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Voorwoord 

Zeven jaar geleden, tijdens een college in de bachelor van Humanistiek vertelde Abdelilah 

Ljamai over zijn deradicaliseringswerk en dit is mij altijd bijgebleven, ik vond dit erg 

indrukwekkend en interessant. Wat zou ik graag willen weten wat er in iemand omgaat die 

radicaliseert en besluit zich bij een terroristische groepering te voegen. Dat is ook de 

aanleiding voor deze masterscriptie, waarmee ik mijn master Humanistiek afsluit. Ik vond het 

een lastig proces, omdat het zo makkelijk is om af te dwalen naar allerlei bijzaken, want 

radicaliseren kan zo ontzettend breed opgevat worden. Hoe meer ik er over las, hoe 

complexer het fenomeen leek te worden. Daarnaast voelde ik de angst om iets verkeerds te 

zeggen, en de Islam in een verkeerd daglicht zou zetten. Hopelijk komt duidelijk naar voren 

dat islamitisch radicalisme net zo goed anti-islamitisch zou kunnen worden genoemd, gezien 

het vrij weinig te maken lijkt te hebben met de Islam als religie en het eerder als een soort 

afleiding, omhulsel of wapen wordt gebruikt. 

 Ik wil graag mijn begeleider Abdelilah Ljamai bedanken voor zijn vertrouwen, het 

meedenken, flexibiliteit en feedback. En mijn meelezer Caroline Suransky voor haar 

feedback en flexibiliteit wat betreft het nakijken. Ik hoop dat een interessante scriptie is 

geworden, ik heb er in ieder geval heel veel van geleerd. 



Samenvatting  

In deze scriptie onderzoek ik de rol van haat in het islamitisch radicaliseringsproces. Ik focus 

mij hierbij op het trappenhuismodel van Moghaddam, dit model wordt per verdieping 

uiteengezet, aangevuld met wetenschappelijke literatuur over radicalisering, radicale 

ideologieën, groepsdynamiek en identiteitsvorming. Uiteindelijk wordt het trappenhuismodel 

aangevuld met de duplex-theorie van haat van Sternberg om een breder begrip te krijgen van 

radicalisering onder moslims en welke rol haat hierin speelt. Er is namelijk nog weinig 

onderzoek gedaan naar de rol van haat in het radicaliseringsproces van moslims. Middels een 

sociaal-psychologisch literatuuronderzoek probeert deze scriptie inzicht te bieden in de 

psychologische processen van islamitische radicalisering, met een focus op de verschillende 

soorten haat en de verhalen die deze soorten haat genereren. In het onderzoek wordt de 

Nederlandse context meegenomen, met thema’s als islamofobie, groepsdynamiek en 

salafisme. Ook wordt geëxploreerd wat haat betekent voor radicale moslims en welke rol de 

doctrine Al-Wala’ Wal Bara’  hierin speelt. Het blijkt dat ideologie veel houvast kan bieden 

aan mensen die onzeker zijn over, of zich bedreigd voelen in, hun persoonlijke en collectieve 

identiteit. Daarnaast wordt geconcludeerd dat haatpropaganda een prominente rol speelt in 

het radicaliseringsproces en dat emoties leiden tot verschillende soorten haat in het 

islamitische radicalisering. 
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Hoofdstuk 1: Probleemstelling 

1.1 Inleiding  

Nederland is niet onbekend met terrorisme en politiek geweld, denk bijvoorbeeld aan de 

Molukse treinkaping en de moord op Theo van Gogh, maar tot nu toe is het terroristisch 

geweld vrij beperkt gebleven. Desondanks wordt er gesteld dat er reden is tot bezorgdheid 

voor meer geweld in de toekomst (Staub, 2011). Sinds ongeveer de eenentwintigste eeuw 

speelt er namelijk een vrij nieuwe soort dreiging, die van islamitische-fundamentalisten (Van 

der Pligt & Koomen, 2009). In Westerse landen is de dreiging van gewelddadige 

moslimextremisten de afgelopen twintig jaar toegenomen (Lyons-Padilla, Gelfand, 

Mirahmadi, Farooq & Van Egmond, 2015). Nederland staat in de bovenste helft van de 

Europese lijst alds het gaat om het aantal uitreizigers naar landen als Syrië of Irak (De Roy 

van Zuijdewijn, 2017; Van Bergen, Feddes, Doosje & Pels, 2015). In reactie op de omvang 

van dit fenomeen, is het dreigingsniveau voor terrorisme verhoogd van ‘beperkt’ naar 

‘aanzienlijk’, voornamelijk uit bezorgdheid over de terugkeer van mogelijk getraumatiseerde 

en goed getrainde militante buitenlandse strijders die mogelijk aanslagen plannen in West-

Europa (De Bie, De Poot & Van der Leun, 2015; Weggemans, Bakker & Grol, 2014; 

Bergema & Van San, 2017). Beleidsmakers zijn steeds vaker op zoek naar nieuwe 

interventiemethoden, met name om vertrek te voorkomen (De Bie, De Poot & Van der Leun, 

2015). Nu de Islamitische Staat (IS)  grondgebied verliest in het Midden-Oosten, zullen naar 1

verwachting vele Europese uitreizigers overwegen weer terug te keren naar hun vaderland 

(De Bont, Weggemans, Peters & Bakker, 2017). Echter ligt het risico niet alleen bij de 

terugkerende buitenlandse strijders, maar ook bij would-be strijders die gefrustreerd worden 

door de autoriteiten, en bij thuisblijvers die een aanzienlijk risico vormen voor de nationale 

veiligheid (Bergema & Van San, 2017). Het is dan ook niet verrassend dat het begrijpen van 

waarom mensen radicaliseren en besluiten zich bij terroristische groeperingen aan te sluiten, 

belangrijke vragen zijn geworden in de sociale en gedragswetenschappen (Doosje, Loseman 

& Van den Bos, 2013). 
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 Het radicaliseringsproces 

Terrorisme ontstaat niet uit het niets, er gaat bijna altijd een proces van radicalisering aan 

vooraf (Horgan, 2005). Hoewel radicalisering niet noodzakelijkerwijs tot terrorisme leidt, is 

dit een fase waarin veel kan worden gedaan om die mogelijkheid te voorkomen (Koomen & 

Van der Pligt, 2016). Radicalisering is een proces van relatieve verandering waarbij een 

persoon of een groep een ideologische transformatie ondergaat om politieke doelen te 

bereiken (Dalgaard-Nielsen, 2010; Ljamai, 2020), waarbij ook een proces van distantiëring 

tot de samenleving plaatsvindt, vanwege een groeiend wantrouwen richting het politieke en 

maatschappelijke systeem (Slootman & Tillie, 2006). Mensen raken steeds meer geïsoleerd 

en het nastreven van diepgaande radicale veranderingen in de samenleving kan leiden tot het 

verwerpen van democratische principes en mogelijk tot geweldspleging en terreurdaden 

(Khosrokhavar, 2021; Koomen & Van der Pligt, 2016; Ljamai, 2020). Het is dus een proces 

waarbij mensen in toenemende mate gemotiveerd raken om gewelddadige middelen te 

gebruiken tegen leden van een out-group  of symbolische doelen om gedragsverandering en 2

politieke doelen te bereiken (Doosje et al., 2016). 

 Bij moslims hangt het radicaliseringsproces samen met het politieke standpunt dat de 

Islam bedreigd wordt (Slootman & Tillie, 2006) en een fundamentalistische interpretatie van 

de Koran, waarbij de dynamiek van de heilige tekst wordt uitgesloten (Doosje et al., 2016; 

Ljamai, 2020). Volgens Ljamai (2020) betekent dit dat de Koranteksten over jihad of over 

relaties met niet-moslims een eenduidige en dwingende uitleg krijgen. “De islam voorziet de 

islamitische activist hoogstens van een taal, islamitisch jargon zo men wil, maar de wortels 

van zijn ideologie zijn vooral van politieke, maatschappelijke en historische aard” (Aarts & 

Keulen, 2001, p.11). Loza (2007) beschrijft dat er verschillende leerstellingen zijn die ten 

grondslag liggen aan het religieuze gedeelte van de terroristische ideologie, deze 

leerstellingen zijn ontleend aan de Koran, en worden, volgens sommige moslimgeleerden, 

verkeerd toegepast en uit hun historische en culturele context gehaald. Risico’s die hiermee 

samenhangen zijn geweld, zelfmoord en vervreemding van andere mensen. Dit heeft te 

maken met de jihadistische ideologie, die het gebruik van geweld ziet als een middel om 

radicale veranderingen in de samenleving te bewerkstelligen. Een belangrijk concept binnen 

 Vanwege een gebrek aan passende Nederlandse woorden gebruik ik de Engelse termen ‘in-group’ en 2

‘out-group’.

2



deze ideologie is het dogma van loyaliteit aan moslims en afwijzing van niet-moslims 

(Ljamai, 2020; Loza, 2007). Het is de plicht van iedere moslim om een heilige oorlog te 

voeren tegen de niet-gelovigen (Loza, 2007), dit is de meest extreme opvatting binnen het 

islamitisch radicalisme. Het islamitisch radicalisme vormt de basis van het huidige jihadisme 

(Buijs, Demant & Hamdy, 2006). Slootman en Tillie (2006) onderscheiden de Salafi-jihadi’s 

als stroming die het verval van de moslimwereld willen stoppen, dit kan alleen met een 

islamitische staat en daarom is de gewelddadige jihad overal volgens hen, dus ook in 

Nederland. 

 Voorgaand onderzoek  

Vanuit diverse perspectieven is er onderzoek gedaan naar islamitische radicalisering, wat 

heeft geleid tot allerlei verschillende verklaringen voor het bestaan en de groei van 

radicalisme en terrorisme onder moslims. Opvallend is dat uit eerder onderzoek is gebleken 

dat ‘de terrorist’ qua psychopathologie niet afwijkt van de gewone bevolking; er is geen 

duidelijk psychologisch profiel gevonden die ‘de terrorist’ zou kunnen typeren (Doosje et al., 

2016; Kizilhan & Steger, 2021; Koomen & Van der Pligt, 2016; Loza, 2007; Silke, 2003). 

Volgens de psycholoog Fathali Moghaddam (2005) is in voorgaand onderzoek bewezen dat 

absolute materiële condities geen verband houden met terrorisme. Er is ook veel onderzoek 

geweest naar de achtergronden van geradicaliseerde moslims en die bleken relatief divers te 

zijn (De Bie, De Poot & Van der Leun, 2015). De meeste onderzoeken focussen zich op het 

sociaal-politieke, het culturele of op bepaalde structurele aspecten zoals armoede (Rice, 

2009). Er is beperkte aandacht besteed aan onderzoek naar de raakvlakken tussen emoties en 

de oorzaken van terrorisme, terwijl wel gebleken is dat verschillende negatieve emoties 

kunnen samenhangen met radicalisering: vele geradicaliseerde individuen blijken gevoelens 

van woede en haat te hebben (Koomen & Van der Pligt, 2016). Bovendien is uit de achttien 

interviews die Ljamai (2020) hield met moslimjongeren in Amsterdam, gebleken dat twaalf 

van hen leven met een sterke angst om overheerst te worden door wraak- en haat-gedachten. 

Daarnaast worstelen zij met paradoxale emoties: emoties van haat richting de westerse 

samenleving en angst dat zij niet langer de baas zullen zijn over zichzelf. Deze paradoxale 

houding kan het leven van deze jongeren veranderen en maakt hen kwetsbaar voor negatieve 

emoties. Ljamai (2020, p. 347) adviseert tot verder onderzoek: “better examination of the 
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links between awareness of domination by hatred and revenge, and de-radicalization 

processes among this group”. Daarbij stelt Ljamai (2020) dat deze vorm van angst mogelijk 

verbonden kan worden aan de drie fasen uit het trappenhuismodel van Moghaddam. Dit is de 

aanleiding van deze scriptie, omdat in de literatuur over radicaliseringsprocessen nog weinig 

informatie is te vinden over deze mogelijke relatie zal ik ingaan op Ljamai’s advies, om te 

onderzoeken hoe haat begrepen kan worden met Moghaddam’s model.  

            Uit verschillende theorieën blijkt dat haat een bepaalde rol speelt in het 

radicaliseringsproces (Aarten, Mulder & Pemberton, 2017; Koomen & Van der Pligt, 2016). 

