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 #radicalisme #extremisme #terrorisme / Benyaich, Bilal. - Leuven: Van 
Halewyck, 2015. - 86 p.. - ISBN: 978-94-6131-389-8: 9,90 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 8.2 radi  

In dit essay analyseert politicoloog Bilal Benyaich de achtergrond van het 
islamitisch radicalisme en extremisme bij ons. Hij geeft aan wie de Syriëstrijders 
zijn, welke profielen we kunnen onderscheiden en wat hen drijft. Ook wordt het 
beleid van de federale regering en van de gemeenschappen en gewesten 
kritisch tegen het licht gehouden. 

 

 

 Désamorcer l'islam radical : ces dérives sectaires qui défigurent l'islam / 
Bouzar, Dounia. – ISBN:  978-2-7082-4264-7 - Paris : Les éditions de l'atelier, 
2014. - 221 p. 
Vindplaats Antwerpen: ge 08.2 desa 

Dounia Bouzar analyseert hoe de radicale islam de religie hanteert als een 
breuk en afscheiding met de rest van de samenleving(en). Ze wijst hoe de 
radicalisering o.a. steunt op een proces van sektevorming zoals het 
wegvegen van de individuele identiteiten, het creëren van de illusie tot een 
heilige groep uitverkorenen te behoren, het aanbieden van een virtuele 
ruimte voor jongeren die nergens bijhoren. Bouzar benadrukt wat volgens 
haar de stille meerderheid van moslims denken. Zij geeft sleutels om de 

standpunten van zowel antimoslims als radicale moslims te ontkrachten. Zij biedt een aantal 
handvatten voor praktische situaties (maaltijden, ramadan, hoofddoek, man/vrouw relaties). Hoe 
eenheid met diversiteit creëren op basis van de theorie van de grootste gemene deler. Bouzar is 
antropologe van de religieuze feiten en expert in discriminatie bij de Raad van Europa. 

 

Moslims en niet-moslims in Brussel : tussen spanningen en wederzijdse 
aanpassingen / Maréchal, Brigitte; Boquet, Célestine; Dasetto, Felice. - 
Brussel: Koning Boudewijnstichting, 2014. - 100 p.: 0,00 EUR  
URL: http://goo.gl/N0fLkX   
Vindplaats Antwerpen: ge 08.2 mosl  

Het debat rond het succes of de mislukking van de integratie van migranten 
wordt sterk beïnvloed door de perceptie rond de moslimgemeenschap in 
ons land. Bepaalde kwesties worden acuter met de dag: de toename van 
levensbeschouwelijke tekens in het algemeen en in het bijzonder vanuit de 
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Islam en dit in het onderwijs, in jeugdhuizen, op de werkvloer. Acht jaar na de publicatie van het 
rapport 'Moslims en niet-moslims. Knelpunten in de dialoog' (2006) wenste de Stichting een nieuwe 
blik te werpen op de relaties en wederzijdse kijk tussen moslims en niet-moslims in Brussel. De 
onderzoekers van het Centre interdisciplinaire d'études de l'islam dans le monde contemporain 
(CISMOC-UCL) hebben zich, zonder taboe, verdiept in vragen die de bron vormen voor reële of 
mogelijke conflicten, en dit vanuit de wens om een gezonde en constructieve dialoog te voeren. Dit 
onderzoek richtte zich in het bijzonder op de relaties in scholen, bedrijven en verenigingen maar ook 
op intermenselijk vlak. De resultaten wijzen op de moeilijkheden om vreedzame relaties op te 
bouwen, en op het wederzijds gevoel van onbehagen. Deze publicatie vormt de synthese van de 
voornaamste onderzoeksresultaten.  

 

 Eilanden in een zee van ongeloof : het verzet van activistische da'wa-
netwerken in België, Nederland en Duitsland [samenvatting] / de Koning, 
Martijn; Becker, Carmen; Roex, Ineke; Aarns, Pim. - Nijmegen: Radboud 
Universiteit, 2014. - 11 p.. - (IMES Rapportenreeks) 
URL: http://goo.gl/rvsgT4   
Vindplaats Antwerpen: ge 08.2 eila  

Dit rapport richt zich op het activisme van de aanhangers van 
Sharia4Belgium, Sharia4Holland, Die Wahre Religion, het Pierre-Vogel-
netwerk, Millatu Ibrahim (en haar opvolger Tauhid Germany), Behind Bars 
en Straat Dawah. De centrale vraag is hoe het activisme van de activistische 
da'wa-netwerken in de periode 2009-2013 zich verhoudt tot de aandacht 

en de praktijken van overheid en media.  

