt gebruikt om na 
te gaan of subgroepen op S2 uiteenlo-
pend scoren naar de mate van betrok-
kenheid bij criminaliteit. 

Figuur 12 Verdeling van scores in Categorie B (n=319)

B0

B1

B2
48%

28%

24%
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Bovenstaande procedure om scores in 
Categorie B te bepalen leidt tot de 
verdeling die in figuur 12 staat. 

Personen zonder geweldsverleden en 
tot 2 antecedenten zijn niet meegeteld, 
waardoor de totaalscore van 52% lager 
dan de 64% met antecedenten volgens 
BSM. Hieronder worden de eindscores 
voor Categorie B uitgesplitst naar een 
aantal subgroepen. B1 staat voor 
degenen met score 1 en B2 voor 
degenen met score 2. Om de tabel 

107  Van de 47 bekeerlingen hebben er 29 antecedenten (61%); tien bekeerlingen hadden slechts 1 of 2 antecedenten; worden die niet meegeteld dan hebben 19 bekeerlingen (40%) 3 of 

meer antecedenten.

passend te houden zijn 0-scores 
weggelaten. In de laatste kolom staat in 
procentpunten het verschil van de 
score per subgroep, ten opzichte van 
het gemiddelde op S2 van 52%.

Er zijn niet veel opvallende afwijkingen 
van het gemiddelde binnen de onder-
zoekspopulatie. Uitreizigers scoren iets 
lager dan de thuisblijvers. Van degenen 
die effectief vertrokken zijn de terug-
keerders relatief crimineel. Bekeerlin-
gen lijken minder crimineel dan 

gemiddeld op S2, maar hebben vaker 
een criminele achtergrond dan het 
landelijk gemiddelde.107 Wellicht 
verrassend is dat degenen die vertrok-
ken na het uitroepen van het Kalifaat, 
iets minder crimineel zijn dan degenen 
die eerder afreisden. Dit resultaat komt 
wel overeen met Coolsaets indruk dat 
juist de eerste groep uitreizigers uit 
België vooral afkomstig was uit een 
criminele gangcultuur, terwijl de groep 
die later afreisde veeleer worstelde met 
persoonlijke problemen en geen 

Tabel 18 Scores in Categorie B, subjecten naar subgroepen (n=319)

Groep B1 % B2 % B1+B2 % D(x-52)

Allen (n=319) 90 28% 76 24% 166 52% 0

       

Mannen (n=221) 69 31% 70 32% 139 63% 11

Vrouwen (n=98) 21 21% 6 6% 27 28% -24

       

Ooit uitgereisd (217) 57 26% 47 22% 104 48% -4

Nooit (n=102) 33 32% 29 28% 62 61% 9

       

Terug (n=40) 14 35% 10 25% 24 60% 8

Uitgereisd (n=120) 23 19% 24 20% 47 39% -13

Dood (n=57) 20 35% 13 23% 33 58% 6

       

Herborenen (n=272) 79 29% 68 25% 147 54% 2

Bekeerlingen (n=47) 11 23% 8 17% 19 40% -12

       

Voor IS (n=174) 50 29% 46 26% 96 55% 3

Na IS (n=145) 40 28% 30 21% 70 48% -4

       

Ouders bij elkaar (n=162) 43 27% 39 24% 82 51% -1

Gebroken gezin (n=157) 47 30% 37 24% 84 54% 2

       

1e generatie (n=92) 25 27% 23 25% 48 52% 0

2e generatie (n=206) 60 29% 50 24% 110 53% 1

Vluchtelingen (n=43) 16 37% 3 7% 19 44% -8
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toekomst voor zichzelf zag in Europa 
(Coolsaet 2016c). Personen uit 
gebroken gezinnen zijn nauwelijks 
vaker crimineel dan personen van wie 
de ouders nog bij elkaar zijn. Dit lijkt in 
strijd met de notie dat een instabiele 
thuissituatie de kans vergroot op later 
probleemgedrag. Misschien dat een 
nadere analyse, bijvoorbeeld van de 
aard en omvang van de criminaliteit in 
deze subgroepen dit resultaat beter 
helpt begrijpen.

Naar herkomstgroepen zijn de verschil-
len het grootst, maar het gaat vaak om 
kleine aantallen. Vanwege hun grote 
aandeel in de populatie scoren perso-
nen met een Marokkaanse achtergrond 
niet erg hoog ten opzichte van het 
gemiddelde.

Overzicht criminaliteit

Onderzoeksvraag 4 - in hoeverre 
hebben Nederlandse jihadisten 
criminele antecedenten? – kan als volgt 
worden beantwoord.

Van 64% van de 319 subjecten zijn er 
aanwijzingen dat zij criminele antece-
denten hebben, wat overeenkomt met 
de 62% die het NSCR onder alle 
terrorsimeverdachten vond (Thijs e.a. 
2018). Bij een vergelijkingscijfer van 
ongeveer 14% hebben Syriegangers 
ruim vier keer zo vaak antecedenten als 
gemiddeld. 

Het cijfer duidt dus op oververtegen-
woordiging van criminaliteit onder de 
Nederlandse jihadisten, maar er kunnen 
enkele kanttekeningen worden 
gemaakt:

• ruim de helft van de subjecten 
heeft een Marokkaanse achter-
grond en in deze groep zijn vooral 
de mannen oververtegenwoordigd 
in de criminaliteit; dit ‘verklaart’ in 
zekere zin een groot deel van de 

criminaliteit onder jihadisten, maar 
dan nog lijken de jihadisten 
‘crimineler’ dan hun ‘herkomst-
groepsgenoten’ op dezelfde 
leeftijd. 

• tweederde van de 204 subjecten 
met antecedenten heeft er vijf of 
minder; de 68 meer- en veel-
plegers vormen 21% van alle 
subjecten en 9% is veelpleger;

• de delicten waar jihadisten bij 
betrokken waren behoren tot de 
veel voorkomende commune 
criminaliteit; georganiseerde crimi-
naliteit is vrijwel afwezig; wel is 
40% van de jihadisten ooit in beeld 
gekomen wegens het plegen van 
geweld.
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6 
Problemen met 
de geestelijke 
gezondheid



Inleiding

Het zesde hoofdstuk draait om de vraag 
in hoeverre Nederlandse jihadisten 
kampen met problemen op het gebied 
van geestelijke gezondheid. Om deze te 
beantwoorden, wordt gekeken naar de 
aanwezigheid onder de Syriëgangers van 
de drie soorten psychische aandoenin-
gen in de HCR-20: problematisch 
middelengebruik (H5), ernstige psychi-
sche stoornis (H6) en persoonlijkheids-
stoornis(H7). Bij elk van de drie catego-
rieën is per subject nagegaan of een 
aandoening niet, in enige mate of 
duidelijk aanwezig was. Ook wordt 
gekeken naar subgroepen binnen de 
onderzoeks populatie. Alvorens de 
bevindingen te presenteren wordt echter 
eerst ingegaan op enkele aandachtpun-
ten: ten eerste, de kwestie hoe prevalen-
tie in het algemeen wordt vastgesteld, 
ten tweede de vraag in hoeverre 
psychische problemen ook gevolgen 
hebben voor gedrag en ten derde, hoe de 
gegevens in politiesystemen zijn 
achterhaald.

Prevalentie
In studies naar de geestelijke gezond-
heid van terroristen wordt soms als 
vergelijkingscijfer een percentage van 
25 tot 27 gehanteerd,108 dat komt van 
de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO).109 Het cijfer van 27% zou de 
algemene prevalentie betreffen van 
geestelijke-gezondheidsproblematiek 
onder de Europese bevolking. Cijfers 
voor Nederland zijn in dezelfde orde van 
grootte. Een ggz-instelling stelt dat 
voor Nederland ongeveer 25% geldt 
(Paulussen e.a. 2017, p.7). Het Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid en 

108  Corner & Gill (2017, p.1-2); De Roy van Zuijdewijn & Bakker (2016, p.8).

109  www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/data-and-statistics

110  https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/hersenaandoeningen/overzicht. Het cijfer van 1,9 miljoen personen met psychische stoornissen in 2016 is gebaseerd op 

bevolkingsonderzoek en geldt voor 18-65-jarigen, waarbij is geëxtrapoleerd voor cijfers uit 2008 (NEMESIS-II onderzoek). 

111  Vier leeftijdscategorieën (20-24, 25-29, 30-34, 35-39) die het RIVM onderscheidt, zijn hier bij elkaar opgeteld (de huisartsendata splitsen niet uit naar deze groep).  Dit betrof in deze 

leeftijdscategorie in totaal 345.210 personen. Volgens het CBS telt de groep van 20-40 jaar 4.163.702 personen. Het verschil tussen 39 en 40 als grens van de categorie wordt hier 

genegeerd.

Milieuhygiëne (RIVM) publiceerde eind 
2017 cijfers uit verschillende bronnen, 
waaronder de registraties van huis-
artsen (over 2016) en de GGZ (over 
2013). Volgens de huisartsengegevens 
waren er in 2016 3,8 miljoen personen 
bij de huisarts bekend met een hersen-
aandoening; dat is 22% op een bevol-
king van 17 miljoen en ligt dus in de 
buurt van de genoemde 25 tot 27%. Het 
blijkt echter dat deze 22% betrekking 
heeft op alle mogelijke hersenaandoe-
ningen. Deze aandoeningen verdeelt 
het RIVM onder in vijf clusters: 110

• Psychische stoornissen, zoals 
persoonlijkheidsstoornissen, 
angst- en paniekstoornis of 
depressie: 1.907.700 mensen 

• Chronische hersenaandoeningen 
die geleidelijk zijn ontstaan, zoals 
dementie, parkinson of epilepsie: 
1.337.800 mensen 

• Niet Aangeboren hersenletsel 
(NAH), zoals een beroerte en 
traumatisch hersenletsel: 645.900 
mensen 

• Slaapstoornissen, zoals insomnie 
of slaapapneu: 506.200 mensen 

• Hersenaandoeningen die in het 
eerste levensjaar tot uiting komen, 
zoals een verstandelijke handicap 
of afwijkingen aan centraal 
zenuwstelsel: 100.300 mensen.

