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Samenvatting  

In deze scriptie is er onderzoek gedaan naar Moslim-radicalisme en met name naar het 
verschil van Moslim-radicalisme tussen Turken en Marokkanen. Hiervoor is de volgende 
onderzoeksvraag opgesteld: ‘Is er (empirisch) verschil  tussen Turkse en Marokkaanse 
Moslimjongeren (in Amsterdam) in de mate van radicalisering?En waar hangen deze 
verschillen mee samen?’ en ‘Welke verklaringen worden er in sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek gegeven voor het feit dat Moslims radicaliseren?’ 

Er is gebruik gemaakt van verschillende deelvragen om tot beantwoording van de hoofdvraag 
te komen. De onderzoeksmethoden die zijn toegepast zijn literatuurstudie en interviews. In 
een periode van zes maanden zijn bij Turkse en Marokkaanse Moslim jongeren focused 
interviews afgenomen. Er zijn negen Turken geïnterviewd is negen en acht Marokkanen. De 
respondenten zijn woonachtig in verschillende wijken in Amsterdam. Uit het onderzoek is 
naar voren gekomen dat de geloofsaanhang van Marokkaanse Moslimjongeren sterker is dan 
die van Turkse Moslimjongeren. De Turkse Moslims zijn positiever over de toekomst als de 
Marokkaanse Moslims. De deprivatie-benadering en de integratieparadox sluiten goed aan op 
deze conclusie. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat sociaal-economische factoren 
zoals inkomen, opleiding en type huishoudens belangrijke factoren zijn die leiden tot 
deelname aan een radicale Moslimsgroepering. Beide etnische groepen in kwestie ervaren de 
berichten in de media als negatief. De Marokkanen reageren hier echter aanzienlijk 
agressiever op dan de Turken. Al deze facetten bij elkaar genomen, kan worden 
geconcludeerd dat de Marokkaanse Moslim minder goed geïntegreerd is in de Nederlandse 
samenleving en sneller ontmoedigd raakt om deel te nemen aan het integratieproces. Deze 
breuk in het integratieproces wordt versterkt door de identiteitscrisis waarmee de 
Marokkaanse Moslim worstelt en de negatieve mediaberichtgeving. 
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Inleiding  

Niet alleen het grote publiek, maar ook veel onderzoekers denken dat terroristische groepen 
bestaan uit een mix van individuen dat last heeft van een psychotische en paranoïde 
persoonlijkheid (Post 1986; DeMause 2002). Als mensen betrokken zijn bij gewelddadige en 
extreme acties, gaan we er vanuit dat hun persoonlijkheid dat ook is. Men gebruikt dan elk 
stukje bewijs om deze veronderstellingen te versterken. Dit gebeurde ook met 
gevangengenomen nazi’s en op dezelfde manier kijken de mensen naar de psyche van 
terroristen. Ondanks het gewelddadige karakter van hun daden concludeert de meerderheid 
van onderzoekers dat terroristen niet abnormaal zijn. Integendeel, het blijkt zelfs uit sommige 
onderzoeken dat ze zelfs veel gezonder en stabieler zijn dan andere criminelen (Silke 2003, 
Horgan 2005). Een daad van extreme gewelddadigheid wil nog niet zeggen dat de dader 
psychologisch anders is dan de rest van de mensheid. In het algemeen zijn terroristen een erg 
heterogene groep en is hun bereik groot. Ze bereiken mensen met allerlei verschillende 
achtergronden, opleiding, leeftijd, geslacht, milieu en intelligentie. Een terrorist worden is 
voor de meeste mensen een geleidelijk proces dat door verschillende stadia moet gaan en iets 
is wat niet snel of makkelijk voorkomt. Alhoewel de meest gevaarlijke radicale acties nog 
steeds elders gebeuren, is de angst voor meer radicalisatie van eigen burgers erg groot. In 
Nederland heerst ook angst naar de Moslimgemeenschappen toe. De oplossing hiervoor is het 
ontdekken van patronen en trends van extreem gedrag in de vroege stadia. Hiernaast moet er 
ook hard opgetreden worden tegen haatmisdaden en discriminatie (Silke, 2008).     

Veel Moslimjongeren van de 2e en 3e generatie worden in hun geloof steeds meer seculier 
(Phalet en van Praag 2004:10-11) en dat terwijl ze hun Moslimidentiteit boven hun etnische 
identiteit stellen. Een kleine groep jongeren in Nederland, waaronder ook Mohammed B., 
richt zich op fundamentalistische vormen van de Islam. Het verlangen naar martelaarschap dat 
geuit wordt door deze jongeren, wordt ook wel gezien als de oplossing om de mannelijkheid 
te herstellen na mislukking in de maatschappij (Kimmel 2003b). Mohammed B. reageert 
volgens sommige media zijn ‘barrières voor economische en sociale integratie af met het 
afwijzen van de culturele integratie’.  

Deze Moslimjongeren die hun Moslimidentiteit voor de etnische identiteit stellen, komen in 
veel onderzoeken terug als Marokkaanse Moslimjongeren. 

Zijn deze Nederlandse Moslimjongeren nu echt vatbaar voor het programma van de politieke 
radicale Islam als gevolg van het feit dat zij zich - mede onder invloed van berichtgeving in de 
media - gaan identificeren met denkbeelden, personen en organisaties waarmee ze toch al 
geassocieerd worden? Op dit moment zijn er, afgezien van de breed geventileerde onvrede 
van jonge Moslims over de media, geen tekenen die in die richting  wijzen. Deze conclusie 
wordt ondersteund door Entzinger e.a. in het rapport ‘Islam in de multiculturele samenleving’. 
Zij deden onderzoek naar de illegale actiebereidheid onder autochtone en allochtone jongeren. 
Slechts vijf procent blijkt bereid schade aan te richten of fysiek geweld te gebruiken voor 
politieke doeleinden. Belangrijker is dat zij geen ‘etnische, religieuze of nationale’ verschillen 
in dit percentage vinden. Het gaat om een kleine groep, vooral jongens onder 25 jaar, die 
bereid zijn de wet te overtreden. Zij hebben daar eigenlijk geen politieke of etnisch/culturele 
motieven voor nodig.  

Toch heerst er angst in Nederland dat is gebleken uit recent onderzoek. Ondanks het feit dat er 
geen etnische verschillen worden gevonden tussen de groep allochtone en autochtone 
jongeren, is het nog maar de vraag of er geen verschillen bestaan binnen de groep allochtone 
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(Moslim)jongeren als het gaat om radicalisering vanuit religieus oogpunt. Wat is nu de 
optimale mix van factoren, dat leidt tot radicalisering onder Moslimjongeren? Zijn deze 
factoren gelegen op het religieus, politiek of sociaal vlak? De onderzoeksvraag van dit 
onderzoek wordt in een literatuurgedeelte en empirisch gedeelte opgesplitst en luidt dan ook 
als volgt:   

‘Welke verklaringen worden er in sociaal-wetenschappelijk onderzoek gegeven voor het feit 
dat Moslims radicaliseren.’(literatuur deel)  

‘Is er (empirisch) verschil tussen Turkse en Marokkaanse Moslimjongeren (in Amsterdam) in 
de mate van radicalisering?En waar hangen deze verschillen mee samen?’(empirisch deel)  

  

Dit onderzoek bestaat uit een algemeen literatuurdeel waarin het volgende wordt onderzocht: 
Moslimradicalisering, stromingen binnen de Moslimwereld, verschillen en overeenkomsten 
tussen de verschillende Moslims binnen de stromingen, motieven en kenmerken van 
Moslimradicalisering, media-effecten omtrent Moslimradicalisering en een economische 
benadering ten opzichtte Moslimradicalisering. Telkens zal er in het algemene deel 
toegewerkt worden naar de specifieke hypothesevorming met betrekking tot de hoofdvraag. 
Het algemene deel wordt afgesloten met een specifiek hoofdstuk waarin de demografische 
variabelen van Turken en Marokkanen (Moslims) in Amsterdam worden beschreven. Dit 
hoofdstuk moet dan ook de brug vormen naar het veldwerk. Vervolgens komt de 
onderzoeksopzet aan de orde, waarin uiteen wordt gezet hoe het onderzoek is opgebouwd en 
uitgevoerd. Tenslotte worden de resultaten weergegeven en  besproken. Achterin dit rapport is 
een verklarende woordenlijst opgenomen met de meest voorkomende Arabische woorden die 
gebruikt zijn (bijlage 4).  
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Hoofdstuk 1: Islamitisch radicalisme  

Alvorens tot de beantwoording van de onderzoeksvraag te komen, zal eerst het begrip 
radicalisme omschreven worden en vervolgens zullen de verschillende vormen van 
radicalisme aan bod komen. 

Radicalisering kan worden beschouwd als een de-legitimatieproces, vanuit de aanwezigheid 
van onvrede en wantrouwen, voorkomend uit een orthodoxe Salafistische ideologie. Hiermee 
wordt bedoeld dat wanneer mensen niet langer vertrouwen in de overheid en andere instanties 
hebben dit kan leiden tot vervreemding en afzetting tegen de maatschappij. Als deze 
gevoelens gevoed worden door een streng orthodoxe religieuze ideologie kan dit tot 
radicalisatie leiden. Gevoelens van wantrouwen tegenover de religieuze leiders zijn dan ook 
niet vreemd, omdat men deze leiders vaak te mild vindt. De oud-minister Remkes van 
binnenlandse zaken, schrijft hierover in het AIVD rapport (2004) het volgende: 

“Te constateren valt dat een groeiend aantal Moslims zich door opiniemakers en 
opinieleiders in het maatschappelijk verkeer onheus bejegend voelt. Hierbij komt dat in hun 
ogen de overheid zich niet of onvoldoende – al onpartijdige arbiter opstelt. Deze gedachte 
leeft onder de kleine groep van politiek radicale Moslims maar ook binnen een groot deel van 
Moslims dat zich wel verbonden voelt met- en gebonden acht aan- de principes van de 
democratische rechtstaat”. De fundamentele kenmerken voor een radicaal-islamitisch leer 
zijn een orthodoxe geloofsinvulling (religieuze dimensie) en de politieke overtuiging dat de 
Islam wordt aangevallen (politieke dimensie). Het is dan ook logisch dat strenggelovige 
Moslims die ontevreden zijn over hun positie in de Nederlandse samenleving, meer gevoelig 
zijn voor ontvangst van het radicaal Islamitisch gedachtegoed, dan Moslims die minder 
strenggelovig zijn en meer ingebed zijn in de Nederlandse samenleving. Sommigen maken 
een onderscheid tussen Islamitisch radicalisme en Islamitisch extremisme, anderen stellen 
deze twee termen gelijk aan elkaar. Slootman & Tillie geven in het rapport ‘Processen van 
radicalisering’ een schema met kenmerken van zowel Islamitisch extremisme als Islamitisch 
radicalisme.  

  

Dit schema zal worden gebruikt in het empirisch onderzoek om beide vormen van radicalisme 
te onderscheiden. Islamitisch extremisme is eigenlijks een vergrotende trap van Islamitisch 
radicalisme. 

Een meer algemene betekenis van radicalisme, die tevens door de AIVD wordt gehanteerd 
is:‘tot de wortel toe gaand, diep ingrijpend’. Een meer specifiek gehanteerde beschrijving van 
radicalisme door de AIVD: ‘Het (actief) nastreven en/of ondersteunen van diep ingrijpende 
veranderingen in de samenleving, die een gevaar kunnen opleveren voor (het voortbestaan 
van) de democratische rechtsorde (doel), eventueel met het hanteren van ondemocratische 
methodes (middel), die afbreuk kunnen doen aan het functioneren van de democratische 
rechtsorde (effect). In het verlengde hiervan is radicalisering te duiden als de (groeiende) 
bereidheid zelf dergelijke veranderingen (eventueel op ondemocratische wijze) na te streven 
en/of te ondersteunen, dan wel anderen daartoe aan te zetten.’ (AIVD, 2004). De sterkste 
vorm van radicalisme is extremisme en dit wordt gekenmerkt door het gebruik van geweld.  

Belangrijk is het besef dat radicalisme niet onlosmakelijk verbonden is met de Islam. Buijs 
(2002) zegt hierover dat alle bestaande ideologieën kunnen worden gebruikt door extremisten 
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en radicalen:‘radicalen keren de oorspronkelijke ideologie en handelswijzen binnenste buiten. 
Zij zien dit zelf als een consequente voortzetting van concepten en waarden die de kern 
vormen van die ideologie en die brede lagen van de bevolking waardevol achten, maar die 
door de leiding van de hoofdstroom verraden worden’.  

De Moslims worden vaak als een homogene groep gezien, terwijl er binnen de Moslimgroep 
verschillende etnische groepen aanwezig zijn. Turken en Marokkanen vormen de grootste 
groep Moslims in Nederland en worden vaak als één groep beschouwd. Veel onderzoeken 
bouwen voort op de al bestaande datasets over Moslims, dat terwijl de Marokkanen in deze 
datasets oververtegenwoordigd zijn. Er wordt echter niet nagedacht over het feit dat de 
Turken en Marokkanen hun geloofsleven verschillend invullen. Er zijn bijvoorbeeld ook 
verschillen tussen Rooms Katholieken en Gereformeerden, beide zijn Christen maar 
verschillen in hun leer. Dus de mate van geloofsinvulling en mate van radicalisatie tussen 
Turken en Marokkanen kan dus ook verschillen. Hieronder zullen eerst de verschillende 
stromingen in de Islam worden beschreven.  

1.1 De verschillende stromingen 

In deze paragraaf zal eerst de geschiedenis van het radicalisme in Europa worden beschreven 
en daarna de verschillende stromingen in de Islam. Hierin zal een onderscheid worden 
gemaakt in politiek-religieuze stromingen en religieuze stromingen op zich. 

1.1.1 Geschiedenis van het radicalisme in Europa (AIVD, 2007) 

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van Europees -en Nederlands Moslims-radicalisme 
is het noodzakelijk de geschiedenis van het radicalisme in Europa te bestuderen. De 
verandering van het Nederlandse en Europese Moslim radicalisme kent drie fasen, te weten: 

• Fase 1: Uitbouw van Moslimradicalisme onder buitenlandse aansturing.  
• Fase 2: Opkomst van autonoom en op Nederlands gericht Moslimradicalisme.  
• Fase 3: Opkomst van Islamitische neoradicalisme.  

De eerste fase is begonnen in het midden van de jaren tachtig. In deze fase kregen een aantal 
van de ultraorthodoxe moskeeën en imams uit het Midden-Oosten financiële en logistieke 
ondersteuning van Islamitische landen. De imams richtten zich vooral op radicale dawa. Dit 
doen ze uitsluitend onder mede Moslims. Naast de eerder genoemde imams, vestigden zich in 
deze fase ook Jihadistische veteranen uit de oorlogen in Afghanistan en Bosnië-Herzegovina 
in Nederland en het Westen. De activiteiten die zij ondernamen waren gewelddadig van aard 
en vertoonden dezelfde ideologie als het Al Qaida netwerk. 

Na de wel bekende gebeurtenissen van 11 september 2001 brak de tweede fase aan. Door een 
aantal ontwikkelingen raakt deze fase in stroomversnelling. Bij relevante ontwikkelingen kan 
worden gedacht aan de gebeurtenissen in Madrid in 2003, de aanslagen in Londen en de dood 
van Theo van Gogh. Mede door de ontmanteling van  terroristische netwerken blijft deze fase 
zich ontwikkelen. Hierdoor nam de invloed van het gidsland af. De ondersteuning werd nu 
vooral verzorgd vanuit westerse landen.  

De Moslimradicalen willen in deze fase ook in het Westen de Islam “verdedigen” tegen 
gevaarstichters.  
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Kenmerken van deze fase zijn: fragmentatie, amateurisme en een wildgroei aan de 
zogenaamde ‘knip- en plakideologie’ waarbij selectief uit de Islamitische bronnen wordt 
geciteerd. 

Sinds 2005 is er een derde fase zich aan het ontwikkelen. Dit is als het ware een directe 
reactie op de tweede fase en komt voor rekening van een nieuwe generatie imams. Deze 
imams zijn tweede generatie Moslims en zijn gevestigd in het Westen. Ze maken zich zorgen 
om de mate van organisatie van de radicale Islam in Europa, het gebruik van geweld en de 
ideologische boodschap. De radicale dawa predikers zonderen zich af van de Jihadisten en 
richten zich op een andere doelgroep. Dat doen ze door middel van het geven van een gerichte 
boodschap aan een gerichte doelgroep. De radicale dawa is in deze fase deel uit gaan maken 
van onze samenleving. De derde fase wordt ook wel de fase van het Islamitische 
neoradicalisme. Deze stroming heeft een andere aanpak dan voorgaande radicale stromen. Het 
hanteert andere tactieken voor het behalen van de doelen. Ze trachten een duurzame groei van 
radicale Islam in Europa te realiseren.  

1.1.2 Politiek-religieuze stromingen 

Er kunnen vier politiek religieuze stromingen onderscheiden worden (AIVD, 2004), 
namelijk:   

• het conservatisme;  
• het pragmatisme;  
• het orthodox fundamentalisme;   
• het modernisme.  

De meeste Moslims behoren tot de conservatieve groep en hechten veel waarden aan tradities. 
Volgens het conservatisme is de Islam uitontwikkeld. Alles wat in de Koran staat moet 
worden gevolgd en vernieuwing is niet nodig, want de Koran is leidend en alleszeggend,  
dient letterlijk geïnterpreteerd te worden en er is een verlangen om terug te keren naar de 
beginperiode van de Islam. 

Een stroming waar niet de opvattingen, maar het handelen aangepast dient te worden aan de 
normen van de maatschappij, is het pragmatisme. 

Ergens in de periode van 1980-1989 heeft Moslimradicalisme Nederland voor het eerst weten 
te bereiken.  

  

Zeer orthodoxe Moslim groepen vestigden zich in Nederland en verspreidden het 
ultraorthodoxe Islamitisch gedachtegoed. In Nederland werd de nadruk gelegd op het 
Salafisme. Deze stroming wordt als ultraorthodox ervaren, omdat het het moderniseren van 
religie afkeurt tevens wordt er geloofd in de eigen waarheid en wijzen ze de democratische 
rechtsorde zoals wij die kennen af.  

Het modernisme is een zeer kleine stroming, waarin de persoon centraal staat. Deze stroming 
wordt gekenmerkt door progressieve hervorming en herinterpretaties van idealen.  
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1.1.3 Salafisme  

In Nederland zijn de meeste Moslims niet radicaal of fundamentalistisch. De politieke en 
religieuze oriëntatie van de Islamitische Nederlanders lopen sterk uiteen, dit verschilt 
echter van zeer traditioneel tot zeer modern. De overgrote meerderheid bestaat echter 
uit Moslims die op een conservatieve of pragmatische manier hun geloof belijden. 

Politieke visies zijn ook zeer verschillend van actief op democratisch gebied (toenadering 
tot de samenleving en optimistisch) tot radicaal (verwijdering van de samenleving en 
pessimistisch), maar ook de groepen die zich afzonderen zijn niet allemaal gelijk. 
Apolitieke Salafi’s focussen zich op hun geloof en de verspreiding hiervan. Ze leven in 
een niet-islamitische samenleving en accepteren dat en volgen hun religieuze leiders. Met 
politieke zaken houden zij zich niet bezig. Politieke Salafi’s daarentegen gebruiken naast 
verspreiding ook de politiek als middel voor verandering en Islamisering. Deze groep is 
wat meer kritisch en individualistisch dan apolitieke Salafi’s. 

Salafi-Jihadi’s willen verder verval van de islam stoppen en zien daarvoor als enige 
oplossing een Islamitische staat. Zij zien zowel de verspreiding van de Islam als het 
uitdragen van de gewelddadige Jihad als plicht. Niet alleen door het radicale 
gedachtegoed vindt radicalisatie plaats, maar ook door ideologische oplossingen. De 
waarde die men hecht aan de democratie bepaalt of men wel of niet radicaliseert. Verder 
zijn de apolitieke en politieke Salafi’s bepalend voor de keuze om op het radicale pad te 
komen. De radicalen vinden dat het de taak van elke gelovige is om de Islam te 
beschermen tegen bedreigingen. Extremisten gebruiken alle mogelijkheden om hun doel 
te bereiken.  

  

Het is dus vanzelfsprekend dat ontevreden Moslims eerder tot radicalisatie neigen dan 
mensen die dit minder belangrijk vinden. 

1.1.4 Fundamentalisme               Fundamentalisme is net als radicalisme een breed begrip met 
verschillende betekenissen. De basis voor fundamentalisme is, aldus Appelby (2000), ‘ de 
opvatting dat de religieuze gemeenschap belegerd wordt door vijanden. Men vreest dat de 
religie naar de marges van de samenleving gedrukt wordt en een langzame dood sterft, 
vergiftigd door het seculiere, verdorven Westerse gedachtegoed.’ Om dat te voorkomen, 
versterkt men de religieuze gemeenschappen en bedenkt men alternatieven voor processen en 
structuren die seculier zijn. Dit maakt het Fundamentalisme ‘innovatief traditionalisme’; het 
gevaar van de islam vraagt om nieuwe maatregelen die echter niet in strijd mogen zijn met de 
tradities en/of de Koran. De fundamentalistische ideologie leidt tot absolutisme; het eigen 
geloof is de enige waarheid: onfeilbaar en perfect. Dit geeft hen een excuus om moderne 
technologie in te zetten. Ook denken fundamentalisten vaak alleen in goed/kwaad, 
gelovige/ongelovige, dit wordt  aangeduid als dualisme.   

1.1.5 Islamisme              Islamisme is een ideologie die politiek georiënteerd is. Islamisten 
verlangen terug naar de kern van hun geloof. Qua gedachtegoed is het gelijk aan het 
Salafisme, maar de politieke invulling gaat verder. In hun visie is de Islam de bron van elke 
maatschappij en alles wat zich daarin beweegt, zij eisen een fundamentele verandering om te 
komen tot een ware Islamitische staat zonder onrecht. Het doel is een Islamitische staat, met 
een rechtssysteem gebaseerd op de Islamitische wet (Sharia). 
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1.1.6 Islamitisch radicalisme                                 Het Islamitisch radicalisme heeft als 
belangrijkste inspirators de denkers Sayyid Qutb (1906-1966) en Sayyid Abul A'la Mawdudi 
(1903-1973). Qutb kwam uit Egypte en was een denker met connecties met de Moslim 
Broederschap. Nadat hij terugkwam van zijn studie in de Verenigde Staten radicaliseerde hij.  

Mawdudi richtte de Jamaat-e-Islami op, een politieke partij met als streven een Islamitische 
agenda in India. Nadat Pakistan zich afgesplitst had van India, richtte hij zich op de 
verwerkelijking van een staat, met een politiek systeem gebaseerd op de Islam. Qutb en 
Mawdudi baseren hun denkbeelden op een Salafistische invulling van de Islam, waarin zij 
God’s eenheid, tawhied, gebruiken voor politiek en staatsinrichting. Dit wordt op een zeer 
extreem fundamentalistische manier vormgegeven. Volgens hen ontkent de Westerse 
samenleving het bestaan van God, wat leidde tot morele verdorvenheid. Een door God 
ingerichte Islamitische samenleving is daaraan volledig superieur. Deze denkbeelden zijn de 
fundamenten van het hedendaagse Islamitisch radicalisme. Op deze denkbeelden richt het 
moderne radicalisme zich; het niet erkennen van de overheid en vergaande veranderingen in 
de maatschappij tot stand brengen (Slootman & Tillie, 2006). Door de gevangneming van 
belangrijke leden en het uitschakelen van de infrastructurele mogelijkheden van Al Qaida is er 
een verdeling in de organisatie ontstaan. Hierdoor is haar kracht en organisatie sterk 
aangetast. Niet langer staat Al Qaida bovenaan alle terroristische netwerken. Het gaat nu meer 
om lokale netwerken die geen onderlinge organisatie hebben, maar voortborduren op 
ideologie van Al Qaida. In (voornamelijk Westerse) lokale organisaties wordt deze ideologie 
nu nog extremer uitgevoerd dan bij de Al Qaida leiding. De AIVD heeft schematisch een 
cirkel uitgebracht met acht dreigingtypen van de radicale islam (schema 1). 