 

De invloed van Syriëgangers op antiradicaliseringsstrategieën : een onderzoek naar de aanpak van 
islamitisch radicalisme op gemeentelijk niveau in Vlaanderen / Vandenbroeck, Silke. - Utrecht: 
Universiteit Utrecht, 2014. 
URL: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/297473   
Vindplaats Antwerpen: ge 11 invl  
 
Naar aanleiding van de gebeurtenissen van 9/11, de aanslagen in Madrid (2004) en Londen (2005) en 
de maatschappelijke onrust die daarna ontstond, omtrent groepen in de samenleving die 
radicaliseren, zijn er in België antiradicaliseringsstrategieën ontwikkeld. Recentelijk is hier, door de 
opkomst van de zogenaamde Syriëgangers en hun sympathisanten, hernieuwde aandacht voor. In 
deze scriptie zal onderzocht worden in welke mate het antiradicaliseringsbeleid zich, met het oog op 
deze recentelijke gebeurtenissen, ontwikkeld heeft in België en hoe dit zich in de praktijk uitzet in de 
Vlaamse gemeenten Antwerpen, Mechelen, Maaseik en Vilvoorde.  

 

Preventie van radicalisering in België / Noppe, Jannie; Ponsaers, Paul; 
Verhage, Antoinette; De Ruyver, Brice; Easton, Marleen. - Antwerpen: Maklu, 
2011. - 186 p.. - ISBN: 978-90-466-0401-4: 29,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 01 prev 

In opdracht van de FOD Binnenlandse Zaken voerde de onderzoeksgroep 
Governance of Security (UGent/ Hogent) een onderzoek naar signalen en 
triggers die vroegtijdig kunnen wijzen op een proces van radicalisering. In dit 
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boek worden de resultaten weergegeven van dit onderzoek, dat als één van de eerste empirische 
onderzoeken in België ingaat op het fenomeen radicalisering en de processen en mechanismen die 
hiermee gepaard gaan.  

 

Polarisatie : bedreigend en verrijkend / van den Berg, Marguerite; 
Dommering, Egbert; De Dreu, Carsten K.W.. - Amsterdam: SWP, 2009. - 255 
p.. - ISBN: 978-90-8850-013-8: 19,90 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 02.4 pola  

Polarisatie staat volop in de belangstelling. In media, politiek en op straat leidt 
het aanscherpen van tegenstellingen tot heftige emoties. Sommigen duiden 
polarisatie negatief: het is slecht voor de sociale cohesie en de democratie. 
Anderen pleiten juist voor meer polarisatie omdat dit het inhoudelijke debat 
bevordert. In deze bundel belichten auteurs van uiteenlopende disciplines 
oorzaken en gevolgen van polarisatie. In heldere essays gaan ze in op onder 

meer de volgende vragen: Welke historische voorbeelden van polarisatie verschaffen nieuwe 
inzichten? Wat leren psychologische, sociologische en politicologische inzichten ons over 
polariseren? Hoe denken klassieke en hedendaagse filosofen over nut en gevaar van polarisatie? En 
hoe kunnen we in onze huidige samenleving het beste omgaan met polarisatie?  

 
 Idealen op drift : een pedagogische kijk op radicaliserende jongeren / van 
San, Marion; Sieckelinck, Stijn; de Winter, Micha. - Den Haag: Boom Lemma, 
2010. - 104 p. - ISBN: 978-90-5931-560-0: 17,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 05.1 idea  
 
'Idealen op drift' onderzoekt radicalisme bij jongeren vanuit een pedagogisch 
perspectief. Het rapport biedt aan de hand van vijf typerende casussen inzicht 
in de rol en problemen van opvoeders, hulpverleners en onderwijsgevenden 
die te maken hebben met jongeren met extreme idealen. Het geeft inzicht in 
de pedagogische condities voor de ontwikkeling van extreme idealen en biedt 
aanknopingspunten voor de ontwikkeling van preventieve maatregelen. 