Van deze clusters komt alleen de eerste 
(psychische stoornissen) overeen met 
de geestelijke-gezondheidsproblemen 
waar in terrorismeonderzoek en ook in 
deze rapportage de aandacht naar uit 
gaat (die uit de HCR). Het RIVM rekent 
namelijk tot het cluster “psychische 
stoornissen”:

19  Neurobiologische ontwikkelings-
stoornissen

20  Psychotische stoornissen
21  Stemmingsstoornissen
22  Angststoornissen
23  Middelengerelateerde en  

verslavingsstoornissen
24  Persoonlijkheidsstoornissen
25  Overige psychische stoornissen

Van deze “psychische stoornissen” 
telden huisartsen er 1,9 miljoen (11,2% 
van de bevolking). De GGZ telde alleen 
mensen die een behandeling wegens 
een psychische stoornis ondergingen 
en dat waren er 1,1 miljoen (6,5%). Het 
RIVM splitst de cijfers van de GGZ uit 
naar leeftijdscategorieën. Gaan we uit 
van de groep in de leeftijd van 20 tot 39 
jaar, die globaal overeenkomt met die 
van de Syriëgangers, dan is volgens de 
GGZ de algemene prevalentie van 
‘psychische stoornissen’ in deze 
leeftijdscategorie 8,3%.111 Hieronder 
wordt deze 8% gezien als nauwkeuriger 
benadering van een base rate waar de 
prevalentie van psychische stoornissen 
onder Syriëgangers mee kan worden 
vergeleken, dan de 27% van de WHO. 
Het cijfer van 11% van de huisartsen kan 
ook worden aangehouden, maar geldt 
voor alle leeftijden. 

Effect van problemen met de geeste-
lijke gezondheid
Problemen met de geestelijke gezond-
heid zijn zeer divers - wat betreft hun 
oorsprong, hun gevolgen en de 
mogelijkheden van behandeling. 
Sommige aandoeningen zijn in aanleg 
aanwezig, maar of iemand de sympto-
men ook ontwikkelt, hangt vaak af van 
omstandigheden. Een diagnose zegt 
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daarom vooral iets over een aanwezige 
kwetsbaarheid. Een hoge prevalentie 
(van diagnoses) in een bepaalde 
bevolkingsgroep geeft dan aan dat 
binnen die groep de kwetsbaarheid 
relatief hoog is.

Of iemand geestelijk gezond is of niet, 
is ook een kwestie van gradatie en zoals 
Gill en Corner al stelden, geen dichoto-
mie. De aanwezigheid van een stoornis 
wil bovendien niet zonder meer zeggen 
dat iemand niet kan functioneren; ook 
wanneer mensen goed reageren op 
behandeling, kan met een aandoening 
zonder veel problemen te leven zijn. 
Psychotische aandoeningen kunnen 
samengaan met een verstoorde 
realiteitsbeleving, maar ook die 
verstoring hoeft niet permanent te zijn; 
ook betekent een dergelijke stoornis 
niet per se dat iemand niet meer in 
staat zou zijn om te plannen.

Voor het strafrecht blijft belangrijk of 
een verdachte zich kon realiseren dat 
zijn of haar handelen wederrechtelijk 
was, en dat zal soms wel, soms niet het 
geval zijn bij een stoornis.112 Zoals 
gezegd, niet iedere stoornis leidt tot 
‘verward’ gedrag. Bij een ‘aanslagach-
tige gebeurtenis’ moet onderzoek 
uitwijzen of en in hoeverre een verdach-
te zich liet inspireren door extremis-
tisch gedachtegoed. Maar ook als dat 
het geval is, kan nog steeds sprake zijn 
van een onderliggende stoornis die bij 
kan hebben gedragen aan de fixatie op 
dat gedachtegoed. Er zijn natuurlijk 
‘verward’ te noemen aanslagplegers, in 
de zin dat zij inderdaad een verstoorde 

112  “Breivik wist – óók als zijn denkbeelden een waansysteem zouden vormen – dat hij in strijd met de door hem bestreden rechtsorde handelde en dus dat die handelingen wederrechtelijk 

zijn. Dit heeft Breivik gemeen met de extremistische ideologie van radicaalislamitische terroristen. Ook zij bestrijden de bestaande rechtsorde en weten dat zij feiten plegen die binnen 

die rechtsorde strafbaar zijn. Mocht – zoals het geval was in de zaak tegen Breivik – onduidelijk zijn of de overtuigingen van een terrorist extremistische, maar niet-pathologische 

politieke en religieuze opvattingen zijn of dat zij waanvoorstellingen zijn, dan zal een beroep op ontoerekenbaarheid doorgaans in ieder geval stranden op het criterium. Niemand mag 

zijn eigen politieke en religieuze overtuigingen in plaats stellen van de strafrechtelijke normen. Een waanvoorstelling is geen reden om dat uitgangspunt zonder meer te laten vallen” 

(Bijlsma 2016, p.722).

113  Vgl. S.J. Cohen e.a.  (2017); zie ook S.J. Cohen (2016) en S.J. Cohen e.a. (2016). Cohen voert neurolinguïstische tekstanalyses uit posts op social media, en op testamenten van 

zelfmoordterroristen. Het gebruik in ideologische teksten van zogeheten rigidity keywords (‘all’, ‘always’, ‘any’, ‘every’, ‘must’, ‘should’, whole’, etc.) kan een indicatie geven van hoe 

extremistisch iemand is.

realiteitsbeleving hebben, en wanneer 
zo iemand agressief wordt en daar 
religieuze of politieke teksten bij 
aanhaalt, kan dat meer ideologische 
inspiratie suggereren dan er feitelijk is. 
Extremisme kan de uitkomst zijn van 
een overwegend emotioneel proces.113 

Gebruik van informatie in politie-
systemen
Zoals opgemerkt, worden ook in deze 
studie geen diagnoses gesteld. De 
onderzoeker gaat niet aan de hand van 
processen verbaal zelf beoordelen ‘wat 
er aan zou kunnen schelen’. Wel wordt 
geïnventariseerd wat in politiedata is te 
vinden over diagnoses die zijn gesteld 
voor Syriëgangers. Bij die diagnoses 
moet niet worden gedacht aan de 
persoonlijke indruk van politiemensen 
– denk aan opmerkingen dat een 
persoon “een verward verhaal houdt”, 
of “mogelijk een psychisch probleem 
heeft”. Zulke opmerkingen worden hier 
genegeerd. Wél meegenomen worden 
mededelingen aan de politie van 
bijvoorbeeld de ouders van een subject, 
of van dat subject zelf en van professio-
nals. Informatie van een subject zelf of 
van zijn of haar familie is niet zonder 
meer betrouwbaar. Subjecten kunnen 
simuleren en ouders kunnen zeggen dat 
hun kind “heel beïnvloedbaar” is, om de 
radicalisering te verklaren. Misschien 
hebben ze gelijk, maar het kan ook een 
excuus worden dat misschien geen 
grond heeft. Er is echter in veel gevallen 
aanvullende informatie, bijvoorbeeld 
over medicatie die iemand gebruikt, en 
of iemand enige tijd voor behandeling 
was opgenomen. Het zal ook duidelijk 

zijn dat, alhoewel de politie geen 
toegang tot medische dossiers heeft, zij 
wel veelvuldig optrekt met ggz-profes-
sionals. In die context delen die 
professionals hun inzichten in een 
casus met de politie. Een wijkagent is 
bovendien vaak goed bekend met 
gezinnen waar het nodige speelt; 
problemen met de geestelijke gezond-
heid kunnen daarin een constante zijn 
en worden dan bij herhaling benoemd. 
Denk bijvoorbeeld ook aan de situatie 
dat de wijkagent af en toe omziet hoe 
het met een persoon gaat, nadat die na 
opname weer thuis of ‘begeleid’ gaat 
wonen. In de geraadpleegde systemen 
staat ook wanneer de politie een 
subject of de kinderen van een subject 
onder de aandacht brengt van jeugd-
zorg; in die verwijzingen wordt inge-
gaan op de redenen daarvoor en die 
kunnen samenhangen met inmiddels 
bekende problemen met de geestelijke 
gezondheid. In rechterlijke uitspraken is 
ook informatie te vinden – behalve om 
gevallen van afwezigheid van toereken-
baarheid, kan het gaan om de situatie 
dat bij een voorwaardelijke straf als 
voorwaarde is gesteld dat een subject 
zich onder behandeling laat stellen, of 
afziet van middelengebruik. Het feitelijk 
gedrag van een subject, kan in combi-
natie met andere informatie, aanvullend 
een bevestiging opleveren, maar als er 
uitsluitend van ‘bijzonder’ te noemen 
gedrag sprake is, zonder verdere 
indicatie van een diagnose of behande-
ling, wordt dat dus niet meegeteld. 
Uiteraard staat dit alles niet gelijk aan 
een medische diagnose. De mogelijk-
heid bestaat dat toch meer lijkt te 
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worden gevonden dan er medisch 
gezien te rechtvaardigen valt. Het 
omgekeerde is echter ook mogelijk. 
Lankford (2016) wijst er op dat onder 
moslims een relatief groot taboe 
bestaat op het bespreken van 
geestelijke -gezondheidsproblemen. Als 
dat zo is, dan komen ggz-problemen 
onder hen misschien vaker voor dan uit 
de cijfers blijkt. Deze ondervertegen-
woordiging speelt volgens Lankford ook 
bij jonge mannen, minderheden en 
mensen met financiële problemen. 
Onderzoek van Hallich lijkt de indruk 
van Lankford te bevestigen (Hallich 

114  Voor nauwkeuriger indrukken is de ggz-branche de aangewezen bron. In Hoofdstuk 2 bleek al dat het NIFP samen met de reclassering psychische problematiek onderzoekt onder 

terrorismeverdachten. Op Europees niveau participeert het NIFP in het project DARE (Database and Assessment of Risk of violent Extremists). DARE omvat een trainingsproject voor 

professionals aan de hand van de VERA-2 methodiek, en de samenstelling van een Europese database (zie https://www.vera-2r.nl/research-and-development/dare/index.aspx). 

2012, p.22-23). Onderstaande geeft in 
ieder geval weer wat is aan te treffen  
in politie-informatie. Het signaleert de 
aanwezigheid van psychische  
problemen in het verleden van de 
Syriëgangers.114

Hieronder worden eerst de resultaten 
voor de hele onderzoekspopulatie 
gepresenteerd, dan de score per 
variabele en vervolgens of bepaalde 
subgroepen relatief vaak kampen met 
psychische problemen. Tenslotte wordt 
nagegaan welke ggz-problemen lijken 
te zijn over- of ondervertegenwoordigd. 

Uitkomsten Categorie C

Gevalsbeschrijvingen Categorie C
In onderstaande tabel staat summier 
beschreven op grond van welke 
informatie subjecten een score in 
Categorie C kregen. In de derde kolom 
staat of subjecten op een of meer van 
de drie subitems scoorden (dit is te zien 
als comorbiditeit, maar niet hetzelfde 
omdat comorbiditeit ook betrekking 
heeft op het hebben van verschillende 
aandoeningen binnen een item – men 
kan onder H5 zowel psychotisch als 
depressief zijn). In de vierde kolom 

Tabel 19 GGZ-problematiek op S2

Nr C-score

Items

H5-H7 B / M Toelichting

1 2 3 J
ADHD, seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressie, problematisch 

drugsgebruik

2 2 3 J
Psychose. Mogelijk bipolair en depressief; suïcidewens Middelenmisbruik 

(cannabis, alcohol, mogelijk coke).