  
  
  

Schema 1: Acht dreigingtypen van de radicalen  

  

In de verschillende Islamitische gemeenschappen is de weerstand tegenover radicalisatie laag. 
Zowel tegenover de 'voedingsbodem' als tegenover het proces van radicalisatie.  

In Moslimgemeenschappen zijn er ook gematigde organisaties en personen, deze zijn tot nu 
toe er echter niet in geslaagd een tegenwicht te vormen tegenover de radicale Islam in hun 
gemeenschappen. De reden kan zijn dat zijzelf of het lokale bestuur niet kunnen overzien wat 
de gevolgen op de gemeenschap zijn en hoe deze gestopt kunnen worden.  

1.1.7 Ontwikkeling van radicalisme in West-Europa 

Er zitten voordelen aan het lid zijn van een terroristische groep. In veel gemeenschappen 
worden terroristen als dapper, eervol en belangrijk gezien. Naast een betere status en meer 
zelfrespect biedt het ook gevaar en opwinding. In hun ogen is het leven als een terrorist meer 
intenser en heeft het een doel, wat hun leven buiten de organisatie niet had.  

Toen de politie in oktober 2005 bij Younis Tsouli, de zoon van een Marokkaanse diplomaat, 
een inval deed in een buurt in West-Londen, verdachten ze hem alleen van internetverkeer 
met mensen die een aanslag in Bosnië wouden plegen.  
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Pas nadat ze de harde schijf van zijn computer onderzochten kwamen ze erachter dat ze de 
bekende internetpropagandist Irhabi007 (Terrorist007 in het Arabisch) hadden opgepakt. Hij 
is een voorbeeld van de zogenaamde 'derde golf' radicalen. De 'eerste golf' bestond uit 
Afghanen en Pakistanen die vochten tegen de Sovjets in de jaren 80. De overblijfselen hiervan 
vormen vandaag de dag de harde kern van Al Qaida. De 'tweede golf' bestond uit studenten 
die vanuit het Midden-Oosten in het Westen gingen studeren. De combinatie van niet 
begrepen worden, gemarginaliseerd worden en heimwee naar familie en vrienden en hun 
eigen cultuur leidde tot hun radicalisatie. Mensen uit deze groep reisden in de jaren 90 naar Al 
Qaida trainingskampen. De 'derde golf' radicalen is niet te vergelijken met hun voorgangers. 
De groep bestaat voornamelijk uit ‘wannabe’ terroristen die woedend zijn over de oorlog in 
Irak en ernaar streven om in de gelederen van hun terroristische helden te worden opgenomen. 
Aangezien het sinds 9/11 praktisch onmogelijk is om met Al Qaida in contact te komen 
vormen deze jongeren via internet hun onofficiële netwerken en organisaties. De anonieme, 
tolerante en veilige leefomgeving van het internet maakt het hen gemakkelijk om zonder 
leider deze netwerken te onderhouden. Voorbeeld hiervan is de ons welbekende 
Hofstadgroep. Het beangstigende van deze nieuwe generatie terroristen is dat ze frustraties 
gemakkelijk omzetten in terroristische daden, onder het mom van solidariteit. Deze generatie 
wil graag onderdeel uitmaken van een groter geheel, tegelijkertijd worden plannen 
aangemoedigd en geadviseerd door anderen op het internet (Sageman, 2008). 

De uitleg van het gedrag van deze jongeren is niet te vinden in hoe ze denken, maar hoe ze 
zich voelen. Hoe komt het dat deze jongeren radicale ideeën ontwikkelen? De meest voor de 
handliggende reden is de zogenaamde 'morele woede' van Moslims. Deze woede is sinds 2003 
gericht op de oorlog in Irak, ook vernederingen van Moslims zoals in Abu Graib en 
Guantanamo Bay die hebben plaatsgevonden geven Moslims het idee van een Westerse 
samenzwering of oorlog tegen de Islam. 

Het tegenwoordige radicaalpuritanisme biedt voor veel Moslimjongeren uit het Westen die 
strijden met hun identiteit ogenschijnlijke praktische en makkelijke oplossingen. Zij stelt 
namelijk dat de identiteit gevonden kan worden in het zuiver Moslim zijn.  

  

Het biedt ook een makkelijke oplossing daarvoor: men kan alleen zuiver Islamitisch zijn als al 
het niet-islamitische uit het leven verbannen word, ook moet hier tegen worden gestreden 
(Sageman, 2008). 

De uitleg van het gedrag van deze jongeren is niet te vinden in hoe ze denken maar hoe ze 
zich voelen. Hoe komt het dat deze jongeren het idee ontwikkelen dat ze onderdeel van iets 
groot moeten zijn en die vechten voor een Islamitisch Utopia? De meest voor de handliggende 
reden is de zogenaamde 'morele woede' van Moslims. Deze woede is sinds 2003 gericht op de 
oorlog in Irak. Ook vernederingen van Moslims zoals in Abu Graib en Guantanamo Bay die 
hebben plaatsgevonden, geven Moslims het idee van een Westerse samenzwering of oorlog 
tegen de Islam. 

Het tegenwoordige radicaalpuritanisme biedt voor veel Moslimjongeren uit het Westen die 
worstelen met hun identiteit ogenschijnlijke praktische en makkelijke oplossingen. Zij stelt 
namelijk dat de identiteit gevonden kan worden in het zuiver Moslim zijn. Het biedt ook een 
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makkelijke oplossing daarvoor: men kan alleen zuiver Islamitisch zijn als al het niet-
islamitische uit het leven verbannen wordt, ook moet hier tegen worden gestreden. 
Moslimminderheden in het Westen worden door puriteinse Moslim radicalen gezien als 
medestrijders en onderdrukte broeders die bevrijd moeten worden van het Westerse juk. 
Onder deze puriteinse Moslim radicalen bestaan verschillende denkwijzen over hoe dit dient 
te gebeuren.  

Sommige groepen gebruiken missionair werk hiervoor (dawa), anderen de gewapende strijd 
(Jihad) en weer anderen combineren beiden. De reden dat dawa groepen geen geweld 
gebruiken, is niet dat zij dit verwerpen, maar ze hebben daar de tijd nog niet rijp voor gezien. 
Dit kan een pragmatische reden hebben: de Jihad staat tegenover een overmacht. Of een 
religieuze reden: eerst dienen alle Moslims weer 'zuiver' te geloven dan pas kan de Jihad 
tegen de ongelovigen gestart worden. Ook worden er vaak uitspraken door deze groepen 
gedaan over de gewapende Jihad in gebieden waar broeders onderdrukt worden (Kasjmir, 
Tsjetsjenië en Irak). Gesteund door schriftgeleerden keuren zij deze Jihad goed, maar passen 
er tegelijk wel voor op dat ze niet in verband gebracht worden met de rekrutering hiervoor 
(AIVD, 2007).         

  

1.2 Overeenkomsten tussen verschillende vormen van radicalisme 

De verschillende vormen van radicale Islam hebben een aantal overeenkomsten, namelijk hun 
sociologische, historische en gedeeltelijke psychologische oorsprong. De vele aantal 
groeperingen en stromingen komt door het algemene gedeelde ongenoegen over de Westerse 
dominantie op gebied van cultuur, politiek en economie en hier tegen wordt verzet geboden. 

De eerste vorm van radicalisatie verzet zich tegen de Westerse politieke en economische 
overheersing. Het spitspunt is de politiek macht van het Westen. Deze dient verwijderd te 
worden en daarvoor in de plaats moet een politieke Islammacht komen. Er is een 
mogelijkheid dat een democratisch politieke Islam op (midden)lange termijn in Nederland 
voeten aan de grond krijgt. De ontwikkeling van christen-democratische partijen in Europa 
laat zien dat een politieke partij met religieuze principes wel degelijk succesvol kan zijn en 
een grote rol in de Nederlandse en Europese maatschappij speelt. 

Het tweede type legt de nadruk op de Westerse culturele dominantie. Het spitspunt hier is de 
verderfelijke Westerse levensstijl. Deze vormt een bedreiging voor de 'pure Islam'. Dit type 
word ook wel radicaal-islamitisch puritanisme genoemd. 

Het derde type zet zich af tegen beide voorgaande punten, zowel de politieke als culturele 
overheersing. De argumentatie is minder religieus, dit kan beschreven worden als radicaal 
Moslim nationalisme (AIVD, 2004).  

1.3 Subjectief ervaren onrechtvaardigheid  

Moslim extremisten vechten tegen machtige leiders in Westerse en Arabische landen en 
kiezen hun slachtoffers op grond van algemene eigenschappen die zij toeschrijven aan de 
vijand ( nationaliteit, religie, ras e.d.) en vallen groepen aan in plaats van individuen. Dit zorgt 
ervoor dat een grote groep zichzelf als mogelijk slachtoffer van de Jihad ziet en daardoor een 
gezamenlijk doel hebben in het bestrijden van Jihad. Ook overheden worden gemotiveerd om 
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de Jihad te bestrijden, omdat ze hun gezag ondermijnen. Dit betekent dat sympathisanten de 
kans hebben om tegenover een grote, sterke groep te staan bij het ondersteunen van de 
voorbereiding van de Jihad. Toch is het moeilijk voor de 'counter-terroristen' om te ontdekken 
wie wel of niet een sympathisant is. Moslims die positief tegenover de Jihad staan, hebben 
vaak dezelfde geloofsovertuiging.  

  

Op grond hiervan is het echter zeer moeilijk te bepalen wie wel of geen sympathisant of 
extremist is (Mascini, 2006).  

Er is allang geconstateerd dat voor de meeste terroristen, verlangen naar wraak of vergelding, 
een sleutelreden is om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Ook hoeven 
mensen niet persoonlijk gegriefd te zijn om gemotiveerd te worden om terrorist te worden. 
Het hoeft ook niet persé om vrienden of familieleden te gaan. Veel terroristen geven aan dat 
ze zich aangesloten hebben bij een organisatie nadat ze beelden op de televisie of andere 
media hadden gezien (O’Callaghan 1998). Ook al kwamen ze niet uit het gebied waar de 
gebeurtenissen plaatsvonden en kenden ze de mensen daar niet, toch identificeren ze zich op 
een bepaalde manier met de slachtoffers. Blootstelling aan deze manier van denken komt vaak 
door het kijken van extremistische propaganda, met beelden van conflicten tegen Moslims, 
ook het buitenlands beleid van de VS is zeer motiverend, waarbij recente propaganda zich 
vooral richt op de invallen in Afghanistan en Irak (Silke, 2008).   

De Abu Hafs Al-masri brigades of Al Qaida eiste de aanslagen in Madrid op met de volgende 
woorden: “Now we say it clearly, hoping that you will understand at this time. We at the Abu 
Hafs Al-Masri Brigades are not sorry for the deaths of so-called civilians. Are they permitted 
to kill our children, our women, our elderly, and our youth in Afghanistan, Iraq, Palestine, 
and Kasmir, and we are forbidden from killing them? Allah, may He be praised, said: 
“Whoever attacks you attack him in the same way that he attacked you” (Van Amersfoort, 
2006). 

Senechal de la Roche heeft haar argument dat sympathisanten een vitale rol spelen bij 
terrorisme gebaseerd op Donald Black’s ‘geometry of terrorism’ theorie. Black beziet 
terrorisme als een speciale vorm van sociale controle met als richtpunt het corrigeren van 
misdaden. In het geval van terroristische sociale controle zou het gaan om ‘zelfhulp’; dit komt 
voor in maatschappijen waar individuen van zichzelf afhankelijk zijn tijdens conflicten, 
omdat de staat geen macht heeft om de criminaliteit te bestraffen. Terrorisme zou verwijzen 
naar een specifieke vorm van zelfhulp: ‘puur terrorisme is zelfhulp door georganiseerde 
burgers die geweld tegen andere burgers plegen. Black stelt dat terrorisme alleen kan 
voorkomen als er een grote sociale afstand tussen de gegriefde groep en de groep die er de 
schuld voor krijgt, terwijl de lichamelijke afstand klein is.  

De sociale afstand bestaat uit verschillende dimensies zoals cultuur, verschillen in taal, 
levens-filosofie en ras.  

Daarnaast zijn er ook verschillen in macht en status. Sociale afstand zet een duidelijk beeld 
neer van de vijand. Volgens Senechal de la Roche is de sociale afstand tussen de groepen de 
verklaring waarom conflicten gewelddadig opgelost worden in plaats van vredig. Het is echter 
niet de verklaring waarom het geweld veelvuldig en goed georganiseerd is (Mascini, 2006).  
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Een belangrijk element in het verlangen naar vergelding is de gewilligheid van individuen om 
zichzelf op te offeren tijdens een wraakactie. Zoals Cota-Mckinley et al. (2001:343) zegt: 
‘Vergelding kan veel irrationele en vernietigende consequenties hebben voor zowel de dader 
als het slachtoffer. De persoon die vergelding zoekt zal vaak zijn of haar eigen veiligheid, 
integriteit en sociale plaats in gevaar brengen voor de vergelding’. Deze observatie wordt 
ondersteund door een aantal studies (Fehr and Gachter 2002, Fowler 2005). Dit word ook wel 
het ‘prisonners’ dilemma genoemd. Mannen staan positiever tegenover wraak dan vrouwen en 
jongeren zijn meer bereid om geweld te gebruiken dan ouderen (Cota-Mckinley et al. 2001). 
Het is dan ook geen verrassing dat de meeste rekruten jong en man zijn. Er bestaat 
tegelijkertijd ook bewijs dat de religieuze overtuiging ook iemands houding naar vergelding 
beïnvloed en dat meer seculiere individuen minder goedkeurend tegenover een vergeldende 
houding staan.  

Antropoloog Martijn de Koning verbonden aan het universiteit van Leiden zegt hierover “Als 
kleuters al radicaliseren, dan is het begrip onbruikbaar geworden” (Silke, 2008).   

1.4 Hypothesevorming 

Samenvattend kan worden gezegd dat radicale Moslims meer ontevreden zijn en 
wantrouwend staan tegenover niet-Moslims en dat dit voortkomt uit een orthodoxe 
Salafistische ideologie. Ze zijn dus strenggelovig en minder ingebed in de Nederlandse 
samenleving. De meer radicale Moslims zullen dan ook in toenemende mate de orthodoxe 
fundamentalistische stroming aanhangen en in mindere mate de conservatieve stroming op het 
politiek-religieuze spectrum. Binnen de Salafistische stroming zullen de radicale Moslims 
meer voorkomen in de Salafi-Jihadi groep.  

  

Radicale Moslims beleven de Westerse politieke en economische overheersing en/of Westerse 
culturele dominantie als een bedreiging voor de Islam. Het werkt extra frustrerend dat de 
ideale Moslimsamenleving er nog niet is. De ideeën van deze jongeren zitten vol met 
tegenstrijdigheden en de ideologie die zij aanhangen is gebaseerd op een dichotoom 
wereldbeeld. Deze orthodoxe religieuze overtuigingen komen relatief vaker voor, bijna altijd 
bij de jongste en oudste Moslims. Een combinatie van de religieuze dimensie en de politieke 
dimensie komt relatief vaak voor bij Moslims die middelbaar opgeleid zijn. Laagopgeleiden 
en ongeschoolden hebben een orthodoxe religieuze opvatting. Hoog opgeleide Moslims zijn 
relatief meer te vinden op de politieke dimensie en minder op de religieuze dimensie 
(Slootman & Tillie, 2006). 

Terroristische aanslagen worden vaak gepleegd door personen die zeer religieus zijn. Deze 
individuen verdiepen zich in het geloof en proberen de perfecte Moslim te zijn. Hiervoor zijn 
de Moslims als een groep behandeld. Om tot de beantwoording van de onderzoeksvraag te 
komen, zal hier worden gekeken naar Turkse en Marokkaanse Moslims. Op de religieuze 
dimensie zal worden gekeken naar de mate van geloofsaanhang en geloofservaring onder 
beide groepen Moslims.  

In de meeste onderzoeken bestaat de dataset voornamelijk uit Marokkaanse Moslims, Edwin 
Bakker heeft in zijn onderzoek een uitgebreide lijst opgesteld met radicale Moslims en het 
merendeel hiervan is van Marokkaanse afkomst. Dit gezegd te hebben kunnen de volgende 
hypotheses worden opgesteld: 
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Hypothese 1: Marokkaanse Moslimjongeren zijn in hun geloofsaanhang meer geneigd toe te 
trekken tot de Salafi-Jihadi groep dan Turkse Moslimjongeren. 

Hypothese 1a: Marokkaanse Moslimjongeren zijn in hun geloofsaanhang meer orthodox 

fundamentalistisch dan Turkse Moslimjongeren.  

Hypothese 2: Marokkaanse Moslimjongeren ervaren meer als Turkse Moslimjongeren, de 
Westerse politieke overheersing als een bedreiging voor de Islam. 

Hypothese 2a: Marokkaanse Moslimjongeren ervaren meer als Turkse Moslimjongeren, de 
Westerse economische overheersing als een bedreiging voor de Islam. 

Hypothese 2c: Marokkaanse Moslimjongeren ervaren meer als Turkse Moslimjongeren, de 
Westerse culturele dominantie als een bedreiging voor de Islam. 
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Hoofdstuk 2: De verschillende factoren die leiden tot radicalisme en motieven 
tot radicaal gedrag.  

In dit hoofdstuk worden de verschillende factoren die leiden tot radicalisme, de motieven die 
men heeft om radicaal gedrag te vertonen en de factoren die van belang zijn voor 
terroristische organisaties belicht. Verder wordt gekeken naar de sociale identiteit van de 
‘radicaliserende Moslims’.  

2.1 Sociale marginalisatie 

Over het algemeen gezien is in aanraking komen met de Jihad een groepsfenomeen. Kleine 
groepjes raken geleidelijk aan geradicaliseerd. Dit is iets wat zowel door Sageman (2004) als 
door Bakker (2006) wordt gezien. Meestal ondergaan leden een lange periode van intense 
sociale omgang met een kleine groep vrienden. In Bakkers (2006) analyse van 242 Jihadisten 
kwam naar voren dat al deze individuen door netwerken, vrienden of familie die over het 
algemeen gezien geen banden hadden met de globale Salafisme netwerken. Kort gezegd, ze 
werden niet gerekruteerd door iemand van Al Qaida, maar kwamen meestal zelf met lokaal 
gevestigde Jihadisten in aanraking. Binnen deze groepen namen de individuen geleidelijk aan 
de overtuigingen van de meer prominente leden over.  

Een overeenkomende achterliggende factor is sociale marginalisatie. Onderzoek wijst uit dat 
de meeste leden van groepen als Al Qaida de Jihad gingen praktiseren wanneer ze in het 
buitenland geïsoleerd van hun vrienden en familie zaten. De meest leden waren studenten, 
arbeiders of vluchtelingen. Sageman (2004) ontdekte dat 70% lid werd in een land waar ze 
niet opgegroeid waren en 8% van de 2e generatie waren, maar zich niet echt in het land 
hadden ingenesteld. In totaal werd dus 78% gerekruteerd, terwijl ze in een vreemd land ver 
van familie en vrienden vandaan waren. De afgelopen twintig jaar verkeerden veel Arabische 
samenlevingen in een crisis. Dit komt door de groeiende werkloosheid, emigratie van hoog 
opgeleiden, geweld, verpaupering en recessie. Deze factoren zou verdere radicalisatie 
versterkt kunnen hebben (Silke, 2008).   

  

2.2 Polarisatie & discriminatie 

Als gemarginaliseerde groepen gediscrimineerd worden, zijn er altijd mensen die vatbaar zijn 
voor radicale ideologie, om onder het mom daarvan veranderingen en hervormingen in het 
sociale systeem aan te brengen. Als je naar de context van Jihad extremisme kijkt, klopt het 
dat Moslims in het Westen achtergesteld worden. Statistieken geven weer dat Moslims in het 
Verenigd Koninkrijk meer achtergesteld worden dan Katholieken uit Noord-Ierland in 1969. 
In vergelijking met de gehele bevolking van het Verenigd Koninkrijk zijn Moslims 3 keer zo 
vaak werkloos, vaker onopgeleid en wonen in slechtere buurten (Silke, 2008). Naar 
verhouding is ook het aantal Moslim politici uit balans. Drie procent van de bevolking is 
Moslim en slechts 0.3% zit in de Members of Parliament(MP’s) en 0.9% is districtvoorzitter. 
In verhouding zouden er 19 Moslim MP’s moeten zijn, tegen de huidige 4, en 675 
districtvoorzitters ten opzichte van de huidige 217. Dit is een probleem wat je ook in andere 
Europese landen ziet, er zijn 15 miljoen Moslims in de Europese Unie, ongeveer 3% van de 
totale bevolking, maar Moslims bezitten slecht 0.8% van de parlementaire zetels.  
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Van de 785 afgevaardigden zijn er slechts 6 Moslim. Wanneer een gemeenschap en haar 
individuen worden buitengesloten van de ‘mainstream’ samenleving zullen ze de interesse om 
die samenleving te behouden verliezen. Als dit soort gedachten worden blootgesteld aan 
extremistische ideologie, die ervoor pleit de huidige maatschappij te hervormen of te 
vervangen, is er een belangrijke stap naar het actief extremisme gedaan (Silke, 2008).   

Khaled Al-berry schrijft in zijn boek, “ De aarde is mooier dan het paradijs” over zijn dagen 
bij een Moslim organisatie. Hij beschrijft in dit boek verschillende zaken onder andere het 
groepsgevoel dat de organisatie biedt aan hoog opgeleide Moslim jongeren.  

Joeri van den Steenhoven en Farid Tabarki, benadrukken op de website van Scienceguide een 
ander aspect: Signs of Times is een onderzoekbureau dat een onderzoek heeft gedaan onder 
jongeren die in Nederland wonen, maar een andere etnische achtergrond hebben. Vooral 
jongeren met een Marokkaanse achtergrond zijn erg boos omdat er respectloos met hun 
ouders word omgegaan. Nu ze veel vertegenwoordigd zijn op HBO en universiteiten willen ze 
zich ook bewijzen op de arbeidsmarkt. Het blijkt echter zeer moeilijk te zijn een baan op hun 
niveau te krijgen.  

  

Ze voelen zich gediscrimineerd en gemarginaliseerd wat kan leiden tot radicalisatie. 
Voorbeelden hiervan zijn groepen als Black Panther Movement. Initiatieven van 
hoogopgeleide jongeren die niet konden of wilden participeren in de samenleving. 
Hedendaagse voorbeelden hiervan zijn Mohammed B. en Samir A. De oplossing voor dit 
probleem ligt niet alleen in het uitbreiden van de AIVD of het ontnemen van de Nederlandse 
Nationaliteit van veroordeelde terroristen. De vervreemding en marginalisatie zal door deze 
symboolpolitiek alleen maar toenemen bij deze jongeren (Van Amersfoort, 2006). 