 

Religious identity development of orthoprax Muslim adolescents in the Netherlands [Nederlandse 
samenvatting] / Visser-Vogel, Elsbeth. - Utrecht: Universiteit Utrecht, 2015. - 223 p.. - ISBN: 
9789462286245 
URL: http://goo.gl/643hXH    
Vindplaats Antwerpen: ge 05.1 reli  

Dit onderzoek is gebaseerd op diepte-interviews met tien voormalige leerlingen van de islamitische 
school voor voortgezet onderwijs Ibn Ghaldoun. Ze sprak met hen over hun religieuze ontwikkeling 
en hun plaats in de Nederlandse samenleving. Volgens de jongeren hebben hun ouders veel invloed 
gehad op hun persoonlijke ontwikkeling, maar voor hun religieuze ontwikkeling zijn docenten en 
religieuze leiders binnen islamitische organisaties belangrijker. Visser denkt dat dat komt doordat het 
kennisniveau van veel ouders beperkt is, terwijl kennis voor strenggelovige jongeren juist een 
belangrijke bron is voor de ontwikkeling van hun religieuze identiteit. Hoewel de jongeren via hun 
baan, studie of vriendenkring volop participeren in de Nederlandse samenleving, voelen ze zich er 
niet mee verbonden, stelt Visser. Ze signaleert dat het goed mogelijk is participatie in de samenleving 
te combineren met een streven naar segregatie van de eigen geloofsgroep.  
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Djellaba, baard en eieren? Jongerenwerkers en het herkennen van en 
omgaan met radicaliserende moslimjongeren / van Luijt, Eric. - Tilburg: 
Universiteit van Tilburg, 2007. - 35+3+8+17 p., met: literatuurlijst 
Vindplaats Antwerpen: ge 05.2 djel  

Het doel van deze studie was om te onderzoeken hoe de ondersteuning aan 
jongerenwerkers bij radicalisering bij moslimjongeren verbeterd kan worden. 
Adviesorganisatie Palet ontving geluiden vanuit de jongerenwerkers dat zij 
veel problemen hadden met het herkennen van en omgaan met 
radicalisering bij moslimjongeren. Daarom is in deze studie geïnventariseerd 
wat jongerenwerkers onder radicalisme en radicalisering verstaan, hoe zij 
daarmee omgaan wanneer zij ermee geconfronteerd worden en wat zij van 

de ondersteuning vinden zoals die nu is en wat er verbeterd kan worden. Daartoe zijn vijf 
jongerenwerkers geïnterviewd en hebben daarna 42 jongerenwerkers een survey ingevuld.  

 

Kennissynthese preventie van polarisatie en radicalisering in de jeugdsector / COT Instituut voor 
Veiligheids- en Crisismanagement. - Den Haag: COT, 2010. - 51 p. 
Vindplaats Antwerpen: ge 05.2 kenn  

Neerslag van een inventariserend onderzoek naar beschikbare beleidsmatige, wetenschappelijke en 
praktische kennis en inzichten ten aanzien van de preventie van polarisatie en radicalisering binnen 
de jeugdsector in Nederland. Centrale vraag in dit onderzoek was: Wat zijn de mogelijkheden voor 
preventie van polarisatie en radicalisering onder migrantenjeugd door professionals in de 
jeugdsector?  

 
Radicalisering en identiteit : radicale rechtse en moslimjongeren vergeleken 
/ Gielen, Amy-Jane. - Amsterdam: Aksant, 2008. - 140 p.. - ISBN: 978-90-5260-
301-8: 19,90 euro  
Vindplaats Antwerpen: ge 05.2 radi  

De zoektocht naar een eigen identiteit speelt zowel bij radicaal-rechtse als bij 
radicale moslimjongeren een centrale rol in het radicaliseringsproces. Om 
radicale rechtse en moslimjongeren te kunnen vergelijken, voerde Gielen 
onder andere gesprekken met gedetineerde rechts-radicalen die de 
Nederlandse rechtsstaat verwerpen en dromen van een groot blank rijk met 
een nationaal-socialistische dictator. Zij pleit in haar boek voor een breed 

preventiemodel. Dat ondersteunt ze onder andere met evaluaties uit het Slotervaartse 
antiradicaliseringsprogramma, waar orthodoxe moslimjongeren in gesprek gingen met vrijzinnige 
christenen en socratische gesprekken tussen de Slotervaartse jongerenimam en moslimjongeren een 
laagdrempelig alternatief vormden voor salafistische lezingen.  
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La métamorphose opérée chez le jeune par les nouveaux discours terroristes : recherche-action sur 
la mutation du processus d'endoctrinement et d'embrigadement dans l'islam radical / Bouzar, 
Dounia; Caupenne, Christophe; Valsan, Sulayman. - Parijs: CPDSI, 2014. - 91 p. 
URL: http://www.bouzar-expertises.fr/metamorphose   
Vindplaats Antwerpen: ge 05.3 meta  