Koomen en Van der Pligt (2016) stellen dat haat gezien kan worden als de katalysator en 

drijfveer in het radicaliseringsproces. Ljamai (2020) benoemt dat radicale moslims gedreven 

lijken te worden door haat richting de westerse samenleving, waarbij vooroordelen en sociale 

discriminatie een voorwaarde kunnen zijn voor haat. Bepaalde cognitieve processen die 

samenhangen met woede en haat kunnen de waarneming van de werkelijkheid op 

verschillende manieren vervormen en zo een escalerend effect te weeg brengen, waardoor 

overgegaan wordt op gewelddadig gedrag (Feddes, Mann & Doosje, 2012). Dus een persoon 

die doordrenkt is van woede en haat heeft een meer bevooroordeelde kijk op de werkelijkheid 

(Koomen & Van der Pligt, 2016). Hier voegt Turner (2007a) aan toe dat het de aanwezigheid 

is van negatieve emoties die van fundamenteel belang zijn in het radicaliseringsproces, 

waarbij emoties in intensiteit toenemen en worden getransformeerd tot nieuwe soorten 

negatieve emoties. 

  

 Moghaddam’s trappenhuismodel 

Vanuit verschillende vakgebieden zijn allerlei soorten modellen en theorieën ontwikkeld om 

de processen van radicalisering inzichtelijk te maken. Een invloedrijk, geavanceerd en 

prominent model dat de psychologische exploratie van het radicaliseringsproces centraal zet 

is Moghaddam’s trappenhuismodel (Beelman, 2020; Muro, 2016; Mann et al., 2015). Het 

model is gebaseerd op de metafoor van een steeds smaller wordend trappenhuis richting 

terroristisch handelen boven in een gebouw. Het trappenhuis begint op de begane grond en 

gaat tot een hoogte van vijf verdiepingen. Of iemand op een bepaalde verdieping blijft heeft 

te maken met of de persoon zich kan voorstellen welke deuren en ruimtes voor hem open zijn 

op die verdieping. Wanneer een individu de trap beklimt, worden er steeds minder keuzes 
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waargenomen, totdat de enige mogelijke uitkomst de destructie van anderen, of zichzelf, of 

beide is (Moghaddam, 2005). De trap naar terrorisme impliceert ook transformaties in 

identiteit. Tegen de tijd dat een persoon van de begane grond naar de top van het gebouw is 

gegaan, heeft hij zijn identiteit veranderd op manieren die ingrijpend genoeg zijn om de 

vernietiging van zichzelf en anderen mogelijk te maken (Moghaddam, 2006). 

            In deze scriptie zal Moghaddam’s trappenhuismodel als framework dienen, om die 

vervolgens aan te vullen met een belangrijke haat-theorie . Er is gekozen voor dit 3

trappenhuismodel om verschillende redenen. Ten eerste laat het model zien hoe belangrijk en 

essentieel psychologische exploratie is om radicaliseringsprocessen te kunnen begrijpen, 

waarbinnen frustraties en emoties een cruciale rol spelen (Ljamai, 2020). Dit past goed bij het 

doel van dit onderzoek, omdat ik inzichtelijk wil maken hoe haat een rol speelt in het 

radicaliseringsproces. Doordat Moghaddam dit in fasen beschrijft is het een handige en 

overzichtelijke manier om te onderzoeken hoe de verschillende haatgevoelens zich 

ontwikkelen en of dit te verbinden valt met deze fasen. Ten tweede kan het trappenhuismodel 

gezien worden als een beslisboom, waarbij de reactie van het individu op factoren in elke 

verdieping de persoon al dan niet naar de volgende verdieping kan leiden, waardoor hij 

dichter bij de legitimering van terrorisme komt (King & Taylor, 2011). Het model illustreert 

dus hoe een persoon zich beweegt vanaf een basis richting het meest extreme binnen het 

radicaliseringsproces (Muro, 2016). Hierdoor leent dit model zich uitstekend om te 

onderzoeken welke rol haat dan speelt in deze ‘beslisboom’. Ten derde kunnen de vijf 

verdiepingen van het model samengevat worden in drie fasen die een persoon doorloopt in 

zijn radicaliseringsproces: (1) de gevoelsfase, (2) de fase van groepslidmaatschap en (3) de 

actiefase. Of alle fasen doorlopen worden hangt af van factoren op drie niveaus: micro 

(individueel), meso (groep) en macro (maatschappij) niveau (Doosje et al., 2016). Het is 

belangrijk om deze niveaus mee te nemen omdat het radicaliseringsproces op deze manier zo 

breed mogelijk wordt benaderd en die verschillende niveaus hebben ook invloed op de 

verschillende vormen van haat (Sternberg, 2003). Ten slotte heeft het model weinig oog voor 

haatgevoelens, Moghaddam (2006) beschrijft haat als een voedingsbodem voor terrorisme en 

benoemd de haat die islamitische samenlevingen ervaren tegenover de Verenigde Staten en 

Israël, maar externe factoren neemt hij niet mee in zijn model, bijvoorbeeld dat haat kan 

 Zie volgende paragraaf.3
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ontstaan doordat veel westerse leiders in de nasleep van diverse terroristische aanslagen in 

denigrerende, beledigende en zelfs verontrustende woorden spreken over de islam (De 

Koning & Meijer, 2010; Staub, 2011).  

  

 Sternberg’s haat-theorie 

Dat haat een rol speelt in radicalisering lijkt helder, maar er zijn verschillende soorten haat 

die ook leiden tot verschillende uitingen. Een belangrijke theorie is de duplex-theorie over 

haat ontwikkeld door Sternberg, hij ziet haat als een psychologisch fenomeen en als een 

belangrijke voorloper van terroristische daden (Sternberg & Sternberg, 2008). Deze theorie 

zal leidend zijn in het aanvullen van Moghaddam’s model, omdat het een volledige haat-

theorie is die zowel rekening houdt met de structuur van haat en de ontwikkeling ervan, als 

met de interactie van gevoelens en daden. Daarnaast wijst deze theorie erop dat haat niet 

maar één oorsprong kent en dat geeft ruimte om haat breed op te vatten en niet bij 'één 

verhaal’ te blijven binnen het radicalisme. Het geeft ook de mogelijkheid om haat op 

individueel en op groepsniveau te benaderen. Bovendien wijst deze theorie op de vele 

manieren waarop haat kan worden aangewakkerd en tot uiting kan komen en waardoor haat 

kan leiden tot terrorisme, dankzij verhalen waarin de noodzaak wordt benadrukt om bepaalde 

groepen mensen te elimineren. Sternberg (2003) stelt dat deze verhalen gesocialiseerd zijn en 

hierdoor ontstaat er ook oog voor de sociale context van radicale moslims. 

            Volgens deze theorie, die voor zowel individuen als groepen geldt, is haat afkomstig 

uit de verhalen die mensen creëren over (al dan niet menselijke) doelwitten waarbij emoties 

het verhaal karakteriseren; en bestaat haat uit de driehoek-structuur die door deze verhalen 

wordt gegenereerd. De theorie van de driehoek-structuur helpt om de structuur van haat te 

beschrijven en de verhaaltheorie kan verklaren hoe haat ontstaat. De theorie laat zien hoe haat 

kan leiden tot terrorisme; hoe meer elementen van haat hoe meer kans er is op terrorisme 

(Sternberg & Sternberg, 2008).  
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1.2 Doelstelling 

Het doel van deze scriptie is een bijdrage leveren aan de sociaalpsychologische theorie over 

radicale moslims. Ik beoog door middel van theoretisch onderzoek met Moghaddam’s model 

als framework inzicht te krijgen in de rol van haat in het radicaliseringsproces van radicale 

moslims, om op die manier een vollediger model te kunnen schetsen van het 

radicaliseringsproces van radicale moslims.  

  

 Kennis en praktisch doel 

Door Moghaddam’s trappenhuismodel aan te vullen kan op deze manier bijgedragen worden 

aan meer wetenschappelijke kennis over het radicaliseringsproces van radicale moslims, dit is 

belangrijk omdat meer psychologische kennis vervolgens kan worden gebruikt in 

preventieprojecten en misschien ook vroegtijdige signalering van een (mogelijk) 

radicaliserend persoon, wat deze scriptie ook een praktisch doel geeft, namelijk het bijdragen 

aan aanbevelingen voor deradicalisering in Nederland. 

1.3 Hoofdvraag en deelvragen  

Hoofdvraag: 

In hoeverre kan het psychologische proces van islamitische radicalisering inzichtelijk 

gemaakt worden door Moghaddam’s trappenhuismodel aan te vullen met Sternberg’s duplex-

theorie over haat? 

Deelvragen: 

1) Hoe ziet het radicaliseringsproces eruit volgens Moghaddam’s trappenhuismodel? 

2) Welke elementen uit Sternberg’s duplex-theorie over haat geven een aanvulling op het 

trappenhuismodel van Moghaddam? 

3) Wat betekent haat in de wereld van radicale moslims? 

  

1.4 Wetenschappelijke relevantie 

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de rol van haat op het radicaliseringsproces. Zolang 

terrorisme begrepen wordt als een criminaliteitsprobleem, zal er minder oog zijn voor het 

essentiële belang om te zoeken naar manieren om terrorisme en radicalisering te begrijpen, 
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waarbij ruimte gemaakt kan worden voor de emoties van geradicaliseerde moslims om ze 

vervolgens te kunnen begrijpen (Ahmed, 2015). Zoals eerder genoemd speelt haat een 

belangrijke rol in het radicaliseringsproces, maar komt dit nog niet duidelijk naar voren in het 

trappenhuismodel van Moghaddam, hierin zit dus een hiaat. De wetenschappelijke relevantie 

zit in het samenbrengen van twee belangrijke theorieën binnen de sociale-psychologie, om 

vervolgens tot een compleet model te komen om radicaliseringsprocessen beter te kunnen 

begrijpen. Kortom, bijdragen aan kennis ten behoeve van meer inzicht in 

radicaliseringsprocessen. 

  

1.5 Maatschappelijke en humanistieke relevantie 

In het humanisme streeft men naar een rechtvaardige samenleving die divers en pluralistisch 

is (Connolly, 2017), daarom is dit onderzoek interessant vanuit humanistisch perspectief. 

Ljamai (2015) stelt dat de gevoelens van frustratie en angst onder moslims reden geeft tot 

zorg, omdat het kan leiden tot verdere polarisatie en versterking van het isolement van deze 

groep in de Nederlandse samenleving. Om te weten hoe we op een zinvolle manier kunnen 

samenleven in een rechtvaardige samenleving, dienen we meer inzicht te hebben in waarom 

Nederlandse moslims radicaliseren. Beter begrip kan leiden tot een verbetering van aanpak 

voor deradicalisering-projecten. Deze projecten zijn belangrijk want terrorisme kan een 

serieuze fysieke bedreiging vormen voor de veiligheid van burgers en de samenleving 

(Doosje et al., 2016), dit duidt ook de maatschappelijke relevantie. Wanneer duidelijk wordt 

wat de rol van haat is in het radicaliseringsproces kan er ook meer aandacht ontstaan voor hoe 

we onze samenleving inclusiever kunnen maken, omdat haat vaak te maken heeft met 

polarisatie (Aarten, Mulder & Pemberton, 2017). 

  

1.6 Belangrijke concepten 

Veel van de belangrijke concepten zijn in de inleiding kort uitgelegd en zullen in het 

theoretisch kader uitgebreider aanbod komen. Wat verder nog dient te worden toegelicht is 

‘haat’ in de jihadistische ideologie, dit is eerder kort benoemd als ‘afwijzing van niet-

moslims’. Het gaat om de doctrine Al-Wala’ Wal Bara’, wat door radicale moslims gebruikt 

wordt om mensen te categoriseren in vijanden en vrienden, waarbij de vijand gehaat wordt. 

Onder vijanden vallen niet-moslims maar ook moslims (Quiggin, 2009). 
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 1.7 Onderzoeksopzet en bronnenselectie 

Dit onderzoek is een exploratieve literatuurstudie vanuit sociaalpsychologisch perspectief. Er 

is gebruik gemaakt van diverse literatuur, waarbij de focus lag op literatuur van sociaal- 

wetenschappelijke en psychologische aard. Daarnaast heb ik (zo beperkt mogelijk) gebruik 

gemaakt van onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse overheid, deze 

bronnen gebruik ik om de maatschappelijke context te schetsen van radicale moslims. Hierbij 

heb ik wel gelet op waar de literatuur vandaan kwam, omdat er op dit gebied erg veel 

literatuur te vinden is dat gericht is op veiligheid en beleidsvorming en hierdoor politiek is, 

wat vervolgens sturend zou kunnen zijn in dit onderzoek. 