3 2 2 J
Trauma; psychose. Behandeling in instelling voor mensen met verstandelijke 

beperking.

4 2 2 J ADD (Attention Deficit Disorder) en schizofrenie.

5 2 2 O Cokeverslaafd en verstandelijk beperkt.

6 2 2 J Autisme. Suïcidaal, daarvoor behandeling.

7 2 2 J Psychotisch. ADHD-medicatie.

8 2 2 J ADHD (med). Depressies, en psychoses.

9 2 2 J
Depressieve stoornis. Mogelijk borderline. Laaggemiddeld tot zwakbegaafd. 

Medicijnen tegen driftbuien.

10 2 2 J Narcisme, verslaving.

11 2 1 J Zeer moeilijk opvoedbaar. Als kind therapie

12 2 1 J
Schizofrenie vermoed; al jaren zeer problematisch maar geen crimineel 

gedrag; kreeg ggz-noodhulp.

13 2 1 J Zwakbegaafd; opgenomen geweest.

14 2 1 J Dwangopname in instelling voor jeugd met ernstige gedragsproblemen

15 2 1 J
Onder behandeling en tijdje uit huis geplaatst ivm gedragsproblemen; 

gezinsondersteuning.
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16 2 1 J Psychose, GGZ begeleiding. Weigert medicatie.

17 2 1 O
Langdurig polydrugsgebruik en daardoor vermagerd (coke, xtc/amfetamine 

en cannabis).

18 2 1 J Psychoses; medicijnen; behandeling.

19 2 1 J Zwakbegaafd.

20 2 1 J
Sinds 14e diverse malen in detentie en jeugdopvanghuizen, oa voor jongeren 

met ernstige gedragsproblemen.

21 2 1 J Psychotisch. Medicatie.

22 2 1 O Asperger

23 2 1 J Voor en na vertrek depressies.

24 2 1 J Schizofrenie.

25 2 1 J Schizofrenie.

26 2 1 J Hechtingsstoornis. IQ beneden gemiddeld. Enkele malen opgenomen.

27 2 1 O
Omschreven als notoire drugsgebruiker en junkentype. Wekt indruk 

psychisch niet in orde te zijn. 

28 2 1 J PTSS; krijgt antidepressiva.

29 2 1 J PDDNOS (autistisch). 

30 2 1 O ODD, mogelijk ook psychotisch; “erg agressief”.

31 2 1 O PTSS.

32 2 1 J Agressieprobleem. Mogelijk eetstoornis. 

33 2 1 O Cannabisverslaving; naar psycholoog.

34 2 1 J Suïcidaal; psychische problemen..Mogelijk borderline.

35 2 1 J Psychotrauma. Psychoses. Zegt zelf schizofreen te zijn; weigert medicatie.

36 2 1 J PTSS

37 2 1 J Automutilatie. 

38 2 1 J Psychotisch

39 2 1 J Ernstige kindermishandeling/misbruik. Depressief.

40 2 1 J

Zwakbegaafd/LVB. Begeleid wonen. In jeugd in instelling  voor jongeren met 

een licht verstandelijke beperking en gedrags-, psychosociale en/of 

psychiatrische problematiek

41 2 1 J ADHD

42 1 2 O Asperger en ADHD, zegt subject zelf; later psychische nood.

43 1 2 J
Middelenmisbruik (alcohol, cannabis, en coke). Zeer agressief. Stoornis 

vermoed.

44 1 1 J
Verstandelijke beperking en psychische of persoonlijkheidsstoornis 

vermoed, maar niet onderzocht. Woont beschermd.

45 1 1 O
Gedragskundige omschrijft subject als thrill-seeker – impulsief, 

beïnvloedbaar, actiebereid, weinig discipline.

46 1 1 J
Stemmingswisselingen. IQ onder 70. Speciaal onderwijs. Jeugdig al liegen 

en “geen schuldgevoel”.

47 1 1 O ‘Zeer ernstige’ gedragsproblemen in jeugd en van school gestuurd.

48 1 1 J
In openbaar trillen, schuimbekken, en agressief tegen omstanders; ontving 

medicatie.

49 1 1 J
Zegt wegens lichamelijke en psychische klachten bij psycholoog te lopen. 

Woont eerst bij hulpverlenende instantie, daarna begeleid.

50 1 1 J
Veelpleger die volgens hemzelf psychoses had. Uit huis geplaatst. Verplichte 

behandeling over meerdere jaren in verschillende instellingen.

51 1 1 J Zegt PTSS te hebben; blowt, medicatie en begeleiding.

52 1 1 J
Geestelijke en lichamelijke klachten, maar niks specifiek; bezocht op eigen 

initiatief psycholoog.
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53 1 1 J Psychische problemen. Behandeling. 

54 1 1 O Cannabisverslaving (mogelijk alleen in verleden).

55 1 1 O Problematisch middelengebruik (coke, alcohol).

56 1 1 O ‘Raar’ gedrag als scholier: niet praten, vaak ruzie.

57 1 1 J Problematisch en extreem gedrag sinds 12e; behandeling.

58 1 1 J Slikt antidepressiva en Ritalin. Agressie, mogelijk als bijwerking.

59 1 1 O Onderzoek naar geestelijke gezondheid en IQ (uitkomst niet bekend).

60 1 1 O PTSS

61 1 1 J Depressieve klachten.

62 1 1 O Reclassering adviseert behandeling. Mogelijk verstandelijk beperkt.

63 1 1 O
Narcisme en antisociale persoonlijkheidsdynamiek maar geen stoornis vast 

te stellen.

64 1 1 J
Zat in instelling voor zwakbegaafde ernstig gedragsgestoorde en criminele 

jongeren.

65 1 1 J Bekend bij GGZ. Crisisdienst, behandeling, medicatie; agressief.

66 1 1 O
Stoornis vermoed, familie houdt onderzoek af. Beïnvloedbaar, maar ook 

“leerling die nooit problemen gaf”.

67 1 1 J
Na coma gedragsverandering. Bijzonder onderwijs; beïnvloedbaar, aldus 

familie.

68 1 1 O PTSS, zegt subject.

69 1 1 O Verstandelijke beperking, zegt subject.

70 1 1 O
Kindermishandeling; bedreigingen. Vermoeden dat hij psychisch niet in orde 

is.

71 1 1 J
ADHD en psychische problemen, zegt subject. Rechter gelast 

persoonlijkheidsonderzoek (uitkomst niet bekend).

72 1 1 O Veelpleger; onderzoek verstandelijke vermogens.

73 1 1 J Kenmerken PTSS en mogelijk ontwikkeling depressie.

74 1 1 O ADHD, volgens subject en familie.

75 1 1 J Psychosociale klachten. In verleden behandeling.

76 1 1 O Psychiatrische achtergrond vermoed, problematisch gedrag.

77 1 1 O Borderline.

78 1 1 O LVB,  op jeugdige leeftijd gemeten; leed onder scheiding.

79 1 1 O Aanwijzing problematisch middelengebruik. Signalen sociaal isolement.

80 1 1 O Zwaar autistisch volgens familie.

81 1 1 O Aanwijzing problematisch middelengebruik (alcohol en drugs).

82 1 1 O
Meende zelf dat er ‘iets in zijn hoofd was’; intelligent maar heel 

beïnvloedbaar. Woning voor mensen met een psychiatrische achtergrond.

83 1 1 J

Slikt medicijnen tegen PTSS, zegt subject zelf (geloofwaardig). ‘Niet sociaal’, 

‘zonderde zich thuis af’. Verplichte behandeling bij ggz-instelling; vol 

complottheorieën.

84 1 1 O Vermoeden LVB. ‘Extreem beïnvloedbaar’.

85 1 1 O Moet wegens geestelijke problemen van arts rust houden

86 1 1 O
Psychische problemen sinds hij vrij vrijkwam uit detentie (voor 

radicalisering). 

87 1 1 J PTSS, behandeld.

88 1 1 J Behandeling ggz.

89 1 1 O Alcoholisme (verleden)
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staat of iemand een behandeling kreeg 
of medicatie ontving.

Totaalscore 
Bij in totaal 89 van de 319 personen 
waren er aanwijzingen voor ggz- 
problematiek. Die zijn in 48 gevallen 
(15%) ‘in enige mate’ aangetroffen en in 
41 gevallen (13%) ‘duidelijk’.

Het percentage van 28% is veel hoger 
dan de 6% in Weenink (2015); dit is het 
gevolg van de wijziging in de procedure. 
In die eerste ronde kwamen in Catego-
rie C alleen gevallen terecht van 
gediagnosticeerde, bevestigde 
stoornissen. Nu wordt het net, in 
aansluiting op wat binnen de GGZ 
gebruikelijk is, wat ruimer gegooid. 
Problematisch middelengebruik telt nu 
mee, evenals gevallen waarbij geen 
diagnose is gevonden, maar wel 
duidelijk sprake is van enige ggz-pro-
blematiek, in het bijzonder wanneer er 
informatie is dat een persoon werd 
behandeld. De niet-gespecificeerde 
psychische problematiek die in de 
eerste ronde niet in C zou zijn meege-
nomen betreft 16 van de gevallen in 
Categorie C1. Naast deze groep, zijn er 
nog twee groepen die in Weenink 
(2015) nog in Categorie B terechtkwa-
men, maar nu in C: personen van wie er 
aanwijzingen zijn van een verstandelijke 
beperking (13 personen) en personen 
die geplaatst zijn geweest in instellin-
gen voor jongeren met gedragsproble-
men (15 personen). Gevallen van 
middelenmisbruik komen hieronder nog 
aan bod, in een overzicht van de scores 
per item H5, H6 en H7.

Over- en ondervertegenwoordiging
Om te weten of de score van Syriëgan-
gers in Categorie C wijst op een 
over- of ondervertegenwoordiging, 
moet die worden vergeleken met base 
rates (landelijke gemiddelden). Hier 
past een kanttekening. Het gaat op S2 
vaak om lage aantallen. Wanneer een 

landelijk prevalentiecijfer van bijvoor-
beeld 1% geldt, dan heb je maar drie 
subjecten op S2 nodig om dat te 
scoren. Een enkel geval meer of minder 
suggereert dan al ‘over- of onderverte-
genwoordiging’. Significantietoetsen 
worden in een vervolgstudie uitge-
voerd. Voor nu wordt als vuistregel 
aangehouden dat een score alleen als 
indicatie van oververtegenwoordiging 
geldt, indien deze een veelvoud is ten 
opzichte van een gemiddelde. In het 
voorbeeld moeten dan niet 3 maar ten 
minste 6 subjecten scoren op dat item. 
Overigens, voor slechts enkele aandoe-
ningen zijn bruikbare vergelijkingscij-
fers te vinden en de lezer kan hieronder 
beoordelen of het ‘label’ van over- of 
ondervertegenwoordiging terecht lijkt.
Vergelijken we de base rate van 8% met 
de cijfers over de Syriëgangers dan lijkt 
het totaal van 28% te wijzen op duidelijk 
meer psychische stoornissen onder 
Syriëgangers. Kijken we alleen naar het 
cijfer van 13% - de gevallen waarin een 
stoornis ‘duidelijk aanwezig’ is – dan is 
dat wel hoger dan gemiddeld, maar 

geen veelvoud. Een uitsplitsing naar 
specifieke aandoeningen geeft  een 
genuanceerder beeld.