Hoe geraken Franse jongeren vervreemd van hun omgeving en hoe radicaliseren ze zodanig dat ze 
naar Syrië vertrekken in naam van een extremistische interpretatie van de islam? Dit rapport van de 
Franse experte Dounia Bouzar stelt een profiel op van de jongeren en toont elementen uit het 
indoctrineringsproces dat ze hebben doorlopen. Het rapport is gebaseerd op interviews met 160 
families die CPDSI contacteerden voor hulp en bijstand uit bezorgdheid voor een familielid. Het 
onderzoek wijst erop dat het merendeel van deze geradicaliseerde jongeren uit niet-gelovige 
middenklassegezinnen komt waarbij ook de grootouders Frans zijn. De rekrutering verloopt 
hoofdzakelijk via het internet. Binnen deze subcultuur op internet wordt er gebruik gemaakt van 
samenzweringstheorieën en referenties naar de populaire cultuur. Verhalen over naastenliefde en 
heldendom spelen in op de onzekerheid en zoektocht naar een identiteit door jongeren.  

 

Polarisatie en radicalisering : de onderbouwing van sociale interventies 
getoetst / Lub, Vasco; de Groot, Nada; Schaafsma, Juliette. - Utrecht: 
MOVISIE, 2011. - 106 p.. - ISBN: 978-90-8869-067-9: 14,71 EUR  
URL: https://www.movisie.nl/publicaties/polarisatie-radicalisering    
Vindplaats Antwerpen: ge 05.4 pola  

In hoeverre wordt de onderbouwing van sociale interventies op het terrein 
van polarisatie en radicalisering gestaafd door wetenschappelijk bewijs en 
welke succes- en faalfactoren in de aanpak van polarisatie en radicalisering 
kunnen worden geïdentificeerd? In dit rapport worden vier methodische 
grondslagen van interventies getoetst: de systeembenadering; 
peermethoden; overbruggend contact; weerstandsversterking.  

 

Aanpak van radicalisme : een psychologische analyse / de Wolf, Arjan; 
Doosje, Bertjan. - Amsterdam: Stichting Welzijns Publikaties (SWP), 2010. - 
215 p.. - ISBN: 978-90-6665-992-6: 19,90 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 08.1 aanp  

Dit boek beschrijft stapsgewijs hoe het proces van radicalisering zich op dit 
moment in Nederland voltrekt. Dit proces is tevens het uitgangspunt voor de 
beschreven manieren van aanpak. Zo wordt het duidelijk op welk moment 
welke interventies gehanteerd kunnen worden, zodat deradicalisering 
plaatsvindt. Dit boek leert een ieder om radicalisering in Nederland te 
herkennen, leert bestuurders om hun beleid met betrekking tot dit thema te 

optimaliseren en leert docenten, politieambtenaren, sociaal pedagogen en jeugdwerkers hoe om te 
gaan met deze problematiek.  
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Faith-based radicalism : christianity, islam and judaism between contructive 
activism and destructive fanaticism / Timmerman, Christiane; Hutsebaut, 
Dirk; Mels, Sara ; et al.. - Brussel: P.I.E. Peter Lang, 2007. - 309 p.. - (Gods, 
Humans and Religions; 10). - ISBN: 978-90-5201-050-2: 35,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 08.1 fait  

In september 2005 organiseerde UCSIA een internationale zomercursus over 
Faith-based Radicalism: Christianity, Islam and Judaism between Constructive 
Activism and Destructive Fanaticism. UCSIA bundelde de belangrijkste 
bijdragen in deze Engelstalige academische publicatie. In het Westen wordt 
religieus radicalisme bijna onmiddellijk geassocieerd met islamextremisme: 

terroristische aanvallen op Westerse machtssymbolen, zelfmoordterroristen in het Midden-Oosten, 
Tsjetsjenië en Irak. Maar er zijn ook vele voorbeelden van christelijk en joods religieus radicalisme. 
Terwijl de dagelijkse mediaberichtgeving enkel aandacht heeft voor de spectaculaire en 
gewelddadige voorbeelden van religieus radicalisme, is het belangrijk te beseffen dat religie ook 
allerlei vormen van gemeenschapsopbouw en politieke hervormingen kan motiveren. UCSIA wenst 
met deze publicatie aandacht te besteden aan de ambigue relatie tussen geweld en religie. De 
thematiek wordt hier onderzocht in de specifieke Europese context. Het boek geeft een overzicht van 
de theologische en psychologische mechanismen aan het werk en van de sociale, politieke en 
economische motivering die religieus radicalisme kunnen verklaren.  