 Van de twee auteurs die centraal staan in deze scriptie heb ik hun eigen boeken en 

teksten gebruikt, aangevuld met wetenschappelijke literatuur over hun theorieën. Deze 

literatuur heb ik geselecteerd door gericht te zoeken op Google Scholar en in de digitale 

bibliotheek van Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht, met zoektermen als: islam 

radicalisation phases, radical Islam, radical Muslim Europe, Moghaddam’s model, Sternberg 

hate, radicalised muslims, jihad, Al-Wala’ wal Bara’, hate in Islam, out-group hate, muslim 

Europe identity, Islam radicalisation Netherlands. De ‘sneeuwbalmethode’: andere literatuur 

zoeken gebaseerd op literatuurlijsten van gevonden literatuur, bracht vervolgens veel 

resultaat. Het voornaamste selectiecriterium was of literatuur relevant zou kunnen zijn voor 

het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Daarnaast is er veel gelet op diversiteit onder de 

auteurs, ik heb geprobeerd niet alleen literatuur te gebruiken van witte westerse mannen, wat 

betekent dat ik soms wat verder ging zoeken dan de eerste artikelen die opkwamen in de 

zoekmachine. Ik heb dus bij het selecteren van de bronnen ook gelet op waar de auteurs 

vandaan kwamen en welke gender ze hadden. Ik zie hierin een verantwoordelijkheid om als 

onderzoeker de witte hegemonie van kennis te doorbreken, want zo’n precair onderwerp als 

radicalisering heeft ook met macht te maken en dit is weer verbonden met onderliggende 

structuren die verweven zijn met kolonialiteit en eurocentrisme (Mohanty, 2003). Helaas 

werd ik hierin beperkt door mijn eigen taalvaardigheden, gezien ik alleen de Nederlandse en 

Engelste taal goed beheers, terwijl ik veel Arabische en Franse wetenschappelijke literatuur 

ben tegengekomen. Ik heb dus gezocht naar auteurs uit verschillende continenten, maar 

tegelijkertijd had ik ook een focus op literatuur dat ging over de West-Europese of 

Nederlandse samenleving, omdat ik op deze manier meer kennis kon vergaren over het 
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radicaliseringsproces specifiek in Nederland. Onderzoek uit de Verenigde Staten wordt 

bijvoorbeeld veel verbonden aan de aanslag op de Twin Towers (9/11) en de Amerikaanse 

‘War on Terror’. Een ander criterium voor het vinden van bronnen is dat ik heb gezocht op 

literatuur dat afgelopen jaren gepubliceerd is, zodat ik zoveel mogelijk nieuwe 

ontwikkelingen en kennis mee zou kunnen nemen in deze scriptie. 

  

 Theoretisch kader 

In het theoretisch kader beschrijf ik belangrijke begrippen en psychologische processen 

omtrent islamitische radicalisering, zoals jihad, salafisme, en de rol van identiteit, aan de 

hand van de verschillende auteurs die kort benoemd zijn in de inleiding en de 

probleemstelling. 

 Deelvraag één 

Deelvraag één zal beantwoord worden door ten eerste Moghaddam’s trappenhuismodel 

uitgebreid te omschrijven, om de verschillende fasen van het radicaliseringsproces 

inzichtelijk te maken. Aangevuld met de fasen en niveaus die Doosje et al. (2016) uit het 

model van Moghaddam hebben gedestilleerd. Het is de bedoeling dat hier het framework 

wordt neergezet, om ook deelvraag twee en de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Hiervoor 

zal ik met name Moghaddam’s (2005, 2006) theorie gebruiken, aangevuld met andere 

literatuur over dit model. En literatuur die de psychologische processen van het model 

uitgebreider beschrijven of juist kritisch zijn ten opzichte van deze processen.  

 Deelvraag twee 

In hoofdstuk vier wordt ten eerste Sternberg’s duplex-theorie van haat uiteengezet, zoals de 

drie elementen van haat die in verschillende combinaties, zeven verschillende soorten haat 

genereren, die deels ook overlappen. Sternberg (2003) onderscheid diverse soorten verhalen 

die leiden tot bepaalde vormen van haat, die gerelateerd zijn aan de eerdergenoemde drie 

elementen van haat. In al deze verhalen worden leden van de gehate groep negatief neergezet 

en de leden van de eigen groep positief geportretteerd. Dit heeft te maken met in-group en 

out-group mechanismen, een proces dat vaak terugkomt bij radicalisering en ook te maken 

heeft met identiteitsvorming, en het creëren van een externe vijand. Dit zal ik uitleggen met 
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de verschillende auteurs uit de inleiding. Vervolgens gebruik ik het framework uit hoofdstuk 

drie, en plaats ik belangrijke elementen uit Sternberg’s theorie in dit framework. Hierbij heb 

ik gelet op welke elementen uit de duplex-theorie van haat complementair zijn aan het 

trappenhuismodel, dat betekent onder andere welke emotie past bij welk psychologisch 

proces en waarom. Ook heb ik gelet op tegenstrijdigheden en overeenkomsten tussen de twee 

theorieën. In Sternberg’s verhalen theorie heeft hij geen specifiek verhaal over radicalisering, 

daarom is er een selectie gemaakt op basis van relevantie gerelateerd aan de processen van 

het trappenhuismodel, waarbij deze verhalen zijn aangevuld met literatuur over islamitische 

radicalisering 

 Deelvraag drie  

Om deelvraag drie te kunnen beantwoorden duik ik in de jihadistische ideologie en zoek ik 

naar hoe ‘haat’ hierin gestalte krijgt. Dit is belangrijk om mee te nemen want het denken en 

het gedrag van een terrorist wordt beheerst en gestuurd door de ideologie die hij aanhangt 

(Beck, 2002). Daarnaast poog ik met deze deelvraag ook een ander perspectief mee te nemen, 

door te kijken hoe de ideologie zelfhaat vormgeeft, naast de psychologische benadering van 

Sternberg. In het geval van haat, blijkt het islamitische concept Al-Wala’ wal Bara’ van groot 

belang te zijn, dit wordt uitvoerig beschreven door Ali (2015) en zijn boek zal ik veel 

gebruiken om deelvraag drie te beantwoorden.  
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Hoofdstuk 2: Theoretisch kader 

  

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste begrippen voor deze scriptie uiteengezet. Ten eerste 

dient gezegd te worden dat de definitie van de term terrorisme omstreden is en dat de termen 

radicaal en radicalisering vaak geen eenduidige betekenis krijgen (Schmid, 2004). In dit 

theoretisch kader leg ik deze begrippen uit zoals ze in deze scriptie en veelal in de sociale 

psychologie gebruikt worden. Daarnaast ligt de focus op de begrippen die van belang zijn om 

de theorie van het trappenhuismodel van Moghaddam en de haat-theorie van Sternberg te 

kunnen begrijpen.  

 Om het gedachtengoed van het islamitisch terrorisme en radicalisme te begrijpen, 

moet er verder gekeken worden dan de grenzen van de religieuze doctrine, en moeten andere 

drijfveren onderzocht worden (McCauley & Moskalenko, 2011; Silke, 2008). Er zijn 

namelijk veel moslims met radicaal gedachtegoed, maar weinig die overgaan tot radicale 

actie (Borum, 2011; McCauley & Moskalenko, 2011). Daarnaast ga ik dit hoofdstuk in op de 

groepsprocessen, Silke (2008) concludeert uit zijn onderzoek dat het uiteindelijk de gewone 

psychologische processen en kleine groepsdynamiek zijn die een grote rol spelen in het 

begrijpen van islamitische radicalisering. Verder wordt de Nederlandse context ook 

meegenomen, want de context blijkt erg belangrijk in radicaliseringsprocessen.   

  

 Radicalisering 

Ter aanvulling op de definiëring van radicalisering in het vorige hoofdstuk, schrijft Imam 

Ahajjaj (2015) dat islamitische geleerden radicalisme definiëren aan de hand van het 

Arabische woord ‘at-Tatarof’. De taalkundige betekenis daarvan is het overschrijven van de 

grens (van het redelijke). In de religieuze context wordt daarmee gedoeld op iedere uitspraak 

of daad die in strijd is met de islamitische wetgeving. De religieuze term ‘Al-Ghoeloe’ vindt 

Ahajjaj (2015) passender, het betekent: het overschrijden van de grenzen die door de Koran 

en de Soenna  zijn opgelegd. Dit kan gebeuren op zowel het niveau van geloof als het niveau 4

van handelen.   

 De Soenna is de werkwijze van de Profeet Mohammed, zoals deze beschreven wordt in de 4

overleveringen (Ahajjaj, 2015).
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 Extremisme 

Extremisme is de uiterste vorm van radicalisme en typeert zich door een gewelddadige 

toepassing van grondslagen. Extremisme wordt gezien als tegenpool van democratie, want 

alle democratische processen en waarden, zoals de rechtsstaat en tolerantie voor verschillende 

godsdiensten en overtuigingen, worden afgewezen en daarvoor in de plaats komt de eigen 

ideologie als de universeel geldende (Buijs, Demant & Hamdy, 2006; Scarcella, Page & 

Furtado, 2016; Slootman & Tillie, 2006).  

  

 Religieus fundamentalisme 

Fundamentalisme is het geloof dat er één geheel van godsdienstige leerstellingen bestaat dat 

duidelijk de fundamentele, basis, intrinsiek essentiële, onuitwisbare waarheid bevat over de 

mensheid en de godheid (Altemeyer & Hunsberger, 1992). Religieus fundamentalisme kan 

niet worden gelijkgesteld met traditionalisme. Het is veeleer een politieke ideologie, en een 

agressief antwoord op de modernisering en rationalisering van het religieuze leven en de 

samenleving. Dit antwoord beweert in wezen dat in een moderne onevenwichtige 

maatschappij van risico's, turbulentie en een onduidelijke toekomst, religieus 

fundamentalisme een vereenvoudigd alternatief is dat voorstelt de modernisering als zodanig 

te verwerpen, en het ideaal te zoeken in een idyllische, vereenvoudigde levensstijl die in het 

verleden (premoderne tijd) zou hebben plaatsgevonden. Fundamentalisme kan dus gezien 

worden als een reactie op de processen van globalisering en secularisatie die in een moderne 

samenleving opkomen. In een geglobaliseerde cultuur is religie niet langer een afgezonderd 

domein; het verschuift naar het domein van persoonlijke ervaringen. Fundamentalisme 

beoogt religie te herstellen als een sociale en politieke institutie (Orekhovskaya et al., 2019).  

 Voor fundamentalisten is religie een totale en allesomvattende manier van leven. Het 

is een gesloten systeem en een uiterst conservatieve ideologie. Voor fundamentalisten is de 

heilige tekst de enige bron van betekenis en ze houden vast aan een letterlijke interpretatie 

van deze tekst (Salzman, 2008). Religieus fundamentalisme weerspiegelt niet zozeer 

specifieke doctrinaire overtuigingen, maar veeleer een onderliggende houding ten aanzien 

van iemands overtuigingen (Rothschild, Abdollahi & Pyszczynski, 2009). Silberman, Higgins 

en Dweck (2005) beschrijven dat de individuen die zich op een fundamentalistische manier 
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tot hun geloofssysteem verhouden, vaker geneigd zijn religie te gebruiken om vijandigheid en 

geweld tegen out-groups te rechtvaardigen.  

 Fundamentalisme en radicalisme is dus niet hetzelfde, echter stelt Kazmi (2021) dat 

sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw de termen ‘radicaal’ en ‘radicalisme’ steeds 

explicieter werden gebruikt om te verwijzen naar moslimdenkers en -bewegingen die vaak 

ook als fundamentalistisch werden bestempeld.  

 Een ander aspect van de debatten over de verenigbaarheid van de islam met de 

seculiere moderniteit, is dat zij subtiel en expliciet de relationele banden ontkennen van de 

islam met de moderniteit en de mogelijke generatieve bijdragen aan de samenleving en de 

menselijke ontwikkeling (Seedat, 2020). Dergelijke discursieve debatten creëren 

essentialistische en monolithische opvattingen over de islam en reproduceren zo Huntingtons 

(1996) problematische these van de ‘clash of civilizations’, die de invloeden van de 

kolonialiteit van de macht verhullen en geen rekening houden met de meervoudige trajecten 

van de moderniteit.  5

  

 Salafisme 

Het salafisme is een islamitische stroming en een vorm van fundamentalisme (Haykel, 2014). 