Figuur 13 Problemen met de geestelijke gezondheid (n=319)
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Aandoeningen
In Weenink (2015) werden scores voor 
schizofrenie en psychose vergeleken 
met base rates uit de DSM-V (APA, 
2013). Gemiddelden verschillen per 
land en per herkomstgroep en daarom 
zijn de Amerikaanse DSM-gegevens 
niet altijd even geschikt. Daarom 
worden nu zoveel mogelijk Nederlandse 
cijfers gebruikt: GGZ-cijfers van het 
RIVM (2017), cijfers over de Top 600 
van de GGD Amsterdam (2014) en 
cijfers uit Selten e.a. (2011) over 
herkomstgroepen. Een tabel waarin met 
DSM-V cijfers wordt vergeleken staat in 
een bijlage. Voor niet alle aandoeningen 
zijn vergelijkingscijfers gevonden of zijn 
de aantallen op S2 te laag om er een 
conclusie aan te verbinden. De aantal-
len subjecten zijn per aandoening hoe 
dan ook laag, wat betekent dat voor-
zichtigheid is geboden bij de duiding.

• GGZ (RIVM 2017) en GGD  
Amsterdam (2014)

Het globale beeld is dat de psychoti-
sche stoornissen (schizofrenie en 

psychose) met 4,7% duidelijk vaker zijn 
aangetroffen onder Syriëgangers dan 
het gemiddelde voor de leeftijdscate-
gorie van 20-39 (0,5%); de uitkomst is 
in de orde van grootte van wat de GGD 
vond bij de TOP 600 (4%). Ook PTSS 
komt relatief vaak voor. Daarentegen 
zijn stemmingsstoornissen, autisme 
(ASS) en ADHD onder Syriëgangers niet 
duidelijk vaker aangetroffen; ze komen 
ook minder vaak voor dan onder Top 
600 subjecten. Persoonlijkheidsstoor-
nissen lijken onder Syriëgangers wel 
vaker voor te komen dan onder hun 
leeftijdsgenoten, maar minder vaak dan 
onder de Top 600.

Aandoeningen naar H5, H6 en H7
Ten overvloede kan worden gemeld hoe 
de scores waren verdeeld over de drie 
items binnen C.

• Problematisch middelengebruik 
(H5)

In een beperkt aantal van 13 gevallen 
(4%) waren er aanwijzingen van 
problematisch middelengebruik: bij 

zeven in enige mate en in zes gevallen 
duidelijk aanwezig. Van deze 13 zijn er 
12 man. Vier van de dertien zijn bekeer-
ling. Vijf van de dertien hebben ook een 
andere psychische aandoening. In twee 
van de zeven ‘C1-gevallen’ en twee van 
de zes ‘C2-gevallen’ was sprake van 
medicatie of behandeling. Het kan zijn 
dat streng is geselecteerd in de zin dat 
niet ieder signaal van middelencon-
sumptie als ‘problematisch’ wordt 
gezien. Veel meer subjecten dan geteld 
zijn bijvoorbeeld gesignaleerd met een 
blow of zeggen dat ze af en toe blowen.

• Psychische stoornissen (H6)

Van in totaal 51 subjecten (16%) is er 
informatie dat zij te maken hebben 
gehad met een psychische stoornis, 
gelijkelijk verdeeld over de twee 
categorieën ‘in enige mate’ (26) en 
‘duidelijk’ (25). Onder hen zijn 13 
bekeerlingen (28% van de bekeerlin-
gen) en 38 wedergeborenen (14%). De 
groep telt 14 vrouwen (14% van alle 98 
vrouwen) en 37 van de 221 mannen 
(17% van de mannen). Bij de 26 

Tabel 20 Psychische stoornissen op S2 vergeleken met RIVM (2017) en voor de Top 600 (GGD, 2014, p.34 e.v.)
GGZ ( leeftijd

20-39 jaar)
Top 600 C1 % (n) C2 C

Psychose + schizofrenie 0,5% 4% 0,3% (1) 4,4% (14) 4,7% (15)

PTSS 0,6% 7% 1,9% (6) 1,6% (5) 3,4% (11) 

Stemmingsstoornissen 2,0% 12% 0,6% (2) 2,2% (7) 2,8% (9) 

ADHD 2,3% 15% 0,9% (3) 1,5% (5) 2,5% (8)

Persoonlijkheidsstoornissen 1,3% 39 +15%5 6,9% (22) 5,6% (18) 12,5% (40)

Middelenmisbruik 9,2%6 1,9% (6) 1,9% (6) 3,8% (12)

VB 2,0% (6) 2,2% (7) 13 (4,1%)

Borderline 0,6% (2) 0,6% (2) 4 (1,3%)

PHS - 0,6% (2) 2 (0,6%)

ASS 1,0% 0,6% (2) 0,9% (3) 5 (1,5%)

CD/ODD 1,9% (6) 2,8% (9) 15 (4,7%)

Onbekend 5,0% 16 - 16 (5,0%)
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gevallen waarbij er ‘in enige mate’ 
informatie was over de aanwezigheid 
van een psychische stoornis, was er in 
15 gevallen sprake van behandeling of 
medicatie. Onder degenen bij wie een 
psychische stoornis ‘duidelijk aan-
wezig’ was, was in 23 van de 25 
gevallen sprake van behandeling  
of medicatie.

• Persoonlijkheidsstoornis en 
verstandelijke beperking (H7)

Van in totaal 40 subjecten (13%) is er 
informatie dat zij te maken hebben 
gehad met een persoonlijkheidsstoor-
nis of verstandelijke beperking; 
ernstige gedragsproblemen zijn 
meegenomen wanneer ze als zodanig 
waren benoemd. Op H7 scoorden 22 
subjecten ‘in enige mate’ en 18 
‘duidelijk’. In 10 van de 22 gevallen bij 
wie in enige mate sprake was van een 
persoonlijkheidsstoornis of verstande-
lijke beperking, was er medicatie of 
hulp aangeboden; dit was ook bij 16 van 
de 18 gevallen die duidelijk scoorden op 
H7.

Conclusie
De vergelijking van de cijfers voor 
prevalentie van ggz-problematiek onder 
de Syriëgangers met base rates stuit op 
tal van complicaties. De cijfers doen 
een oververtegenwoordiging vermoe-
den; de cijfers die de ggz-instelling 
naar buiten bracht in Paulussen (2017) 
doen vermoeden dat de werkelijke 
aanwezigheid onder jihadisten mogelijk 
hoger is dan wat hier is gevonden. 

Het zal duidelijk zijn dat, ongeacht of de 
cijfers duiden op over- of onderverte-
genwoordiging, de Syriëgangers niet 
‘allemaal gek zijn’; wel kan worden 
geconcludeerd dat een substantieel 
deel van hen op enig moment psychi-
sche problemen heeft gehad. Dit lijkt er 
op te wijzen dat, wanneer we de 
bevindingen zouden extrapoleren naar 
aanslagplegers, de discussie over de 

kwestie of een aanslagpleger  
‘ideologisch gedreven’ of ‘verward’ is, 
een onderscheid suggereert dat er 
helemaal niet hoeft te zijn. 

83



Scores in Categorie C 
naar subgroep

Er is voor subgroepen binnen de 
onderzoekspopulatie gekeken of er 
duidelijke verschillen zijn. In de tabel 
hieronder staan de resultaten; in de 
rechterkolom staat in procentpunten de 
afwijking van het totaalgemiddelde van 
28%. Een waarschuwing is wel weer op 
zijn plaats: de aantallen zijn vaak laag 
en daardoor zijn de vergelijkingen niet 
meer dan een eerste indruk.

Zoals gezegd, worden alleen beschrij-
vende statistieken gepresenteerd, wat 
vraagt om voorzichtigheid bij het 
leggen van relaties. Gaan we alleen uit 
van de gevallen waarbij het verschil met 
het gemiddelde twintig procentpunt of 
meer was ten opzichte van het totaal-
gemiddelde (C1+C2) van 28%, dan 
spelen problemen met de geestelijke 
gezondheid mogelijk relatief vaak bij 
bekeerlingen, mensen die in het 
verleden duidelijk dakloos waren, 
mensen met meer dan tien verdenkin-
gen en degenen die duidelijk bij geweld 
betrokken waren. Enkele aspecten 
bekijken we nader: religieuze achter-
grond (omdat die mogelijk van invloed 
is op de geneigdheid hulp te zoeken), 
migratie-achtergrond (omdat de 
prevalentie volgens de literatuur 
verschilt naar herkomstgroep) en het 
‘IS-effect’ (omdat het vermoeden 
bestond dat degenen zich bij IS 
aansloten een hogere C-score zouden 
hebben).

Religieuze achtergrond
De figuur rechts illustreert de mate 
waarin ggz-problematiek vaker speelt 
onder bekeerlingen dan onder ‘weder-
geborenen’:

115  Zij keken naar nonaffective psychotic disorder en bipolaire stoornis (hiervan waren weinig gevallen en omdat dit ook voor S2 geldt wordt dit buiten beschouwing gelaten). Deze 

categorie omvat verschillende DSM-IV aandoeningen, te weten, “schizophrenia, schizophreniform or schizoaffective disorder (295.9), delusional disorder (297.1), brief psychotic 

disorder (298.8) or psychotic disorder not otherwise specified (298.9)” (Selten e.a. 2011).

Van de bekeerlingen heeft niet alleen 
meer dan de helft ggz-problemen, maar 
deze zijn onder hen ook ‘duidelijker’ 
(30% ‘duidelijk aanwezig’ bij bekeerlin-
gen tegen 10% onder herborenen). Het 
valt niet goed na te gaan of dit een 
daadwerkelijk verschil weergeeft, of dat 
sprake is van een zekere bias. Immers, 
wanneer zoals opgemerkt mensen met 
een moslimachtergrond minder snel 
met ggz-problemen naar de dokter 
stappen, kan dat helpen verklaren 
waarom onder de wedergeborenen 
minder is gevonden dan onder de 
bekeerlingen. Daar staat tegenover dat 
de prevalentie onder extremisten die de 
eerder aangehaalde ggz-instelling vond 
(60%), er op duidt dat, zo niet Syrië-
gangers, dan toch in ieder geval een 
groot deel van de extremisten de 
geestelijke gezondheidszorg wel weet 
te vinden. Ook bleek dat bekeerlingen 
eveneens vaak een migratieachter-
grond hebben, en dus mogelijk ook tot 
de groepen behoren die minder snel 
ggz-problemen bespreekbaar maken. 
Daarom wordt er vooralsnog van uit 
gegaan dat de hoge prevalentie onder 
bekeerlingen wijst op een daadwerkelijk 

vaker voorkomen van psychische 
problemen in deze groep.  