 

 Radicaal, orthodox of extremist? Achtergrondinformatie over 
radicalisering en polarisatie / Arts, Lisa; Butter, Ewoud. - Amsterdam: ACB 
Kenniscentrum, 2009. - 122 p. 
URL: https://goo.gl/IDV3L9  
Vindplaats Antwerpen: ge 08.1 radi  

Dit rapport is het verslag van een verkennend onderzoek naar de theorieën 
en methodieken die worden ontwikkeld om vormen van radicalisering en in 
mindere mate polarisatie tegen te gaan. Hierbij ligt het accent op 
islamitische vormen van radicalisering, maar er is ook aandacht voor 
extreemrechts. In deel 1 wordt ingegaan op definities en achtergronden. In 
deel 2 wordt aandacht besteed aan het beleid in Nederland. Deel 3 belicht 

de aanpak van radicalisering in Frankrijk, Marokko en Groot-Brittannië.  

 

Beheersen van moslimradicalisering : handreiking voor beleid en praktijk / 
[s.n.]. - Antwerpen: Stad Antwerpen, 2013. - 42 p. 
URL: http://goo.gl/tAfQtq    
Vindplaats Antwerpen: ge 08.2 behe  

In het voorjaar van 2013 werden een aantal steden geconfronteerd met het 
vertrek van jongeren en jongvolwassenen om te gaan strijden in Syrië. De 
burgemeesters van Antwerpen, Vilvoorde, Mechelen en later ook Maaseik 
besloten samen een aantal concrete acties uit te werken, waaronder de 
uitgave en verspreiding van deze brochure rond preventie van radicalisering. 
Ze is bedoeld voor schooldirecteurs, leerkrachten, politiediensten, 
middenveldorganisaties, arbeidsbemiddelaars, sportclubs, jeugdverenigingen 

en welzijnsinstanties om hen te ondersteunen in de aanpak van moslimradicalisering bij jongeren.  
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Hedendaags radicalisme : verklaringen en aanpak / Harchaoui, Sadik. - 
Apeldoorn: Het Spinhuis, 2006. - 234 p.. - ISBN: 978-90-5589-277-8: 23,50 
EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 08.2 hede  

Diverse wetenschappers benaderen in deze bundel op initiatief van Forum, 
het instituut voor multiculturele ontwikkeling, het complexe verschijnsel van 
hedendaags radicalisme, de oorzaken, kenmerken en effecten daarvan en 
doen voorstellen voor een mogelijke aanpak ervan. Ook de reactie van het 
rechtssysteem, het effect van de berichtgeving door media over de politieke 
islam, het ontstaan van religieuze en sektarische en terroristische 

bewegingen en de rol van internet in het opbouwen van lokale en mondiale jihadistische netwerken 
wordt belicht. Ook de veranderde oriëntatie van extreemrechts in Nederland wordt niet vergeten.  

 

 Islam en radicalisme bij Marokkanen in Brussel / Benyaich, Bilal; Omar, 
Zibar. - Kessel-Lo: Van Halewyck, 2013. - 206 p.. - ISBN: 978-94-6131-004-0: 
17,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 08.2 isla  

Brussel heeft een omvangrijke islamitische populatie, waarvan de 
meerderheid van Marokkaanse origine is. Wie zijn deze Brusselse moslims en 
hoe beleven zij de islam? Benyaich toont hoe de sjiitisering toeneemt en de 
islamiseringspolitiek van de Golfstaten bijdraagt aan de groeiende roep om 
een 'zuivere islam'.  