Volgens Orekhovskaya et al. (2019) is salafisme niet alleen een theologische school, het is 

een totalitaire politieke ideologie van een theocratische staat. Salafisten zijn ervan overtuigd 

dat de islamitische wereld zich momenteel in een staat van verval bevindt, veroorzaakt door 

de verwerping van de traditionele waarden en ethiek van de islam, en ook de ontkenning van 

de sharia, het ethische en wetgevende systeem van de islam. Fundamentalisten streven naar 

het weer invoeren van wetten, normen en waarden van de islam, en zo een staat op te bouwen 

waar rechtvaardigheid zou heersen. Daarom wordt de ideologie van het islamitisch 

fundamentalisme gevoed door de grote sociale onrechtvaardigheid, die inherent is aan de 

geglobaliseerde wereld en die nog meer aan kracht wint in de consumptiemaatschappijen, 

waar de rijken rijker worden en de armen armer (Orekhovskaya et al., 2019). 

  

  

 Gezien de omvang van deze scriptie en de richting van de hoofdvraag ga ik hier verder niet op in. 5
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 Terrorisme 

Terrorisme kan gedefinieerd worden als het onofficiële of onrechtmatige gebruik van geweld 

en intimidatie voor het bereiken van politieke doelen (Scarcella, Page & Furtado, 2016). 

Daarbij dient gezegd te worden dat terrorisme een politiek gemotiveerde term is, want voor 

de één is iemand een terrorist, voor de ander een vrijheidsstrijder (Doosje et al., 2016). 

Daarnaast is het opvallend dat de term ‘terrorist’ met name wordt gebruikt voor geweld 

gepleegd door moslims (Corbin, 2017). In deze scriptie staat het radicaliseringsproces 

centraal, en daarom gaat minder over de moraliteit van het achterliggende politieke verhaal 

en de woorden die daarvoor gebruikt worden. 

            Terrorisme is in het algemeen een groepsfenomeen: het is in groepen makkelijker een 

aanslag voor te bereiden en mensen zijn in groepen meer gemotiveerd om de aanslag ook 

daadwerkelijk te plegen, want de druk van de groep verkleint de kans om op het laatste 

moment je terug te trekken (Doosje et al., 2016). In termen van sociaal psychologische 

processen zijn groepen die neigen naar terrorisme vergelijkbaar: zij ontwikkelen een totaal 

onjuist wereldbeeld en voeren rampzalige actieplannen uit (Moghaddam, 2006). 

            Psychologen die terroristen hebben ontmoet, hebben bijna altijd geconcludeerd dat 

deze mensen op geen enkele manier abnormaal waren, maar zagen juist dat zij stabiele en 

rationele persoonlijkheden hadden (Beck, 2002; Horgan, 2005; Silke, 2003; Silke, 2008). 

              

            Jihad 

Hoewel jihad een complexe, omstreden theologische term is, is jihadisme een verkorte 

aanduiding geworden voor een gewelddadige ideologie, een sociaal verschijnsel en een vorm 

van gewelddadig optreden die in verband wordt gebracht met de radicale islam (Kazmi, 

2021). 

 Volgens Azam (2021) is de westerse visie op jihad niet in overeenstemming met de 

werkelijke betekenis van jihad in de islam. De filosofie van de jihad wordt door het westen 

verkeerd opgevat, hoofdzakelijk door het gebrek aan feitelijke informatie en de 

bevooroordeelde politieke wil en agenda binnen de westerse landen. De mening van westerse 

academici en beleidsmakers is voornamelijk gebaseerd op de betekenis van jihad die wordt 

geïllustreerd door terroristische organisaties of op de perceptie van westerse schrijvers, die de 

islamitische jurisprudentie en de islamitische geschiedenis niet beheersen. Bovendien 
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constateert Azam (2021) dat de westerse opinie over de jihad meestal bevooroordeeld is en 

gebaseerd op hun haat en vijandigheid richting de islam in plaats van op feitelijke 

argumenten. Als gevolg daarvan is een algemene tendens van intolerantie, haat en incidenten 

van dwang tegen moslims in het westen toegenomen.  

 Jihad is afgeleid van het Arabische woord strijd, en binnen de islam zijn er twee 

vormen van jihad: de grote jihad en de kleine jihad. De grote jihad verwijst naar de 

persoonlijke strijd van een individu om een goed en liefdadig leven te leiden en zich te 

houden aan de geboden van god zoals die binnen de islam worden begrepen. Dit is een strikt 

persoonlijk en niet-gewelddadig fenomeen. De kleine jihad verwijst naar de gewelddadige 

strijd namens de islam. De jihadi's zijn dan letterlijk zij die strijden. Deze term wordt meestal 

gebruikt om individuen te beschrijven die zich vrijwillig hebben aangemeld om te vechten in 

de kleine jihad, en de uitdrukking wordt gebruikt door leden van groepen zoals Al-Qaida om 

zichzelf te beschrijven (Silke, 2008). 

            Terwijl de wereldwijde jihad een strategisch religieus doel heeft, is de religieuze 

achtergrond van de mensen die zich bij de jihad aansluiten niet zo eenduidig. Sageman 

(2004) stelde vast dat slechts 18 procent van de islamitische extremisten een islamitisch-

religieuze lagere of middelbare opleiding heeft genoten. Uit het onderzoek van Bakker (2006) 

blijkt ook dat de meerderheid van de jihadisten in eerste instantie geen religieuze achtergrond 

hadden; pas tijdens het radicaliseringsproces werd de ideologie een belangrijk element. 

2.2 De Nederlandse context 

            Salafisme in Nederland 

Terwijl salafi's zich in de jaren tachtig en negentig in Nederland afzijdig hielden van enige 

publieke zichtbaarheid, nam vanaf 2002 door een aantal incidenten de zichtbaarheid van 

salafi's in de publieke beeldvorming over de islam en moslims toe (De Koning, 2012). De 

vraag hoe gevaarlijk salafisme is of salafi’s zijn, heeft veel aandacht gekregen in de media, 

maar ook in beleidsvorming. In de publieke debatten wordt salafisme vaak gelijkgesteld aan 

radicalisme en omgekeerd worden zogenaamde radicale moslims vaak salafi’s genoemd. Op 

deze manier werden Nederlandse salafi-netwerken erg zichtbaar en overdreven zichtbaar 

gemaakte subjecten zijn niet waarneembaar in hun individualiteit, maar juist erg zichtbaar als 

dragers van angst en verlangen, stellen Fadil, De Koning en Ragazzi (2019).  
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            Slootman en Tillie (2006) onderscheiden de salafi-jihadi’s als stroming die het verval 

van de moslimwereld willen stoppen, dit kan alleen met een islamitische staat en daarom is 

de gewelddadige jihad overal volgens hen, dus ook in Nederland. Andere moslims die 

participeren in de Nederlandse samenleving worden veracht door salafi-jihadi’s. Ten slotte 

benadrukt Silke (2008) dat niet alle salafistische moslims de wereldwijde jihad steunen; zij 

vormen zelfs een minderheid onder de salafisten (McCauley & Moskalenko, 2011). 

  

 Islamofobie in Nederland 

Het gevolg van immigratie is een toename van etnische en religieuze diversiteit in West-

Europese samenlevingen, hierdoor wordt de plaatselijke bevolking geconfronteerd met 

nieuwe uitdagingen ten aanzien van de eigen identiteit en de onderlinge verhoudingen tussen 

groepen (Van Bergen et al., 2015). Moslims en met name islamitische immigranten worden in 

verschillende West-Europese landen afgeschilderd als de negatieve ander (Betz & Meret, 

2009; O’Brochta, Tavits & Aksoy, 2022) en daaraan wordt de opvatting verbonden dat ‘het 

multiculturalisme’ mislukt is (Modood & Ahmad, 2007). Maar hoewel multiculturalisme het 

bewustzijn van verschillen vergroot, bestrijdt het niet racisme, structurele discriminatie of 

etnische ongelijkheden (Abbas, 2012).  

 In Nederland heeft vijftig procent van de Nederlandse jongeren negatieve gevoelens 

over moslims (Verkuyten & Thijs, 2002) en zij zien de islamitische tradities als 

onverenigbaar met de algemene (mainstream) waarden en levensstijl (Velasco, Verkuyten, 

Weesie & Poppe, 2008). Volgens Duyvendak (2006) heeft Nederland het vermogen verloren 

om goed te kunnen omgaan met culturele verschillen, bovendien worden islamitische 

migranten steeds meer gestigmatiseerd. Nederlanders lijken zich steeds vrijer te voelen in het 

openlijk delen van hun anti-islam gevoelens, ook lijken de media dit weinig problematisch te 

vinden (Bovenkerk, 2006). De westerse media dragen zelfs bij aan het negatieve imago dat 

heerst in het Westen over de islam en moslims (Kizilhan & Steger, 2021; Shadid, 2005). 

Volgens Shadid (2005) werken de media mee aan de discriminatie van moslims en negatieve 

verslaggeving, er wordt onder andere een gesimplificeerd en afstandelijk beeld geschetst van 

de islam en over moslims. Deze onjuiste representatie van moslims heeft grote gevolgen: 

afgeschilderd worden als ‘de vreemde ander’ kan in verband worden gebracht met de 

ontwikkeling van racisme en specifiek islamofobie (Premazzi, 2021; Saeed, 2007). 
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 De Nederlandse context die hier geschetst wordt is van belang omdat volgens 

sommige onderzoekers er een relatie lijkt te bestaan tussen toenemende anti-islam gevoelens 

in West-Europa en het ontstaan van (gewelddadige) radicalisering bij jonge Europese 

moslims (Abbas, 2012; Khosrokhavar, 2022; Moghaddam, 2005; Stroink, 2007). 

  

2.3 Identiteit 

Uit onderzoek is gebleken dat identiteit gezien kan worden als een cruciaal onderdeel van het 

radicaliseringsproces van moslims in zowel westerse als niet-westerse samenlevingen 

(Coşkun & Ahlers, 2020; Khosrokhavar, 2021; King & Taylor, 2011; Kizilhan & Steger, 

2021; Ljamai, 2020; Moghaddam, 2006; Richards, 2017). Mensen die geconfronteerd worden 

met identiteitsgerelateerde vraagstukken lijken het meest vatbaar te zijn voor radicalisering. 

Uit onderzoek blijkt dat veel leden van terroristische organisaties mensen zijn die worstelen 

met het begrijpen of definiëren van hun islamitische identiteit in de context van de grotere 

gemeenschappen waarin zij leven (Al Raffie, 2013). Het belang van identiteit in het 

radicaliseringsproces wordt sterk benadrukt door Moghaddam (2006), hij stelt dat identiteit 

de psychologische kern is van een menselijk wezen; het is onze opvatting over het soort 

persoon dat we zijn en hoe we gewaardeerd worden. 

  

 Islamitische identiteit  

Khosrokhavar (2022) stelt dat radicale moslims in Europa verscheurd worden door twee 

onbereikbare identiteiten: ze zijn noch westers, noch islamitisch. Deze identiteitscrisis is diep 

en doordringend, en zo krachtig dat zij de motor is van fanatieke bewegingen en destructieve 

terroristische organisaties (Khosrokhavar, 2021; Kizilhan & Steger, 2021; Moghaddam, 

2006). Ansari, Cinnirella, Rogers, Loewenthal en Lewis (2006) stellen dat uit onderzoek is 

gebleken dat personen die hun islamitische identiteit belangrijker vinden dan hun nationale of 

etnische identiteit, positievere standpunten innemen met betrekking tot kwesties als jihad en 

martelaarschap. Dit zou te maken kunnen hebben met het minderwaardigheidsgevoel dat 

sommige radicale moslims ervaren in de samenleving, waardoor zij meer gevoelig zijn voor 

een identiteitsconflict, dit wordt versterkt wanneer zij zich bij radicale medestanders wel 

gewaardeerd voelen (Ljamai, 2020). Een radicale groepering kan een vervangende identiteit 

bieden, een gemeenschapsgevoel, en een middel om het recht op zelfbepaling en waardigheid 
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weer op te eisen (Khosrokhavar, 2021; Kizilhan & Steger, 2021); een ‘oplossing’ die 

uiteindelijk door een kleine minderheid van moslims in het Westen wordt gekozen (Dalgaard-

Nielson, 2010). 