Migratie-achtergrond
De DSM wijst er op dat de prevalentie 
voor aandoeningen verschilt per 
herkomstgroep. Volgens Duits e.a. 
(2017, p.2) is bij personen met een 
Marokkaanse achtergrond de score 
voor schizofrenie hoger. Het blijkt ook 
uit cijfers van het CBS over hoeveel 
antipsychotica verschillende bevol-
kingsgroepen krijgen voorgeschreven 
(CBS 2016, p.81-82). Selten e.a. (2011) 
brachten de prevalentie van psychoti-
sche stoornissen in kaart naar her-
komstgroep. Zij bekeken de prevalentie 
in Utrecht en splitsten uit naar her-
komstgroep en migratiegeneratie. Het 
gaat om het risico (RR) in een periode 
van vijf jaar.115 De uitkomsten worden 
hieronder vergeleken met de som van 
de uitkomsten voor S2 van psychose en 
schizofrenie, uitgesplitst naar religieuze 
en immigratieachtergrond. Dan blijkt 
echter dat met zulke lage aantallen 
moet worden gewerkt dat het niet goed 
mogelijk is er conclusies aan te 
verbinden. 

Figuur 14 Problemen met de geestelijke gezondheid onder wedergeborenen 

en bekeerlingen (n=319)

W-C0

W-C1

W-C2

B-C0

B-C1

B-C2

76%

10%

14%

23%

47%

30%

84



Tabel 21 Scores op Categorie C naar subgroep

Groep C1 % C2 % Tot % D

(x-28)

Allen (n=319) 48 15% 41 13% 89 28% 0

Status
Nooit (n=102) 16 16% 19 19% 35 34% +6
Ooit (n=217) 32 15% 22 10% 54 25% -3
Terug (n=40) 8 20% 7 18% 15 38% +10

IS-effect
Voor IS (n=174) 29 17% 24 14% 53 30% +2
Na IS (n=145) 19 13% 17 12% 36 25% -3

Geslacht
Mannen (n=221) 34 15% 28 13% 62 28% 0
Vrouwen (n=98) 14 14% 13 13% 27 28% 0

Leeftijd
Minderjarig (n=34) 5 15% 4 12% 9 27% -1
Ouder dan 27 (n=64) 9 14% 7 11% 16 25% -3

Religieuze achtergrond
Herborenen (n=272) 37 14% 27 10% 64 24% -4
Bekeerlingen (n=47) 11 23% 14 30% 25 53% +25

Migratiegeneratie
Geen (n=21) 4 19% 6 29% 10 48% +20
1e generatie (n=92) 12 13% 7 8% 19 21% -7
2e generatie (n=206) 32 16% 28 14% 60 29% +1
Vluchtelingen (n=43) 5 12% 2 5% 7 16% -12

Gebroken gezin
Ouders bij elkaar (n=162) 22 14% 18 11% 40 25% -3
Gebroken gezin (n=157) 26 17% 23 15% 49 31% +3
Sterfgeval gezin (n=53) 10 19% 8 15% 18 34% +6

Dakloosheid
0 (n=289) 41 14% 31 11% 72 25% -3
1 (n=18) 3 17% 2 11% 5 28% 0
2 (n=12) 2 17% 6 50% 8 67% +39

Verdenkingen
0: 0-1 (n=148) 16 11% 11 7% 27 18% -10
I: 2-5 (n=103) 15 15% 12 12% 27 26% -2
II: 6-10 (n=38) 5 13% 11 29% 16 42% +14
III: >10 (n=30) 12 40% 7 23% 19 63% +35

Geweld:
Geen (n=190) 21 11% 15 8% 36 19% -9
1 (n=71) 13 18% 10 14% 23 32% +4
2 (n=58) 14 24% 16 28% 30 52% +24
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Voor wat het waard is - de cijfers van 
Selten e.a. (2011) zijn vergeleken met 
twee groepen onder de Syriëgangers: 
subjecten die tot de tweede generatie 
Marokkanen behoren en Nederlandse 
bekeerlingen. De Marokkaanse tweede 
generatie is in de bevolking met 
psychotische stoornissen oververte-
genwoordigd (7,2% tegen 1% voor 
Nederlanders); op S2 is die groep iets 
minder vaak in beeld met psychose of 
schizofrenie (5,1%). De bekeerlingen op 
S2 lijken met 9,5% wellicht flink 
oververtegenwoordigd, maar het gaat 
om twee gevallen.

Selten wijst ter verklaring van de hoge 
prevalentie onder migrantengroepen op 
de rol van wat hij social defeat noemt, 
de ervaring een buitenstaander en 
verliezer te zijn. In zijn oratie legt hij dit 
als volgt uit (Selten, 2012):

De belangrijkste risicofactoren zijn: 
opgroeien in een stedelijke omgeving, 
een laag IQ, traumatische ervaring in 
de jeugd, drugsgebruik en een voorge-
schiedenis van migratie. Is er een 
gemeenschappelijke deler te vinden in 
deze oorzaken? Het antwoord is: ‘ja’. 
Deze social defeat-hypothese houdt in 
dat de positie van buitenstander en 
verliezer de dopamine-huishouding in 
het brein ontregelt en daardoor het 
risico op een psychotische stoornis 
verhoogt. De competitie is in steden 
heftiger dan op het platteland en 
stadsbewoners zijn minder stevig 
sociaal ingebed dan plattelands-
bewoners, waar iedereen elkaar kent. 
Traumatische ervaringen in de jeugd 
betreffen vooral gepest worden. Dat is 
zo pijnlijk omdat je wordt buitengeslo-
ten. Dat personen met een laag IQ en 
migranten uit niet-westerse landen 
vaak buitenstaanders en verliezers zijn 
behoeft nauwelijks betoog. waarbij  
het draait om de sociaal-culturele 
spanning die kan ontstaan wanneer 
mensen naar een ander cultuur 
emigreren.

In empirisch onderzoek bleek voor niet 
iedere factor de relatie even duidelijk 
(Selten e.a. 2013). Het duidelijkst was 
die voor jeugdtrauma, terwijl bij 
immigratie de leeftijd belangrijk lijkt 
(vooral bij immigratie als kind). De 
bevindingen van de GGD Amsterdam 
over de Top 600 bevestigen nog eens 
dat de opvoedingssituatie van invloed 
is op psychische problemen en het 
betrokken raken bij criminaliteit, zoals 
naar voren kwam in de levensloopcrimi-
nologie (Hoofdstuk 1). Van de Top 600 
‘cliënten’ scoorde 89% zwak op 
empathisch vermogen. Over oorzaken 
en etnische achtergrond doet de GGD 
geen uitspraken, maar zij constateert 
wel dat “uit de bestudeerde dossiers 
(blijkt) dat veel van de Top 600 cliënten 
zijn opgegroeid in problematische 
thuissituaties”, waarbij onder meer 
speelt dat opvoeders niet aanwezig of 
bereikbaar zijn, door scheiding, 
overlijden en gedurende langere 
periodes in het buitenland verblijven. 

Dit gold voor 73% van de dossiers (GGD 
2014, p.32-37). Voor jihadisten is de 
relatie nog niet onderzocht. Paulussen 
e.a. komen op basis van de bevindingen 
van een panel van experts tot de 
overtuiging dat bij mensen met een 
Marokkaanse achtergrond verschil-
lende van de risicofactoren voor social 
defeat aanwezig zijn, maar dat deze 
groep tegelijk minder heeft van de 
belangrijkste beschermende factor: 
sociale steun. Die is in bijvoorbeeld de 
Turkse gemeenschap veel sterker 
(Paulussen e.a. 2017, p.13-14). Op dit 
aspect wijst ook Werdmölder op basis 
van enkele decennia veldwerk onder 
probleemjeugd in Amsterdam (2015).

De IS-generatie
Gekeken is of er een “IS-effect’ is: de 
verwachting was eigenlijk dat dit er zou 
zijn; het leek aannemelijk dat subjecten 
die na het uitroepen van het Kalifaat 
(eind juni 2014) afreisden, vaker met 
ggz-problemen zouden kampen dan 

Tabel 22 Psychose en schizofrenie naar religieuze achtergrond en 

herkomst groep in S2 en in Selten ea (2011)*

Groep Selten ea(RR) S2

S2 (n=319)  4,7% (15)

  

Weder (n=272)  4,0% (11)

- Mar (n=177) 7,2% 5,1% (9)

- Overig (n=95) - 2,1% (2)

  

Bekeer (n=47)  8,5% (4)

- NL (n=21) 1,0% 9,5% (2)

 * De score voor psychotische aandoeningen was volgens het RIVM voor de leeftijdscategorie van 

20-39 jaar, 0,5% (22.845 personen). In de gehele bevolking telden de huisartsen 81.400 (0,5%) en 

ggz 68.180 (0,4%) met psychotische stoornissen. Dit is dus lager dan de 1,0% van Selten e.a. en dit 

geeft misschien het effect aan van het verschil tussen de jaarprevalentie (0,5%) en vijfjaarsprevalen-

tie (1,0%).
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degenen die eerder vertrokken. De 
gedachte was dat de ‘vroege’ vertrek-
kers in meer gevallen gingen vanwege 
oprechte verontwaardiging over de 
mensenrechten-schendingen van het 
Syrische regime. Bij degenen die naar 
het Kalifaat vertrokken zou dergelijk 
‘oprecht idealisme’ niet te verwachten 
zijn, omdat de horrorpropaganda van 
deze ‘staat’ volstrekt duidelijk maakte 
dat deze in moordlust niet onderdeed 
voor het regime. Deze groep zou 
daarom mogelijk ten minste een 
zwakker empathisch vermogen hebben, 
al was dat niet te onderzoeken. Welnu, 
enig verschil is niet terug te vinden in 
de scores van vroege en late vertrek-
kers in categorie C; de score is 
nagenoeg gelijk en zelfs iets lager voor 
de IS-generatie.

Overzicht problemen 
met de geestelijke 
gezondheid

Bij 28% van de jihadisten is in de 
politiedossiers enige aanwijzing te 
vinden dat zij te maken kregen met 
psychische stoornissen – bij 15% van  
de subjecten waren die aanwijzingen  
in enige mate en bij 13% duidelijk 
aanwezig.

