




radicalisme => “ernstige onvrede met de bestaande maatschappelijke constellatie, een beeld van mensen en 
instellingen die hier voor verantwoordelijk zijn, een idee of utopie hoe het anders zou kunnen en een concept 
van actoren die dat kunnen bewerkstelligen.” 

Buijs FJ & Demant F; Extremisme en radicalisering. In : Muller ER, Rosenthal U & de Wijk R; 
Terrorisme: studies over terrorisme en terrorismebestrijding, (Kluwer: Deventer, 2008), p. 171-
173. 



Extremisme omvat immers “uiteenlopende opvattingen en gedragingen die gekenmerkt worden door de 
afwijzing van de democratische constitutionele staat, democratische procedures en democratische 
waarden” 

Buijs FJ & Demant F; Extremisme en radicalisering. In : Muller ER, Rosenthal U & de Wijk R; 
Terrorisme: studies over terrorisme en terrorismebestrijding, (Kluwer: Deventer, 2008), p. 171-
173. 



‘Extremists generally tend to have inflexible “closed minds”, adhering to a simplified mono-causal 
interpretation of the world where you are either with them or against them, part of the problem or part of 
the solution’ (Schmid, 2013: 10). 

1. Anti-constitutional, anti-democratic, anti-pluralist, authoritarian 
2. Fanatical, intolerant, non-compromising, single-minded black-or-
white thinkers 
3. Rejecting the rule of law while adhering to an ends-justify-means 
philosophy 
4. Use of force/violence over persuasion 
5. Uniformity over diversity 
6. Collective goals over individual freedom 
7. Giving orders over dialogue 
8. Strong emphasis on ideology 



Terrorism refers, on the one hand, to a doctrine about the 

presumed effectiveness of a special form or tactic of fear-

generating, coercive political violence and, on the other hand, to a 

conspiratorial practice of calculated, demonstrative, direct violent 

action without legal or moral restraints, targeting mainly civilians 

and non-combatants, performed for its propagandistic and 

psychological effects on various audiences and conflict parties 

A.P. Schmid (Ed.). Handbook of Terrorism Research. London, Routledge, 2011, pp.86-87. 
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Het model dat door de onderzoeksequipe werd ontwikkeld is in essentie een piramidaal model dat 

elementen tracht te integreren van enerzijds de modellen van Mc Cauley en Moskalenko (2008), 

Mellis (2007) en Moghaddam (2005) en anderzijds het proces van rekrutering. We beschouwen het 

radicaliseringsproces als een proces waarin drie grote fasen onderscheiden kunnen worden: 

“radicalisme”, “extremisme” en in zeldzame gevallen “terrorisme”, die zich op een continuüm 

bewegen. 

De eerste fase, de basis van de piramide wordt beschreven als radicalisme. De basis wordt 

gekenmerkt door sympathisanten en aanhangers. Deze vormen de grootste groep in een dergelijk 

radicaliseringsproces. In deze fase ontstaan radicale ideeën ten gevolge van frustraties resulterend 

uit een gepercipieerde systematische onrechtvaardige behandeling van de eigen groep (Moghaddam, 

2005). Men komt in een situatie terecht waarin men een oplossing zoekt voor deze frustraties. Een 

groot aantal personen zal zich beperken tot legitieme pogingen om een oplossing te zoeken en zal 

alle vormen van geweld afwijzen om tot een oplossing te komen, dit zijn volgens Mc Cauley en 

Moskalenko (2008) de zogenaamde sympathisanten. We veronderstellen dat mensen van nature 

gewelddadige oplossingen afzweren. Met andere woorden botst de opinie dat het gebruik van 
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Wagenaar, 2010). De Oxford Dictionary definieert een trigger als "an event that is the 

cause of a particular action, process, or situation" (een gebeurtenis die de oorzaak is 

van een bepaalde actie, proces, of situatie). Wij definiëren triggerfactoren daarom als 

concrete gebeurtenissen (bijvoorbeeld incidenten, problemen, keuzes) die aanwijsbaar 

(verdere) (de-)radicalisering in gang zetten. 

2.3 Het triggerfactormodel van radicalisering 

In Figuur 2.1 zijn de verschillende aspecten van triggerfactoren, die we bespreken in 

dit hoofdstuk, samengevat in een model. Dit triggerfactormodel van radicalisering 

toont de vier verschillende fasen van het radicaliseringsproces (gevoeligheid, 

verkenning, lidmaatschap en actie) en de invloed van triggerfactoren op dat proces. 

Het model maakt onderscheid tussen verschillende niveaus waarop triggerfactoren 

zich kunnen voordoen. Daarnaast maakt het model een onderscheid tussen kenmerken 

van het individu waaronder de typologie, het geslacht, de leeftijd, en opleiding. 

Hieronder gaan we op deze verschillende termen in. 

Figuur 2.1 

Het triggerfactormodel van radicalisering: het radicaliseringsproces schematisch 

weergegeven met de invloed van de triggerfactoren op micro- (individueel), meso- 

(groep), en macro-niveau (maatschappelijk, internationaal); en kenmerken van het 

individu: typologie (identiteitszoeker / rechtvaardigheidszoeker / zingevingszoeker / 

sensatiezoeker), geslacht, leeftijd, en opleiding. 
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