  

            Collectieve identiteit: in-group en out-group 

Doosje et al. (2016) concluderen dat het niet mogelijk is om radicalisering te begrijpen 

zonder rekening te houden met de psychologische processen op groepsniveau in termen van 

saamhorigheid, sociale invloed en polarisatie. Collectieve identiteitsfactoren zoals 

verbondenheid met de eigen groep, collectieve relatieve deprivatie en verbondenheid met de 

samenleving, spelen een belangrijke rol in het radicaliseringsproces dat (mogelijk) tot geweld 

leidt (Dalgaard-Nielsen, 2010; Doosje, Loseman, & Van den Bos, 2013; Lyons-Padilla et al, 

2015; Moghaddam, 2005). Dit sluit aan op wat Doosje, Loseman en Van den Bos (2013) een 

belangrijk element binnen het radicale gedachtegoed noemen; de vermeende superioriteit van 

de in-group: alle andere groepen worden overduidelijk als inferieur aan de in-group 

beschouwd. Dit proces wordt versterkt doordat er gegeneraliseerd gesproken wordt over de 

eigenschappen van de out-group en juist genuanceerd over die van de in-group (Van 

Stokkom, 2009). Er wordt een rigide scheidingsmuur opgetrokken tussen de binnenkant en de 

buitenkant van de groep, waardoor de taal van ‘wij’ tegen ‘zij' wordt gevoed. Deze 

vocabulaire functioneert op zijn beurt descriptief in de volksvoorstelling als een manier tot 

radicaal anders-zijn. Normatief gezien dient het als een basis om de integriteit van ‘de ander’ 

te ontkennen, om hem als een bedreiging te zien, om uiteindelijk ethisch gezien afstand te 

nemen van ‘de ander’ (Banerjee, 2012).  

 Nederland behoort tot de Europese landen met de hoogste mate van anti-moslim 

sentimenten (Savelkoul, Scheepers, Van der Veld, & Hagendoorn, 2012). Omdat Nederlandse 

moslimimmigranten in toenemende mate geconfronteerd worden met vijandigheid, kunnen 

zij het gevoel hebben dat zij als groep bedreigd worden. Sommige Nederlandse moslims 

distantiëren zich daarom van de huidige samenleving en/ of gaan geloven dat hun eigen 

religieuze of culturele identiteit superieur is (Doosje, Loseman, & Van den Bos, 2013). 

Uiteindelijk kan dit leiden tot de overtuiging dat het gebruik van geweld ter verdediging van 

hun religie of etniciteit een gepaste reactie is op de veronderstelde aanvaller (Doosje, 
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Loseman, & van den Bos, 2013; Moghaddam, 2005; Sageman, 2008; Twenge, Baumeister, 

Tice, & Stucke, 2001). 

            Onderzoek onder jonge moslims in Nederland geeft aan dat de sterkte van in-group 

identificatie positief samenhangt met een gunstige houding ten opzichte van in-group 

superioriteit. Daarnaast is een sterk gevoel van verbondenheid met hun etnische in-group 

gerelateerd aan het zich superieur voelen als moslim, wat weer gerelateerd blijkt te zijn aan 

een positieve houding ten aanzien van op ideologie gebaseerd geweld (Doosje, Loseman & 

Van den Bos, 2013; Van Bergen, Ersanilli, Pels & De Ruyter, 2016). 

  

2.4 Haat 

Casestudies van terroristen laten zien dat zij in de greep zijn van woede, verontwaardiging, 

schaamte, en vernedering, en dat zij extreme vormen van positieve en negatieve identificatie 

voelen die meestal liefde en haat worden genoemd (McCauley & Moskalenko, 2011; 

Royzman, McCauley, & Rozin, 2004). Verschillende auteurs brengen haat als een specifiek 

gevoel in direct verband met islamitisch extremisme. Haat kan een rol spelen bij de 

ontmenselijking van de tegenstander en hangt samen met de overtuiging dat de andere groep, 

als geheel, in wezen slecht is (Koomen & Van der Pligt, 2016). Dit soort haat komt voor in 

religieuze en politieke vormen van haat. Haat gedefinieerd als een blijvende en intense afkeer 

van een individu of een andere groep, speelt dus een belangrijke rol in het 

radicaliseringsproces (Ahmed, 2015; Koomen & Van der Pligt, 2016). Baumeister (1996) 

stelt dat één van de oorzaken van haat het verlangen naar wraak is, vanwege 

onrechtvaardigheden en vernederingen die de persoon (of zijn groep) heeft ervaren.  

 Filosofen en psychologen hebben de laatste decennia voortdurend gedebatteerd over 

de categorisering en kenmerken van haat. Historisch gezien beschouwden onderzoekers haat 

als een destructieve en vijandige emotie (Royzman, McCauley & Rozin, 2004). De 

psycholoog Robert Sternberg gebruikt expliciete criteria en prototype-analyses, hij 

categoriseert haat als een emotie, dit komt samen in zijn duplex-theorie van haat. Het is een 

duplex-theorie omdat hij uit twee delen bestaat: een driehoek-theorie en een verhaaltheorie. 

Sternberg’s theorie over haat is compleet anders dan bijvoorbeeld die van de psycholoog en 

psychoanalyticus Gruen (2007), hij stelt dat de bron van al het kwaad te vinden is in de 

zelfhaat van de mens, die voortkomt uit de vroege kindertijd. Sternberg (2003) refereert niet 
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naar het verleden, zijn theorie gaat over de tegenwoordige tijd en welke emoties tot bepaalde 

vormen van haat leiden. In hoofdstuk vier wordt deze theorie uitgebreider behandeld. 
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Hoofdstuk 3: Hoe ziet het radicaliseringsproces eruit volgens 

Moghaddam’s trappenhuismodel? 

  

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijf ik uitgebreid hoe het radicaliseringsproces eruitziet volgens het 

trappenhuismodel van Moghaddam. Dit model wordt zo compleet mogelijk weergegeven, 

zodat in het volgende hoofdstuk zo breed mogelijk gekeken kan worden waar de haat-theorie 

van Sternberg iets kan toevoegen aan het trappenhuismodel. Om deelvraag één te 

beantwoorden introduceer ik allereerst het trappenhuismodel, vervolgens ga ik in op de 

universaliteit van het model, gevolgd door kritiek op het model van enkele auteurs. Waarna ik 

per verdieping van het trappenhuismodel de radicaliseringsprocessen beschrijf en sluit ik af 

met een conclusie waarin ik terugkom op deelvraag 1.  

  

3.2 Het trappenhuismodel 

Moghaddam (2006) vertrekt vanuit het standpunt dat terroristen gemaakt worden en niet zo 

geboren zijn. Volgens Moghaddam (2006) komt terrorisme voort uit maatschappelijke 

omstandigheden en niet uit individuele kenmerken. Daarom heeft hij een model ontworpen 

die het mogelijk maakt om het radicaliseringsproces in fasen te bestuderen, hij doet dit aan de 

hand van een metafoor dat bedoeld is als een algemeen kader waarbinnen de huidige 

psychologische kennis kan worden georganiseerd en dat richting kan geven aan toekomstig 

onderzoek en beleid. Volgens Moghaddam (2005) kunnen metaforen een constructieve rol 

spelen bij het beter helpen verklaren van de oorzaken van terrorisme. De metafoor is een 

steeds smaller wordend trappenhuis richting terroristisch handelen boven in een gebouw met 

vijf verdiepingen. Elke verdieping staat voor bepaald gedrag dat gekarakteriseerd wordt door 

specifieke psychologische processen. Het fundamenteel belangrijke aspect van deze situatie 

gaat niet over het werkelijke aantal verdiepingen, trappen, kamers, maar gaat over hoe 

mensen het gebouw waarnemen en de deuren die volgens hen voor hen openstaan. 

(Moghaddam, 2005).  

 Het is belangrijk om in gedachten te houden dat radicale opvattingen niet altijd 

voorafgaan aan of leiden niet altijd tot gewelddadigheden. Groepen die de meest radicale 

doelen nastreven, zijn niet noodzakelijk de eerste die overgaan tot geweld. Betrokkenheid bij 
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gewelddadige groeperingen en het plegen van gewelddadige daden veronderstellen niet altijd 

het onderschrijven van radicale doelstellingen en referentiekaders, maar kunnen bijvoorbeeld 

worden ingegeven door persoonlijke relaties en loyaliteit aan een groep. Het is daarom nuttig 

om micro-, meso- en macroniveaus van radicalisering te onderscheiden. Individuele 

processen van radicalisering worden onderscheiden van radicalisering op groeps- en 

organisatieniveau, en beide probeer ik te situeren in heersende structurele omstandigheden en 

discursieve contexten (Della Porta & LaFree, 2012). 

 De vijf verdiepingen van het trappenhuismodel worden samengevat door Doosje et al. 

(2016) in drie fasen die een persoon doorloopt in zijn radicaliseringsproces. Of alle fasen 

doorlopen worden hangt af van verschillende factoren op eerdergenoemde niveaus: micro 

(individueel), meso (groep, sociale omgeving) en macro (maatschappij, sociale structuren). 

Door deze indeling van Doosje et al. (2016) wordt duidelijk wat er gebeurt per niveau per 

verdieping, daarom is dit hoofdstuk ook zo opgebouwd: per fase. Dit maakt het 

trappenhuismodel overzichtelijker en uiteindelijk komt deze indeling van pas om de 

hoofdvraag te beantwoorden, want die verschillende niveaus hebben invloed op de 

verschillende vormen van haat (Sternberg, 2003). Op sommige verdiepingen kunnen de 

niveaus niet los gezien worden van elkaar, en daarom wordt in dit hoofdstuk niet bij elke 

verdieping een onderscheid gemaakt per niveau. Zoals te zien is in figuur 1, vallen de begane 

grond, de eerste verdieping en de tweede verdieping onder de gevoelsfase (1). De tweede 

verdieping valt mijns inziens deels ook onder de groepslidmaatschapsfase (2), waar ook de 

derde en vierde verdieping bij horen. De vierde verdieping kan tegelijkertijd gezien worden 

als een voorbereiding op de actiefase (3) waar de vijfde verdieping in ieder geval bij hoort. 
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Figuur 1 

 De universaliteit van het trappenhuismodel 

Het trappenhuismodel is volgens Moghaddam (2006) gelijk voor alle culturen in die zin dat 

de eerste verdiepingen altijd de belangrijkste zijn, omdat daar de overgrote meerderheid van 

de populatie is en omdat het de omstandigheden op de begane grond zijn die uiteindelijk 

aanleiding geven tot terrorisme op de hoogste verdieping. Dit is het belangrijkste universele 

kenmerk van het model en dat heeft essentiële implicaties voor de bestrijding van terrorisme 

op de lange termijn. In alle culturen kan terrorisme alleen op lange termijn worden verslagen 

als de omstandigheden op de benedenverdieping worden veranderd. Een ander universeel 

kenmerk is dat wanneer een terrorist de vierde of vijfde verdieping bereikt, er weinig kans is 

dat hij de trap weer afkomt. Dit komt doordat op de hoogste verdiepingen de invloed van de 

omgeving zo sterk is en de drang naar de top van de trap zo groot dat een individu slechts 

zelden naar beneden kan terugkeren. 

            Echter zijn er ook verschillen tussen culturen in een aantal belangrijke opzichten. Eén 

van die verschillen betreft de afstand tussen de verdiepingen op de trap, die aangeeft hoeveel 

tijd het mensen kost om van de ene verdieping naar de andere te gaan. De afstand tussen de 

verdiepingen kan in de loop van de tijd binnen een bepaalde samenleving veranderen. Een 
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ander intercultureel verschil betreft het belang van elke verdieping en het gewicht van de 

psychologische processen die kenmerkend zijn voor elke verdieping (Moghaddam, 2006). 

  

 Kritiek op het trappenhuismodel 

Er zijn slechts weinigen die Moghaddam’s model bekritiseren, een kritiek van Geelhoed 

(2012) en Lygre, Jahrle, Larsson en Ranstorp (2011) is dat volgens hen Moghaddam’s model 

suggereert dat radicalisering een lineair proces is dat veel tijd in beslag neemt. In eerste 

instantie lijkt deze kritiek aannemelijk, want het model is een trap naar boven en de trap 

wordt steeds smaller, wat symbool staat voor het vernauwende denk- en handelingskader. 

Daardoor lijkt het logisch dat het moeilijker wordt de trap terug te nemen naar beneden, er 

worden immers minder mogelijkheden waargenomen om uit het radicaliseringsproces te 

stappen. Echter benoemd Moghaddam (2005; 2006) nergens dat het een lineair proces is, 

daarnaast is het model ook ontworpen om de mogelijkheid te bieden om na te denken over 

wat een afdaling in het trappenhuis mogelijk maakt; het model probeert te laten zien wat 

nodig is om deradicalisering en disengagement te ondersteunen. Bovendien benoemd 

Moghaddam (2005; 2006) ook niet dat er bij elke verdieping gestopt moet worden, dit 

interpreteer ik als dat je eventueel ook een verdieping kunt overslaan. Zoals hierboven ook 

beschreven is, verschilt het per culturele context hoe groot de afstand is tussen de 

verdiepingen en dit heeft invloed op hoeveel tijd het radicaliseringsproces in beslag neemt.  