Het vergelijken van cijfers voor psychi-
sche stoornissen stuit op tal van 
complicaties. Een ruwe schatting 
suggereert dat de uitkomst kan worden 
vergeleken met een prevalentie van 
8,3% voor de betreffende leeftijdscate-
gorie. Bij die vergelijking lijkt het erop 
dat onder Syriëgangers psychische 
problematiek relatief vaak voorkomt.

Bij subgroepen valt op dat de bekeerlin-
gen met 53% hoog scoren, in vergelij-
king met de wedergeborenen (24%). 

Ongeacht of geestelijke-gezondheids-
problemen onder Syriëgangers zijn 

over- of ondervertegenwoordigd, ze 
spelen bij een substantieel deel van de 
groep. 
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7 
Samenvatting 
en discussie



Samenvatting

Het laatste hoofdstuk bevat het 
antwoord op de centrale vraag van dit 
rapport: wat is de achtergrond van de 
Nederlandse Syriëgangers? De 
vraagstelling wijkt af van die in veel 
terrorismeonderzoek, waarin de 
aandacht overwegend uitgaat naar de 
rol van groepsprocessen. In de Inleiding 
wordt echter betoogd dat bij radicalise-
ring dergelijke blootstelling aan een 
radicaliserende omgeving, zoals in een 
groep, moet worden onderscheiden van 
het ontstaan van individuele vatbaar-
heid voor radicale boodschappen. 
Vanuit het perspectief van de levens-
loopcriminologie is het niet aannemelijk 
dat iedereen even vatbaar is en die 
vatbaarheid hangt samen met persoon-
lijke achtergronden. Het onderzoek 
brengt die achtergronden in kaart voor 
een specifieke groep, de Syriëgangers.

Onderzoeksvraag 1  
Empirisch onderzoek
In hoeverre bevestigt eerder empirisch 
onderzoek onder Nederlandse jihadis-
ten het beeld van diversiteit en normali-
teit? 

In het terrorismeonderzoek stellen 
diverse auteurs dat terroristen ‘nor-
maal’ zijn of ‘zeer divers’, waardoor die 
niet af zouden wijken van gemiddelden 
ten aanzien van iedere interessante 
variabele. In Nederlands empirisch 
onderzoek naar jihadisten blijkt voor 
deze ‘normaliteitsthese’ echter geen 
steun te vinden. Jihadisten - ook die 
van eerdere generaties – zijn overwe-
gend laag opgeleid, hebben geen vast 
werk, hebben relatief vaak criminele 
antecedenten en kampen relatief vaak 
met psychische problemen; het laatste 
blijkt ook uit onderzoek van praktijkor-
ganisaties. Onderzoek dat stelt dat 
jihadisten ‘normaal’ dan wel ‘divers’ 
zijn, blijkt gebaseerd op kleine, niet 
aselect getrokken steekproeven en 
gebruikt data uit open bronnen. Tegelijk 

komen in zowel die kleine als de grote 
studies de afwijkingen wel naar voren. 

Onderzoeksvraag 2  
Demografische kenmerken
Wat zijn de demografische kenmerken 
van de Nederlandse jihadisten?

De onderzoekspopulatie van 319 
personen is de groep (‘S2’) die in maart 
2016 op de LOP-lijst stond en er in 
maart 2017 nog steeds op stond. Van 
deze 319 personen zijn er 217 (68%) 
daadwerkelijk afgereisd. Het merendeel 
van deze groep was voor 2012 niet als 
radicaal in beeld bij het Team CTER van 
de politie. De groep heeft de volgende 
demografische kenmerken:

• Het aandeel van vrouwen steeg 
van 16% in 2014 naar 31% in 2016.

• De gemiddelde leeftijd lag onver-
anderd rond de 24 jaar.

• Het aandeel van minderjarigen was 
en bleef 4%.

• Van de onderzoeksgroep heeft 
93% een migratieachtergrond; dit 
betreft alleen eerste en tweede 
generatie migranten, geen derde 
generatie.

• De grootste etnische herkomst-
groep en het sterkst vertegenwoor-
digd is de Marokkaanse (van 55% 
komen één of beide ouders uit 
Marokko).

• De onderzoekspopulatie bestaat 
voor 85% uit ‘wedergeboren’ 
moslims (n=272) en voor 15% uit 
bekeerlingen (n=47).

• Van de bekeerlingen is 60% vrouw.
• Van degenen die afreisden kwam 

ongeveer 40% uit Den Haag en 
omliggende gemeenten.

Onderzoeksvraag 3  
Aanpassings- en levensproblemen
In hoeverre hebben Nederlandse 
jihadisten te maken gehad met aanpas-
sings- en levensproblemen?

• Syriëgangers komen vaak uit een 

gebroken gezin: bij een landelijk 
gemiddelde van 21%, is dit 48% 
van de wedergeborenen en 79% 
van de bekeerlingen.

• Huiselijk geweld lijkt niet opvallend 
sterk vertegenwoordigd in de data: 
20% (n=64) heeft er ervaring mee 
in enige rol, 5% (n=17) als dader.

• Syriëgangers zijn relatief laag 
opgeleid; waarschijnlijk heeft het 
merendeel geen startkwalificatie 
voor de arbeidsmarkt (onderzoek 
Ljujic e.a. 2017 en Thijs e.a. 2018).

• Tot 95% van een subset uitreizi-
gers (n=136) was financieel niet 
zelfvoorzienend (Soudijn 2019).

• Syriëgangers zijn duidelijk vaker 
werkloos dan andere tweede-
generatiejongeren; wanneer zij 
werk hebben gaat het bijna altijd 
om tijdelijk en laaggeschoold werk 
(vgl. onderzoek Soudijn).

• Van de Syriëgangers is 9% (n=30) 
ooit enige tijd dakloos geweest, 
wat duidelijk vaker is dan gemid-
deld in de betreffende leeftijdsca-
tegorie.

Onderzoeksvraag 4 Criminaliteit
In hoeverre hebben Nederlandse 
jihadisten criminele antecedenten?

• Tot 64% van de Syriëgangers heeft 
criminele antecedenten; bij een 
landelijk gemiddelde van 14% dat 
op 22-jarige leeftijd antecedenten 
heeft, wijst dit op een duidelijke 
oververtegenwoordiging. 

• Het merendeel van de personen 
met antecedenten heeft er een 
beperkt aantal van 1 tot 5; 30 
personen (9%) hebben er meer 
dan 10.

• De antecedenten betreffen 
overwegend commune criminali-
teit; georganiseerde misdaad is 
nagenoeg niet aangetroffen. Van 
de subjecten was 40% in enige 
mate of duidelijk bij geweld 
betrokken.

• De bevindingen aangaande 
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criminaliteit komen overeen met 
die uit onderzoek onder de bredere 
categorie van alle terrorismever-
dachten (Thijs e.a. 2018).

Onderzoeksvraag 5  
Geestelijke gezondheid
In hoeverre kampen Nederlandse 
jihadisten met problemen op het gebied 
van geestelijke gezondheid?

• Bij 13% zijn ggz-problemen 
duidelijk, bij 15% in enige mate 
aangetroffen in de politiebronnen, 
in totaal dus 28%. Wanneer kan 
worden uitgegaan van een 
algemene prevalentie van onge-
veer 8% voor psychische stoornis-
sen in deze leeftijdscategorie, wijst 
de uitkomst op een vaker dan 
gemiddeld voorkomen van deze 
stoornissen onder Syriëgangers.

• Volgens een ggz-instelling heeft 
van een (andere) groep van 300 
personen in het casusoverleg  
(niet per se Syriëgangers) 60% 
psychosociale problemen. In 25% 
van de gevallen gaat het om 
ernstige psychische stoornissen; 
onder radicale vrouwen in deze 
groep had 80% psychosociale 
problemen (Paulussen e.a. 2017).

• Bekeerlingen onder de Syriëgan-
gers hadden relatief vaak in enige 
mate met psychische problemen te 
maken, namelijk in 53% van de 
gevallen, tegen 24% van de 
wedergeboren.

• Los van de kwestie van over- of 
ondervertegenwoordiging, is 
duidelijk dat een substantieel deel 
van de Syriëgangers te maken 
heeft gehad met problemen met de 
geestelijke gezondheid.

Tenslotte moet nog worden opgemerkt 
dat bij 46 personen (14%) niets was te 
vinden dat wees op een problematische 
achtergrond; hier kan meespelen dat 
van mensen die niet reeds als crimineel 
of overlastgevend in beeld waren bij de 

politie, ook ten aanzien van andere 
variabelen minder informatie voorhan-
den was. Verschillen tussen individuen 
in de onderzoekspopulatie kan men 
zien als bevestiging van de aanwezig-
heid van ‘diversiteit’, zolang ook 
duidelijk blijft dat er wel degelijk 
groepsgemiddelden zijn.

Centrale vraag: wat is de achtergrond 
van de Nederlandse Syriëgangers?
In het voorgaande blijkt dus dat de 
Nederlandse Syriëgangers naar hun 
achtergrond geen doorsnede van de 
Nederlandse samenleving vormen:

• Als groep wijken de onderzochte 
Syriëgangers af van gemiddelden 
op alle onderzochte terreinen – zij 
wijken daarmee tevens af van wat 
in de literatuur lange tijd is gesteld 
over terroristen: deze Syriëgangers 
blijken niet hoger maar veel lager 
opgeleid dan gemiddeld, zij 
hebben veel vaker criminele 
antecedenten dan gemiddeld en zij 
hebben in veel gevallen ook 
psychische problemen.

• De verschillen zijn van dien aard 
dat gesteld kan worden dat 
geregeld sprake is van ‘multipro-
blematiek’ en bij de bekeerlingen 
was dit bijzonder duidelijk. Veel 
Syriëgangers zijn in dat opzicht 
niet heel anders dan andere 
probleemjongeren. 

Discussie

Het onderzoek in de tweede ronde 
corrigeert opnieuw het beeld dat 
Syriëgangers in de onderzoeksgroep 
niet afwijken van gemiddelden op de 
besproken terreinen. In deze afslui-
tende paragraaf wordt op hoofdlijnen 
ingegaan op wat dit kan betekenen voor 
onderzoek en de verdere aanpak. Op 
hoofdlijnen, want het onderzoek bevat 
geen evaluatie of bespreking van het 
beleid of alle literatuur. Het gaat om 

discussiepunten die het onderzoek op 
kan roepen voor beleid en onderzoek.