 

Leven als de profeet in Nederland : over de salafi-beweging en democratie 
/ Roex, Ineke. - Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013. - 336 p.. - 
ISBN: 978-90-8964-578-4: 19,95 EUR  
URL: http://dare.uva.nl/record/444335   
Vindplaats Antwerpen: ge 08.2 leve  

De salafi-beweging in Nederland wordt sterk in de gaten gehouden door de 
media, politiek en inlichtingendiensten. Iedereen heeft een mening over 
deze streng orthodoxe islamitische stroming met haar opvallende 
verschijningsvormen en controversiële opvattingen. Weinig mensen nemen 
echter de moeite om zelf de salafi's te leren kennen. Voor dit boek verrichtte 
Ineke Roex intensief antropologisch veldwerk in en rondom salafistische 

organisaties in Nederland. Door zich helemaal onder te dompelen in de beweging bevindt Roex zich 
in een unieke positie om de beweging van binnenuit te begrijpen en beschrijven. Roex analyseert de 
condities en belemmeringen om uit de beweging te stappen en komt zo tot een interessante nieuwe 
conclusie over de manier waarop de salafi-beweging tegenover de autonomie van het individu staat. 
Hierdoor kan Roex breken met bestaande vooroordelen rond de beweging en op gedetailleerde wijze 
laten zien dat de salafi-beweging het niet per definitie slecht voor heeft met de democratie. 'Leven 
als de profeet in Nederland' biedt een rijke beschrijving van de organisatievormen, religieuze 
disciplinering, politieke opvattingen en participatievormen binnen de beweging. Ineke Roex is 
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antropoloog en werkzaam als onderzoeker en docent aan de afdeling politicologie van de Universiteit 
van Amsterdam  

 

Salafi-jihadi's in Amsterdam : portretten / Slootman, Marieke; Tillie, Jean; 
Buijs, Frank; et al.. - Amsterdam: Aksant, 2009. - 51 p.. - (Religie en 
Samenleving). - ISBN: 978-90-5260-329-2: 9,90 euro  
Vindplaats Antwerpen: ge 08.2 sala  
Waarom kiezen sommige jongeren voor een radicale invulling van de islam? 
Deze uitgave geeft antwoord op deze vraag aan de hand van een portret van 
twaalf salafi-jihadi's in Amsterdam. Het onderzoek verbindt op uitzonderlijke 
wijze een kwantitatieve analyse van radicaliseringsprocessen met veldwerk 
onder salafi-jihadi jongeren in Amsterdam. De auteurs laten zien dat deze 
jongeren niet handelen vanuit een irrationele, onverklaarbare religieuze 
drang, maar vanuit behoeften die te maken hebben met hun persoonlijke en 

maatschappelijke omstandigheden.  

 

Salafisme : utopische idealen in een weerbarstige praktijk / de Koning, 
Martijn; Wagemakers, Joas; Becker, Carmen. - Almere: Parthenon, 2014. - 
262 p.. - ISBN: 978-90-79578-50-4: 29,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 08.2 sala  

Wat is salafisme eigenlijk? Waar komt het vandaan en hoe verspreide het 
zich naar Nederland? Hoe wordt de islam door salafistische moslims 
beleefd en gepraktiseerd op internet? Welke doctrines en praktijken zijn 
kenmerkend voor moslims die zich bekennen tot deze beweging? In dit 
boek brengen drie experts historische, islamologische en antropologische 
kennis bij elkaar over salafisme in het Midden-Oosten en Europa: van haar 

vroege ontstaansgeschiedenis tot aan de hedendaagse debatten en praktijken. Met een uitgebreide 
beschrijving van de situatie in Nederland, en voorzien van een verhelderende woordenlijst, naam- en 
zaakregister.  

 

Strijders op sandalen : Sharia4Belgium&Holland, een inventarisatie / van 
San, Marion. - Utrecht: FORUM, 2013. - 64 p.. - ISBN: 978-90-5714-181-2: 
8,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 08.2 stri  

Criminologe Marion Van San geeft in deze beknopte publicatie een overzicht 
van de bekende feiten over de radicale moslimgroeperingen Sharia4Belgium 
en Sharia4Holland. Een aantal incidenten tussen 2010 en 2012 waarbij deze 
organisaties betrokken waren kregen veel aandacht in de pers.  

 

 

 

De a e l i g kan m men e l n e  wo den ee g ge en
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Strijders van eigen bodem : radicale en democratische moslims in Nederland 
/ Buijs, Frank; Demant, Froukje; Hamdy, Atef. - Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2006. - 303 p., met: literatuurlijst. - ISBN: 90-5356-916-2: 
25,08 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 08.2 stri  

In Strijders van eigen bodem komen zowel radicale als democratisch actieve 
moslimjongeren aan het woord over hun opvattingen, politieke keuzes en 
over de islam, democratie en geweld. Deze studie beschrijft de invloed van 
maatschappelijke factoren als achterstand en buitensluiting op het proces van 
radicalisering. De auteurs analyseren de bijzondere positie van de tweede 

generatie moslimjongeren, ontleden de aantrekkingskracht en het gevaar van het extremistische 
gedachtegoed maar benadrukken ook hoe het pad naar radicalisering niet hoeft door te lopen in een 
pad naar extremisme.  