Na de gebeurtenissen op 11 september 2001, is de verhouding tussen autochtonen en 
allochtone Moslims flink verhard. Martijn de Koning is van mening dat deze trend al eerder is 
ingezet: “ We hebben het natuurlijk altijd over 11 september, maar als ik met Moslimjongeren 
spreek die tussen de twintig en de dertig zijn, die hebben het ook over 11 september, maar die 
beginnen bijna allemaal eerst bij de El-moumni affaire van mei 2001. Nova lijkt bewust de 
uitspraak van imam, dat hij persoonlijk geweld afkeurt en geweld ook niet volgens de Islam 
toestaat, uit de uitzending te hebben geknipt. Dat voelt men als een dolksteek in de rug 
(Martijn de Koning, 2005; Jansen & Jansen) (Van Amersfoort, 2006).  

2.3 Sociale identiteit                    Rekruten behoren altijd tot een deel van de maatschappij dat 
de doelen, grieven en ambities van een groep terroristen ondersteunt of deelt. In het geval van 
Jihadi extremisten moeten individuen over een sterke Moslim identiteit beschikken en zich 
sterk kunnen identificeren met de ‘Umma’ (de wereldwijde Moslimgemeenschap). Onderzoek 
laat zien dat Moslims die zich sterk met mede Moslims verbonden voelen positief staan 
tegenover Jihad en martelaarschap (Ansari et al 2006). Onderzoek wijst uit dat Moslims van 
alle religieuze groepen, het meest hun religie aan hun identiteit verbinden, dit leeft vooral 
sterk onder jongeren die 16 tot 24 jaar oud zijn (Silke, 2008). Als jonge mensen radicaal 
worden, heeft dit vaak als oorzaak dat ze niet in staat zijn om te gaan met de moderne 
samenleving. Moslim jongeren zitten vaak tussen twee culturen in. Hiernaast beschikken ze 
ook niet over voldoende competenties om een succesvolle carrière op te bouwen in de 
westerse maatschappij.  
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Het individualisme dat in het Westen leeft, lijkt moeiteloos aansluiting te vinden bij de 
ideologische standpunten die ook onderdeel van de radicale Islam zijn. In plaats van een 
nationale identiteit krijgt men nu een religieuze identiteit. Veel jongeren voelen zich op de 
eerste plaats Moslim en dan pas Marokkaan. Dit gaat gelijk op met het proces van 
individualisering. Dit is een belangrijk feit, want de individuele besluitvorming is een punt 
waarin Islamitisch radicalisme verschilt met de normale Islam. Schema 2 geeft de 
verschillende dimensies van diversiteit en integratie weer (Van Amersfoort, 2006).  

Schema 2: Dimensies van diversiteit en integratie 

Bron; Diversiteit en integratiemonitor 2004 

2.3.1 Tussen twee culturen gevangen           Veel jongeren voelen zich Turk of Marokkaan, 
Moslim, Amsterdammer én Nederlander. Dit leidt tot het tegelijkertijd moeten omgaan met 
verschillende waardesystemen. Voor sommigen is dit erg makkelijk en voor anderen 
onmogelijk. Ze hebben met een of meerdere culturen een zwakke band, waardoor ze vaak 
buiten beide culturen vallen. Dit ‘morele vacuüm’ zorgt vaak voor gedragsproblemen en 
emotionele problemen. Dit is erg vervelend en kan er toe leiden dat een cultuur in het geheel 
veracht wordt.  

Het komt vaak voor dat jongeren met hun ouders botsen in de puberteit. Ook is het niet 
vreemd dat Moslim jongeren zich gaan richten op hun geloof. Dat kan echter wel een 
zorgelijke aspect met zich meebrengen. De gemengde identiteit en de individualisering zorgen 
voor verschillen en problemen. tussen ouders en kinderen. Martijn de Koning zegt het 
volgende over het gevoel van de nieuwe generatie allochtonen over hun ouders: “Je ziet dat 
de generatie van twintigers en dertigers zich aan het slachtoffergevoel van hun ouders 
proberen te ontworstelen. Zij verwijten de eerste generatie allochtonen dat slachtoffergevoel 
te cultiveren en schelden ze uit voor beroepsallochtoon, subsidiehoer of erger nog, NSB’ers. 
De nieuwe generaties zitten nu op een leeftijd waarin ze een eigen stem kunnen laten horen 
die zoden aan de dijk zet, omdat ze met een behoorlijk aantal mensen zijn. Tegenover deze 
jongeren bevindt zich establishment en de bestaande en groeiende intolerantie”. Terwijl 
ouderen meestal de oude cultuur het belangrijkst vinden, passen jongeren zich toch vaak 
gedeeltelijk aan. Ook ziet men vaak dat vaders, die traditioneel gezien erg autoritair in het 
gezin zijn, aan een soort van statusverlies leiden tegenover hun kinderen. Dit door mogelijke 
werkloosheid of armoede thuis en doordat veel kinderen van jongs af aan hun ouders moeten 
helpen met communicatie naar buiten toe. De ouders schieten te kort in het opvoeden en 
bijstaan van hun kinderen (AIVD, 2006). Frank Buijs zegt hier het volgende over:“Jongeren 
gaan neerkijken op hun ouders, omdat die een maatschappelijk ondergeschikte positie 
innemen en daarin berusten en omdat ze hen zien als routine Moslims en niet als echt vrome, 
volledig aan het geloof toegewijde mensen. Deze jonge Moslims verwerpen de conservatieve 
hoofdstroom van de Islam als niet consequent en ver verwijderd van het oorspronkelijke 
ideaal van zuiverheid. De cultuur van het land van hun ouders zien ze niet als een bron van 
trots en identificatie. De Nederlandse samenleving ervaren ze als decadent, arrogant en 
discriminerend. Uiteindelijk dient een geglobaliseerde Islam losgemaakt van het land van 
herkomst en verwijzend naar de Umma, zich aan als brandpunt van een nieuwe identiteit.’’ 
                           Mensen zoals Mohammed B. en Samir A. en andere verdachten van 
terroristische activiteiten zijn over het algemeen goed geïntegreerde Nederlanders. Tijdens het 
menselijk proces van de identiteitsontwikkeling, raken deze mensen verstrikt tussen 2 
culturen.  
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Er zijn een 2-tal stromen die hen een uitweg biedt, te weten: de radicale Islam en de euro-
islam. Roy is van mening dat de jongeren in kwestie een identiteitsprobleem hebben. Voor 
deze kwaal hebben ze radicale Islam nodig, als genezing: “Feitelijk zijn de meeste 
terroristische acties in het Westen gepleegd door Westerse Moslims, of althans door in het 
Westen wonende Moslims, waar we ook nog vele bekeerlingen bij moeten tellen. De meeste 
acties vonden plaats in naam van de “verdediging” van de Islam of om het Westerse 
imperialisme te bestrijden, slechts enkele vertoonden een direct verband met een specifiek 
conflict in het Midden-Oosten (in het verleden door Palestijnen gepleegde terroristische 
acties). De sitwa (predik tegen het Westen) in het Midden-Oosten is geen verklaring voor de 
radicalisering van jonge Moslims in Europa: Het is een sui generis verschijnsel, een gevolg 
van zowel de globalisering als een verwestersing en houdt tevens verband met de 
generatiekloof” (Roy, 2005:28).                 Deze visie wordt niet gedeeld door analist Martijn 
de Koning: “Religie wordt uit de traditie gehaald. Ik ben het hier niet mee eens. Ten eerste 
zitten ze niet in een cultureel vacuüm, dat is antropologisch gezien onzin. Je maakt altijd deel 
uit van een cultuur, of je het nu wil of niet. Hij geeft als voorbeeld het fastfood. Dat is gewoon 
een teken van iets nieuws, maar wel op basis van oude dingen. Ook die claim van een zuivere 
Islam is deels om zich af te zetten tegen de ouders en als een soort cultuurkritiek naar de 
Nederlandse samenleving, maar dat is niet hetzelfde als breken met de ouders of breken met 
me Nederlandse cultuur” (Van Amersfoort, 2006).                                          Gebrek aan 
acceptatie en liefde maakt jongeren onzeker over hun zelfbeeld maar ook tegenover de 
maatschappij. Ze nemen afstand van de maatschappij en vallen terug in hun eigen groep, op 
deze manier kan het zogeheten “slachtoffer denken” ontstaan. Dit wordt in veel literatuur 
toegelicht (Edmondson, 2003; Kahn, 1990; Straw, Sandelands and Dutton, 1981). Elk mens 
wil geaccepteerd worden om wie hij of zij is. Identiteitcrisis (identity threat) wordt door 
Major beschreven in drie punten (Major en O’Brien, 2005); Ellemers Spears en Doosje, 2003; 
Tajfel, 1982). Het eerste punt is gerelateerd aan de oorzaak. De reden hiervoor kan bij jezelf 
gezocht worden, een meer gebruikelijke reactie is echter het aan een oorzaak buiten je zelf om 
toeschuiven, Major e.a. noemen dat externe toewijzingsstijl (external locus of control).  

Waarin niet naar jezelf word gekeken maar naar discriminatie door je omgeving. Dit kan 
leiden tot een gebrek aan zelfkennis en slachtofferschap. Tevens kan dit leiden tot 
‘overambitie’ (AIVD, 2006).  

2.3.2 Sociale identiteit in ontwikkeling: macroperspectief                                       Vanaf de 
jaren ‘80 tot halverwege de jaren ‘90 veranderde Nederland haar multiculturele beleid naar 
een beleid gericht op individuele integratie. Met deze verandering ten opzichte van het 
minderhedenbeleid gaf Nederland een voorbeeld voor heel Europa (Entzinger, 2003). De 
dood van Van Gogh bracht een stroom van gevoelens mee; paniek en angst voor Moslims die 
de vrijheid van meningsuiting in gevaar brachten, maar ook dat radicale Moslims het land in 
chaos zouden brengen door terroristische aanvallen. De eerste vorm van angst laat de 
multiculturele maatschappij zien als iets wat afstevent op scheiding van cultuur in plaats van 
integratie en samenleven met elkaar. De tweede angst is dat de mislukte integratie zal leiden 
tot sociale desintegratie (Favell, 2001). Een van de weinigen die direct na de moord kritisch 
hierna keek was Sadik Harchaoui (directeur Forum). Terwijl hij zich erop richtte dat de 
Marokkaanse jongeren moesten veranderen, legde hij ook de nadruk om te analyseren wat de 
aantrekkingskracht van de radicale Islam is voor Moslimsjongeren in Nederland. Toch stond 
hij vrijwel alleen, de meerderheid aan reacties vond namelijk dat culturele integratie, voor 
sociale en economische integratie gaat. De immigrant moet zich in deze gedachte aanpassen 
aan de gewoontes van het land, alleen als ze die overnemen kunnen ze als volwaardig 
Nederlander gezien worden. De acceptatie van Moslims wordt echter tegengegaan door de 
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gedachte dat religie niet modern kan zijn en modern zijn wordt als voorwaarde gesteld als je 
wilt meedoen in de maatschappij, zowel op sociaal als economisch vlak. Ook zou men 
hetgeen kunnen zien aan de eenzijdige manier waarop Van Gogh de Moslims neerzette, 
terwijl de secularisatie en seksegelijkheid zelfs onder de autochtone Nederlandse bevolking 
nog niet is voltooid. Als dit namelijk wel zo was, zou men religie en andere vormen van man-
vrouw-relaties niet als bedreigend zien. Uit onderzoek (Phalet en Van Praag, 2004;  Phalet, 
Van Lotringen en Van Praag, 2000) blijkt dat de tweede generatie Moslimjongeren met een 
reïnterpretatie van de Islam bezig is, dit wordt echter nooit vermeld bij de reacties op het falen 
van de integratie.  

Ondanks dat er vaak anders gedacht wordt, leeft in Nederland nog zwaar de gedachte dat de 
vrouw het huishouden doet en de man werkt (Korteweg, 2004; Plantenga, 1998; Bussemaker, 
1998). Er kwamen veel kwesties die in de Nederlandse samenleving spelen naar boven, na de 
moord op Van Gogh, zoals de ongemakken van religie en sekse-gelijkheid. Deze zaken 
probeert men door middel van individuele integratie op te lossen waardoor de 
groepsverschillen verloren gaan.                  Het huidige beleid op integratie is sterk veranderd 
van economische integratie naar culturele integratie (SCP, 2004), wat in het huidige beleid 
leidt tot assimilatie. Hierdoor lijkt het alsof de eigen cultuur of identiteit van een land 
superieur is aan dat van de immigrant, terwijl dit niet kan worden bewezen (Brubaker, 2003). 
De huidige assimilatie heeft voornamelijk betrekking op religie van migranten en hun beeld 
van relatie tussen de seksen. In het liberale beeld horen deze zaken in het privé-domein. Er 
mag alleen versmelting plaatsvinden als blijkt dat de maatschappelijke en politieke sfeer 
ondermijnd worden. Uit de feministische theorieën blijkt dat de scheiding tussen privé en 
publiek niet mogelijk is (Fraser 1989a, 1989b; Pateman, 1989). De meest diepliggende 
gevoelens van identiteit worden vaak bepaald door seksualiteit, leven en dood, zaken die dus 
in het privé-domein liggen (Benhabib, 2002:83). Wat aangeeft dat interculturele conflicten 
vaak het sterkst gevoeld worden wanneer het om zaken uit het privé-domein gaat. Het is dan 
ook geen verrassing dat een film als Submission, of andere werken van Van Gogh als een 
regelrechte aanval op de Moslim gemeenschap word gezien (Korteweg, 2005). Achtergesteld 
worden, wordt vaak gezien als de meest voor de hand liggende reden om te radicaliseren. Dit 
is de deprivatiebenadering (Buijs, Demant, Hamdy, 2006: 203). Dit vormt een onderdeel van 
de integratieparadox: Als iemand zich volledig op de integratie van de autochtone 
maatschappij focust, komt het extra hard aan als hij/zij niet geaccepteerd wordt. Deze 
achterstelling en de daar uit voortkomende frustratie hoeft niet altijd persoonlijk te zijn 
(AIVD, 2006).     

  

2.4 Hypothesevorming                                   
Samenvattend, kan gezegd worden dat er een aantal sociale fenomenen zijn die het 
radicaliseringproces onder Moslims versterken. Sociale marginalisatie, het niet ingenesteld 
zijn in de samenleving, achterstelling en discriminatie zijn voorbeelden van deze sociale 
fenomenen. Deze fenomenen zijn onder de noemer sociale identiteit te bevangen. Tevens 
draagt de deprivatietheorie en het integratieparadox bij aan de radicalisatie. Verwacht wordt 
dat in Nederland onder de Marokkaanse Moslimjongeren het meest wordt geworsteld met de 
sociale identiteit. De volgende hypothese kan worden gevormd: 

Hypothese 3: Marokkaanse Moslimjongeren worstelen meer met hun sociale identiteit dan 
Turkse Moslimjongeren en hebben daarom meer kans aangetrokken te worden tot het 
radicale Islamitisch gedachtegoed.    
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Hoofdstuk 3: Economische benadering en media-effecten    

                                                                                                                                            3.1 
Economisch model van radicalen groeperingen                

In de gehele Moslimwereld hebben overheden en politici lange tijd hun ‘ziel’ verkocht. 
Waardoor de Sharia steeds minder zuiver werd gevolgd volgens de radicale Moslims. Ook 
worden er steeds meer deals gemaakt met Westerse overheden, multinationals en 
internationale organisaties. Hierdoor worden de Islamitische politieke principes steeds verder 
gecorrumpeerd. Vanuit dit oogpunt zou je kunnen zeggen dat 9/11 een revolutionaire actie 
was, niet om Amerika op de knieën te krijgen, maar om de overhand te krijgen ten opzichte 
van alle mededingers voor het leiderschap van militante Islamitische revolutionaire 
organisaties. Op deze manier probeert iemand als Bin Laden het koren van het kaf te scheiden 
en de ongelovigen te straffen en de ‘echte’ Moslims van de ‘corrupte’ Moslims te 
onderscheiden. Ook worden op deze manier de ‘corrupte’ regeringen gedwongen zich 
radicaler tegenover het Westen op te stellen. Hoewel de overgrote meerderheid van de 
Moslims 9/11 als een misdaad ziet, zien ze het tegelijkertijd ook als een ‘les’ voor Amerika 
om hun venijnige politiek tegenover het Midden-Oosten te veranderen.                                    
Iannaccome (1992) zegt over religieuze radicale groeperingen dat religieus fundamentalisme 
of sektegedrag zoals hij het noemt, opofferingen eist waardoor het moeilijk wordt om de 
organisatie te verlaten, met als het gevolg daarvan dat er meer geparticipeerd wordt in de 
organisatie. Als het echter blijkt dat het economisch en sociaal slechter gaat in de groep, 
wordt de mate van extremisme ook minder.                 Een andere visie is die van Grossman 
(1991; 1999) waarin revolutionairen als egoïstische naar macht hongerende individuen 
worden beschreven. Een probleem van deze theorie is dat het geen ruimte laat voor 
verschillende ideologische en revolutionaire ideeën, zodat Islamitische revolutionairen 
moeilijk te onderscheiden zijn van andere soorten, zoals communisten en nationalisten en 
etnische en fascistische militaire organisaties.         

  

Een alternatieve theorie laat zien dat Moslim radicalen ook als egoïstische politieke 
revolutionairen gezien kunnen worden, maar in tegenstelling tot Grossmann geeft het een 
goed verklarende reden voor de optimale mate van extremisme ten opzichte van de geleverde 
inspanning. Ook speelt de intrinsieke participatie en medewerking van veel revolutionaire 
organisaties, waaronder ook de Islamitische, een sleutelrol. Er wordt expliciet gekeken naar 
het specifieke karakter van de Islamitische ideologie ten opzichte van de verstrengeling van 
politieke en religieuze indoctrinatie.                         De terroristische groepering kan worden 
behandeld volgens het economisch model. Hiervoor zijn de volgende veronderstellingen van 
het economische model (ideologie maximaliseert de macht) noodzakelijk (Ferrero, 2003): 

1. Het doel van de organisatie is het maximaliseren van het verwachte inkomen door 
verovering, of het verdelen van de macht. De organisatie hangt een bepaalde ideologie 
aan, waardoor ze meer leden en sympathisanten krijgen.  

2. Met de groei van sympathisanten en leden groeit ook het belang van de te behalen 
doelen van de ideologie.  
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3. Arbeid, leiderschap en ideologie is waar de organisatie uit bestaat. De eerste twee zijn 
vrij makkelijk te onderhouden. De derde is echter een algemeen goed, waarmee 
iemand altijd een organisatie kan oprichten die een nog ‘betere’ ideologie heeft.  

4. Een ruil van steun voor beloftes laat altijd ruimte over voor wederzijdse bedriegerij, 
wat op de een of andere manier wel gecontroleerd moet worden wil er voor beide 
partijen profijt aan zitten.        

5. Er ontstaat een standaard model van een firma. Er ontstaan nu dus ook verschillende 
functies binnen de organisatie met daaraan vast hun eigen beloningen.                           

6. Hoe hoger de mate van het extremisme, hoe hoger het inkomen.                      
7. Op een bepaald punt word extremisme improductief en verliest het steun, het kan 

echter nog steeds nut hebben om extremistischer te worden zodat het te grote 
ledenaantal daalt.                                
                                                                                        

Islamitische organisaties blijken de hoogste participatie en coöperativiteit te hebben ten 
opzichte van andere ideologische organisaties (Stern 2000, Shikaki 2002). Het veranderen van 
voorwaarden en platformen en de mate van extremisme, bepalen de indirecte controle op 
leden van de organisatie.                                     Er zijn twee sleutelmogelijkheden voor dit 
model: de eerste is een groep van potentiële leden die aangetrokken is tot het extremisme, 
maar afkerig staan tegenover inspanningen. Terwijl werk een dure factor is, wordt extremisme 
gemakkelijk verkregen door de organisatie. De tweede is een productiefunctie waarin de 
terugkeer naar werk vermindert, maar het extremisme niet vermindert in het negatieve bereik 
van de marginale inkomsten. Dit vertaalt zich erin dat het vergroten van het ledenaantal leidt 
tot grote verliezen, maar het vergroten van de mate van extremisme levert bijna geen 
opbrengsten op. In de literatuur is men verdeeld over de connecties tussen de radicale Islam of 
fundamentalisme ten opzichte van de essentie van Islam en haar historische ontwikkeling 
(Piscatori 2002, David 2003). Een standpunt, geleid door Bernard Lewis(2001), beweert dat 
de fundamentalistische wortels in de Islam er voor zorgen dat zij haar macht behoudt. De 
onderliggende bron hiervan is de fusie van religie en politiek in de umma. Andere geleerden 
beweren weer dat Islamitisch fundamentalisme als een modern fenomeen, soms 
overeenkomend met leer uit de Koran, overgenomen is van het Europese fascisme en het 
communisme.                                                                                                          G De vraag is 
echter niet of de Islam combineerbaar is met democratie en Westerse waarden, maar wat de 
Moslims er zelf mee willen (Fuller, 2002). Op lange termijn ontpopt de radicalisering van 
Islamitische politiek zich als een rationele keuze die  door een egoïstische organisatie 
gecoördineerd wordt. Zij verwachten hun inkomen per lid te maximaliseren door de 
verovering van macht. Het feit dat de radicalisering als reactie op mislukking en een 
vermindering van Islamitische normen en waarden voorkomt, is een raadsel.  

Dit model toont aan dat de radicalisering inderdaad de optimale reactie op een ongunstige 
schok is, die lidmaatschap vereist om de daling in verwacht inkomen per hoofd gedeeltelijk te 
compenseren, onder de voorwaarde dat de activisten minder afkerig staan tegenover 
extremisme dan werk. Deze voorkeurstructuur schijnt typisch aan Islamitische revoluties toe 
te schrijven te zijn: door de speciale ineenstrengeling van godsdienst en politiek in de 
Moslimgemeenschap (Ferrero, 2003). Het voorgaande in ogenschouw nemende kan men dit 
vertalen naar de te onderzoeken situatie. Turkse en Marokkaanse Moslims in Nederland 
hebben allebei een zwakke sociaal-economische positie in de maatschappij. Beide etnische 
groepen zijn nieuwkomers en ervaren een ongunstige schok. Door deel te nemen aan een 
radicale groepering kan de negatieve positie van beide groepen gecompenseerd worden. Falen 
op de Nederlandse arbeidsmarkt kan in dit geval gecompenseerd worden door toewijding aan 
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de radicaal religieuze stroming. Het succes kan worden afgemeten aan de waardering die men 
krijgt vanuit de groep. Radicalisering in een groep zal dan ook voorkomen onder groepen 
waarin individuen hun nut het meeste kunnen maximaliseren. Kortom, individuen die aan de 
onderlaag van de samenleving zitten, hebben het minste te verliezen en het meeste te winnen. 
Marokkanen en Turken hebben beide een hoog werkloosheidspercentage in Nederland. 
Marokkanen hebben een hoger werkloosheidspercentage dan Turken. De volgende hypothese 
kan hieruit worden afgeleid: 

Hypothese 4: Marokkaanse Moslimjongeren ervaren meer nadeel uit hun zwakke sociaal-
economische positie in de maatschappij dan Turkse Moslimjongeren en zitten daardoor meer 
in radicale groeperingen. 

3.2 Moslim media-effecten                                                                                               s De 
media kan erg belangrijk op het gebied van radicalisatie zijn: de informatie die de media 
verstrekt, werkt in op de gemoederen van Moslims. De Moslims ervaren de verslaggeving 
vaak als eenzijdig en negatief, waardoor de gevoelens van non-acceptatie en afschuw van en 
tegenover de maatschappij alleen maar versterkt kunnen worden. Vooral jongeren zijn erg 
vatbaar voor deze media uitingen.  