1. Contraterrorismebeleid komt tot 
stand in een complexe politieke 
omgeving. Dit zou overheden 
kunnen verleiden tot maatregelen 
die laten zien dat er ‘stevig wordt 
opgetreden’, maar die op de lange 
termijn niet productief zijn. Tegen 
die achtergrond kan het acade-
misch terrorismeonderzoek een 
belangrijke en neutrale bron van 
informatie zijn, die de overheid 
helpt het eigen handelen kritisch te 
volgen. Die rol heeft zulk onder-
zoek ook herhaaldelijk vervuld. Dat 
betekent echter ook dat het 
academisch terrorismeonderzoek 
notie neemt van de studies die 
vanuit de overheid zelf komen. 

2. Het onderzoek naar de Syriëgan-
gers ging vooral over hun persoon-
lijke achtergronden, over het 
ontstaan van wat ‘vatbaarheid’ 
werd genoemd. Naast vatbaarheid 
speelt echter de ‘blootstelling aan 
radicaliserende omgevingen’ een 
rol bij uiteindelijke radicalisering. 
Veel terrorismeonderzoek wijst op 
het belang van dit laatste - de rol 
van groepsprocessen en de 
dynamiek binnen netwerken - maar 
minder op dat van het ontstaan van 
vatbaarheid bij het individu. Dit 
laatste en zijn wisselwerking met 
die blootstelling zouden vaker 
bekeken kunnen worden. 

3. De notie dat bij radicalisering 
individuele vatbaarheid een rol 
speelt is in beginsel generaliseer-
baar naar andere manifestaties van 
gewelddadig extremisme. Buiten-
lands onderzoek suggereert zoveel 
bij het ontstaan van in ieder geval 
rechtsextremisme en misschien 
ook bij het zich aansluiten bij 
niet-jihadistische buitenlandse 
milities; naar links- of single issue 
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extremisme is dergelijk onderzoek 
schaarser en de vraag is dan of de 
situatie in die hoek anders is, of dat 
die gewoon niet onderzocht is. 

4. De dynamiek van aansluiting bij 
extremistische groepen is contex-
tafhankelijk – daardoor kunnen in 
verschillende landen op verschil-
lende momenten verschillende 
soorten individuen bij gewelddadig 
extremisme betrokken raken. Die 
dynamiek is in bijvoorbeeld 
Noord-Afrika anders dan die onder 
minderheden met Noordafrikaanse 
wortels in West-Europa. Wat de 
normaliteitsthese werd genoemd, 
lijkt waar het om jihadisme gaat, 
mede te herleiden tot het zich 
onvoldoende realiseren dat het 
‘profiel’ van de jihadist elders, af 
kan wijken van dat hier. Hier speelt 
een algemener punt. Concepten 
als ‘terrorisme’ en ‘extremisme’ 
zijn als paraplubegrippen zo ruim 
dat er nauwelijks zinnige generali-
saties zijn te geven over oorzaken 
of kenmerken. Veel van die 
onduidelijkheid verdwijnt zodra 
men concreet wordt. 

5. Het is zoals gezegd niet onder-
zocht, maar het lijkt er op dat de 
verschillen in visies op het 
Nederlandse terrorismebeleid, niet 
zo groot zijn als de scherpte van 
het debat soms doet vermoeden 
(en scherpte in debat is prima, 
zolang dit wordt gevoerd op 
inhoud). Wie de normaliteitsthese 
werkelijk serieus neemt, zou 
bezwaar kunnen hebben tegen de 
brede, persoonsgerichte aanpak 
die in Nederland wordt gevolgd. 
Immers, wanneer jihadisten 
zouden beantwoorden aan het 
traditionele beeld van hoger 
opgeleide jongeren uit de midden-
klasse, dan valt er voor verschil-
lende ketenpartners niet zo veel te 
doen. Edoch, voor zover bekend, 

heeft niemand betoogd dat de 
overheid het over een radicaal 
andere boeg moet gooien. Er zijn 
nuanceverschillen en men moet 
alert blijven op nieuwe ontwikkelin-
gen, maar in wezen is er consensus 
dat de persoonsgerichte aanpak 
van radicalisering hout snijdt. 

6. Ook het voorliggende onderzoek 
geeft steun aan dit aspect van de 
brede benadering. Het laat zien dat 
bij veel Syriëgangers problemen in 
het persoonlijk leven spelen – en 
het maakt dus aannemelijk dat de 
reden voor hun vertrek of hun wens 
af te reizen, mede gezocht kan 
worden in de behoefte te ontsnap-
pen aan die problemen, of emotio-
neel structuur te vinden.  

7. Een terugkerend punt van discus-
sie in onderzoek en beleid is de rol 
van ‘de ideologie’, in dit geval het 
salafi-jihadisme. Voor veel 
Syriëgangers gold dat zij pas vanaf 
2012 in beeld kwamen bij het Team 
CTER. Waarschijnlijk ging er in veel 
gevallen geen langdurig proces 
van ideologische verdieping aan 
het vertrek (of de wens te vertrek-
ken) vooraf. Men kan zich trouwens 
afvragen wat ‘verdieping’ in dit 
verband voor moet stellen, want er 
zijn wel grenzen aan wat mag 
worden verwacht van een jeugdige 
groep die bovendien zwak pres-
teert in het onderwijs. In strafrech-
telijk onderzoek in binnen- en 
buitenland valt op dat de religiosi-
teit van de salafi-jihadisten vaak 
oppervlakkig is en ook dat zij het 
zelf niet altijd even nauw nemen 
met de leefregels die zij anderen zo 
nadrukkelijk voorhouden. Deze 
observaties geven voeding aan de 
gedachte dat, alhoewel het 
salafi-jihadisme ongetwijfeld een 
rallying point voor de Syriëgangers 
was, het dit vaak minder was 
vanwege zijn inhoud, dan vanwege 

de belofte van aanzien, van actie, 
van een nieuw leven, of van wraak 
op het oude. Het salafi-jihadisme 
verschaft de Syriëgangers een 
vocabulaire, maar hun drijfveren 
blijken misschien duidelijker uit 
hoe zij spreken, dan uit wat zij 
zeggen.  

8. Of het er de hoofdmoot van is, is 
een punt van discussie, maar 
radicalisering is ook een emotio-
neel proces. Juist ook daarom zijn 
er goede redenen om op casusni-
veau psychosociale hulpverlening 
in te zetten bij deradicalisering. 
Omdat de problematiek breed is, 
en soms samenhangt met de 
situatie binnen hele gezinnen, 
kunnen tevens interventies in de  
omgeving van het individu nodig 
zijn; soms gaat het dan om 
langdurige trajecten. Diverse 
auteurs hebben daarom betoogd 
dat om mensen weg te krijgen uit 
het extremisme, ‘disengagement’ 
(loskomen van bepaalde sociale 
netwerken) effectiever is dan 
ideologische deradicalisering. Het 
gaat bij psychosociale problema-
tiek niet alleen of zozeer om 
stoornissen (kwetsbaarheden), 
maar ook om de tijdelijke stress die 
het gevolg kan zijn van specifieke 
gebeurtenissen. Die stress kan 
sommigen minder weerbaar maken 
dan anders en soms kan praktische 
ondersteuning deze stress 
verminderen. Daar kan een 
de-escalerend effect van uitgaan. 

9. Zulke ondersteuning kan tevens 
bijdragen aan het vertrouwen in de 
overheid bij de voornaamste bron 
van vroegsignalering, de naaste 
omgeving van een subject – men-
sen moeten bereid zijn te melden 
dat het niet goed gaat met hun 
eigen kind, broer, zus of partner. Bij 
het opbouwen van het vertrouwen 
dat maakt dat mensen signalen 
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tijdig delen, speelt de wijkagent of 
buurtregisseur een grote rol, zo 
bleek ook weer in dit onderzoek. 
Dat vertrouwen wordt verder 
bevorderd als de burger ziet dat de 
politie (en de overheid in het 
algemeen) proportioneel optreedt, 
ook wanneer geweld moet worden 
ingezet. Wel blijkt dat er verschil-
len zijn in de mate waarin de 
verschillende eenheden aan 
radicalisering aandacht (blijven) 
geven. Voor eenheden en wijk-
teams is radicalisering één van de 
zaken, naast diverse andere, waar 
zij aandacht aan moeten besteden.  

10. Die afweging moeten ook de 
ketenpartners steeds weer maken. 
Soms ontstaat binnen een 
beroepsgroep discussie of men wel 
bij deradicalisering betrokken moet 
zijn. Capaciteit speelt hier een rol, 
maar sommigen ervaren spanning 
met de beroepsethiek, zoals het 
medisch beroepsgeheim. Dit 
laatste is uiteraard een wezenlijk 
aandachtspunt in de geestelijke 
gezondheidszorg. Maar zoals een 
beleidsadviseur van GGZ Neder-
land stelde, is het wenselijk dat de 
branche meedenkt over de rol die 
zij kan spelen bij de aanpak van 
radicalisering. Het belang van de 
patiënt staat in de medische 
wereld uiteraard voorop, maar dat 
belang kan soms juist gediend zijn 
met een relatief open houding naar 
andere partijen – binnen de 
grenzen die wet aan het medisch 
beroepsgeheim stelt, dat wil 
zeggen, alleen met expliciete 
toestemming van de patiënt, of bij 
een ernstig ethisch dilemma dat 
aan specifieke voorwaarden 
voldoet, is het delen van informatie 
toegestaan, of een strafuitslui-
tingsgrond. Omgekeerd vraagt dit 
van politie en justitie dat in 
sommige gevallen (niet alle) het 
zorgperspectief voorrang krijgt 

boven het strafrecht – een bewust-
zijn overigens, dat in Nederland 
wel breed aanwezig is. Aan de 
basis van de persoonsgerichte 
ketenaanpak ligt immers de 
gedachte dat radicalisering niet 
met strafrecht alleen is tegen te 
gaan. 
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In deze bijlage worden de verschillende 
migratiegeneraties beschreven. Tevens 
wordt nagegaan waarom de derde 
generatie afwezig is.

• Eerste generatie migranten

Van de 319 subjecten op S2 zijn er 92 in 
het buitenland geboren (29%). Volgens 
de definitie van het CBS behoren deze 
92 personen tot de eerste generatie. In 
de GBA is van 89 van de 92 immigran-
ten bekend op welke leeftijd zij naar 
Nederland kwamen: 

Van de 89 waren er 82 nog minderjarig 
(92%). Wanneer de striktere definitie 
van Roy - meerderjarig toen zij naar 
Nederland kwamen – wordt gevolgd, 
dan behoren slechts 7 subjecten tot de 
eerste generatie (2% van alle subjec-
ten). Het gaat om zes mannen en één 
vrouw. Van hen zijn er vier daadwerke-
lijk vertrokken. Anders gezegd, onder 
de 217 subjecten op S2 die daadwerke-
lijk ooit zijn afgereisd, waren volgens de 
definitie van Roy vier eerste-generatie-
migranten; ook dat is een kleine 2%.