 Een tweede kritiek is dat fasen-modellen niet kunnen verklaren waarom sommige 

mensen radicaliseren in een niet-gewelddadige richting, het radicaliseringsproces voortijdig 

afbreken, of helemaal niet radicaliseren. Zodra mensen een ander spoor volgen dan 

beschreven in het model, verliezen deze modellen elke verklarende kracht (Veldhuis & Staun, 

2009). Moghaddam benoemd wel waarom mensen de trap verder opklimmen, maar welke 

factoren maken dat mensen afhaken en dus niet verder radicaliseren of niet overgaan tot 

geweld wordt niet helder vanuit het trappenhuismodel.  

 Een derde kritiek komt van Hafez en Creighton (2015) zij stellen dat het model te 

weinig ondersteund wordt door empirische kennis, iets wat ik alleen maar kan beamen, echter 

geldt dat mijns inziens voor veel theorieën over islamitische radicalisering. Met als voor de 

hand liggende verklaring dat het een lastig domein is empirische kennis op te doen, probeer 

maar eens betrouwbare en valide interviews te regelen met mensen die geradicaliseerd zijn en 
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onderdeel uitmaken van een terroristische groepering. Dit doet niet af aan het feit dat het 

trappenhuismodel sterker zou zijn wanneer het meer ondersteund wordt door empirische 

kennis.  

Nu het trappenhuismodel kort geïntroduceerd is, is het tijd ons te buigen over de 

psychologische processen die plaatsvinden op de verschillende verdiepingen. 
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3.3 Fase één: Gevoeligheid voor een radicale ideologie 

Wat hier centraal staat zijn gevoelens van rechtvaardigheid, achterstelling en problemen in 

identiteit.  

  

3.3.1 De begane grond 

Het belangrijkste kenmerk van de begane grond is hoe mensen zich voelen over, en dit 

subjectief interpreteren, hun persoonlijke en collectieve identiteiten en situaties (Moghaddam, 

2006). Deze verdieping wordt het meest uitgebreid omschreven omdat de meeste mensen 

zich hier bevinden en hier ook veel plaatsvindt.  

  

 Micro- en mesoniveau op de begane grond 

Om degenen te begrijpen die naar de top van de trap klimmen en de wereld vanuit het 

perspectief van terroristen bekijken, moeten we volgens Moghaddam (2006) eerst het enorme 

en toenemende niveau van frustratie en ontevredenheid onder de honderden miljoenen 

mensen beneden op de begane grond begrijpen. Ieders leven begint op de begane grond, in dit 

stadium is de toekomstige terrorist niet anders dan de rest. De begane grond wordt overheerst 

door percepties van rechtvaardigheid, eerlijkheid en gevoelens van relatieve deprivatie, 

schaamte en frustratie (Moghaddam, 2005). 

            Volgens Moghaddam (2005) is in voorgaand onderzoek bewezen dat absolute 

materiële condities geen verband houden met terrorisme. Hiermee bedoelt Moghaddam 

(2006) dat terrorisme eerder verklaard kan worden door percepties van zich achtergesteld 

worden, gevoelens van oneerlijk behandeld worden, en een subjectief besef van 

onrechtvaardigheid, dan door objectieve omstandigheden zoals armoede en geringe 

opleiding. Doosje, Loseman en Van den Bos (2013) benadrukken ook dat ervaren 

onrechtvaardigheid samenhangt met een radicaal geloofssysteem, met name dat radicalen de 

Nederlandse autoriteiten als onwettig beschouwen, en dat ze zich buitengesloten voelen in de 

samenleving. Moghaddam (2006) legt de nadruk op hoe mensen de situatie zien en hoe zij 

zich voelen, maar hij stelt dat hij niet wil impliceren dat de feitelijke materiële 

omstandigheden er niet toe doen. Het gaat hem om de kloof die vaak bestaat tussen 

subjectieve ervaringen en objectieve omstandigheden; hoe mensen een situatie ervaren en hoe 

de situatie feitelijk is; hoe gewaardeerd mensen zich voelen en hun feitelijke behandeling. 
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Daarom is het niet altijd mogelijk om subjectieve gevoelens te veranderen door materiële 

omstandigheden te veranderen. Veel hangt af van wie als vergelijkingspunt wordt gekozen en 

vanuit welke positie dit gedaan wordt (Moghaddam, 2006), dit wordt ook wel relatieve 

deprivatie genoemd. Relatieve deprivatie is niet alleen een individueel proces, het vindt ook 

plaats op meso- en macroniveau. De belangrijke processen van relatieve deprivatie en 

identiteitsvorming laten zien hoe de niveaus niet los van elkaar gezien kunnen worden en dus 

met elkaar verweven zijn, daarom worden deze concepten niet onderverdeeld per niveau. 

  

 Relatieve deprivatie  

Vanuit de relatieve deprivatie theorie wordt radicalisering gezien als een resultaat van 

stijgende, onvervulde verwachtingen en toenemende frustratie onder miljoenen jongeren die 

het gevoel hebben dat zij geen stem, geen hoop en geen mogelijkheden hebben voor een 

betere toekomst. De verwachtingen van deze jongeren zijn mede gewekt door de 

globalisering. Het belangrijkste is dat de internationale media hebben veranderd hoe jongeren 

in islamitische gemeenschappen over hun eigen identiteit denken en hoe zij reageren op 

fundamentele vragen over zichzelf: wat voor soort persoon ben ik? Hoe word ik door anderen 

gezien en gewaardeerd? Dit valt onder relatieve persoonlijke deprivatie; jezelf vergelijken 

met anderen, meestal mensen van je eigen groep (Moghaddam, 2005; 2006). De antwoorden 

op de hierboven genoemde persoonlijke vragen hangen voor een groot deel ook af van hoe 

individuen denken dat hun groep wordt gezien, dit valt onder relatieve groepsdeprivatie. 

Groepsdeprivatie heeft zowel met het meso- als met het macro-niveau te maken, het wordt 

gekenmerkt door de behoefte om tot een bepaalde sociale groep te horen en een gevoeligheid 

voor waargenomen onrecht richting de groep (King & Taylor, 2011). Het gaat over de positie 

van de groep waartoe iemand behoort in de samenleving ten opzichte van andere groepen 

(Koomen & Van der Pligt, 2016; Moghaddam, 2006). 

            Relatieve groepsdeprivatie zal zich eerder voordoen wanneer groepsleden het gevoel 

hebben dat hun weg geblokkeerd is richting een gewenst doel dat hun groep verdient en dat 

anderen bezitten, dit gevoel wordt vaak beïnvloed door diepgewortelde vooroordelen 

(Moghaddam, 2005; 2006). Relatieve groepsdeprivatie kan ook opgevat worden als een 

bedreiging van de sociale identiteit. Brown et al. (1992) stellen dat wanneer de 

groepsidentiteit bedreigd wordt, dat dit dan mogelijk het collectivistische karakter van een 
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situatie intensiveert en vergelijkingen tussen groepen meer opvallend en betekenisvol maakt. 

In veel islamitische gemeenschappen, zowel in westerse als niet-westerse samenlevingen, zijn 

er jongeren die zichzelf gaan zien als behorend tot een achtergestelde, oneerlijk behandelde 

groep (Moghaddam, 2006). Groepsdeprivatie wordt bijvoorbeeld ervaren onder moslims in 

Europa op het gebied van onderwijskansen, huisvesting, werk en inkomen (Kunst, Tajamal, 

Sam & Ulleberg, 2012). Daarnaast ervaren zij discriminatie en het gebruik van dubbele 

standaarden door de media (Slootman & Tillie, 2006). Echter zou het concept ‘objectieve 

deprivatie’ hieraan moeten worden toegevoegd, gezien moslims in het Westen en het Midden-

Oosten behoren tot de “low-power groups”, vanwege armoede, laag opleidingsniveau, of 

gebrek aan politieke invloed (Kunst & Obaidi, 2020, p. 56). Bewijs voor een oorzakelijk 

verband tussen extremisme en objectieve deprivatie blijkt echter te ontbreken (Krueger, 

Malečková, 2003; Nivette, Eisner & Ribeaud, 2017). Hoger opgeleide moslims en mensen 

met een hoog inkomen steunen en sympathiseren soms vaker met gewelddadig protest en 

terreurdaden, en mensen die in het Westen geboren zijn, zijn eerder geneigd geweld te 

steunen dan mensen die in conflictgebieden geboren zijn (Bhui, Warfa & Jones, 2014; 

Obaidi, Bergh, Sidanius & Thomsen, 2018). Dit suggereert, net als Moghaddam’s theorie, dat 

niet zozeer de feitelijke achterstelling van belang is, maar vooral de subjectieve beleving 

daarvan door leden van minderheidsgroepen.  

 Dit beeld van zichzelf en de in-group als oneerlijk behandeld, als onderdrukten, heeft 

ingrijpende gevolgen (Moghaddam, 2006). Het kan zorgen voor veel frustratie en woede wat 

vervolgens weer kan leiden tot een grotere sympathie voor extremistische tactieken tegen de 

gevestigde orde. Elk jaar zijn er mensen die zich onrechtvaardig behandeld voelen, 

gemotiveerd om alternatieve wegen te bewandelen om hun misstanden aan te 

pakken (Moghaddam, 2005). Uit onderzoek blijkt dat mensen die zich collectief achtergesteld 

voelen, en zij die de combinatie van persoonlijke en groepsdeprivatie ervaren, meer geneigd 

zijn deel te nemen aan collectieve actie om te proberen hun situatie te veranderen (King & 

Taylor, 2011; Moghaddam, 2006). Echter betekent dit niet dat relatieve deprivatie altijd leidt 

tot gewelddadig extremisme of andere vormen van niet-normatief gedrag. De cognitieve 

component van relatieve deprivatie (dat wil zeggen alleen al het besef dat men minder krijgt 

dan waar men recht op meent te hebben) heeft vaak minder invloed op niet-normatieve 

collectieve actie dan de affectieve componenten (dat wil zeggen ervaren wetteloosheid, 
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gevoelens van woede of onrechtvaardigheid). Met andere woorden, mensen kunnen tot 

gewelddadig extremisme overgaan om zich te verzetten tegen de gevoelens dat ze individueel 

maar vooral op groepsniveau belang hebben verlopen op economisch, sociaal en 

psychologisch gebied (Kunst & Obaidi, 2020).  

 Bovendien toonde een onderzoek onder moslims in West-Europa aan dat mensen die 

het grootste risico liepen om te radicaliseren in gewelddadige groepen, degenen waren die 

hun islamitische identiteit als centraal en belangrijk beschouwden, en die zich ook bewust 

waren van aanzienlijke kloven in economische prestaties en politieke inclusie van Europese 

moslims (Murshed, & Pavan, 2011). Dit brengt ons tot het volgende belangrijke proces, 

namelijk die van identiteitsvorming.  

  

 Identiteit  

Zoals hierboven beschreven kunnen percepties van onrechtvaardigheid ontstaan om 

verschillende redenen, waaronder economische en politieke omstandigheden en ook 

bedreigingen van de persoonlijke of collectieve identiteit (Moghaddam, 2005). De mensen op 

de begane grond zijn diep bezorgd over hun identiteit en de waarden die aan hun identiteit 

worden toegekend (Moghaddam, 2006). Echter stellen Coşkun en Ahlers (2020) dat de 

beslissende factor bij radicalisering niet de moeilijkheid is om als jongere een identiteit te 

vormen. De beslissende factor is de uitdaging om een positieve identiteit te ontwikkelen, juist 

bij gebrek aan erkenning en acceptatie in een omgeving van kleinering, vernedering en 

discriminatie. 

            Een andere factor in het radicaliseringsproces die te maken heeft met identiteit is 

persoonlijke onzekerheid (Doosje et al., 2016). Wanneer mensen zich onzeker voelen raken 

ze gemotiveerd om zich sterk te identificeren met een groep met een duidelijke ideologie die 

hun onzekerheid verminderd door hen te voorzien van duidelijke normen en waarden, en 

gedragsregels (Doosje et al., 2016; Hogg, Kruglanski & Van den Bos, 2013). Het onderscheid 

tussen ‘wij’ en ‘zij’ dat groepsidentificatie biedt, helpt mensen te begrijpen wie ze zijn, wat ze 

moeten geloven, en wat ze van anderen buiten hun groep kunnen verwachten (Lyons-Padilla 

et al., 2015). Radicale groeperingen zijn hiertoe bijzonder goed in staat, omdat ze een 

duidelijk profiel hebben, een solide structuur bieden en een zwart-wit wereldbeeld hebben. 