 

Islamofobie en discriminatie / Van der Valk, Ineke. - Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2012. - 158 p.. - ISBN: 978-90-8555-058-7: 19,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 10 isla  

Wat is islamofobie precies? Wat zijn de aard en achtergronden van dit 
verschijnsel? Hoe ontstaan negatieve gevoelens jegens moslims? Waar vinden 
uitingen van geweld plaats? Op deze vragen wordt in dit boek ingegaan. 
Onderzoeker Van der Valk laat zien hoe deze ideologie in de loop der tijd een 
steeds krachtigere politieke vertaling heeft gevonden; na de uitlatingen van 
VVD-politicus Bolkestein, Fortuyn en Hirsi Ali tenslotte het verhaal van Wilders 
en de PVV waarin islamofobie een centrale plaats inneemt.  

 

De nieuwe religieuze intolerantie : een uitweg uit de politiek van de angst / 
Nussbaum, Martha. - Amsterdam: Ambo, 2013. - 320 p.. - ISBN: 978-90-263-
2640-0: 24,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 10 nieu  

Hoe komt het dat sommige kranten de moord op 77 Noren toeschreven aan 
islamitische extremisten, totdat duidelijk werd dat een rechtse terrorist de 
dader was? Waarom werden in Zwitserland, een land van vier minaretten, 
middels een referendum deze bouwwerken verboden? Hoe kan het dat het 
plan voor een cultureel centrum voor moslims op Manhattan leidde tot een 
verhit politiek debat in de Verenigde Staten? In haar nieuwe boek analyseert 

Martha Nussbaum een groot aantal voorbeelden van intolerantie ten opzichte van religieuze 
minderheden en dan met name ten opzichte van moslims. Ze laat zien dat in al deze gevallen angst 
voor het andere en onbekende een belangrijke drijfveer is. Geïnspireerd door de filosofie, 
geschiedenis en literatuur formuleert zij een uitweg uit de greep van de angst. Respect voor 
andermans gewetensvrijheid is daarbij van cruciaal belang, en de bereidheid anderen te gunnen wat 
we voor onszelf verlangen.  
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Engaging with violent Islamic extremism : local policies in western European 
cities / Vermeulen, Floris; Bovenkerk, Frank. - Den Haag: Boom, 2012. - 205 p.. - 
ISBN: 978-94-90947-57-6: 24,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 11 enga  

In 'Engaging with Violent Islamic Extremism' onderzochten Bovenkerk en 
Vermeulen hoe de samenwerking met islamitische organisaties is vormgegeven 
in het kader van het radicaliseringsbeleid van vijf grote Europese steden: 
Londen, Berlijn, Amsterdam, Antwerpen en Parijs. Welke dilemma's spelen er 
rondom de samenwerking tussen deze steden en lokale islamitische 
organisaties, en wat kunnen we ervan leren? Door sterke en zwakke punten 

aan te wijzen van de verschillende benaderingen verschaffen de auteurs een palet aan beleidsopties 
en overwegingen, die van belang zijn voor iedere reflectie op het wat, hoe en waarom van anti-
radicaliseringsbeleid.  

 

 Theater van de angst : de strijd tegen terrorisme in Nederland, Duitsland, 
Italië en Amerika / De Graaf, Beatrice. - Amsterdam: Boom, 2010. - 394 p.. - 
ISBN: 978-90-8506-810-5: 28,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 11 thea  

Dit onderzoek van Beatrice De Graaf - verbonden aan het Nederlandse 
Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme - analyseert het beleid op het 
vlak van terrorismebestrijding in de jaren 70 in vier landen: Nederland, 
Duitsland, Italië en Amerika. De Nederlandse aanpak werd gekenmerkt door 
terughoudendheid. In Duitsland, Italië en de Verenigde Staten was er sprake 
van een grootschalige mobilisering. Deze studie besluit dat een keuze voor 

'punctuele misdaadbestrijding', terughoudend taalgebruik en een zekere mate van geheimhouding 
de beste resultaten opleverden voor het herstel van de maatschappelijke vrede. Een beleid dat 
gebruik maakt van een retoriek die oproept tot een 'war on terror' blijkt eerder contraproductief. De 
auteur maakt ook expliciet de link met de actualiteit en stelt dat dit onderzoek het huidige beleid ten 
aanzien van terrorisme, 'radicalisering' en extremisme kan inspireren.  