• Tweede generatie 

De tweede generatie migranten omvat 
volgens de definitie van het CBS alle 
personen die zelf in Nederland zijn 
geboren, maar van wie ten minste één 
ouder in het buitenland is geboren. In 
totaal zijn 227 van de 319 subjecten in 
Nederland geboren (71%). Voor hun 
ouders geldt het volgende:

Voor 206 van de 227 in Nederland 
geboren subjecten geldt dat één of 
beide ouders niet in Nederland is 

Bijlage 1  
Migratiegeneraties

Figuur 15 Aantal subjecten (y-as) naar leeftijd bij immigratie (n=89)

Tabel 23 Geboorteland ouders van in Nederland geboren subjecten (n=227)

 Vader in Nederland Vader in buitenland Vader onbekend Totaal

Moeder in Nederland 21 25 6 52

Moeder in buitenland 6 166 3 175

Moeder onbekend 0 0 0 0

Totaal 27 191 9 227
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geboren (91%). Kijken we naar de 
gehele onderzoekspopulatie (S2) dan 
zijn er onder de 319 subjecten 21 van 
wie beide ouders in Nederland zijn 
geboren, een kleine 7%. Wanneer met 
Roy weer wordt uitgegaan van een 
definitie waarbij alleen volwassen 
migranten tot de eerste generatie 
worden gerekend, dan zijn er 206+82 = 
288 tweede-generatiemigranten op S2, 
oftewel, 90%. Welke definitie ook 
wordt gehanteerd, het uitreizen naar 
jihadistische strijdgebieden speelt 
voornamelijk onder tweede generatie 
migranten.

• Derde generatie

De Nederlandse cijfers bevestigen de 
uitspraak van Roy dat de jihad vrijwel 
uitsluitend leden van de tweede 
generatie en bekeerlingen trekt, maar 
de vraag is hoe we het ontbreken van 
de derde generatie moeten duiden. Roy 
lijkt te suggereren dat radicalisering 
‘migratiegeneratie-gebonden’ is. Het 
kan echter ook zo zijn dat de derde 
generatie simpelweg te klein en te jong 
is, vooral wanneer men zich realiseert 
dat de gemiddelde leeftijd op S2 24 jaar 
is. Kijken we naar de migratiesamen-
stelling van de grootste etnische groep 
onder de jihadi’s – de personen met een 
Marokkaanse achtergrond – dan geeft 
het CBS de volgende cijfers (2016, p.26 
en 27):

• de gemeenschap met een Marok-
kaanse achtergrond telde op 31 
december 2015 in totaal 386.000 
personen, oftewel 2,3% van een 
totaal aantal inwoners van Neder-
land van 16,8 miljoen;

• het aandeel van eerste, tweede en 
derde generatie binnen deze 
gemeenschap bedraagt respectie-
velijk 40%, 56% en 4%; de derde 
generatie telt in totaal 14.946 
personen;

• de gemiddelde leeftijd van de 
eerste generatie is 47 en van de 

tweede generatie 16 jaar. Voor de 
derde generatie geeft het CBS 
geen gemiddelde leeftijd, maar van 
deze groep was 90% jonger dan 
12 jaar.

Anders gezegd, van de 15.000 leden 
van de derde generatie is slechts 10% 
12 jaar of ouder; dat zijn 1.500 perso-
nen, oftewel 0,3% van de Marokkaanse 
gemeenschap. Slechts 2% van de derde 
generatie is 18 jaar of ouder (ongeveer 
300 personen), oftewel minder dan 
0,1%. De afwezigheid van de derde 
generatie onder de jihadisten hoeft dus 
niet te verbazen.
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• Criminaliteit (H18)

De score op H18 is samengesteld uit de 
som van scores op drie onderliggende 
items, X, Y en Z: 

X: Antecedenten en verdenkingen in 
BSM, BVI-IB, en JD-Online.

De hoogste score wordt gekozen en 
deze fluctueert zoals bleek tussen 0 en 
99 antecedenten. Van deze som wordt 
2 afgetrokken, als eenvoudige manier 
om gevallen te verwijderen die uitslui-
tend terrorisme gerelateerde antece-
denten hebben. Daarmee vallen ook 
personen af die wel 1 of 2 antecedenten 
hebben die niet terrorisme gerelateerd 
zijn; dit zijn hoe dan ook gevallen die 
vanuit het perspectief van de crime-
terror nexus meestal niet interessant 
zullen zijn. Wanneer die 1 of 2 antece-
denten echter geweld betreffen, dan is 
hun score wel relevant; dit wordt 
‘opgevangen’ doordat de score voor 
geweld apart nog eens wordt geteld, 
onder H19. Personen met alleen 1 of 2 
geweldsantecedenten komen via H19 
dus toch in de eindscore. Personen met 
slechts 1 of 2 antecedenten krijgen een 
score van 0.

Y: Lidmaatschap van een criminele of 
overlastgevende jeugdgroep, of 
classificatie als veelpleger

Lidmaatschap van een jeugdgroep, of 
als veelpleger, is vastgesteld door de 
Eenheden en hier overgenomen. Het 
betreft een dichotome variabele: bij een 
‘ja’, krijgt men een score van 2, bij een 
‘nee’ is het 0. Zoals bleek, hebben 
subjecten met de kwalificatie ‘jeugd-
groep’ niet altijd of zelfs veel antece-
denten. Zoals gezegd, kan het zijn dat 
zij wel delicten pleegden, maar dat die 
vanwege hun jeugdige leeftijd niet in 
het antecedentenoverzicht staan. 
Lidmaatschap van een jeugdgroep is in 
ieder geval te zien als indicatie van 

overlastgevend gedrag en ook degenen 
met weinig of geen antecedenten 
scoren dan toch in Categorie B. In 
totaal hebben van de 25 personen in Y, 
er zeven geen antecedenten, 3 hebben 
er een, en 3 hebben er 2. In totaal 13 
personen die onder X dus afvallen 
(omdat er 2 wordt afgetrokken), keren 
onder Y dus terug met een score in B. 

• Z: Overtredingen

Overtredingen zijn vanuit het perfectief 
op criminaliteit niet erg interessant, 
tenzij een persoon er erg veel heeft. 
Overtredingen worden niet simpelweg 
opgeteld bij het aantal antecedenten; 
om ze minder zwaar te laten wegen is 
een omrekening gemaakt: bij 1-3 
overtredingen, score 0, bij 4 tot en  
met 6 score 1, en bij meer dan 6 over-
tredingen, score 2.

• Geweld (H19)

De score op H19 Geweld is meer 
kwalitatief bepaald en bestaat uit twee 
componenten. De eerste betreft 
informatie over betrokkenheid bij 
geweld zoals die naar voren komt uit 
antecedenten en veroordelingen en de 
tweede betreft informatie vanuit 
wijkteams die in processen-verbaal  
valt te lezen. Apart is beschreven of een 
individu als dader betrokken was bij 
huiselijk geweld. De score voor H19 is 
weer 0, 1 of 2.

• Totaalscore en eindscore

De score 0, 1 of 2 op B moet uitdrukken 
in hoeverre een subject ‘in enige mate’ 
of ‘duidelijk’ in beeld was als crimineel. 
De nauwkeurigste schatting geeft het 
aantal antecedenten, en dat telt hier het 
zwaarst, maar geprobeerd wordt om 
bijkomende aspecten mee te laten 
wegen.

De score op H18 is de som X+Y+Z. Dit is 
dus het aantal (antecedenten-2) + (0 of 

2 bij leden van jeugdgroepen of 
veelplegers) + (0, 1 of 2 voor overtredin-
gen). Voor de totaalscore in B wordt 
daar de score (0, 1 of 2) voor H19 
Geweld bij opgeteld. Deze totaalscore 
(H18 + H19) wordt vervolgens omgezet 
in een eindscore van 0, 1 of 2. Voor de 
eindscore is de volgende regel aange-
houden:

Totaalscore 0: 0
Totaalscore 1-3: 1
Totaalscore >3: 2

De grens voor een score van 2 is 
getrokken bij een totaalscore die hoger 
is dan 3. In de meeste gevallen zal een 
individu met totaalscore 3, feitelijk 5 
antecedenten hebben en dan is een 
persoon meer dan incidenteel met 
misdrijven in beeld geweest; dat 
rechtvaardigt een minimale score van 1 
(‘in enige mate’). Degenen met een 
eindscore van 2 zijn dus personen die: 
5 of meer antecedenten hadden, óf 
minder antecedenten maar met 
verzwarende omstandigheden (geweld, 
jeugdgroep, classificatie veelpleger, of 
veel overtredingen).

Bijlage 2  
Berekening scores in Categorie B
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In onderstaande tabel staat per 
aandoening aangegeven: de vindplaats 
(paginanummer) in de DSM-V en wat 
dan de base rate is (APA, 2013). Daarna 
volgen de scores in C1, C2 en C totaal.116

116  De APA (2013) differentieert in de DSM-V niet naar leeftijd, al worden soms wat nuances gegeven. 

§	 CD (Conduct Disorder): p.473, de range is 2-10% met een gemiddelde van 4%;

§	 Psychose: p.117, life time prevalence, waarbij geldt dat ouderen boven 65 jaar hoger scoren, tot 0,74%;

§	 PTSS: p.276, in de Verenigde Staten ligt de prevalentie beduidend hoger, op 3,5% voor volwassenen op jaarbasis en 8,7% life time, op de leeftijd van 75 jaar; het gekozen cijfer is het 

jaarpercentage dat geldt voor de rest van de wereld; 

§	 Schizofrenie: p.102, waarbij wordt gewezen op verschillen tussen etnische groepen en landen.

Bijlage 3  
Vergelijking met DSM-V

Tabel 24 Psychische aandoeningen op S2 t.o.v. DSM-V (n=319)

Aandoening DSM-V pagina DSM-V prevalentie C1 C2 C

Psychose 117 0,21-0,54% 0,3% (1) 3,1% (10) 11 (3,4%)

Schizofrenie 102 0,3-0,7% 0,9% (3) 0,9% (3) 6 (1,8%)

ADHD/ADD 61 2,50% 0,9% (3) 1,5% (5) 8 (2,5%)

ASS 55 1,00% 0,6% (2) 0,9% (3) 5 (1,5%)

CD/ODD 473 4,00% 1,9% (6) 2,8% (9) 15 (4,7%)

PTSS 276 0,5-1,0% 1,9% (6) 1,6% (5) 11 (3,4%)

     

Verstandelijke Beperking   6 7 13 (4,1%)

Onbekend   16 - 16 (5,0%)

Borderline   2 2 4 (1,3%)

Stemming   2 7 9 (2,8%)

Middelen   6 6 12 (3,8%)

PHS   - 2 2 (0,6%)
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