Daarnaast zijn radicale groeperingen zoals IS goed uitgerust om gevoelens van betekenis te 
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koesteren of te herstellen door gerekruteerden een gevoel van erbij horen, respect, heldendom 

en status te geven, en het idee om voor een heilige zaak te strijden. Hierbij spelen zij goed in 

op de behoefte van mensen om iets te betekenen voor de ander en de samenleving. Gevoelens 

van betekenisloosheid kunnen opgevat worden als een drijfveer in het radicaliseringsproces, 

deze gevoelens kunnen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een verlies van status, een 

sterk gevoel van vernedering, of slechte carrièrevooruitzichten (Doosje et al., 2016). 

  

 Macroniveau op de begane grond 

De toenemende globalisering en wereldwijde dreiging als gevolg van de politieke, culturele 

en economische dominantie van het Westen vormen een belangrijke drijfveer voor radicale 

moslims (Doosje et al., 2016). De westerse levensstijl wordt gezien als een culturele 

bedreiging voor de zuivere islam en de oorlogen van het Westen vormen een bedreiging voor 

de grotere moslimgemeenschap (Geelhoed, 2012). In die zin, stelt Moghaddam (2012), spoort 

globalisering terrorisme aan. Taspinar (2021) nuanceert deze bewering en stelt dat de 

toenemende islamofobie in het Westen en de toenemende haat tegen het Westen in de 

moslimwereld parallelle, giftige dynamieken zijn die elkaar versterken. Radicalisme en 

extremistisch geweld zijn de belangrijkste vruchten van deze vicieuze cirkel. Meer haat tegen 

het Westen in de islamitische wereld zal leiden tot meer jihadistisch terrorisme dat zich richt 

tegen het Westen. En meer jihadistisch terrorisme zal alleen maar leiden tot meer westerse 

bijstand aan bevriende machthebbers in het Midden-Oosten. Daarentegen wordt ook 

verondersteld dat globalisering en modernisering conflicten veroorzaken binnen de 

islamitische wereld en via deze conflicten bijdragen aan islamitisch fundamentalisme. Kepel 

(2002) suggereert bijvoorbeeld dat de radicalisering van moslims deels het gevolg is van 

conflicten tussen gematigde en radicale stromingen binnen de islam. 

            Daarnaast dient er gezegd te worden dat het idee van ‘percepties van 

onrechtvaardigheid’ zoals eerder genoemd niet helemaal correct is, gezien er in de 

werkelijkheid objectieve structuren van onrechtvaardigheid zichtbaar zijn. De Sousa Santos 

(2018) schrijft dat de hegemonische Euro-Amerikaanse moderniteit, berust op 

dehumaniserende manieren waarin de mensheid wordt georganiseerd en die uitgaat van het 

oorlogsparadigma, het eist en vormt subjectiviteiten, identiteiten en intersubjectieve relaties 

via racistische, kapitalistische en patriarchale structuren. 
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 De begane grond verlaten 

Van de honderden miljoenen gefrustreerde, ontevreden en slecht behandelde mensen op de 

begane grond, zijn er enkele individuen die de trap naar de eerste verdieping beklimmen op 

zoek naar oplossingen. Deze mensen zijn niet of nauwelijks aangesloten bij georganiseerde 

groepen of bewegingen. Voor het grootste deel zijn ze simpelweg gemotiveerd om hun 

levensomstandigheden te verbeteren, meer rechtvaardigheid en eerlijkheid te vinden en een 

bevredigender identiteit voor zichzelf te bereiken (Moghaddam, 2005; 2006). 
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3.3.2 De eerste verdieping  

Twee psychologische factoren bepalen het gedrag op de eerste verdieping: de waargenomen 

mogelijkheden van individuen voor persoonlijke mobiliteit (veerkracht) om hun situatie te 

verbeteren en hun perceptie van procedurele rechtvaardigheid (Moghaddam, 2005). Op deze 

verdieping is er geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende niveaus, omdat ze hier te 

zeer met elkaar verweven zijn. De individuele ervaring heeft hier veelal te maken met het 

kunnen participeren in belangrijke besluitvorming, iets wat op zowel groepsniveau als 

maatschappelijk niveau plaatsvindt. 

  

 Procedurele rechtvaardigheid  

De groep mensen die ervoor kiest te vechten tegen wat zij als een onrechtvaardige 

behandeling beschouwen, bevindt zich op de eerste verdieping (King & Taylor, 2011). Er 

wordt gezocht naar allerlei manieren om hun situatie te verbeteren en meer rechtvaardigheid 

te bereiken. Het gaat hier om procedurele rechtvaardigheid: hoe eerlijk mensen het 

besluitvormingsproces beschouwen. Van invloed op deze procedurele rechtvaardigheid is de 

mogelijkheid om te participeren in de besluitvorming en het kunnen uiten van meningen. Bij 

ontevredenheid over de mogelijkheden van deze participatie, kan dit leiden tot het ontstaan 

van bepaalde opvattingen, waaronder verplaatsing van agressie: degenen die anderen vurig de 

schuld geven van hun vermeende problemen, lopen verder op de trap naar de tweede 

verdieping (Moghaddam, 2005). De ervaringen van procedurele rechtvaardigheid of dus het 

tekortkomen hierin heeft invloed op ieders identiteit. 

  

 Identiteit 

Het belangrijkste kenmerk van de mensen op deze verdieping is dat zij het gevoel hebben dat 

hun identiteit niet goed genoeg is, en dat zelfs wat positief lijkt aan hun identiteit wordt 

bedreigd en aangevallen. Ze voelen zich niet goed over hoe ze in de wereld gezien worden. 

Ze krijgen geen betekenisvolle rol, zelfs geen symbolische rol, in de besluitvorming, en dus 

klimmen zij de trap op opzoek naar oplossingen. De oplossingen die mensen zoeken gaan 

niet alleen over eerlijkheid, of inspraak, of een bepaald abstract recht onafhankelijk van 

identiteiten. Hoe eerlijk we ons behandeld voelen, of er naar ons geluisterd wordt, of we 

mogelijkheden voor mobiliteit en vooruitgang zien, dit alles maakt integraal deel uit van onze 
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identiteit. De eerste verdieping verandert de identiteit van sommige mensen zodanig dat zij 

het gevoel hebben dat zij geen stem hebben in beslissingen die hun leven beïnvloeden, en dat 

zij geen manier hebben om hun situatie te verbeteren door individuele actie te ondernemen. 

Deze percepties gaan gepaard met steeds intensere gevoelens van schaamte en woede 

(Moghaddam, 2006). Daarnaast gaat het ook om de groepsidentiteit waar mensen toe 

behoren, wanneer zij relatieve groepsdeprivatie ervaren, zullen ze gemotiveerd zijn om de 

status van hun groep te verbeteren (King & Taylor, 2011). 
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3.4 Fase twee: groepslidmaatschap 

Fase twee speelt zich grotendeels af op mesoniveau, omdat de verbinding tussen het individu 

en de groep versterkt wordt, terwijl het individu zich isoleert van andere sociale netwerken. 

Individuen komen hier in aanraking met een strikte ideologie. Wederzijds engagement staat 

centraal in dit proces; het individu voelt zich verbonden of versmolten met de groep, en de 

groep is versmolten met het individu (Doosje et al., 2016).  

  

3.4.1 De tweede verdieping 

De tweede verdieping wordt gekenmerkt door de overgang van fase één naar fase twee. Op 

deze verdieping staat ‘de verplaatsing van agressie’ centraal. 

  

 Verplaatsing van agressie 

Op de tweede verdieping wordt de onvrede gekanaliseerd naar een doelwit. In plaats van zich 

te richten op de werkelijke oorzaken van het onrecht, kan hier een verplaatsing van agressie 

optreden (King & Taylor, 2011). Deze verplaatsing van agressie vindt veelal plaats tussen 

groepen. Wanneer de economie achteruitgaat, of vrouwen gelijke rechten krijgen, of wat er 

ook gebeurt waardoor de leden van een bepaalde religieuze groep zich ontevreden voelen 

over de huidige toestand in de wereld, zij uiten hun frustraties door de leden van andere 

godsdiensten fel aan te vallen. Het idee is dat de andere groep zich moet aanpassen of 

veranderen om de wereld te redden, en als ze dat niet willen, dan moet het leven voor hen 

moeilijk gemaakt worden (Moghaddam, 2006). Echter stellen Buijs, Demant en Hamdy 

(2006) dat niet zozeer andere religies de schuld krijgen, maar eerder het Westen; het Westen 

wordt gezien als verantwoordelijk voor de achteruitgang van de positie van de islam 

wereldwijd.  

            Door de verplaatste agressie is gedrag op de tweede verdieping in hoge mate 

irrationeel, want de agressors zijn zich niet bewust van de werkelijke redenen waarom ze een 

doelwit aanvallen. De leden van zo’n religieuze groep zien niet in dat het hun frustraties zijn 

over krachten die te groot voor hen zijn om te beheersen, zoals de concurrentie van 

buitenlandse machthebbers of de economische ontwikkelingen in de wereld, die hen ertoe 

brengen de leden van andere religies aan te vallen (Moghaddam, 2006).  
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            De oorsprong van verplaatste agressie zijn opgekropte gevoelens van frustratie, 

ontevredenheid en woede die zich ontwikkelen in alle menselijke relaties. Maar op deze 

verdieping, waar mensen nog steeds ernstige onrechtvaardigheden waarnemen, en die woede 

en frustratie voelen, zijn mensen meer kwetsbaar om beïnvloed te worden door leiders om 

hun agressie te verplaatsen richting een vijand. Individuen die meer geneigd zijn om hun 

agressie fysiek te verplaatsen naar vijanden en actief zoeken naar mogelijkheden om dit te 

doen, klimmen verder op de trap. Langs deze weg beginnen dergelijke individuen het proces 

waarin zij zich verdiepen in een ideologie die terrorisme goedkeurt (Moghaddam, 2005, 

2006).  

 Een individu begint als marginaal groepslid, en is gemotiveerd om loyaliteit aan de 

groep te tonen (Doosje et al., 2016). Als gevolg zal deze persoon waarschijnlijk de normen en 

waarden van de groep volgen, bijvoorbeeld door een out-group in publieke contexten te 

vernederen. Echter kan de afkeuring van out-groups soms slechts een publiekelijk vertoon 

zijn, wat niet noodzakelijk gepaard gaat met een negatieve houding in de privésfeer ten 

opzichte van de out-group. Het gebruik van afkeuring om een duidelijk onderscheid te maken 

tussen de in-group en de out-group helpt een individu soms bij het creëren en in stand houden 

van een positieve interne sociale identiteit (Noel, Wann & Branscombe, 1995). 

  

Mesoniveau op de tweede verdieping 

Het mesoniveau is erg belangrijk omdat in deze tweede fase de banden tussen het individu en 

de groep worden versterkt. Dit kan worden bereikt via inwijdingsrituelen, maar ook door 

training en coaching. Daarnaast kan fysieke en psychische isolatie mensen losmaken van hun 

oude sociale omgeving. Erg belangrijk hierbij is dat groepsleden vaak worden aangemoedigd 

de verbinding te verbreken met vrienden en familie die niet tot de groep behoren (Doosje et 

al., 2016). Dit maakt de in-group samenhangend en sterk. Swann, Jetten, Gómez, Whitehouse 

en Bastian (2012) noemen dit identiteitsfusie: een gevoel van eenwording met de groep, iets 

wat volgens hen de basis vormt voor extreme opofferingen voor de eigen groep.             

 De toegenomen conformiteit en gehoorzaamheid binnen de groep in tijden van 

conflict dient om negatieve gevoelens binnen de groep te onderdrukken. Een andere strategie 

om met negatieve gevoelens om te gaan is de verplaatsing ervan richting out-groups. Ook op 

mestniveau speelt de leider een sleutelrol in het richten van negatieve gevoelens op specifieke 
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out-groups, die verschillen van de in-group op aspecten zoals godsdienstige overtuiging, ras, 

en nationaliteit (Moghaddam, 2006). Meertens, Prins en Doosje (2006) stellen dat 

leidersfiguren en rekruiters de westerse wereld aanwijzen als oorzaak voor hun woede. 

Verplaatsing van agressie speelt dus ook op groepsniveau een cruciale rol bij de 

instandhouding van positieve interne relaties. Een belangrijk verschil in de groepscontext is 

echter dat er een leider is die de gevoelens, handelingen en gedachten stuurt (Moghaddam, 

2006). 

 Echter concluderen De Wolf en Doosje (2010) dat er in Nederland weinig bewijs is 

van deze zogenaamde sleutelrol van leiders en rekruiters zoals Moghaddam dat omschrijft. 