  

Als de media negatief bericht geeft over de groep, waarna dit door de groep zelf ook wordt 
beschouwd als waarheid en men erin begint te geloven kan worden gesproken van 
zelfbevestigende voorspelling (self fulfulling prophecy). Hierna worden een aantal media-
effecten besproken.                              Al lange tijd zijn er Moslims in Nederland. Onder de 
Molukkers die in de jaren ‘50 naar Nederland kwamen, was een kleine groep Moslim. Later 
volgden Surinaamse Moslims, dit waren weer kleine groepen Moslims. Door gastarbeid 
kwam er een grotere groep, sommige Joegoslaven en bijna alle Turken en Marokkanen die in 
de jaren ‘70 en ‘80 naar Nederland kwamen waren Moslim. Voor de eerste grote Islamitische 
revolutie in Iran is nooit echt media aandacht vanuit Nederland geweest.             Toen 
Khomeini op 14 februari 1989 een fatwa over Rushdie uitsprak kwam het opeens allemaal 
akelig dichtbij. Rushdie is een schrijver die in Nederland namelijk al grote naamsbekendheid 
genoot. Zijn boek 'de duivelsverzen' lag in alle boekhandels. De eerste reacties op het boek 
vallen mee; woordvoerders wijzen het boek af, maar doen afstand van Khomeini's oproep. 
                    Er verschijnt wel een Landelijk Islamitische Comité, speciaal opgericht om een 
gerechtelijk verbod op het boek te realiseren, dit zorgt voor irritatie in de media. Journalist 
Rene ter Steege gaat nog verder, hij zegt: ‘De eis van een verbod beëindigt volgens hem de 'de 
illusie dat een lang verblijf in Nederland hen (de Moslims) zou hebben doorgedrongen van 
westerse waarden als vrijheid van meningsuiting ook voor je grootste tegenstanders' (Parool, 
4/3/89). Zijn conclusie is dat de Islam als 'irritant of zelfs bedreigend' wordt ervaren. Wel 
demonstreren er enkele honderden pro-Khomeiny demonstranten, voor het grootste gedeelte 
bestaande uit in Nederland wonende Pakistanen, op 3 en 4 maart in Den Haag. De Volkskrant 
verslaat dit op een gewone manier, de televisiebeelden laten borden met 'dood aan Rushdie' 
zien. In een column in het NRC Handelsblad omschrijft Gerrit Komrij de groep 
demonstranten als de Moslimgemeenschap, ook wordt met het multicultureel beleid 
afgerekend. Dit is misschien de eerste keer dat er vanuit het 'wij Nederlanders' tegenover 'zij 
Moslims' perspectief wordt gekeken.                                                    In een scriptie over de 
Rusdie-affaire stelt Fokko Minnema de conclusie dat er sprake was van 'morele paniek'. Dit 
omschrijft hij in een aantal fases.  
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In de eerste fase worden Moslims eerder paternalistisch dan vijandig omschreven. Dan wordt 
in de tweede fase geconcludeerd dat door de woedende Moslims ook in Nederland het 
fundamentalisme bestaat. In fase drie plaatsen politici dit soort reacties buiten de rechtsorde. 
De media stelt een vertekend beeld op door de demonstraties aan de gehele 
Moslimgemeenschap toe te schrijven tegenover de Nederlanders.                  Tijdens de 
Golfoorlog volgt de volgende confrontatie tussen Moslims en niet-Moslims. Vanwege het feit 
dat de Palestijnen de kant van Irak kiezen, kiezen ook veel Marokkanen die zich met de 
Palestijnse kwestie voor Irak en scharen ze zich tegen de internationale coalitie en hun 
geweld. Kross en Lahaise, twee journalisten schreven een essay over de beeldvorming van 
Moslims in de Golfoorlog, hun straatinterviews worden allemaal gehouden met 
laagopgeleiden Moslims op straat. De hoogopgeleide Moslims bereiken ze niet, dit geeft een 
beeld dat Moslims 'achterlijk' zijn. De auteurs merken op dat lezers zich hierdoor niet kunnen 
identificeren met de ondervraagden en dat hoogopgeleide Moslims zich hierdoor ook in een 
hokje geplaatst voelen.                        De leider van de VVD, Frits Bolkenstein, houdt kort na 
de Golfoorlog een toespraak waarin hij zegt dat de Islam een bedreiging vormt door haar 
fundamentalistische aard voor de Europese beschaving. Vervolgens duurt het tot 1993, met de 
aanslag op het WTC, dat de Moslimsdiscussie weer op gang komt. Er volgen echter geen 
heftige reacties. De Leidse docent Arabisch en Islamologie Hans Jansen zegt dat er zelfs geen 
link met de politieke Islam is na de aanslag. Een rapport van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst over de politieke Islam in Nederland verschijnt in juni 1998. In dit rapport 
wordt gesteld dat er geen angst is dat de radicale Islam in korte tijd heel populair zal worden. 
Wel zou deze stroming kunnen profiteren van marginalisatie, sociaal economische zwaktes en 
uitsluiting van Moslimimmigranten; in een dergelijke situatie dreigt polarisatie en verstoring 
van het integratieproces. Tevens wordt er gewezen op het gevaar van negatieve beeldvorming 
ten opzichte van de integratie. Het Nederlandse debat richt zich na de Rushdie-affaire en 
Golfoorlog op zaken als immigratie, asielzoekers en criminaliteit onder Marokkaanse 
jongeren in plaats van de positie van Moslims. Op 3 mei 2001 zendt NOVA een reportage 
over geweld tegen homo's door jongens van Marokkaanse afkomst. Hierin wordt de 
Rotterdamse imam El-Moumni geïnterviewd.  

Hij kwalificeert homoseksualiteit als een ziekte, dat hij wel geweld tegen homo's afwijst laat 
de redactie niet zien. Deze affaire wordt door jonge Moslims gezien als een gebeurtenis die de 
sfeer heeft verziekt. Kort voor 11 september schrijft columnist Pim Fortuyn in Elsevier dat 
Europa meehelpt aan het creëren van een Islamitische staat aan de grens van het vrije Westen 
door een groot Albanië te creëren. Hij schrijft ‘als we niet onder de voet willen worden 
gelopen we de barricades op moeten en onze normen en waarden moeten uit dragen en 
beschermen’. Veel aandacht gaat kort na 9/11 naar een groep jongeren van Marokkaanse 
afkomst uit Ede die feestvierend de straat op zijn gegaan. De enige bron hier voor is echter 
een plaatselijke politie woordvoerder. Dat twee weken later de meeste landelijke dagbladen 
dit artikel rectificeren heeft bijna geen effect gehad.                    Ook twee enquêtes zorgen 
voor opschudding. Contrast, een multicultureel weekblad, komt een week na de aanslag met 
de resultaten van een enquête onder Moslims. Hieruit blijkt dat de overgrote meerderheid de 
aanslagen afwijst, dit wordt genegeerd door de media, dat een kleine groep zegt begrip te 
hebben voor de aanslagen krijgt veel meer aandacht. Op 26 november heeft de volkskrant de 
volgende kop: ‘Moslims moeten het land uit’. Uit een door Nipo uitgevoerd onderzoek blijkt 
namelijk dat 60% van de Nederlanders vind dat Moslims met antiwesterse gedachten het land 
uit moeten. Beide enquêtes worden door specialisten echter als onbetrouwbaar neergezet. Ook 
de nationale ombudsman van de Volkskrant neemt afstand van het eigen 
onderzoek.                          Op dezelfde dag komt ook de Telegraaf met een sensationele kop: 
‘Haatkalender duikt op bij Moslimschool’. Het zou hier gaan om afbeeldingen van een 
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neerstortend vliegtuig bij New York en Arabische pro extremistische teksten. Achteraf blijkt 
het te gaan om een kalender uit mei 2001, die geen verband met 9/11 heeft. De Journaal 
redactie vindt het allemaal te ver gaan en laat een mediadeskundige uitleggen dat het hier om 
een hype gaat, een unicum in medialand (Top, 2005). Berichtgeving kan in een bepaalde mate 
bijdragen aan radicalisering van bepaalde groepen Moslims in de samenleving. Verondersteld 
wordt dat des te meer negatieve berichtgeving een groep bereikt, des te radicaler die groep 
wordt.   

De volgende hypothese kan hier uit worden afgeleid: 

Hypothese 5: Marokkaanse Moslimjongeren ervaren de mediaberichtgeving negatiever dan 
Turkse Moslimjongeren en zijn daarom eerder geneigd tot radicaal gedrag.  

  

Hoofdstuk 4: Demografische factoren & statistieken in Amsterdam        
In dit hoofdstuk worden de demografische factoren van (potentiële) Moslim radicalen in 
Amsterdam toegelicht. Hierbij kan men denken aan etniciteit, leeftijd, geslacht, opleiding, 
organisatiegraad, maatschappelijk/sociaal/politieke participatie, leefsituatie, criminaliteit, 
huwelijk en kinderen. Alle cijfers komen uit de ‘Diversiteit- en integratie monitor 2004’ van 
de Gemeente Amsterdam (Visser & Slot, 2005).   

4.1 Etniciteit                     “Veel mensen hebben de indruk dat het vooral Marokkanen zijn die 
radicaliseren. In de gesprekken worden Marokkanen vergeleken met Turken en worden 
Moslims met een andere etniciteit niet genoemd. Ook spreekt niemand over bekeerlingen, 
terwijl er relatief veel autochtone bekeerlingen betrokken zijn bij het islamitisch radicalisme 
in Nederland” (Buijs, Demant en Hamdy 2006). 

Het betreft de denkbeelden waar een hoop jongeren ontvankelijk voor zijn. Dit komt omdat 
jongeren zoeken naar duidelijke regels. Hierbij wordt echter niet gekeken naar moderne 
ideeën, omdat behoudende denkbeelden het beste lijken op hun beeld van een goede Moslim. 
Over de Islam is weinig informatie te vinden in Nederland op hoog niveau en ook weinig over 
moderne invullingen. De Marokkanen hebben hier meer moeite mee dan de Turken. Wanneer 
ze op het internet naar informatie surfen, komen ze bijna alleen maar de behoudende islam 
tegen, terwijl in moskeeën imams vaak laagopgeleid zijn, slecht Nederlands spreken en ver 
van de Nederlandse samenleving af staan. In tabel 1 zijn de verschillende etnische groepen in 
Amsterdam weergegeven en in figuur 1 zijn de verschillende etnische groeperingen 
opgesplitst in verschillende generaties (AIVD, 2006). Onder de verschillende etnische 
bevolkingsgroepen in Amsterdam is de prognose dat de groep Marokkanen het snelst zal gaan 
groeien in omvang. Tevens bevat deze groep het hoogste (relatief) aantal 2e generatie 
allochtonen.  

  

Tabel 1: De etnische bevolking en een groei voorspelling, Amsterdam 1994-2030  
  
  
  

Figuur 1: Etnische minderheden naar 1e, 2e en 3e generatie, Amsterdam 2004  
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4.1.1 De Amsterdamse Moslimbevolking 

Het Christendom en de Islam zijn de enige twee religies van grote omvang; 35% van de 
Amsterdammers heeft een connectie met een religie, een derde hiervan heeft een connectie 
met de Islam en ongeveer 50% met het Christendom. Amsterdammers van een Marokkaanse 
of Turkse afkomst hebben heel duidelijk een religieuze band. Van deze groep voelen de 
Turken met 93% (8% is christelijk) en de Marokkanen met 98% een band met de islam.  

Ondanks het feit dat religie en achtergrond met elkaar verbonden zijn, voelt een merendeel 
van de Moslims afkomstig uit Turkije en Marokko zich op de eerste plaats Moslim. Dat is een 
behoorlijk groot aantal in Amsterdam: veertien procent van de Amsterdamse burgers is Turks 
(5%) of Marokkaans (9%).  

  

In de stadsdelen De Baarsjes, Zeeburg, Slotervaart en Osdorp is het aantal inwoners van 
Marokkaanse of Turkse komaf zeer hoog (zie bijlage 2: tabel 2). 

De Moslims die in Amsterdam wonen zijn relatief erg jong. Volgens gegevens van O+S is 
circa tweederde van de in Amsterdam woonachtige Turken en Marokkanen jonger dan 
vijfendertig jaar, dit is echter bij autochtone Amsterdammers ruim eenderde deel (tabel 3). Uit 
onderzoek is gebleken dat bij Turkse en Marokkaanse inwoners van Amsterdam het aandeel 
van kinderen onder de tien jaar ongeveer drie keer groter is als bij autochtone inwoners van de 
stad (zie bijlage 2: figuur 1a). Daarentegen is het aandeel ouderen opvallend laag. Terwijl 
bijna eenderde deel van de autochtone inwoners van Amsterdam boven de leeftijdsgrens van 
55 is, is slechts acht procent van de Marokkaanse en Turkse inwoners van Amsterdam ouder 
dan 55. 

  
  
  

Tabel 3: Leeftijdsopbouw Turken, Marokkanen en autochtonen van de Amsterdamse 

       bevolking  

Amsterdamse Moslims hebben relatief gezien een lage opleiding. Dit komt gedeeltelijk, 
doordat veel Moslimjongeren nog geen 18 jaar zijn en daarom nog op het voortgezet 
onderwijs zitten. In Amsterdam is er op sociaal en cultureel gebied nog een grote kloof tussen 
allochtonen en autochtonen. Uit onderzoek van Gijsberts en Dagevos (2005) blijkt dat contact 
tussen deze groepen tot meer waardering voor elkaar leidt en vermindering van stereotypes. 
Het is een logische gedachte dat meer participatie in de maatschappij leidt tot vermindering 
op kans om te radicaliseren. Naast maatschappelijke participatie is ook de organisatiegraad 
erg belangrijk voor het verkrijgen van politiek vertrouwen. De organisatiegraad tussen Turken 
en Marokkanen is erg verschillend.  
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In assimilatie-theorieën wordt voorspeld dat de sociale afstand die bestaat tussen etnische 
groepen in de samenleving geleidelijk aan afneemt, er is in de praktijk echter niets te merken 
van deze verwachte trend.  

Volgens O+S is de maatschappelijke participatie onder Marokkanen beduidend lager dan bij 
Turken en autochtone Nederlanders. Er is ook duidelijk te zien dat zowel van autochtonen als 
van Turken ongeveer 30% van Amsterdammers af en toe vrijwilligerswerk doen, dit zijn er 
meer dan bij de Marokkanen. Hiernaast zijn de mensen van Marokkaanse komaf veel minder 
gestructureerd en georganiseerd dan de Turkse mensen. Dit is ook te zien aan het aantal 
zelforganisaties van de Turken en Marokkanen. Uit onderzoek is gebleken dat etnische 
organisaties redelijk belangrijk zijn voor het verspreiden van politiek en maatschappelijk 
vertrouwen en dragen daarmee bij aan een hogere politieke participatie. Er valt te concluderen 
dat het aantrekken van meer sociaal kapitaal een manier is voor het bestrijden van 
radicalisering en ook dat radicalisering en een lager sociaal kapitaal met elkaar verbonden 
zijn. Verder beschrijft Buijs dat een beter maatschappelijk middenveld de mogelijkheid biedt 
zowel maatschappelijke als religieuze onrust om te zetten in politieke actie om hiermee 
radicalisering tegen te gaan (Buijs, Demant, Hamdy 2006). Uit onderstaande tabel blijkt dat 
de politieke interesse erg laag is onder Marokkanen.  

Tabel 4:  Amsterdamse en Rotterdamse opkomst tijdens gemeenteraadsverkiezingen  
  

4.1.2 Sociaal-culturele participatie 

Aan de hand van een aantal factoren van de persoonlijke situatie van inwoners van 
Amsterdam wordt gekeken hoe het welzijn en welvaart van de verscheidene 
bevolkingsgroepen zich ontwikkeld.  

Figuur 2:  De leefsituatie van etnische groepen en mannen en vrouwen 

  

Er is te zien dat Moslims gemiddeld genomen lager scoren op de leefsituatie-index dan 
mensen die een connectie met een andere religie hebben (figuur 2). Opvallend is ook het 
verschil dat er bestaat tussen de man en vrouw. Van de totale bevolking scoren vrouwen lager. 
Ook is gebleken dat Marokkanen de enige bevolkingsgroep is waar de verwachtingen van de 
tweede generatie niet aan de gestelde verwachtingen voldoet. 

Het aantal Amsterdammers dat zich Christen voelt is gestegen in 2003, het aantal 
Amsterdammers dat zich Moslim voelt daalt echter sinds 2000. De grootste connectie met 
geloof zien we in de stadsdelen Bos en Lommer (52%), Geuzenveld/ Slotermeer (50%) en 
Zuidoost (46%). De betrokkenheid is het laagst in Amsterdam-Centrum en Oud-West. Bij de 
Turken voelt 81% zich bij religie betrokken en bij Marokkanen is dit 90%. Ondanks dat de 
moskeeën steeds minder bezocht worden, blijft de connectie met de islam hetzelfde.  

  

Huwelijk en traditionalisme  
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In Amsterdam trouwen mannen gemiddeld op hun 33e en vrouwen op hun 31e. Bij de diverse 
etnische groepen verschilt dit nogal, de Turken trouwen het jongst, daarna de Marokkanen 
(zie bijlage 2: figuur 3). 

Bij Marokkanen en Turken valt op dat leeftijd waarop de vrouw huwt, lager is dan de 
gemiddelde leeftijd waarop de vrouw haar eerste kind krijgt (zie bijlage 2: figuur 4). 

Uit bovenstaande tabel blijkt ook dat Turkse en Marokkaanse vrouwen het jongst zijn 
wanneer ze hun eerste kind krijgen. Ook afkomst speelt bij Marokkanen en Turken een 
belangrijke rol bij een huwelijk. In Amsterdam huwen Turken en Marokkanen het meest 
binnen de eigen groep (zie bijlage 2: figuur 5). De verklaring hiervoor is dat tradities een 
grote rol spelen. Veel Turken en Marokkanen trouwen in het land van herkomst met een hier 
wonende landgenoot en komen vervolgens naar Nederland.  
  

Ook is gebleken dat Marokkanen en Turken zich het minst verbonden voelen met Amsterdam. 
Zij voelen zich meer verbonden met het land waar ze vandaan komen (figuur 6).   
  
  

Figuur 6: Verbondenheid van Marokkanen, Turken en Surinamers gemeten  
  

Ook blijkt dat Turken en Marokkanen zich het meest verbonden voelen met hun eigen 
etnische groep, 6 op de 10 mensen geven dit aan (zie bijlage 2: figuur 7).  

Werk leidt tot culturele contacten 

Het contact tussen allochtonen en autochtonen in Nederland is gedaald. In Amsterdam komt 
dit grotendeels door de verminderende omgang van Marokkanen en Nederlanders met elkaar, 
maar ook de andere etnische groepen geven aan iets minder contact te hebben met 
Nederlanders.  

In Amsterdam gaan Marokkanen het minst om met autochtonen en Antilianen het vaakst. In 
1998 zei 37% van de Marokkanen wel eens tijdens vrije tijd met autochtonen om te gaan voor 
Turken was dit 66%, voor Surinamers 76% en voor Antillianen 80% (zie bijlage 2: figuur 8).  

Criminaliteit 

Ondanks dat het aantal Marokkaanse veelplegers met 5% daalde tussen 2001 en 2002 is dit 
aantal toch opvallend hoog. Deze daling is mogelijk het gevolg van de beleidsverandering van 
gemeenten, politie en trajectbegeleiders. Vooral probleemjongeren uit Nieuw-West hebben de 
afgelopen jaren veel aandacht gekregen, daar wonen veel Marokkaanse jongeren. De helft van 
de leerlingen van middelbare scholen in Amsterdam vindt dat de politie jongeren met een 
andere culturele achtergrond niet gelijk behandelt, dit beeld leeft vooral onder Marokkaanse 
jongeren (tabel 5). 

Tabel 5: Jeugdige en volwassen meer- en veelplegers naar land van herkomst 
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Samenvattend schematisch overzicht - beeldvorming 

In onderstaand schema wordt een overzicht gegeven hoe de verschillende etnische groepen 
scoren op voor integratie belangrijke indicatoren. Er wordt een onderscheid gemaakt in kans- 
en risico-indicatoren.++ bij de kans-indicatoren  willen zeggen dat de integratie relatief goed 
is, terwijl met – het tegenovergestelde wordt weergegeven. Bij de risico-indicatoren geeft een 
++ juist weer, dat het risico juist groter is. 

Opvallend is dat de Marokkanen op alle punten “slechter”scoren. De Turken scoren 
nauwelijks beter. Op alle kansindicator wordt door voornamelijk Marokkanen en in wat 
mindere mate de Turken negatief gescoord.Op bijna alle risico-indicatoren wordt door hen 
positief gescoord. Weinig kansen worden gecreëerd of benut en er zijn veel bedreigingen op 
de mogelijke kansen of er worden veel bedreigingen ervaren door beide groepen. 

Tabel 6: Samenvattend schema integratieoverzicht totaal 

4.2 Leeftijd en geslacht                                Alle uitspraken over Moslims of de 
Moslimcultuur betreft altijd mannen. Moslimvrouwen zijn bijna nooit aan de orde. In de film 
Submission staat het seksuele gedrag van Moslimmannen centraal.  

  

In de film gaat het dan ook over het (seksuele) geweld wat Moslimvrouwen wordt aangedaan 
door hun mannelijke familieleden. In de film worden vrouwen ondanks dat ze de hoofdrol 
hebben, afgebeeld als slachtoffers van seksualiteit van de mannen, de man heeft de controle. 
Er is hier sprake van een sekse aspect: de man is de dader, de vrouw het slachtoffer, toch kan 
men zich afvragen hoe relevant het is om een gehele gemeenschap te definiëren aan de hand 
van beweringen over seksuele gebruiken (Korteweg, 2005).  

Tot nu toe is er geen wetenschappelijk bewijs voor een genetische reden die beslist dat 
bepaalde mensen in aanraking met terrorisme komen en specifieke biologische benaderingen 
waren vaak erg vaag (Silke 1998). De meest belangrijke biologische factoren om je bij een 
terroristische groep aan te sluiten zijn leeftijd en geslacht. Uiteindelijk zijn de meeste mensen 
die zich aansluiten jong, tieners en begin twintigers en zijn het bijna allemaal mannen. Het is 
inmiddels algemeen bekend dat jonge mannen veel geassocieerd worden met gevaarlijke en 
hoge risicovolle activiteiten (Farrington 2003). Statistieken laten zien dat gewelddadige 
misdaden vooral door mannen tussen de 15 en 25 jaar worden gepleegd (Budd et al,2005). Dit 
zijn cijfers die in elke regio en cultuur ongeveer gelijk zijn (Schoneich 1999). Bij terroristen 
zien we dat dezelfde factoren die bij jongemannen tot misdadige activiteiten aanzetten, 
minstens een gedeelde rol spelen bij de aantrekkingskracht naar terrorisme. Hogere 
impulsiviteit, meer zelfvertrouwen, aantrekkingskracht op risico en het verlangen naar status 
zijn allemaal aspecten die het aantrekkelijk maken voor jongemannen om terrorist te worden. 