 

Polarisatie en radicalisering bij jongeren : vragen en antwoorden ten behoeve van professionals, 
werkzaam in eerstelijnsorganisaties en in het onderwijs / Wienke, Daan; Ramadan, Omar. - Utrecht: 
NJI, 2011. - [26] p. 
URL: http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Polarisatie-en-radicalisering-bij-jongeren.html   
Vindplaats Antwerpen: ge 8.2 pola  

Deze tien documenten gaan in op hoe instellingen uit onderwijs, jeugdzorg en welzijn kunnen 
omgaan met polarisatie en radicalisering. De volgende onderwerpen komen aan bod: de betekenis 
van polarisatie en radicalisering en de verhouding tussen beide; het verschil tussen de begrippen 
radicalisering, activisme en extremisme; het ontstaan van radicalisering; herkenning en duiding van 
radicalisering; de confrontatie met polarisatie of radicalisering en handelingsperspectieven; 
samenwerking; conflicten rond religie; de actualiteit; symbolen, uitingen en organisaties. Er wordt 
regelmatig verwezen naar andere literatuur voor wie meer wil weten over een bepaald onderwerp.  
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Puberaal, lastig of radicaliserend? Grensoverschrijdend gedrag van 
jongeren in het onderwijs / Spee, Ine; Reitsma, Maartje. - 's-Hertogenbosch: 
KPC Groep, 2010. - 44 p.: 9,43 EUR  
URL: http://www.kpcgroep.nl/~/Media/Files/Publicaties/Puberaal.ashx   
Vindplaats Antwerpen: ro 1 pube  

Grensverkennend gedrag is onlosmakelijk verbonden met de puberteit en 
adolescentie. Grensoverschrijdend gedrag daarentegen kan leiden tot 
onveilige situaties en zelfs de ontwikkeling van een jongere bedreigen. Deze 
publicatie bespreekt de soms moeilijk te herkennen scheidingslijn tussen wat 
nog functioneel pubergedrag is en wat risicovol gedrag is, wat mogelijk kan 

leiden tot radicalisering of polarisatie. Puberaal, lastig of radicaliserend? biedt praktische handvatten 
aan middelbare scholen die geïnteresseerd zijn in de problematiek rond jongeren die mogelijk 
extremistisch of radicaliserend gedrag vertonen en die enigszins toegerust willen zijn om dit gedrag 
tijdig te signaleren, te duiden, zo mogelijk daarop in te spelen en eventueel door te verwijzen. De 
publicatie geeft een aantal stappen die een school kan zetten wanneer een jongere of een groep 
jongeren daadwerkelijk grenzen overschrijdt: de dialoog zoeken, de juiste keuze van de persoon die 
het gesprek aangaat, beoordelen van het gedrag op een aantal punten en vervolgens handelen. Ook 
de organisatie van de interne en externe zorgstructuur moet hierbij helder zijn. Tot slot wordt 
ingegaan op de preventieve rol van de school om polarisatie en radicalisering te voorkomen. 
Aangrijpingspunten zijn hierbij: het bevorderen van sociale integratie, het vergroten van de 
weerbaarheid en de juiste dialoog tussen volwassenen en jongeren.  

 

 Sociaal werk en politie: een moeilijke ontmoeting? / Van Steenberghe, Tijs; 
Reynaert, Didier; Roose, Rudi; Easton, Marleen. - Brussel: Politeia, 2014. - 92 
p.. - ISBN: 978-2-509-02247-9: 24,95 EUR Vindplaats Antwerpen: ge 06.1 soci  

Veiligheid en welzijn zijn in onze maatschappij sterk met elkaar verweven. Een 
goede samenwerking tussen politie en sociaal werk is daarom absoluut 
noodzakelijk. Het boek 'Sociaal werk en politie: een moeilijke ontmoeting?' 
verdiept zich in het gemeenschappelijk werkveld en tracht met praktijkgericht 
onderzoek de samenwerking tussen beide beroepsgroepen in kaart te 
brengen. 