Alhoewel mannen de meerderheid vormen onder terrorismerekruten, zijn er ook vrouwen en 
een paar oudere mannen (Bakker 2006). Als wij kijken naar de leeftijdsopbouw zien we dat er 
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onder Marokkanen en Turken veel jongeren zijn (zie bijlage: figuur 1a). Zeventig procent van 
de Marokkanen die in Amsterdam wonen is onder de 35 jaar; bij Turken ligt dit percentage op 
67%. De reden hiervoor is de omvang van Turkse en Marokkaanse gezinnen. Onder de groep 
Turken en Marokkanen zijn er niet veel ouderen, omdat deze groep mensen nog niet lang 
Nederland is. De grootste oorzaak hiervan is de vergrijzing en dat onder immigranten die zich 
vanaf de jaren zeventig naar Amsterdam kwamen een schaars aantal 65-plussers waren. 
Turken en Marokkanen leven vooral in gezinnen, ze leven weinig alleen.  

  

Dit is bij andere etnische minderheidgroepen echter niet het geval. Onder Surinamers en 
Antillianen zijn het aantal huishoudens met alleenstaande ouders groter. 

4.3 Educatie, carrière en huwelijk                Traditioneel gezien worden een goede educatie, 
een goed sociaal economische achtergrond en het huwelijk gezien als factoren die het begaan 
van criminele daden minder waarschijnlijk maakt. Een analyse van de achtergrond van 
Jihadisten laat zien dat dit bij hun echter minder sterk is. Ongeveer 60% is hoger opgeleid en 
driekwart komt uit een middelhogere klasse. Een relatief klein percentage (27%) komt uit de 
arbeidsklasse of de arme klasse, minder dan een kwart was werkloos of deed simpel werk. 
Ook is 73% getrouwd en de meeste daarvan hebben kinderen. Toewijding aan familie leidt 
duidelijk niet tot voorkomen van aansluiting bij Jihadisme (Sageman 2004). Uit de studie van 
Ouimet en LeBlance blijkt dat het vaak een negatieve impact heeft om voor je 24e te trouwen 
en het vaak economische en familieproblemen veroorzaakt. Om dit feit te gebruiken ten 
opzichte van Jihaditische terroristen moet er gekeken worden naar de huwelijkspatronen in de 
Moslim wereld, zoals het gearrangeerde huwelijk. Onderzoek heeft aangetoond dat er veel in 
de eigen groep getrouwd wordt. Een voorbeeld (Sageman 2004) laat zien dat 70% van de Al-
Qaida leden getrouwd zijn, meegeteld zijn de individuen die zelfmoordaanvallen uitvoerden. 
Scheiding komt niet veel voor onder Moslims (7%) ten opzichte van de 34% onder Christenen 
en de 43% onder atheïsten is dit een laag percentage. Dus mag aangenomen worden dat het 
trouwgedrag onder Jihadisten een afspiegeling van hun cultuur is, waardoor de mogelijke 
band tussen huwelijk en misdaad niet van toepassing is op Moslims. Ook liet Sageman zien 
dat veel vrouwen of haar familie dezelfde ideologie hebben, waardoor de Jihadist in een 
vertrouwde omgeving terecht komt. War (1998) laat zien dat huwelijk vaak leidt tot verval 
van sociale contacten, waardoor criminele activiteiten minder voorkomen, dit is echter niet 
het geval bij radicalen (Silke, 2008).   
  
  

Figuur 9: Voortijdige schoolverlaters 17-23 jaar zonder startkwalificatie naar etniciteit, 
2002/2003 

Het opleidingsniveau geeft geen duidelijk beeld. Lager opgeleiden worden in het algemeen 
meer achtergesteld dan hoger opgeleiden. Hoger opgeleiden hebben vaak meer last van 
teleurstellingen, omdat ze veel energie in hun ambities hebben gestoken en daar veel 
verwachtingen van hadden. Deze integratieparadox raakt hen waarschijnlijk meer. Vooral 
hoog opgeleiden komen in aanraking met secularisatie en liberalisering.             De 
werkloosheid is veel hoger bij allochtonen dan bij autochtonen. Van de etnische groepen 
hebben de Marokkanen en Turken gemiddeld het laagste opleidingsniveau (figuur 10) en is 
het voortijdig schoolverlaten een serieus probleem (figuur 9).  
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Figuur 10: Opleidingsniveau van de beroepsbevolking naar etniciteit, Amsterdam 1999 en 
2003 

Met uitzondering van de Marokkanen hebben de meeste groepen hun achterstand gedeeltelijk 
ingehaald sinds 1997. Er is een sterke groei in het inkomen van Turken en allochtonen uit de 
niet-geïndustrialiseerde landen. Met groeipercentages van 66% (allochtonen uit niet-
geïndustrialiseerde landen) en 61% (Turken) in de periode 1997 tot 2003. In het onderzoek 
van Wonen in Amsterdam 2003 (figuur 11) is te zien dat de hoogte van inkomens van Turken  
in korte tijd met 19% is gegroeid. 

  

  

Figuur 11: Netto huishoudinkomen per maand, Amsterdam 1997-2003  

Ondanks het feit dat de inkomens van de Turken de laatste jaren flink gegroeid zijn, is een 
deel (34%) van hen ontevreden over het inkomen. Marokkanen zijn in vergelijking meer 
tevreden over hun inkomen ondanks dat 44% van hen in een huishouden met een minimum 
inkomen woont en dus gemiddeld een lager inkomen dan de Turken heeft (zie bijlage 2: 
figuur 12&13). 

4.4 Participatie op de arbeidsmarkt                                       De Turken en Marokkanen in 
Nederland hebben een lage participatiegraad op de arbeidsmarkt (figuur 14). In 2001 
behoorde 56% van de totale Turkse bevolking tot de Turkse beroepsbevolking (15-65 jaar), 
terwijl dit in 2003 nog maar 52% was. Voor inwoners afkomstig uit Marokko bedroeg dit 
percentage 53%, dit is meer dan in 2001 toen het aantal 49% bedroeg. Er is een verband 
tussen het lage opleidingsniveau en de lage arbeidsparticipatie. De lage participatiegraad op 
de arbeidsmarkt van Turken en Marokkanen heeft met name te maken met de lage participatie 
van Turkse en Marokkaanse vrouwen (figuur 15). De meerderheid van de vrouwen tussen de 
15 en 65 jaar van Turkse en Marokkaanse afkomst zijn niet aan het werk. De Nederlandse 
vrouwen hebben de hoogste participatiegraad op de arbeidsmarkt.   

Figuur 14: Werkloze beroepsbevolking als percentage van de beroepsbevolking  

  

  

Figuur 15: Deelname aan de beroepsbevolking naar geslacht, Amsterdam 2003(%) 

Wat opvalt is dat Turken en Marokkanen de arbeidsmarkt eerder verlaten dan andere groepen allochtonen 
(bijlage 2: figuur 16). Echter, de levensverwachting van beide groepen ligt ook lager. Minder dan veertig 
procent 45-plussers uit Turkije en Marokko behoort tot de beroepsbevolking. Jongeren uit 
Turkije en Marokko hebben ten opzichte van de andere groepen een relatief  kleine 
achterstand in de arbeidsparticipatie.  

4.5 Radicalisme in de praktijk (AIVD): kenmerken radicalen 
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De AIVD is gespecialiseerd in het bestrijden van terrorisme en het onderzoeken van de 
motieven om radicaal te worden. De AIVD vat radicalisatie als volgt op: 

‘Het (actief) nastreven en/of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in de 
samenleving, die een gevaar kunnen opleveren voor (het voortbestaan van) de democratische 
rechtsorde (doel). Eventueel met het hanteren van ondemocratische methoden(middel), die 
afbreuk kunnen doen aan het functioneren van de democratische rechtsorde (effect)’. 

Bij het onderzoeken van Nederlands radicale netwerken valt een aantal dingen op. Het gaat 
vaak om jongeren van 16-25 jaar oud.  

Het merendeel hiervan is van Marokkaanse komaf en geboren of opgegroeid in Nederland. 
Deze groep kan weer verder onder-verdeeld worden. Het zijn voornamelijk Berber 
Marokkanen die participeren in zulke netwerken. 

Jihadisering komt vooral voor in Salafistische centra tijdens de gewone Islam lessen. Hier 
worden de jongeren voor het eerst in contact gebracht met radicalisering. Tijdens 
bijeenkomsten bij iemand thuis groeit deze radicalisering door tot Jihadisering. Deze 
bijeenkomsten zijn meestal van besloten aard, die geleid worden door een charismatische 
leider.  

Internet is in de afgelopen jaren ook een belangrijk middel geworden om te praten over Jihad 
en het werven van nieuwe leden. Autonome radicalisering vindt vooral plaats op het internet, 
waar opgeroepen wordt om volgens de ware Islam te leven, internet biedt tegelijk ruimte voor 
een geheel eigen interpretatie hiervan. De drempel op internet is laag en hierdoor ontstaat er 
een nieuwe vorm van de radicale Islam. Moslim jongeren neigen eerder naar geweld om hun 
geloof over te brengen en te verdedigen. Tijdens de puberteit gaan Moslimjongeren meer 
aandacht besteden aan de Islam, dan begint het proces van radicalisering vaak. Dat Moslim 
jongeren opgroeien in een geglobaliseerde, moderne maatschappij is een van de redenen 
hiervoor. Terwijl hun ouders de Islam nog op traditionele wijze interpreteren en op dezelfde 
manier aan hun kinderen willen leren, komen de jongeren erachter dat ze in een maatschappij 
leven waar de islam een van de vele religies is (AIVD, 2006). 

  

Hoofdstuk 5: Onderzoeksopzet 
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag nader toegespitst. Vervolgens zullen een 
aantal deelvragen worden geformuleerd. Daarna zal de onderzoeksmethode worden 
toegelicht.  
  

De theoretische onderzoeksvraag die aan de hand van de literatuur is beantwoord luidt als 
volgt:  

‘Welke verklaringen worden er in sociaal-wetenschappelijk onderzoek gegeven voor het feit 
dat Moslims radicaliseren.’  
  



[Beschikbaar op: http://74.125.77.132/search?q=cache:ziFApEAkulkJ:www.abn-
amrobank.eu/Rajesh%2520Balgobind.doc+Balgobind+moslimjongeren+radicalisering&hl=nl&ct=clnk&c
d=12&gl=nl]  

 

  
  

Naast alleen het theoretisch onderzoek zal ook een veldonderzoek plaatsvinden het theoretisch 
onderzoek zal worden gebruikt om het veldonderzoek vorm te geven en hypotheses te 
genereren. De empirische onderzoeksvraag luidt als volgt:  

‘Is er (empirisch) verschil  tussen Turkse en Marokkaanse Moslimjongeren (in Amsterdam) in 
de mate van radicalisering?En waar hangen deze verschillen mee samen?’  
  
  
  

Verder is dit onderzoek exploratief van aard. Door middel van dit onderzoek zal gepoogd 
worden een duidelijk beeld te schetsen van radicalisering van Moslimjongeren in Amsterdam. 
Voor het kwalitatief onderzoek zijn interviewvragen gerelateerd aan de literatuur opgesteld.  

Om een antwoord op de onderzoeksvraag te krijgen, is het onderzoek in twee delen gesplitst. 
In het theorie gedeelte is gekeken naar allerlei verschillende theorieën, daaruit zijn de 
volgende conclusies getrokken::  

- geslacht: het zijn bijna altijd mannen, vrouwen radicaliseren zo goed als nooit;   
-  leeftijd: het gaat om de leeftijd van 15-25. 

-  motieven in drie dimensies: 

• politieke dimensie:  politieke onrust en frustratie kunnen leiden tot radicalisering;  
• religieuze dimensie: orthodoxe geloofsinvulling kan leiden tot radicalisering in de 

islam;  
• sociale dimensie: onderwaardering en niet geaccepteerd worden kan leiden tot 

radicalisering.  

Aan de hand hiervan is er een vraaggesprek met de jongeren gevoerd. De jongeren worden op 
deze dimensies vergeleken om een antwoord te geven op de vraag waarom Marokkanen meer 
radicaliseren dan Turken. Hiervoor is een itemlijst gemaakt en gebruikt voor de gesprekken 
(bijlage 1). 

In dit onderzoek word gezocht naar de samenhang van deze factoren en op wat voor manier 
deze de Turkse en Marokkaanse jongeren beïnvloeden en eventueel tot  radicalisatie leiden. 
Naast de gebruikelijke theorieën wordt er ook naar het effect van de media gekeken en 
daarnaast wordt de terroristische organisaties bekeken vanuit een economisch oogpunt.  

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, wordt gebruikgemaakt van een aantal deelvragen:  

Hoe verschillen Turkse en Marokkaanse Moslimjongeren in de geloofsaanhang?  

Hoe verschillen Turkse en Marokkaanse Moslimjongeren in hun visie over het Westen     ten 
opzichtte van het eigen geloof (politiek, economisch en cultureel)?  



[Beschikbaar op: http://74.125.77.132/search?q=cache:ziFApEAkulkJ:www.abn-
amrobank.eu/Rajesh%2520Balgobind.doc+Balgobind+moslimjongeren+radicalisering&hl=nl&ct=clnk&c
d=12&gl=nl]  

 

Wat zijn de verschillen in de sociale identiteitsontwikkeling tussen Turkse en Marokkaanse 
Moslimjongeren?  

Welke sociaal-economische factoren leiden tot deelname aan een radicale Moslimgroepering 
en hoe verschillen Marokkaanse Moslimjongeren in dit opzicht van Turkse Moslimjongeren?  

Ervaren Marokkaanse Moslimjongeren de negatieve berichtgeving uit de media  anders dan 
Turkse Moslimjongeren? 

  

5.1 Methode van het onderzoek 
Voor dit onderzoek  zijn buurthuizen, koffiehuizen, coffeeshops, internetcafé’s, markten, 
scholen, jongerenorganisatie en moskeeën bezocht. Aangezien in Bos en Lommer, 
Geuzenveld- Slotermeer, Osdorp, Slotervaart en de Baarsjes de meeste Turken en 
Marokkanen wonen, is het onderzoek voornamelijk in deze wijken uitgevoerd (tabel 2). 
Voordat het onderzoek in Amsterdam begon, is er van tevoren contact opgenomen met 
buurthuizen en moskeeën. Op de Hogeschool van Amsterdam heb ik in februari 
kennisgemaakt met een Pakistaanse Moslim. Deze jongen (24) sprak geen Nederlands, maar 
kon met mij communiceren in Hindi. Deze jongen gaf aan ‘pure’ Marokkaanse 
Moslimsjongens te kennen. Hij heeft een cruciale rol in dit onderzoek gespeeld. Deze jongen 
heeft voor de Marokkaanse contacten gezorgd en een klein deel voor de Turkse contacten. 
Wat hij precies voor de Marokkaanse jongeren deed, heeft hij niet verteld en hij was daar een 
beetje geheimzinnig over. Ik heb hem verteld dat ik geen geloof aanhing, maar wel 
geïnteresseerd was in de Islam en daarom dit onderzoek deed. Hij zag mij als een soort 
broeder (Pakistan- India), waarbij hij dawa kon doen en waarmee hij kon discussiëren en 
praten over de actuele gebeurtenissen in de wereld. Het overgrote deel van de Marokkanen 
die de Pakistaan aanleverde, waren bekend (berucht) in de wijken waar zij woonden (bij 
navraag). Merendeel van de respondenten waren terughoudend, maar het heeft erg geholpen 
dat de Pakistaan mee geweest is met de afname van het interview. De voorwaarde was dat de 
respondenten en de Pakistaan niet bij naam zouden worden genoemd en dat er een objectief 
beeld werd geschetst van de motieven van deze jongeren (neigend naar propaganda voor het 
Moslim geloof). De Turkse Moslimrespondenten waren moeilijker te bereiken. Een klein 
aantal Turkse Moslimjongeren werden via de Marokkanen verkregen. De andere Turken 
werden via de bovengenoemde kanalen verkregen.Verder was er een contactpersoon 
aanwezig bij de gemeente Amsterdam, gespecialiseerd in Moslimradicalisme.  

Deze contactpersoon heeft een aantal plaatsen en instanties in Amsterdam aangegeven waar 
onder andere de Turkse Moslimjongeren gevonden konden worden.  Het onderzoek richt zich 
op mannelijke Turken en Marokkanen, niet op vrouwen omdat uit de literatuur blijkt dat 
radicalisme zich voornamelijk afspeelt onder mannen.  

  

De Marokkanen en Turken die de Pakistaan kende, behoorden tot een radicale groep en 
verzamelden meestal bij een op zichzelf wonend lid thuis. Hier hebben ook de meeste 
interviews plaatsgevonden. De Pakistaan introduceerde mij naar de groep als een 
hoogopgeleide Indiër die onderzoek doet naar de radicale Islam, omdat ik mij hiervoor sterk 
aangetrokken voel. Het interview was ongestructureerd, wel had ik een vragenlijst op mijn 
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Iphone achter de hand, met deze Iphone nam ik ook de interviews op. Deze gesprekken zijn 
nadien uitgeschreven en overzichtelijk in een Excel tabel geplaatst. De interviews die zijn 
uitgeschreven en gepresenteerd in de bijlage zijn gedeeltelijk geredigeerd, vanwege het feit 
dat sommige stukken schokkend en mogelijk strafbaar worden geacht. Dit is vooraf met de 
respondenten afgesproken. De respondenten worden onherkenbaar beschreven en aangeduid 
met hun voorletter. Het onderzoek was van kwalitatieve aard, dit omdat het niet mogelijk en 
geloofwaardig is om radicalen te onderzoeken op kwantitatieve gronden. Ook is er op deze 
manier meer aandacht voor de persoonlijkheid en beweegredenen van de respondent. Bij de 
selectie is er vooral meer naar extreme personen gezocht, aangezien deze groep meer 
representatief was voor de groep radicale Moslims. Opgemerkt dient te worden dat de  
steekproef niet representatief is voor de gehele Moslimgemeenschap. Gezien de omvang van 
de steekproef is voorzichtigheid geboden bij het interpreteren van de resultaten en dienen de 
conclusies ook in dit licht te worden gelezen. Ook bij de vergelijkingen tussen de Turkse 
jongeren en de Marokkaanse jongeren is voorzichtigheid geboden, omdat de Marokkaanse 
jongeren in de steekproef een stuk radicaler zijn dan de Turkse jongeren. Dit heeft te maken 
met de plek waar de respondenten gevonden zijn. De Marokkanen zijn gevonden als  'pure' 
broeders die neigen naar het Jihadisme en die worden vergeleken met Turkse Moslims van 
gematigde en participerende huize. Het is dan niet vreemd dat er grote verschillen zijn 
gevonden tussen Marokkaanse en Turkse Moslims. 

5.2 Respondentgegevens 

Er zijn in totaal acht Marokkanen en negen Turken geïnterviewd. Hieronder worden de 
belangrijkste en meest opvallende karakteristieken weergegeven. Deze karakteristieken 
worden voor beide groepen apart weergegeven. 

Marokkanen 

De Marokkanen die hebben deel genomen aan dit onderzoek zijn tussen de 15 en 22 jaar, 
hebben geen kinderen, ze zijn ongehuwd en ze hebben vaak alleen 1 ouder. Een ander 
opvallend geven is dat bijna de helft van de geïnterviewde Marokkanen geen opleiding volgt. 
Meer dan de helft van de ondervraagden heeft geen vaste baan of een bijbaan en  meer dan de 
helft van de geïnterviewde Marokkanen heeft een strafblad. De Marokkanen hebben weinig 
contact met autochtone Nederlanders. De meeste Marokkanen hebben een gezinsinkomen 
beneden modaal.  

Turken 
Evenals de Marokkanen zijn ook de geïnterviewde Turken tussen de 15 en 22 jaar en zijn ze 
ongehuwd. In tegenstelling tot de Marokkanen zijn de meeste ouders van de Turken 
getrouwd. Een ander opvallende gegeven is dat alle Turken minimaal een MBO studie volgen 
en dat een aantal ook een HBO studie volgen. Deze Turken houden zich niet bezig met 
vrijwilligers werk, maar velen van hen hebben wel een bijbaantje. De Turken hebben meer 
contact met autochtone Nederlanders als de Marokkanen. De Turken verdienen een modaal 
inkomen.  

5.3 Operationalisering van de variabelen 

De variabelen die worden onderzocht, dienen geoperationaliseerd te worden. Deze variabelen 
die opgerationaliseerd zijn, zullen in de interviewlijst worden opgenomen. Allereerst zal er 
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een opsomming van de demografische variabelen worden gegeven. Deze variabelen dienen 
geen verdere operationalisering, omdat hier rechtstreeks naar gevraagd kan worden. 
Vervolgens zal per hypothese de variabelen worden beschreven en geoperationaliseerd. De 
variabelen zijn geoperationaliseerd op grond van de theorie uit het literatuurdeel.  

  

Demografische variabelen: 
• geslacht  
• religie  
• leeftijd  
• huwelijkse staat  
• etniciteit  
• opleiding  
• kinderen  
• werk  
• postcode  
• strafblad  
• inkomen huishouden  

  

Hypothese 1: Marokkaanse Moslimjongeren zijn in hun geloofsaanhang meer geneigd toe te 
trekken tot de Salafi-Jihadi groep dan Turkse Moslimjongeren. 

Voor deze hypothese is het van belang vast te stellen of men zich aangetrokken voelt tot de 
Salafi-Jihadi groep. Dit kan worden onderzocht door na te gaan hoe men tegen het verval van 
de Islam en de stichting van de Islamitische staat aankijkt. In het interview kan worden 
gevraagd of men vindt dat er verval is binnen de Islam en of de oplossing daar voor een  
Islamitische staat is. Hoe wordt gedacht over verspreiding van de Islam, en het uitdragen van 
de gewelddadige Jihad tegen de democratie, welke moskee bezocht worden (Salafi-jihadi 
moskee). Of men de Salafi-jihadi stroming kent, of ze er toe willen behoren of al deel 
uitmaken van deze groep. De operationalisatie in de interviewlijst ziet er als volgt uit: 

  

  

15. Hoe frequent bezoekt u de moskee?  

17. Hoe vaak bid je per dag en hoe vaak per week bezoek je de moskee?  
23. Bent u tegen de Westerse cultuur, haar normen en waarden, geef aan waarom? 

24. Vindt u de Westerse cultuur overheersend op politiek en economisch gebied? 

20a. Vindt u dat er een Islamitische staat moet komen?  

20b. Zo ja, moet dit gebeuren door middel van verdere verspreiding van de Islam (dawa) of 
door een ander middel? 
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21. Kent u Moslims die geweld gebruiken en de overheid als niet-legitiem zien? 

22. Ziet u de Koran boven de wet? 

25. Denkt u dat de Westerse politiek tegen de Islam is? 

26. Heeft u het gevoel dat er een complottheorie tegen Moslim is? 

28. Vindt u dat u ingeperkt wordt door de overheid in je geloof? 

35. Beschouwt u de Koran als onfeilbaar en perfect? 

36. Vindt u dat de gewelddadige Jihad moet worden uitgedragen (tegen de democratische 
rechtstaat)? 

37. Kent u de Salafi-jihadi stroming; zo ja hoe kent u deze stroming? 

38. Bezoekt u wel eens een Salafi-jihadi moskee? 

39. Zou u tot de Salafi/jihadi willen behoren of maakt u al deel uit van deze groep? 

40a. Vindt dat de Islam wordt belegerd door vijanden en vreest u voor het uitsterven van de 
Islam? 

40b. Zo ja, vindt u dat de oplossing  is het versterken van de religieuze gemeenschappen? 

40c. Vindt u dat deze maatregelen niet in strijd mogen zijn met traditie en de Koran?  
41. Vindt u dat er een heksenjacht op de Moslimcultuur gaande is?  
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Hypothese 1a: Marokkaanse Moslimjongeren zijn in hun geloofsaanhang meer orthodox 

fundamentalistisch dan Turkse Moslimjongeren. 

De mate van orthodoxie kan worden gemeten door na te gaan hoe men over het geloof denkt 
en hoe men handelt. Gevraagd dient te worden of er gedacht wordt dat de Islam wordt:  

• belegerd door vijanden;  
• bedreigd met uitsterven en of men vindt dat de oplossing is te vinden in het versterken 

van de religieuze gemeenschappen. De maatregelen mogen dan niet in strijd zijn met 
traditie en de Koran;  

• gezien boven de wet en de Koran onfeilbaar en perfect is. Of het gezag wordt 
gehoorzaamd, welke soort moskee wordt bezocht en hoe vaak, wordt er vijf keer per 
dag gebeden. Gaan de jongeren uit en  word er alcohol gedronken of drugs gebruikt? 
Moet de Shari’a ingevoerd worden.  

  

De operationalisering in de interviewlijst ziet er hetzelfde uit als hierboven aangevuld met de 
volgende vragen:  

19. Hebt u het gevoel dat de Islam in verval is?  
  
  
  
  

Hypothese 2: Marokkaanse Moslimjongeren ervaren meer als Turkse Moslimjongeren, de 
Westerse politieke overheersing als een bedreiging voor de Islam. 

Hier wordt gekeken naar de houding van de Moslim jongeren ten opzichte van het Westen. Er 
wordt onderzocht hoe de Moslimjongeren tegen het Westen aankijken of ze vinden dat de 
Westerse politiek te overheersend is en er sprake is van Westerse verdrukking van de 
Moslimcultuur. Hoe denken ze over de Westerse waarden en normen, en of  er sprake is van 
delegitimatie tegen de Nederlandse overheid. De operationalisering in de interviewlijst ziet er 
als volgt uit:  

 11. Heeft u interesse voor de Nederlands politiek en hoe bent u politiek actief?  

 19. Hebt u het gevoel dat de Islam in verval is? 

 23. Bent u tegen de Westerse cultuur, haar normen en waarden, geef aan waarom? 

 24. Vindt u de Westerse cultuur overheersend op politiek en economisch gebied?  
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Hypothese 2a: Marokkaanse Moslimjongeren ervaren meer als Turkse Moslimjongeren, de 
Westerse economische overheersing als een bedreiging voor de Islam. 

Er dient te worden onderzocht hoe de Moslimjongeren hun kansen hier in Nederland 
inschatten, of er sprake is van Westerse economische overheersing, waardoor hun kansen op 
de arbeidsmarkt minder worden.. Of ze vinden dat de Westerse landen met hun oorlogen de 
Moslimlanden kaalplukken (olie). De operationalisering in de interviewlijst ziet er als volgt 
uit:  

23. Bent u tegen de Westerse cultuur, haar normen en waarden, geef aan waarom? 

24. Vindt u de Westerse cultuur overheersend op politiek en economisch gebied? 

27. Denkt u dat de Westerse landen de Moslimlanden kaalplukken (om olie)?  
  
  
  
  
  
  
  

Hypothese 2b: Marokkaanse Moslimjongeren ervaren meer als Turkse Moslimjongeren, de 
Westerse culturele dominantie als een bedreiging voor de Islam. 

Er dient te worden gevraagd of er gedacht wordt dat er een heksenjacht tegen de 
Moslimcultuur gaande is. Of er sprake is van inperking van geloof door de Nederlandse 
overheid.  Of er sprake is van een complottheorie tegenover de Moslims en hun cultuur. De 
operationalisering in de interviewlijst is hetzelfde als bovenstaande hypothese.  

Hypothese 3: Marokkaanse Moslimjongeren worstelen meer met hun sociale identiteit dan 
Turkse Moslimjongeren en hebben daarom meer kans aangetrokken te worden tot het 
radicale Islamitisch gedachtegoed. 

Er wordt gevraagd of Moslimjongeren vinden dat er kansen in de maatschappij voor ze in het 
verschiet liggen. Of ze zich meer Moslim voelen dan Nederlander/Marokkaan/Turk. Is er 
sprake van discriminatie/verwaarlozing door de Nederlandse samenleving, waardoor 
Moslimjongeren voelen dat ze overal alleen voor staan en dus geen reden zien om te 
integreren in de Nederlandse samenleving (slachtoffer denken, external locus of control,  
integratieparadox).   



[Beschikbaar op: http://74.125.77.132/search?q=cache:ziFApEAkulkJ:www.abn-
amrobank.eu/Rajesh%2520Balgobind.doc+Balgobind+moslimjongeren+radicalisering&hl=nl&ct=clnk&c
d=12&gl=nl]  

 

Dat hierdoor de omgang met autochtonen Nederlanders miniem is en er vooral gehuwd wordt 
binnen de eigen groep. Zijn de ouders gescheiden en wat voor rol speelt dit. De 
operationalisering in de interviewlijst ziet er als volgt uit:  

3a. Wat is uw huwelijkse staat?  

3b. Bent u gehuwd in u eigen etnische groep? 

3c. Zijn uw ouders gescheiden? 

6. Heeft u kinderen?  

7. Heeft u vast werk (>12 uur per week)?  

9. Heeft u een strafblad?  

11. Heeft u interesse voor de Nederlands politiek en hoe bent u politiek actief?  

10. Doet u aan vrijwilligerswerk en hoeveel uur per week?  

12. Hoeveel contact heeft u met blanke autochtonen?  

13. Hoeveel omgang  heeft u met mensen uit de eigen groep? 

14. Hoeveel contacten heeft u buiten uw eigen etnische groep? 

15. Hoe frequent bezoekt u de moskee?  

18. Ga je wel eens uit? En nuttig je dan ook alcohol en/of drugs? 

31. Beschouwt u uzelf als goed geïntegreerd en een onderdeel van de Nederlandse 
samenleving? 

31b. Vindt u dat de Nederlandse samenleving u een kans geeft om te integreren, oftewel 
nemen ze u op in de maatschappij? 

33. Voelt u zich meer Nederlander of Moslim c.q. Marokkaan/ Turk en waarom vindt u dit? 

34. Heeft u wel eens het gevoel dat u gediscrimineerd wordt?  
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Hypothese 4: Marokkaanse Moslimjongeren ervaren meer nadeel uit hun zwakke sociaal-
economische positie in de maatschappij dan Turkse Moslimjongeren en zitten daardoor meer 
in radicale groeperingen. 

Er wordt onderzocht wat de carrière/toekomstkansen zijn onder Moslimjongeren, hoe hoog de 
werkloosheid is, wat is het opleidingsniveau, wat voor leefomgeving ze in bevinden, in 
hoeverre er sprake is van crimineel gedrag/achtergrond en in welke mate Moslimjongeren 
ingebed zijn in de Nederlandse maatschappij. Maximaliseren van nut – kun je aangeven waar 
je staat op de maatschappelijke ladder en wat is het gezinsinkomen zijn vragen die thuis horen 
in de interviewlijst. De operationalisering in de interviewlijst ziet er als volgt uit:  

5. Volgt u een opleiding?  

7. Heeft u vast werk (>12 uur per week)?  

10. Doet u aan vrijwilligerswerk en hoeveel uur per week?  

16. Wat is het inkomen van uw huishouden (modaal =  bruto 30.000 per jaar)?  

29. Vindt u dat er kansen in de maatschappij voor u in het verschiet liggen? 

30a. Stroken uw toekomstverwachtingen met wat u nu heeft bereikt? 

30b. Als bepaalde verwachtingen niet zijn uitgekomen ligt dit dan aan uzelf of is de oorzaak te 
wijten aan een omstandigheid buiten uzelf? 

32. Kunt u aangeven waar je staat op de maatschappelijke ladder?  
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Hypothese 5: Marokkaanse Moslimjongeren ervaren de mediaberichtgeving negatiever dan 
Turkse Moslimjongeren en zijn daarom eerder geneigd tot radicaal gedrag.                Er 
wordt onderzocht hoe Moslimjongeren denken over de berichtgeving van de media over 
Moslims, hoe Moslims in hun ogen worden neergezet en of de media objectief is volgens hen. 
Hoe kijken Turkse /Marokkaanse Moslimjongeren naar elkaar en wat voor stereotypen leven 
onder hen. Is er sprake van dat door de media een vertekend beeld bij de Nederlandse burger 
bestaat over Moslims.   

  

De operationalisering in de interviewlijst ziet er als volgt uit:   

31. Beschouwt u uzelf als goed geïntegreerd en een onderdeel van de Nederlandse 
samenleving? 

31b. Vindt u dat de Nederlandse samenleving u een kans geeft om te integreren, oftewel 
nemen ze u op in de maatschappij? 

41. Vindt u dat er een heksenjacht op de Moslimcultuur gaande is? 

42a. Wat vind je van de berichtgeving van de media over Moslims?  
42b. Is de media objectief volgens jou?  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Hoofdstuk 6: Resultaten & Conclusie  
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Aan de hand van de interviews kan worden nagegaan of de hypotheses worden aangenomen 
of verworpen. De conclusies op basis van de interviews zullen aan het einde worden 
getrokken. Hieronder zullen de resultaten per hypothese worden weergegeven en vervolgens 
zal de hoofdvraag beantwoord worden aan de hand van de deelvragen. Een klein deel van de 
Marokkaanse respondenten kenden elkaar.  

6.1 Beantwoording hypothese 1 

  

Hypothese 1: Marokkaanse Moslimjongeren zijn in hun geloofsaanhang meer geneigd toe te 
trekken tot de Salafi-Jihadi groep dan Turkse Moslimjongeren. 

Hypothese 1a: Marokkaanse Moslimjongeren zijn in hun geloofsaanhang meer orthodox 

fundamentalistisch dan Turkse Moslimjongeren. 

Marokkanen 
Marokkanen bidden gemiddeld drie keer per dag en gaan gemiddeld rond de drie a vier 
keer per week naar de moskee. Iedere geïnterviewde Marokkaan was van mening dat de 
Islam aan het vervallen is. R. Marokkaan (3) zegt hier het volgende over: “De Islam is in 
verval, doordat veel gelovigen ‘verwestelijken’ en het ware pad verlaten”. Ze geven 
allemaal aan dat het komt door het Westen. Ze zijn allen voor een Islamitische staat. 
Hiernaast zijn deze groep Marokkanen over het algemeen tegen het Westen en de 
Westerse cultuur. De Westerse cultuur wordt als onrein beschouwd. R Marokkaan (3) 
zegt hier het volgende over: “Het Westen is bang om haar economische en politieke macht 
te verliezen tegenover de altijd groeiende Islam. Het Westen en zijn cultuur mogen dan ook 
de pot op”. De Koran staat in hun ogen boven de wet en de Koran is feilloos en perfect. 
De leer van Allah is het belangrijkste en dat is de manier waarop ze willen leven. Ze 
vinden over het algemeen ook dat ze minder kansen krijgen dan de autochtone 
bevolking. De meeste van de ondervraagden ziet de Salafi-jihadi als legitieme stroming. 
Enkele ondervraagden beschouwden zichzelf als een Salafi-jihadi.  
  

Zo gaf R. Marokaan (1) het volgende aan: “Ik wil wel net als hen vechten tegen vijanden 
van de Islam, de Islam zal er altijd zijn zolang wij haar beschermen”. Gemiddeld genomen 
vinden deze Marokkanen dat de media een subjectief beeld schetst van de werkelijkheid.  
Turken 
Uit de interviews is naar voren gekomen dat de meeste Turkse Moslims twee keer per dag 
bidden en dat ze rond de drie keer per week naar de moskee gaan. In tegenstelling tot de 
Marokkanen zijn niet alle Turken van mening dat de Islam in verval is. De meeste vinden 
echter wel dat de Koran boven de wet staat, maar ze zijn niet van mening dat geweld de 
oplossing is voor de problemen die Moslims hebben. Op de vraag of een Islamitische staat de 
oplossing zou zijn voor de problemen van de moslims in het Westen werd het volgende 
gezegd door R. Turk 5: “Een Islamitische staat is goed in het Midden-Oosten niet in Europa, 
hier zijn de Christenen”.  Het Westen is in hun optiek niet tegen de Islam, maar tegen het 
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terrorisme. Merendeel van de Turken houdt zich niet bezig met de Salafi-jihadi stroming. 
Turken zijn van mening dat de Jihad een innerlijke strijd is.  

R. Turk (2) zei hier het volgende over: “Jihad moet niet gebruikt worden, het is voor jezelf 
bedoeld als innerlijke strijd. Mensen dwingen met geweld lost niks op.” Turken vinden dat ze 
minder mogelijkheden hebben dan autochtonen, maar zijn over het algemeen van mening dat 
ze hun doel wel kunnen bereiken als ze er hard voor werken.  

Conclusie hypothese 1 

Uit de interviews komt de aanwezige onvrede en wantrouwen tegen over het Westen duidelijk 
naar voren. Dit is meer het geval voor de Marokkanen als voor de Turken. Er kan worden 
gesproken van een de-legitimatieproces. Deze gevoelens worden gevoed door een streng 
orthodoxe religieuze ideologie. Bij de Marokkanen is de aanhang van een  radicaal-
islamitische leer te herkennen. Enerzijds door een orthodoxe geloofsinvulling en anderzijds 
door een sterke politieke overtuiging dat de Islam wordt aangevallen. De Marokkanen zijn 
ontevreden over de eigen positie en ervaren discriminatie jegens de Moslims. De Turkse 
Moslims kunnen vrijwel allemaal onder de conservatieve/ pragmatische groep Moslims 
worden geplaatst op basis van de interviews.  Echter, de groep Marokkanen is wat verdeeld. 
Enerzijds kunnen zij worden geplaatst onder de noemer Salafisme (al dan niet politiek of 
apolitiek), omdat zij het moderniseren van de religie afkeuren en vanwege het feit dat er 
wordt geloofd in de eigen waarheid en de democratische rechtsorde zoals wij die kennen 
wordt afgewezen. Anderzijds komen ze ook in aanmerking voor een indeling in de 
fundamentalistische/ Islamitisch radicalistische stroming wat gekenmerkt wordt door onder 
andere de gedachte dat het eigen geloof de enige waarheid, onfeilbaar en perfect is. De ideeën 
van deze jongeren zitten vol met tegenstrijdigheden en de ideologie die zij aanhangen is 
gebaseerd op een dichotoom wereldbeeld.  

6.2 Beantwoording hypothese 2 

  

Hypothese 2: Marokkaanse Moslimjongeren ervaren meer als Turkse Moslimjongeren, de 
Westerse politieke overheersing als een bedreiging voor de Islam. 

Hypothese 2a: Marokkaanse Moslimjongeren ervaren meer als Turkse Moslimjongeren, de 
Westerse economische overheersing als een bedreiging voor de Islam. 

Hypothese 2b: Marokkaanse Moslimjongeren ervaren meer als Turkse Moslimjongeren, de 
Westerse culturele dominantie als een bedreiging voor de Islam. 

Marokkanen 
De Marokkaanse geïnterviewden zijn van mening dat het Westen tegen de Islam is. Er werd 
door R. Marokkaan (3) het volgende gezegd: “De Westerse media produceert alleen maar 
leugens en propaganda om hun oorlog legitiem te houden en de Moslims in kwaad daglicht te 
stellen”. Verder vinden dat ze minder mogelijkheden krijgen dan autochtonen en dat het 
Westen profiteert van de Moslimlanden. R. Marokkaan (8) zegt hier het volgende over: “Er 
zijn in het Westen veel mogelijkheden om een mooie toekomst op te bouwen. Maar ik vind dat 
deze mogelijkheden niet openliggen voor mij en mijn Moslimbroeders.” Het Westen en de 
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politiek is in hun ogen tegen de Islam en tracht het te bestrijden. Ze zijn van mening dat ze 
geen goede banen kunnen krijgen, omdat de autochtonen deze banen innemen.  

Turken 
Een deel van Turken vindt dat het Westen en het politieke beleid niet tegen de Moslims is, 
maar dat ze het terrorisme willen bestrijden. Wel vinden veel Turken evenals de Marokkanen 
dat het Westen de Moslimlanden kaalplukt van de olie. Hiernaast zijn een aantal van de 
ondervraagden ook van mening dat het gewoon handel is. Ze vinden het ook moeilijk om een 
baan te krijgen, maar als ze hard werken lukt het wel. R. Turk (3) is van mening dat: “Het is 
nu makkelijker geworden om een hogere opleiding te volgen, maar solliciteren is moeilijk 
voor allochtonen, ik ben blij dat ik HBO opleiding kan volgen, dit geeft wel meer kans op 
werk.” 

Conclusie hypothese 2 

Opvallend is dat er onder de  Marokkaanse respondenten morele woede aanwezig is ten 
opzichtte van het Westen. Dit is bij de Turkse respondenten minder het geval. De beelden die 
de respondenten door de (Arabische) media te zien krijgen, zorgen over het algemeen onder 
de Marokkaanse respondenten een verlangen naar wraak of vergelding. Dit past goed in de 
theorie van Black. Black ziet terrorisme als een vorm van sociale controle.  

6.3 Beantwoording hypothese 3 

  

Hypothese 3: Marokkaanse Moslimjongeren worstelen meer met hun sociale identiteit dan 
Turkse Moslimjongeren en hebben daarom meer kans aangetrokken te worden tot het 
radicale Islamitisch gedachtegoed. 

Marokkanen 

Van deze jongeren volgt ongeveer de helft een opleiding. De Marokkanen zijn gemiddeld 
genomen vrij negatief over hun toekomstmogelijkheden. Ze vinden dat blanken meer 
mogelijkheden krijgen en dat ze worden voorgetrokken. Ze voelen zich allen vooral Moslim. 
Het argument hiervoor luidt: Allah kijkt niet naar je ras, maar naar je geloof. Hiernaast voelen 
ze zich ook gediscrimineerd.  

  

R. Marokkaan (4) zegt hier het volgende over: “De Nederlanders kijken alleen om naar 
andere blanken, Moslims hebben geen kans om hun leven te leidden en een goeie baan te 
krijgen”. De helft van alle ondervaagden hebben een strafblad en ze gaan vooral met mensen 
om binnen de etnische groep en mede Moslims. Sommige van hen gaan uit en nuttigen 
alcohol en sommigen zijn hier vel op tegen. 

Turken 

De Turkse jongeren zijn allemaal aan het studeren, maar zijn toch niet helemaal overtuigd van 
hun toekomst mogelijkheden. Zo zegt R. Turk (7): Ik denk dat ik veel toekomst mogelijkheden 
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heb in Nederland, maar aan de andere kant ik denk, dat ik het op sommige punten wel 
moeilijk ga krijgen als buitenlander”. Ze weten dat ze hard moeten werken voor hetgeen wat 
ze willen bereiken. De meerderheid van de Turken komt uit een gezin met twee ouders en de 
meerderheid heeft geen strafblad. Ze hebben vaak een bijbaantje en net als de Marokkanen 
gaan Turken het meest om met mensen binnen de eigen etnische groep.  

Conclusie hypothese 3 

Voor beide groepen respondenten valt te zeggen dat zij 2e generatie allochtonen zijn. 
Opvallend is dat de Marokkanen minder goed zijn ingenesteld in Nederlandse samenleving, 
een hoger werkeloosheidspercentage hebben en minder hoog zijn opgeleid als de Turken. Dit 
wordt in de literatuur aangeduid als sociale marginalisatie. De Marokkaanse respondenten 
geven meer als de Turkse respondenten aan dat zij vaak het gevoel hebben dat ze worden 
gediscrimineerd en minder goede toekomstperspectieven/ carrièremogelijkheden zien. Gebrek 
aan acceptatie en liefde maakt jongeren onzeker over hun zelfbeeld, maar ook tegenover de 
maatschappij. Ze nemen afstand van de maatschappij en vallen terug in hun eigen groep. Op 
deze manier kan slachtofferdenken ontstaan. Dit beeld wat in de literatuur wordt geschetst 
valt goed samen met het beeld wat uit de interviews met de Marokkaanse respondenten naar 
voren komt. De deprivatiebenadering gecombineerd met de integratieparadox is een voor de 
handliggende reden om voor Marokkaanse jongeren te radicaliseren. De literatuur over 
radicaalpuritanisme geeft een goede onderbouwing voor het feit waarom de Marokkanen wel 
radicaliseren en de Turken niet: ‘Het tegenwoordige radicaalpuritanisme biedt voor veel 
Moslimjongeren uit het Westen die worstelen met hun identiteit ogenschijnlijke praktische en 
makkelijke oplossingen. Zij stelt namelijk dat de identiteit gevonden kan worden in het zuiver 
Moslim zijn. Het biedt ook een makkelijke oplossing daarvoor: men kan alleen zuiver 
Islamitisch zijn als al het niet-islamitische uit het leven verbannen wordt, ook moet hier tegen 
worden gestreden.’ 

6.4 Beantwoording hypothese 4 

  

Hypothese 4: Marokkaanse Moslimjongeren ervaren meer nadeel uit hun zwakke sociaal-
economische positie in de maatschappij dan Turkse Moslimjongeren en zitten daardoor meer 
in radicale groeperingen.  

Marokkanen 

Ongeveer de helft van de ondervraagden is student en de rest volgt geen opleiding. De 
opleidingen die ze volgen zijn van LBO/MBO niveau en in enkele gevallen HBO. Minder dan 
de helft van de ondervraagden heeft een baan of een bijbaantje. Het merendeel van de 
ondervraagden woont in een arm gezin. Deze groep mensen plaatsen zichzelf allemaal 
onderaan de sociale ladder. Hiernaast zijn ze zeer negatief over hun toekomst mogelijkheden. 
R.Marokkaan (6) zegt het volgende over zijn toekomstmogelijkheden: “Ik heb geen werk en 
alle goeie banen gaan naar de blanken toe, hierdoor heb ik geen kansen en blijf ik voor hen 
een vies Marokkaantje”. Een aantal van deze ondervraagden doet aan vrijwilligers werk. Dit 
wordt voornamelijk gedaan bij een moskee of buurthuis.  

Turken 
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De Turken volgen een MBO of HBO opleiding en een ieder van hen heeft een bijbaantje. Ze 
komen over het algemeen uit een gezin met een modaal inkomen waarvan beide ouders nog 
thuis wonen. Deze groep mensen is van mening dat Nederland veel mogelijkheden biedt, 
maar dat ze harder moeten werken dan de autochtonen. Ze doen over het algemeen niet aan 
vrijwilligerswerk. 

Conclusie hypothese 4 

De conclusie uit de literatuur sluit volledig aan bij de conclusie die getrokken kan worden uit 
de interviews. Turkse en Marokkaanse Moslims in Nederland hebben allebei een zwakke 
sociaal-economische positie in de maatschappij. Beide etnische groepen zijn nieuwkomers en 
ervaren een ongunstige schok. Door deel te nemen aan een radicale groepering kan de 
negatieve positie van beide groepen gecompenseerd worden. Falen op de Nederlandse 
arbeidsmarkt kan in dit geval gecompenseerd worden door toewijding aan de radicaal 
religieuze stroming. Het succes kan worden afgemeten aan de waardering die men krijgt 
vanuit de groep. Radicalisering in een groep zal dan ook voorkomen onder groepen waarin 
individuen hun nut het meeste kunnen maximaliseren. Kortom, individuen die aan de 
onderlaag van de samenleving zitten hebben het minste te verliezen en het meeste te winnen. 
Marokkanen en Turken hebben beide een hoog werkloosheidspercentage in Nederland. 
Marokkanen hebben een hoger werkloosheids-percentage dan Turken. 

6.5 Beantwoording hypothese 5 

  

Hypothese 5: Marokkaanse Moslimjongeren ervaren de mediaberichtgeving negatiever dan 
Turkse Moslimjongeren en zijn daarom eerder geneigd tot radicaal gedrag.  

Marokkanen 

Zij zijn allen van mening dat de media, situaties en gebeurtenissen subjectief in beeld brengt. 
Hiernaast vinden ze ook dat de media eenzijdige en negatieve bericht over hen. Zo zegt R. 
Marokkaan (8) hier het volgende over: “De media probeert alle schuld op ons te schuiven 
omdat een aantal Moslim in het nieuws is geweest.” Het merendeel vindt zichzelf niet goed 
geïntegreerd en de meeste zijn ook niet van plan dat te doen. Dit zou slecht zijn voor de Islam.  

Turken 

De Turkse ondervraagden zijn over het algemeen van mening dat de media minder eenzijdige 
informatie moet weergeven.  

  

De meeste Turken voelen zich vooral Turks en zijn opgegroeid met de Turkse cultuur. 
Hierdoor zijn ze, ondanks dat ze hier zijn geboren, naar eigen zeggen, niet goed geïntegreerd. 
De media is volgens de ondervraagden deels objectief. Ze vinden dat de media duidelijker 
moeten weergeven waarom Moslims fel reageren en welke Moslims dit doen. Hiernaast wordt 
er door R. Turk (9) ook het volgende over gezegd: “De media maakt elke dag weer van een 
mug een olifant en het is alsof het westerse publiek dit wil horen en geloven.” 
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Conclusie hypothese 5 

Beide groepen Moslims geven aan de berichtgeving uit de media negatief en eenzijdig te 
ervaren. Echter, het verschil tussen de Turkse en Marokkaanse respondenten is dat de Turken 
niet geheel negatief tegenover de media staan en verbetermogelijkheden voor de 
mediaberichtgeving zien en de Marokkaanse respondent ziet dit over het algemeen niet.  

6.6 Conclusie  

In dit hoofdstuk wordt, door middel van de deelvragen, antwoord gegeven op de hoofdvraag. 
Opgemerkt dient te worden dat de  steekproef niet representatief is voor de gehele 
Moslimgemeenschap. Met dit in het achterhoofd dienen de conclusies gelezen te worden. Op 
de vraag,‘Welke verklaringen worden er in sociaal-wetenschappelijk onderzoek gegeven voor 
het feit dat Moslims radicaliseren?’ is al antwoord gegeven in de voorgaande hoofdstukken 
(literatuurdeel). De vraag die nu wordt behandeld is: ‘Is er (empirisch) verschil  tussen Turkse 
en Marokkaanse Moslimjongeren (in Amsterdam) in de mate van radicalisering? En waar 
hangen deze verschillen mee samen?’ 

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de geloofsaanhang van Marokkaanse 
Moslimjongeren sterker is dan die van Turkse Moslimjongeren. Uit de interviews is gebleken 
dat Marokkaanse jongeren gemiddeld genomen vaker bidden en vaker naar de moskee gaan. 
Hiernaast zijn alle Marokkanen die zijn ondervraagd van mening dat de  Koran boven de wet 
staat. De Turkse en Marokkaanse jongeren verschillen op de volgende manieren van elkaar. 
Turkse jongeren zijn van mening dat ze veel toekomst mogelijkheden hebben in het Westen, 
maar dat ze hier wel harder voor moeten vechten dan de autochtonen. Ze vinden dat de 
autochtonen vaak de betere banen krijgen.   

  

De Turkse Moslims zijn positiever over de toekomst als de Marokkaanse Moslims. De 
deprivatiebenadering en de integratieparadox sluiten goed aan op deze conclusie. De 
Marokkaanse Moslim raakt hierdoor eerder ontmoedigd dan de Turkse Moslim. 

Marokkanen zijn zeer negatief over hun toekomstmogelijkheden in het Westen, omdat ze van 
mening zijn dat het Westen tegen hen is.  Zij willen immers voor Allah leven en dat wordt 
volgens hun moeilijk geaccepteerd. Als er wordt gekeken naar de sociale 
identiteitsontwikkeling tussen Turken en Marokkanen, zien we dat Marokkanen sterker het 
gevoel hebben dat ze worden gediscrimineerd en dat het  Westen alles doet om de Moslims 
tegen te zitten op sociaal, politiek en economisch niveau. Zo vinden Marokkanen bijvoorbeeld 
dat ze geen goede baan krijgen en de autochtonen worden voorgetrokken. Door deze 
instelling van de Marokkanen kan het zo zijn dat zij in een vicieuze cirkel terechtkomen: 
‘self-fullfilling prophecy’. Beide etnische groepen zijn echter wel van mening dat ze in deze 
“zware tijden”  voor de Islam, een gemeenschap van Moslim moeten vormen die in de Islam 
blijft geloven. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat sociaal-economische factoren 
zoals inkomen, opleiding en type huishouden belangrijke factoren zijn die leiden tot deelname 
aan een radicale Moslimsgroepering. Uit de interviews is naar voren gekomen dat 
Marokkanen over het algemeen geen of  een lagere opleiding genieten dan de Turkse 
Moslimjongeren, ze vaker uit een (iets) armer gezin komen en dat de helft van alle 
ondervraagde Marokkanen  gescheiden ouders heeft. Beide etnische groepen in kwestie 
ervaren de berichten in de media als negatief. De Marokkanen reageren hier echter aanzienlijk 
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agressiever op dan de Turken. Ze zijn van mening dat de media over het algemeen een 
haatzaaiend beeld schetst over Moslims. Dit terwijl de Turken over het algemeen vinden dat 
de media positiever mag zijn tegenover Moslims. De bevindingen worden ondersteund door 
de voorgaande literatuur. Er kan geconcludeerd worden dat Marokkaanse Moslimjongeren 
strenger geloven in de Islam, dat zij het gevoel hebben dat het Westen hen helemaal geen 
toekomstperspectief biedt en ze er vanuit sociaal-economisch perspectief slechter voor staan 
dan Turken. Er zijn dus daadwerkelijk verschillen gevonden tussen Turkse en Marokkaanse 
Moslimjongeren.                            Deze verschillen hangen samen met de mate van hun 
orthodoxie, sociaal culturele factoren en economisch politieke factoren.  

De burgermonitor vertelt ons veel over de Amsterdamse Moslim. De Marokkaanse Moslim 
scoort op alle gebieden het slechtst (werk, wonen, inkomen, scholing etc.). De burgermonitor 
laat ons strikt genomen zien dat er geen kansen zijn voor de Marokkanen en een overvloed 
aan risico’s. Dit beeld wordt tevens versterkt door de media. De Turkse Moslim doet het iets 
beter, maar de verwachtingen over de toekomst zijn veelbelovend. Al deze facetten bij elkaar 
genomen, kan worden geconcludeerd dat de Marokkaanse Moslim minder goed geïntegreerd 
is in de Nederlandse samenleving en sneller ontmoedigd raakt om deel te nemen aan het 
integratieproces. Deze breuk in het integratieproces wordt versterkt door de identiteits-crisis 
waarmee de Marokkaanse Moslim worstelt en de negatieve mediaberichtgeving. Bij de 
Turken ligt dat iets anders, doordat zij beter geïntegreerd zijn (ook de ouders) en dus beter en 
meer participeren in de maatschappij hebben ze een beter toekomst-perspectief in Nederland 
en raken zij ook minder snel ontmoedigd bij een tegenslag. De Turken zijn meer bekend met 
de Westerse normen en waarden (kwestie toetreding EU), waardoor zij makkelijker kunnen 
integreren en worstelen minder met de eigen identiteit. Opgemerkt dient te worden dat hier 
met integratie voornamelijk maatschappelijke participatie en het accepteren van de normen en 
waarden van Westerse cultuur wordt bedoeld. De situatie van de Marokkaanse Moslim kan 
worden weergegeven ‘als een woeste waterval, die eindigt in een bodemloze put’ en de 
situatie van de Turkse Moslim kan worden gevat in één woord namelijk veelbelovend.  

  

Hoofdstuk 7: Discussie & Aanbevelingen  

In dit hoofdstuk wordt een reflectie op het voorgaande geboden, knelpunten gesignaleerd en 
er wordt gepoogd nuttige adviezen voor toekomstig onderzoek te geven. Tevens worden er 
een aantal beleidsmatige aanbevelingen gedaan. Het literatuuronderzoek verschaft een beeld 
omtrent radicaliseringprocessen van Moslimjeugd. Het literatuur-onderzoek heeft de kaders 
geschapen waarbinnen het empirisch onderzoek is uitgevoerd. Ook de demografische 
gegevens van Moslims in Amsterdam uit de burgermonitor bood ondersteuning voor de 
gevormde hypothesen. In eerste instantie was gekozen voor kwantitatief onderzoek, maar daar 
was al snel van afgestapt vanwege de geringe meerwaarde die uit een kwalitatief onderzoek 
zou worden verkregen. Achteraf bezien zou een kwantitatief onderzoek inderdaad niet veel 
meer hebben bijgedragen, omdat de respondenten geen makkelijk te benaderen personen zijn 
en de onderwerpen waarover gesproken wordt moeilijk te vatten zijn in een kwantitatief 
onderzoek. Vermoedelijk was wel de representativiteit beter geweest en was er een groter 
aantal te analyseren personen geweest. Een bezwaar is dat kwantitatief onderzoek al vaak is 
gedaan en bij een focus interview je goed kunt doorvragen. Verder is er bij de selectie vooral 
meer naar extreme personen gezocht en aangezien deze groep meer representatief was voor de 
groep radicale Moslims. Verder was de verwachting dat de bereidheid mee te werken aan een 
kwantitatief onderzoek geringer zou zijn bij de meer geradicaliseerde jongeren. 
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Uit het interviewschema is achteraf de vraag naar het postcodegebied geschrapt. Dit is gedaan 
vanwege het feit dat deze vraag negatieve reacties bij vrijwel alle respondenten uitlokten. W. 
Marokkaan (7) reageerde hier bijvoorbeeld als volgt op: ‘Rot op man, we hadden toch 
afgesproken dat je het geheim zou houden. Als je zo gaat doen, ga dan maar.’ 

Beperking van dit onderzoek is dat het moeilijk is om de individuele respondenten met elkaar 
te vergelijken, omdat het toch individuen blijven en de mate van radicalisatie onderling nooit 
gelijk aan elkaar is en ook nog eens moeilijk is vast te stellen in welke mate de respondent(en 
groep) echt radicaal is. Daarnaast was het ook problematisch radicale Turken te vinden. Uit de 
literatuur en bestaande onderzoeken wordt het beeld bevestigd dat het voornamelijk de 
Marokkaanse Moslimjongeren zijn die radicaliseren. Als de Turken niet of substantieel 
minder radicaliseren dan is het niet verwonderlijk dat het vinden van radicale Moslim Turken 
moeizamer is verlopen dan de zoektocht naar radicale Moslim Marokkanen. Daarnaast is het 
deels een kwestie van vertrouwen wat uitgaat naar de respondent als zij aangeven radicaal te 
zijn en radicale handelingen wensen te verrichten. In hoeverre het grootspraak betreft van de 
respondenten kan enigszins worden afgezwakt door mijn persoonlijke ervaring met de 
jongens. Voor toekomstig onderzoek is zeker aan te bevelen een meer homogene 
respondentengroep te kiezen. Dit kan onder andere worden gedaan door respondenten te 
nemen die het radicaliseringproces ‘succesvol’ hebben doorlopen. Hiermee worden 
Moslimjongeren bedoeld die uiteindelijk hun toevlucht hebben genomen in geweld: de 
Hofstadgroep is hier een goed voorbeeld van. Door een homogene groep te nemen is het 
onderling vergelijken van beide groepen betrouwbaarder. Niet alleen inter-groep-
vergelijkingen zijn meer betrouwbaar, maar ook intra-groep-vergelijkingen.  

Al met al kan worden gezegd dat met dit onderzoek een goed beeld is geschetst van 
Moslimradicalisme van Marokkaanse en Turkse jongeren. Dit onderzoek heeft een uniek 
onderwerp aangeboord: onderzoek naar Moslimradicalisme gaat al jaren (al dan niet 
decennia) mee, maar onderzoek naar verschillen tussen twee Moslimgroepen is uniek. Het 
onderzoek heeft daarom een brug gebouwd voor vervolgonderzoek. 

Aanbevelingen 
In dit onderzoek is duidelijk geworden dat de ondervraagde Turkse Moslims in mindere mate 
radicaal zijn als Marokkaanse Moslim jongeren. In dit hoofdstuk zullen een aantal 
aanbevelingen worden omtrent Moslim radicalisering. 

Allereerst is het noodzakelijk dat de Marokkaanse Moslim jongeren meer participeren in de 
samenleving. Als deze jongeren actief participeren in onze samenleving zullen ze minder snel 
geneigd zijn te radicaliseren. Door het participeren worden de Westerse normen en waarden 
overgedragen en eigen gemaakt. Daarnaast is het ook van belang dat de positie van deze 
jongeren verbetert, zodat er toekomstperspectieven in het verschiet liggen. De jongeren zelf 
geven immers aan ontevreden te zijn met de eigen positie in de maatschappij en dat veel 
discriminatie ervaren wordt. De verbetering van de (sociaal-economische) positie van deze 
jongeren zou kunnen beginnen met een opleiding.  

Door het genieten van een opleiding, is de kans op werk aanzienlijk groter en daarmee ook de 
kans op een actief sociaal leven.  

Echter, dit alles is gedoemd te mislukken als het vertrouwen ontbreekt. Uit de interviews en 
uit de literatuur is gebleken dat er veel onvrede en wantrouwen is tegen over het Westen. 
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Tevens versterken de media deze gevoelens van onvrede. De overheid zou een cruciale rol 
kunnen vervullen in deze vertrouwenskwestie. Door een positieve benadering naar deze 
jongeren toe en een duidelijk standpunt van de regering over Moslimkwesties zou de kloof 
tussen de Moslims en de Westerse wereld mogelijk kleiner kunnen worden. De overheid zou 
duidelijk moeten maken dat zij niet tegen de Moslims zijn, maar tegen criminelen en 
terroristen. De overheid zou de Islam een plaats in de samenleving kunnen bieden en zou 
daarmee haar goede wil tonen. Immers, integreren komt niet vanuit één kant en vereist 
inspanning van beide partijen. Door het vertrouwen van de overheid en samenleving in de 
Moslim jongeren, voelen de Moslims zich meer geaccepteerd en kan de sociale identiteit ook 
beter worden vormgegeven. De Moslim moet zich weer een ‘eersterangsburger’ voelen in 
plaats van een ‘tweederangsburger’.  

De overheid zou door beleid en wetgeving de positie van de Moslimgroeperingen kunnen 
verbeteren. Dit kan onder andere worden gedaan op het gebied van onderwijs (zie boven), 
door het tegengaan van discriminatie en door begrip te kweken voor de Islam onder de niet-
Moslims (verdraagzaamheid). Verder zou de overheid een platform kunnen oprichten waar 
zowel Moslims als niet-Moslims spreken over gevoelige zaken zoals de positie van de vrouw 
in de Islam, Islamitische scholen, moskeeën etc. 

Tevens zou het vroegtijdig signaleren van probleemjongeren kunnen bijdragen aan een 
preventieve werking van radicalisering. Hierbij kan worden gedacht aan scholen en moskeeën 
die melding maken wanneer zij buitensporig gedrag van Moslim jongeren opmerken. Tevens 
kan het geven van opvoedkundige adviezen en inburgeringcursussen aan Moslim ouders hen 
helpen de Westerse normen en waarden eigen te maken en door te geven aan hun kinderen. 

In de afgelopen maanden zijn er diverse politici geweest met beledigende uitspraken over de 
Islam. Geert Wilders kwam keer op keer met harde uitspraken richting de in Nederland 
wonende Moslims. Uiteraard staat Wilders haaks op de hiervoor gedane aanbeveling.  

  

Wilders zorgt voor meer angst bij de autochtone bevolking jegens de Moslims en bij de 
Moslims zorgt Wilders voor meer haat tegenover de niet-Moslims. Dit proces van uitspelen 
van twee groepen (polarisatie) leidt tot desintegratie en kan radicalisme in de hand werken. 
De gehele internationale (Moslim) gemeenschap keek met angst uit naar de film ‘Fitna’ welke 
door Wilders is uitgebracht. Duidelijk is dat er moet worden gekeken naar wetgeving die het 
mogelijk maakt dit soort uitspraken en gedrag welke beledigend en polariserend werken te 
verbieden. Wilders is immers een volksvertegenwoordiger, wat inhoudt dat hij de gehele 
Nederlandse bevolking vertegenwoordigt. Verder zou ook gekeken kunnen worden naar de 
macht van de media. Er zou met de media een gedragscode kunnen worden afgesproken, 
waarin wordt afgesproken mediabeelden zo objectief mogelijk weer te geven en eventueel 
bepaalde fragmenten niet uit te zenden vanwege zwaarwegende belangen en staatsveiligheid. 

Aan de andere kant moet hard worden opgetreden tegen Moslim radicalen, radicale 
imams/moskeeën en radicale Islamitische scholen. Dit zijn uiteraard de mogelijke plaatsen 
waar radicalisering kan plaatsvinden. Goed contact met de besturen van deze organisaties en 
verantwoording van het bestuur kan helpen deze organisaties te monitoren en radicalisering in 
een vroegtijdig stadium te signaleren. De sleutelwoorden voor een goed beleid zijn 
vertrouwen, maatschappelijke participatie en  integratie.  
  



[Beschikbaar op: http://74.125.77.132/search?q=cache:ziFApEAkulkJ:www.abn-
amrobank.eu/Rajesh%2520Balgobind.doc+Balgobind+moslimjongeren+radicalisering&hl=nl&ct=clnk&c
d=12&gl=nl]  

 

  
  
  

  

Literatuurlijst  

Al-Berry, K. (2002). De aarde is mooier dan het paradijs. Amsterdam: De Arbeiderspers.   

Ansari, H., Cinnirella, M., Rogers, M. B., Loewenthal, K. M., and Lewis, C. A. (2006). 
Perceptions of martyrdom and terrorism amongst British Muslims. In M. B. Rogers, C. A. 
Lewis, K. M. Loewenthal, M. Cinnirella, R. Amlôt and H. Ansari (eds) Proceedings of the 
British Psychological Society SeminarSeries Aspects of Terrorism and Martyrdom, 
eCOMMUNITY: International Journal of Mental Health & Addiction.  

AIVD. (2004). ‘Van dawa tot Jihad, de diverse dreigingen van de radicale islam tegen de 
democratische rechtsorde. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.  

AIVD. (2006). De gewelddadige Jihad in Nederland. Actuele trends in de islamitische-
terroristische dreiging.. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.  

AIVD. (2007). Radicale dawa in verandering. De opkomst van islamitisch neoradicalisme in 
Nederland. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.  

Appelby, R.S. (2000). The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence and 
Reconciliation. Carnegie Endowment for International Peace.   

Appleby, R.S. &  Marty,M.E. (2002). Foreign Policy. Carnegie Endowment for International 
Peace, 128, 16-22. 

Bakker E. (2006). Jihadi terrorists in europe, their characteristics and the circumstances in 
which they joined the Jihad: An exploratory study. The Hague: Clingendael Institute.  

Benhabib, S. (2002). The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era.  

Princeton: Princeton University Press.  

Brubaker, R. (2003). “The Return of Assimilation: Changing Perspectives on Integration and 
its Sequels in France, Germany and the United States,” in C. Joppke and E. Morawaska (eds.) 

Toward Assimilation and Citizenship. New York: Palgrave MacMillan, 39-58.  

Budd, T., Sharp, C. & Mayhew, P. (2005). Offending in England and Wales: First 

results from the 2003 Crime and Justice Survey. London: Home Office Research Study.   

Buijs, F.J. (2002). Democratie en terreur: De uitdaging van het islamitisch extremisme. 
Amsterdam: SWP-books.  



[Beschikbaar op: http://74.125.77.132/search?q=cache:ziFApEAkulkJ:www.abn-
amrobank.eu/Rajesh%2520Balgobind.doc+Balgobind+moslimjongeren+radicalisering&hl=nl&ct=clnk&c
d=12&gl=nl]  

 

Buijs F. (2005). Socialisme en democratie: De uitdaging van het islamitisch extremisme. 
Amsterdam: SWP-books.  

Buijs, F.J., Demant, F.A. & Hamdy, A.H. (2006). Strijders van eigen bodem. Radicale en 
democratische Moslims in Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press.  

Bussemaker, J. (1998). “Rationales of Care in Contemporary Welfare States: The Case of 
Childcare in the Netherlands”. Social Politics, 5 (1), 70-96.  
  

Coolsaet, R. & Van de Voorde, T. (2006). The Evolution of Terrorism in 2005. A statistical 
assessment. Gent: Vakgroep Politieke Wetenschappen.  

Cota-Mckinley, A., Woody, W. & Bell, P. (2001). Vengeance: Effects of gender, age and 
religious background. Aggressive behavior, 27, 343-50.   

Crok, S., Fedorova, T., Janssen, M., Slot, J. & Ten Broeke, L.(2004). Naar burgerschap in 
Amsterdam. Gemeente Amsterdam, dienst onderzoek en statistiek.  

David, P. (2003). In the name of God: A survey of Islam and the west. The Economist.  

DeMause, L. (2002). The childhood origins of terrorism. Journal of Psychohistory, 29, 340-
8.  

Dyer, C., McCoy, R.E., Rodriguez, J. & Van Duyn, D.N. (2007). Countering violent Islamic 
Etremism. FBI Law Enforcement Bulletin.  

Edmondson, A.C. (2003). ‘Psychological Safety, Trust, and Learning in Organizations: A 

Group-level Lens’. Harvard Business School.  

Ellemers, N., Spears, R., & Doosje, B. (2002). Self and social identity. Annual Review of 
Psychology, 53, 161-186.  

Entzinger, H. (2003) “The Rise and Fall of Multiculturalism: The Case of the Netherlands,” in 
C. Joppke and E. Morawaska (eds.) Toward Assimilation and Citizenship. New York: 
Palgrave MacMillan, 59-86.  

Farrington, D.P. (2003). Developmental and life-course criminology: Key theoretical and 
empirical issues – the 2002 Sutherland award address. Criminology, 41, 221–55.  

Favell, A. (2001). “Integration Policy and Integration Research in Europe: A Review and 
Critique,” in T. A. Aleinikoff and D. Klusmeyer (eds). Citizenship Today: Global 
Perspectives and Practices, Washington D.C. Carnegie Endowment for International Peace, 
349-399.  

Fehr, E. & Gachter, S. (2002). Altruistic punishment in humans. Nature, 415, 137-40.   



[Beschikbaar op: http://74.125.77.132/search?q=cache:ziFApEAkulkJ:www.abn-
amrobank.eu/Rajesh%2520Balgobind.doc+Balgobind+moslimjongeren+radicalisering&hl=nl&ct=clnk&c
d=12&gl=nl]  

 

Ferrero, M. (2003). Radicalisation as a reaction to failure: An economic model of Islamic 
extremism. Department of public policy and public choice, 122, 199-220.  
  

Fowler, J. (2005). Altruistic punishment and the origin of cooperation. Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 102, 70-79.  

Fraser, N. (1989a). “Women, Welfare and the Politics of Need Interpretation,” in Unruly 

Practices. Minneapolis: University of Minnesota Press, 144-160.  

Fraser, N. (1989b). “Struggle over Needs: Outline of a Socialist-Feminist Critical Theory of 
Late. Minneapolis: University of Minnesota Press, 144-160.  

Fuller, G. (2002). The future of political Islam. Foreign Affairs, 81, 48–60.  

Gijsberts, M. & Dagevos, J. (2004). Concentratie en wederzijdse beeldvorming tussen 
autochtonen en allochtonen. Migrantenstudies, 20(3).  

Gijsberts, M. & Dagevos, J. (2005). Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie 
op 

integratie en beeldvorming. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.  

Grossman, H.I. (1991). A general equilibrium model of insurrections. American Economic 

Review, 81, 912–921.  

Grossman, H.I. (1999). Kleptocracy and revolutions. Oxford Economic Papers, 51, 267–283.  

Heitmeyer, W., Joachim, M. & Helmut, S. (1997). Verlockender Fundamentalismus. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp.  

Horgan, J. (2005). The psychology of terrorism. London: Routledge.  

Iannaccone, L.R. (1997). Toward an economic theory of ‘Fundamentalism’. Journal of 

Institutional and Theoretical Economics, 153, 100–116.  

Kahn, W.A. (1990). ‘Psychological conditions of personal engagement and disengagement at 
work’. Academy of Management Journal, Vol. 33 (4), 692-724.  

Kepel, G. (1997). Allah in the West. Islamic Movements in America and Europe. Cambridge: 
Polity Press.  

Kimmel, M. (2003b). “Globalization and its Mal(e)contents: The Gendered and Moral  

Political Economy of Terrorism”. International Sociology, 18(3), 603-620.  



[Beschikbaar op: http://74.125.77.132/search?q=cache:ziFApEAkulkJ:www.abn-
amrobank.eu/Rajesh%2520Balgobind.doc+Balgobind+moslimjongeren+radicalisering&hl=nl&ct=clnk&c
d=12&gl=nl]  

 

Korteweg, A.C. (2004). The Masculine Worker versus the Hybrid Citizen: Welfare Reform in 
the United States and the Netherlands, Ph.D. Berkeley: University of California.  

Korteweg, A.C. (2005). De moord op Theo van Gogh: Gender, religie en de strijd over de 
integratie van migranten in Nederland. Migrantenstudies, 21, 205-223.  

Kross, R. & Lahaise, J. (1991). De vijfde colonne in grillrooms en koffiehuizen; 
islamberichtgeving in Nederland tijdens de Golfcrisis. NVJ Bureau Media & Migranten.  

Laqueur, W.(2001). Left, right, and beyond. The changing face of terror. In J.F. Hoge and G. 

Rose (Eds.), How did this happen? Terrorism and the new war. New York: Public 

Affairs, 71–82.  

LeBlanc, M., Ouimet, M. & Szabo, D. (2003). Traité de criminologie empirique. Montréal: 
Presses de l'Université de Montréal, 3.  

Lewis, B. (2001). The revolt of Islam. The New Yorker, 50–63.   

Major, B. N. & O’Brien, L. T. (2005). The social psychology of stigma. Annual Review of  

Psychology, 56, 393-421.    

Mascini, P. (2006). Can the violent Jihad do without sympathizers. Studies in conflict & 
terrorism, 29, 343-357.  

O’Callaghan, S. (1998). The informer. London: Granta.  

Pateman, C. (1989). “The Patriarchal Welfare State,” in The Disorder of Women: Democracy, 

Feminism, and Political Theory. Cambridge: Polity Press.  

Plantenga, J. (1998). “Double lives: labour market participation, citizenship and gender,” in J. 

Bussemaker and R. Voet (eds.), Gender, participation and citizenship in the 
Netherlands. 

Vermont: Ashford Publishing, 51-64.  

Phalet, K., van Lotringen, C., Entzinger, H. (2000). 'Islam in de multiculturele samenleving: 
Opvattingen van jongeren in Rotterdam' by ERCOMER Research papers 2000/01 
ERCOMER. Utrecht: Utrecht University.  

Phalet, K., van Lotringen, C. & Entzinger, H. (2000). Islam in de multiculturele 
samenleving.Opvattingen van jongeren in Rotterdam. Utrecht: ERCOMER.  

Phalet, K. & van Praag, M. (2004). Moslim in Nederland: Een onderzoek naar de religieuze 
betrokkenheid van Turken en Marokkanen. Den Haag: SCP.  



[Beschikbaar op: http://74.125.77.132/search?q=cache:ziFApEAkulkJ:www.abn-
amrobank.eu/Rajesh%2520Balgobind.doc+Balgobind+moslimjongeren+radicalisering&hl=nl&ct=clnk&c
d=12&gl=nl]  

 

Phalet, K. & van Praag, M. (2004) Moslims in Nederland. Den Haag: SCP.  

Piscatori, J. (2002). The turmoil within. Foreign Affairs, 81, 145–150.  

Post, J.M. (1986). Hostilite, conformite, fraternite: The group dynamics of terrorist behaviour. 
International journal of group Psychotherapy, 36, 211-24.  

Roy, O. (2005). ‘Euro-Islam; de Jihad van binnenuit?’. Justitiële Verkenningen, 31, 2.  

Sageman, M. (2004). Understanding terror networks. Philadelphia, university of Pennsylvania 
Press.  

Sageman, M. (2008). The next generation of terror. Foreign policy.  

Schönteich, M.(1999). The dangers of youth? Linking offenders, victims and age. Nedbank 
ISS Crime Index 3.  

SCP. (2004). Social-Cultureel Rapport 2004. Hoofdstuk 3. Den Haag: SCP.  

Stern, J. (2000). Pakistan’s Jihad culture. Foreign Affairs, 79, 115–126.  

Shikaki, K. (2002). Palestinians divided. Foreign Affairs, 81, 89–105.  
  

Silke, A. (1998). Cheshire-cat logic: The recurring theme of terrorist abnormality in 

psychological research. Psychology, Crime and Law, 4, 51–69.  

Silke, A. (2003). Becoming a terrorist. In A. Silke (ed.) Terrorists, victims and society: 

Psychological perspectives on terrorism and its consequences, 29–53.  

Silke, A. (2008). Holy warriors: Exploring the psychological processes of Jihadi 
radicalization. European Journal of criminology, 5, 99-123.  

Slootman, M. &  Tillie, J. (2006). Processen van Radicalisering - Waarom sommige 
Amsterdamse Moslims radicaal worden. Instituut voor Migratie- en Etnische Studies, 
Universiteit van Amsterdam.  

Straw, B.M., Sandelands, L.E. & Dutton, J.E. (1981). "Threat-rigidity effects in 
organizational behaviour: a multilevel analysis". Administrative Science Quarterly, 26, 501-
24.   

Tajfel, H. (1982). Social psychology of intergroup relations. Annual Review of Psychology, 
33,1-3.  

Top, B. (2005). Moslims en media-effecten. NVJ Bureau media & migranten.  

Van Amersfoort, R. (2006). Gewapende strijd in de 21ste eeuw. Ethiek & maatschappij, 9, 50-
75.  



[Beschikbaar op: http://74.125.77.132/search?q=cache:ziFApEAkulkJ:www.abn-
amrobank.eu/Rajesh%2520Balgobind.doc+Balgobind+moslimjongeren+radicalisering&hl=nl&ct=clnk&c
d=12&gl=nl]  

 

Visser, M. & Slot, J. (2005). Extremisme en radicalisering in het Amsterdamse voortgezet 
onderwijs.Gemeente Amsterdam dienst onderzoek en statistiek.  

Warr, M. (1998). Life-course transitions and desistance from crime. Criminology, 36, 183–
216.  

Internet: 

http://www.scienceguide.org (geraadpleegd op 15 april 2008) 

http://www.scp.nl (geraadpleegd op 17 april 2008) 

  

Bijlage 1: Interviewschema 
Demografische variabelen 
  

• geslacht  
• religie  
• leeftijd  
• huwelijkse staat  
• etniciteit  
• opleiding  
• kinderen  
• werk  
• postcode  
• strafblad  
• inkomen huishouden  

1.1 Variabelen (steekwoorden) per hypothese 
  

• vrijwilligerswerk  
• politieke interesse  
• omgang met blanke autochtonen  
• omgang eigen groep  
• frequentie moskeebezoek  
• huwelijkse staat  
• etniciteit  
• opleiding  
• kinderen  
• werk  
• postcode  
• strafblad  
• inkomen huishouden  
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Hypothese 1: Marokkaanse Moslimjongeren zijn in hun geloofsaanhang meer geneigd toe te 
trekken tot de Salafi-Jihadi groep dan Turkse Moslimjongeren.  

Vragen naar: verval van de Islam moet worden gestopt door stichting van Islamitische staat, 
zowel verspreiding v/d Islam, als het uitdragen van de gewelddadige Jihad tegen de 
democratie, welke moskee (Salafi-jihadi moskee), ken je de Salafi-jihadi stroming, zou je er 
toe willen behoren of maak je al deel uit van deze groep, ken je Moslims die geweld 
gebruiken en delegitimatie van de overheid.  
  
  

15. Hoe frequent bezoekt u de moskee?  

Veel/gemiddeld/weinig  

17. Hoe vaak bid je per dag en hoe vaak per week bezoek je de moskee?  
………………………….  

23. Bent u tegen de Westerse cultuur, haar normen en waarden, geef aan waarom? 

Ja, geef toelichting: 

Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

24. Vindt u de Westerse cultuur overheersend op politiek en economisch gebied? 

Ja, geef toelichting: 

Een beetje, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

20a. Vindt u dat er een Islamitische staat moet komen?  

Ja, hoe moet deze er dan uit komen te zien en waarom moet de Islamitische staat er komen? 

Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting: 

b. Zo ja, moet dit gebeuren door middel van verdere verspreiding van de Islam (dawa) of door 
een ander middel? 

…………………………………  
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21. Kent u Moslims die geweld gebruiken en de overheid als niet-legitiem zien? 

Ja, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

22. Ziet u de Koran boven de wet? 

Ja, geef toelichting: 

Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

25. Denkt u dat de Westerse politiek tegen de Islam is? 

Ja, geef toelichting: 

Een beetje, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

26. Heeft u het gevoel dat er een complottheorie tegen Moslim is? 

Ja, geef toelichting: 

Een beetje, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting: 

  

28. Vindt u dat u ingeperkt wordt door de overheid in je geloof? 

Ja, geef toelichting: 

Een beetje, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

35. Beschouwt u de Koran als onfeilbaar en perfect? 

Ja, geef toelichting: 

Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

36. Vindt u dat de gewelddadige Jihad moet worden uitgedragen (tegen de democratische 
rechtstaat)? 
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Ja, geef toelichting: 

Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

37. Kent u de Salafi-jihadi stroming; zo ja hoe kent u deze stroming? 

Ja, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

38. Bezoekt u weleens een Salafi-jihadi moskee? 

Ja, geef toelichting: 

Soms, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

39. Zou u tot de Salafi/jihadi willen behoren of maakt u al deel uit van deze groep? 

Ja, geef toelichting: 

Een beetje: geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

40a. Vindt dat de Islam wordt belegerd door vijanden en vreest u voor het uitsterven van de 
Islam? 

Ja, geef toelichting: 

Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting: 

b. Zo ja, vindt u dat de oplossing  is het versterken van de religieuze gemeenschappen? 

Ja, geef toelichting: 

Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting: 

c. Vindt u dat deze maatregelen niet in strijd mogen zijn met traditie en de Koran?  
Ja, geef toelichting: 

Deels, geef toelichting: 
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Nee, geef toelichting: 

  
  

41. Vindt u dat er een heksenjacht op de Moslimcultuur gaande is? 

Ja, geef toelichting: 

Een beetje, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

Hypothese 1a: Marokkaanse Moslimjongeren zijn in hun geloofsaanhang meer orthodox 

fundamentalistisch dan Turkse Moslimjongeren.  

Vragen naar: vindt dat de Islam wordt belegerd door vijanden, vrezen voor het uitsterven van 
de Islam, oplossing  is het versterken van de religieuze gemeenschappen, maatregelen mogen 
niet in strijd zijn met traditie en de Koran, de Koran is onfeilbaar en perfect, er wordt 
dualistisch gedacht, zie je de Koran boven de wet, gehoorzaam je aan het gezag of niet, welke 
soort moskee bezoek je en hoevaak, bid je vijf keer per dag, leef je vroom, ga je uit en drink je 
alcohol of gebruik je drugs, zou je de Shari’a ingevoerd willen hebben en delegitimatie van de 
overheid.  

15. Hoe frequent bezoekt u de moskee?  

Veel/gemiddeld/weinig  

17. Hoe vaak bid je per dag en hoe vaak per week bezoek je de moskee?  
………………………….  

19. Hebt u het gevoel dat de Islam in verval is? 

Ja, geef toelichting: 

Een beetje, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

20a. Vindt u dat er een Islamitische staat moet komen?  

Ja, hoe moet deze er dan uit komen te zien en waarom moet de Islamitische staat er komen? 

Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting: 

b. Zo ja, moet dit gebeuren door middel van verdere verspreiding van de Islam (dawa) of door 
een ander middel? 
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…………………………………  

21. Kent u Moslims die geweld gebruiken en de overheid als niet-legitiem zien? 

Ja, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

22. Ziet u de Koran boven de wet? 

Ja, geef toelichting: 

Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  
  

23. Bent u tegen de Westerse cultuur, haar normen en waarden, geef aan waarom? 

Ja, geef toelichting: 

Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

24. Vindt u de Westerse cultuur overheersend op politiek en economisch gebied? 

Ja, geef toelichting: 

Een beetje, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

25. Denkt u dat de Westerse politiek tegen de Islam is? 

Ja, geef toelichting: 

Een beetje, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

26. Heeft u het gevoel dat er een complottheorie tegen Moslim is? 

Ja, geef toelichting: 

Een beetje, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

28. Vindt u dat u ingeperkt wordt door de overheid in je geloof? 
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Ja, geef toelichting: 

Een beetje, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

35. Beschouwt u de Koran als onfeilbaar en perfect? 

Ja, geef toelichting: 

Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

36. Vindt u dat de gewelddadige Jihad moet worden uitgedragen (tegen de democratische 
rechtstaat)? 

Ja, geef toelichting: 

Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

37. Kent u de Salafi-jihadi stroming; zo ja hoe kent u deze stroming? 

Ja, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

38. Bezoekt u weleens een Salafi-jihadi moskee? 

Ja, geef toelichting: 

Soms, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  
  

39. Zou u tot de Salafi/jihadi willen behoren of maakt u al deel uit van deze groep? 

Ja, geef toelichting: 

Een beetje: geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

40a. Vindt dat de Islam wordt belegerd door vijanden en vreest u voor het uitsterven van de 
Islam? 

Ja, geef toelichting: 
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Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting: 

b. Zo ja, vindt u dat de oplossing  is het versterken van de religieuze gemeenschappen? 

Ja, geef toelichting: 

Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting: 

c. Vindt u dat deze maatregelen niet in strijd mogen zijn met traditie en de Koran?  
Ja, geef toelichting: 

Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting: 

  
41. Vindt u dat er een heksenjacht op de Moslimcultuur gaande is? 

Ja, geef toelichting: 

Een beetje, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

Hypothese 2: Marokkaanse Moslimjongeren ervaren meer als Turkse Moslimjongeren, de 
Westerse politieke overheersing als een bedreiging voor de Islam.  

Vragen naar: tegen het Westen zijn, Westen bepaalt alles, Westerse verdrukking 
Moslimcultuur, Westerse politieke overheersing, politiek is tegen Islam, complottheorie 
tegenover de Moslims.  

11. Heeft u interesse voor de Nederlands politiek en hoe bent u politiek actief?  

Ja/nee …………………………………  

19. Hebt u het gevoel dat de Islam in verval is? 

Ja, geef toelichting: 

Een beetje, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting: 

23. Bent u tegen de Westerse cultuur, haar normen en waarden, geef aan waarom? 

Ja, geef toelichting: 
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Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  
  

24. Vindt u de Westerse cultuur overheersend op politiek en economisch gebied? 

Ja, geef toelichting: 

Een beetje, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

Hypothese 2a: Marokkaanse Moslimjongeren ervaren meer als Turkse Moslimjongeren, de 
Westerse economische overheersing als een bedreiging voor de Islam. 

Vragen naar:  Westerse economische overheersing, politiek is tegen Islam, 

complottheorie tegenover de Moslims, inval Westerse landen Moslimlanden en kaalplukken 
van Moslimlanden (olie). 

23. Bent u tegen de Westerse cultuur, haar normen en waarden, geef aan waarom? 

Ja, geef toelichting: 

Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

24. Vindt u de Westerse cultuur overheersend op politiek en economisch gebied? 

Ja, geef toelichting: 

Een beetje, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

27. Denkt u dat de Westerse landen de Moslimlanden kaalplukken (om olie)? 

Ja, geef toelichting: 

Een beetje, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

Hypothese 2b: Marokkaanse Moslimjongeren ervaren meer als Turkse Moslimjongeren, de 
Westerse culturele dominantie als een bedreiging voor de Islam.  
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Vragen naar: Westerse superioriteit, Westerse waarden en normen, delegitimatie overheid, 
vind je dat er een heksenjacht op de Moslimcultuur gaande is en vind je dat je ingeperkt wordt 
door de overheid in je geloof.  

23. Bent u tegen de Westerse cultuur, haar normen en waarden, geef aan waarom? 

Ja, geef toelichting: 

Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

Hypothese 3: Marokkaanse Moslimjongeren worstelen meer met hun sociale identiteit dan 
Turkse Moslimjongeren en hebben daarom meer kans aangetrokken te worden tot het 
radicale Islamitisch gedachtegoed.  
  
  

Vragen naar: Vind je dat er kansen in de maatschappij voor je in het verschiet liggen, voel je 
meer Nederlander als Moslim (Moslim of Marokkaan/ Turk), gediscrimineerd voelen, overal 
alleen voor staan, carriere/ werkloos, opleiding, ingebed Nederlandse samenleving, huwelijk 
binnen eigen groep, crimineel verleden / milieu,  verwachtingen toekomst en uitkomsten, 
teleurgesteld zijn,  slachtoffer denken, external locus of control,  integratieparadox, 
gescheiden ouders en kans op een goede toekomst.   

3a. Wat is uw huwelijkse staat?  

Gehuwd/gehuwd 

3b. Bent u gehuwd in u eigen etnische groep? 

Ja/nee  
3c. Zijn uw ouders gescheiden? 

Ja/nee  

6. Heeft u kinderen?  

Ja/Nee  

7. Heeft u vast werk (>12 uur per week)?  

Ja/Nee  

9. Heeft u een strafblad?  

Ja/Nee  

11. Heeft u interesse voor de Nederlands politiek en hoe bent u politiek actief?  



[Beschikbaar op: http://74.125.77.132/search?q=cache:ziFApEAkulkJ:www.abn-
amrobank.eu/Rajesh%2520Balgobind.doc+Balgobind+moslimjongeren+radicalisering&hl=nl&ct=clnk&c
d=12&gl=nl]  

 

Ja/nee …………………………………  

10. Doet u aan vrijwilligerswerk en hoeveel uur per week?  

Ja/nee  ……………..aantal uren  

12. Hoeveel contact heeft u met blanke autochtonen?  

Veel/gemiddeld/weinig  

13. Hoeveel omgang  heeft u met mensen uit de eigen groep? 

Veel/gemiddeld/weinig  

14. Hoeveel contacten heeft u buiten uw eigen etnische groep? 

Veel, geef toelichting: 

Gemiddeld, geef toelichting: 

Weinig, geef toelichting: 

Geen, geef toelichting:  

15. Hoe frequent bezoekt u de moskee?  

Veel/gemiddeld/weinig  
  
  

18. Ga je weleens uit? En nuttig je dan ook alchohol en/of drugs?  
Ja, geef toelichting: 

Soms, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

31. Beschouwt u uzelf als goed geïntegreerd en een onderdeel van de Nederlandse 
samenleving? 

Ja, geef toelichting: 

Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting: 

b. Vindt u dat de Nederlandse samenleving u een kans geeft om te integreren, oftwel nemen 
ze u op in de maatschappij?  

Ja, geef toelichting: 
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Een beetje, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

33. Voelt u zich meer Nederlander of Moslim c.q. Marokkaan/ Turk en waarom vindt u dit? 

Geef toelichting:…………………………  

34. Heeft u weleens het gevoel dat u gediscrimineerd wordt? 

Ja, geef toelichting: 

Soms, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

Hypothese 4: Marokkaanse Moslimjongeren ervaren meer nadeel uit hun zwakke sociaal-
economische positie in de maatschappij dan Turkse Moslimjongeren en zitten daardoor meer 
in radicale groeperingen. 

  

Vragen naar: carrière/ werkloos, opleiding, leefomgeving, crimineel, ingebed zijn in de 
Nederlandse maatschappij,  maximaliseren van nut – kun je aangeven waar je staat op de 
maatschappelijke lader, gescheiden ouders, geen vrienden buiten eigen etnische groep, 
gediscrimineerd voelen en gezinsinkomen.   

5. Volgt u een opleiding?  

Basis/LBO/MBO/HBO/WO  

7. Heeft u vast werk (>12 uur per week)?  

Ja/Nee  

10. Doet u aan vrijwilligerswerk en hoeveel uur per week?  

Ja/nee  ……………..aantal uren  
  
  
  

16. Wat is het inkomen van uw huishouden (modaal =  bruto 30.000 per jaar)?  

Boven modaal/modaal/onder modaal  

29. Vindt u dat er kansen in de maatschappij voor u in het verschiet liggen? 

Ja, geef toelichting: 
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Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

30a. Stroken uw toekomstverwachtingen met wat u nu heeft bereikt? 

Ja, geef toelichting: 

Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting: 

b. Als bepaalde verwachtingen niet zijn uitgekomen ligt dit dan aan uzelf of is de oorzaak te 
wijten aan een omstandigheid buiten uzelf? 

Ja, geef toelichting: 

Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

32. Kunt u aangeven waar je staat op de maatschappelijke ladder? 

…………………….  

Hypothese 5: Marokkaanse Moslimjongeren ervaren de mediaberichtgeving negatiever dan 
Turkse Moslimjongeren en zijn daarom eerder geneigd tot radicaal gedrag.  

Vragen naar: wat vind je van de berichtgeving van de media over Moslims, hoe worden 
volgens jou Moslims neergezet, is de media objectief volgens jou, wat vind je Turkse 
/Marokkaanse Moslimjongeren en vind je dat door de media een vertekend beeld bij de 
Nederlandse burger bestaat over Moslims.   

31. Beschouwt u uzelf als goed geïntegreerd en een onderdeel van de Nederlandse 
samenleving? 

Ja, geef toelichting: 

Deels, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting: 

b. Vindt u dat de Nederlandse samenleving u een kans geeft om te integreren, oftwel nemen 
ze u op in de maatschappij? 

Ja, geef toelichting: 

Een beetje, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  
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41. Vindt u dat er een heksenjacht op de Moslimcultuur gaande is? 

Ja, geef toelichting: 

Een beetje, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting:  

42a. Wat vind je van de berichtgeving van de media over Moslims?  
……………………  
b. Is de media objectief volgens jou? 

Ja, geef toelichting: 

Soms, geef toelichting: 

Nee, geef toelichting: 

1.2 Interviewvragen Turkse/ Marokkaanse Moslimjongeren 
0. Bent u Moslim?   

1. Wat is uw geslacht?  

M/V 

2. Wat is  uw leeftijd? 

……………..  

3a. Wat is uw huwelijkse staat?  

Gehuwd/gehuwd 

3b. Bent u gehuwd in u eigen etnische groep? 

Ja/nee  
3c. Zijn uw ouders gescheiden? 

<f 
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