Buijs, Demant en Hamdy (2006) vinden het ook een misvatting om moslimjongeren als 

slachtoffers van rekruiters te zien, want dit negeert de drijfveren van de jongeren zelf. Ze 

radicaliseren vrijwillig in de richting die rekruiters voorstellen. De Wolf en Doosje (2010) 

sluiten hierop aan, zij stellen dat de rekruiter in Nederland eerder gezien kan worden als een 

leidersfiguur en dat waarschijnlijk radicaliserende moslims hun eigen leiders rekruteren. Ze 

komen bijvoorbeeld met deze potentiële leiders in aanmerking via online preken met een 

radicaal karakter.  

  

 De tweede verdieping verlaten 

De mensen die zich aangesproken voelen tot het jihadistisch salafistisch gedachtegoed dat op 

de tweede verdieping geboden wordt als oplossing voor hun wrok, en degenen die hun 

agressie gemakkelijk verplaatsen, kunnen radicale opties gaan overwegen om het onrecht 

tegen te gaan. Deze mensen beklimmen de trap naar de derde verdieping (De Wolf & Doosje, 

2010; King & Taylor, 2011). 
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3.4.2 De derde verdieping 

Op deze verdieping gaan mensen een morele verbintenis aan met een terroristische 

organisatie. Waar ze eerst nog de radicale ideologie en groeperingen verkenden, stappen 

individuen hierover van mogelijk lid naar nieuw lid en raakt men in de ban van de 

terroristische organisatie (De Wolf & Doosje, 2010). 

  

 Microniveau op de derde verdieping 

De belangrijkste transformatie die plaatsvindt onder de individuen op deze verdieping is een 

geleidelijke betrokkenheid bij de ideologie van terroristische organisaties; ze beginnen 

terrorisme nu te zien als een gerechtvaardigde strategie (Moghaddam, 2005). Samen delen ze 

hun protest, wat een behoefte aan verbondenheid vervult, en zo radicaliseren ze elkaar, wat de 

groep in een isolement brengt (King & Taylor, 2011). En raken ze verwikkeld in een 

extremistische ideologie van geïsoleerde, geheimzinnige organisaties die zich inzetten om de 

wereld te veranderen met alle middelen die hun ter beschikking staan (Moghaddam, 2005). 

            Mensen in dit stadium maximaliseren de verschillen tussen henzelf en de externe 

vijand (King & Taylor, 2011). De morele toewijding die terroristen hebben voor hun doel stelt 

hen in staat de sociale wereld strikt in te delen in wij en zij, vrienden en vijanden. De out-

group kan bestaan uit mensen die actief betrokken zijn bij het leger en de politie, maar ook uit 

gewone ongewapende burgers. Als deze mensen zich niet actief tegen de regering verzetten, 

zijn zij vanuit het standpunt van de terroristen legitieme doelwitten van agressie. De out-

group wordt gecategoriseerd als anders, als onrein, als verdorven en goddeloos. Terroristen 

geloven dat wat zij doen in feite de out-group van zichzelf zal redden en de wereld zal 

verbeteren (Moghaddam, 2006). 

  

 Meso- en macroniveau op de derde verdieping 

Het ideologische groepsproces van de potentiële terrorist begint waar vele groepsprocessen 

beginnen, namelijk met de behoefte aan verbondenheid (Sageman, 2004). Een individu wordt 

aangetrokken door het gevoel van verbondenheid dat de groep biedt: een behoefte om een 

andere, meer bevredigende identiteit te ontwikkelen. Kameraadschap, broederschap, 

saamhorigheid en een gevoel van identiteit door vriendschap: dit zijn de basisbouwstenen, de 

eerste stappen van individuen die verstrikt raken in de ideologie van terroristische 
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organisaties (Moghaddam, 2006). Naast verbondenheid krijgt het individu ook waardering en 

erkenning, omdat ze een belangrijke taak gaan vervullen (Kizilhan & Steger, 2021). 

            De geïsoleerde en geheimzinnige groep van meestal jonge mannen die geleidelijk een 

ideologie aanneemt die terrorisme goedkeurt, wordt gekenmerkt door angst die te maken 

heeft met twee bronnen, intern en extern aan de groep. Aan de ene kant leren de groepsleden 

angst te hebben voor afwijzing, wraakacties en bestraffing door anderen binnen de groep. 

Anderzijds is er de angst voor ontdekking en voor een strenge behandeling door de 

autoriteiten buiten de groep. Angst voor afwijzing door de groep is een belangrijke factor die 

individuen ertoe brengt zich te conformeren en te gehoorzamen. Geleidelijk aan, naarmate de 

individuen opgaan in het geheimzinnige leven en het waardesysteem van de groep, en 

naarmate de groep steeds riskantere standpunten inneemt, wordt het voor individuen steeds 

moeilijker om zich terug te trekken. Individuele groepsleden vrezen wat er met hen zou 

gebeuren als zij zouden proberen zich terug te trekken, en anderen vrezen voor hun eigen 

veiligheid als ‘deserteurs’ met de autoriteiten praten (Moghaddam, 2006). 

            Volgens Moghaddam (2006) heeft veel psychologisch onderzoek aangetoond dat 

normen, ongeacht de mate waarin ze correct zijn, functioneren als een sterke kracht in 

groepsgedrag. Individuen zullen hun eigen overtuigingen en waarden veranderen om zich te 

conformeren aan de groepsnorm, zelfs in gevallen waarin ze duidelijk herkennen dat de 

groepsnorm onjuist is. Elk individu kondigt aan trouw te zijn aan de groepsdoelen, en komt in 

een situatie waarin zijn veiligheid en zijn leven volledig afhangt van de andere groepsleden. 

Door een geleidelijk proces krijgt het idee dat ‘het doel de middelen heiligt’ ingang en 

invloed in de groep en wordt de legitimiteit van aanvallen op geselecteerde doelwitten 

aanvaard (Moghaddam, 2006). 

  

 De derde verdieping verlaten 

Van de individuen die de ideologie van het terrorisme integreren in hun identiteit, klimmen 

sommigen op naar de vierde verdieping en betreden de geheime wereld van terroristische 

organisaties. Ze zijn klaar voor rekrutering als actieve terroristen en sluiten zich aan bij een 

terroristische groepering (Moghaddam, 2005; 2006). 
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3.5 Fase drie: actie  

In deze laatste fase gaan mensen over tot het gebruik van geweld tegen andere groepen 

(Doosje et al., 2016). 

  

3.5.1 De vierde verdieping 

Deze verdieping valt deels nog onder de tweede fase en kan gezien worden als een 

voorbereiding op de derde fase. Fase drie is namelijk de actiefase: het individu is bereid te 

handelen op basis van de ideologie van de groep (Doosje et al., 2016). Op deze verdieping 

wordt zichtbaar hoe zeer het individuele, het sociale en het maatschappelijke niveau met 

elkaar verstrengeld zijn geraakt, daarom wordt de indeling van niveaus hier niet meer 

gehanteerd.  

  

 Een terroristische identiteit en het wij-zij-denken 

Rekrutering voor terroristische organisaties vindt plaats op de vierde verdieping, waar 

potentiële terroristen de wereld nog strikter leren te categoriseren in wij-tegen-zij. Eenmaal 

binnen in de geheime wereld van de terroristische organisatie is er weinig kans om er weer 

levend uit te stappen; er wordt veel druk en controle ervaren en de individuen merken dat hun 

mogelijkheden aanzienlijk zijn ingeperkt (Moghaddam 2005; 2006). Deze individuen hebben 

een identiteit ontwikkeld die vervulling en betekenis vindt in een ideologie die slechts één 

doel voorstelt als de moeite waard om voor te leven, en het doden van burgers rechtvaardigt 

om dat ene doel te bereiken. Voor bijvoorbeeld Al-Qaida is dat ene doel de ideale islamitische 

samenleving (Moghaddam, 2006). Vanaf deze verdieping begint de terroristische organisatie 

met het plannen van een aanslag, met het idee om een nieuwe wereldorde te scheppen (De 

Wolf & Doosje, 2010). 

 De radicale islam kan metaforisch worden vergeleken met een ‘definitieve uittreding 

uit de samenleving’, in dit opzicht werkt het jihadisme als een versneller van die uittreding en 

deze wordt onomkeerbaar door extreem geweld. De dialectiek van ‘bang zijn’ en/of ‘bang 

maken’ vindt haar definitieve antwoord in het jihadisme: waarbij doden gelijk staat aan 

geradicaliseerde angst en sterven het vermogen uitdrukt om het gevoel van angst te 

overwinnen door de belofte van het paradijs en het martelaarschap (Khosrokhavar, 2021). 
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            Volgens Moghaddam (2006) vindt er een volledige compartimentering plaats in de 

hoofden van de nieuwe rekruten. Zij maken een rigide scheiding tussen het terroristische, 

criminele deel van hun denken en activiteiten en het gewone, alledaagse deel. Dit zijn twee 

werelden die elkaar nooit ontmoeten in de handelingen en gedachten van rekruten 

(Moghaddam, 2006). Terwijl De Wolf en Doosje (2010) juist spreken van een versmelting 

van de sociale en de persoonlijke identiteit, omdat op deze verdieping iemand volwaardig lid 

wordt een terroristische groepering en daardoor zo verweven raakt met de groep dat hij ermee 

één wordt. Hierdoor staat de sociale identiteit altijd centraal.  

 Psychologisch gezien voltooid de gerekruteerde de overname van een terroristische 

identiteit en het proces van onderdompeling in een wereld van rigide categorisch denken, het 

is doden of gedood worden. Het gedrag van de gerekruteerden sluit nauw aan bij dit denken, 

zodat informatie binnen zeer kleine, hechte groepen nauwlettend wordt bewaakt. Naast deze 

veranderingen in gedrag, opvattingen en overtuigingen, krijgt de gerekruteerde omdat hij nu 

volwaardig groepslid is, ook een gespecialiseerde rol in het terroristische netwerk, zoals 

geldinzamelaar, recruiter, of bommenmaker (King & Taylor, 2011; Moghaddam, 2006). Als 

de gerekruteerde het idee heeft dat hij een belangrijke bijdrage kan leveren aan de groep, zal 

zijn commitment aan de groep hoog zijn en gaat hij zichzelf meer als een terrorist zien. Hoe 

minder hij zijn gespecialiseerde rol waardeert, des te lager zal zijn commitment zijn (De Wolf 

& Doosje, 2010). 

  

 De vierde verdieping verlaten 

Tegen de tijd dat de individuen klaar zijn om de vierde verdieping te verlaten, hebben zij een 

verdere verandering in hun identiteit doorgemaakt als reactie op de nieuwe sociale eisen in 

hun terroristische groepen: zij zien zichzelf nu als behorend tot een terroristische ideologie, 

met een gespecialiseerde rol als onderdeel van een terroristische organisatie, in een wereld 

die strikt verdeeld is in goed en kwaad. Een deel van deze terroristische identiteit bestaat uit 

vermomming en onderwerping (Moghaddam, 2006). 
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3.5.2 De vijfde verdieping 

 Dit is het einde van de steeds smaller wordende trap. Op de bovenste verdieping bereiden 

geradicaliseerde personen zich geestelijk voor op het plegen van een aanslag.  

  

 Micro- en mesoniveau op de vijfde verdieping 

De sleutel tot het begrijpen van het gedrag van individuen die de vijfde verdieping bereiken 

gaat over de processen van conformiteit aan normen en gehoorzaamheid aan gezag. Onder 

bepaalde omstandigheden wordt het onderdeel van de identiteit van mensen om zich te 

conformeren door anderen schade te berokkenen en gehoor te geven aan bevelen om te 

doden. De individuen klimmen stap voor stap de trap op naar boven, hierdoor raken zij via 

een zeer geleidelijk proces ondergedompeld in de ideologie van het terrorisme en de normen 

van terroristische bewegingen (Moghaddam, 2006). 

 Experimenteel onderzoek toont aan dat groepsnormen kunnen worden beïnvloed door 

het plaatsen van radicalen in een groep die extremistische standpunten verkondigen. In de 

context van de trap naar terrorisme infiltreren radicalen vanaf ongeveer de derde verdieping 

vaak in potentieel terroristische groepen en bewegen zij de groepsnormen in de richting van 

extremisme. Op die manier beweegt een groep ontevreden jongeren zich geleidelijk in de 

richting van extremistische standpunten en aanvaarding van de moraal van terrorisme 

(Moghaddam, 2006). 

 Het geradicaliseerde individu wordt aangemoedigd door autoriteitsfiguren om een 

video op te nemen of een testament te schrijven om zich voor te bereiden op het toepassen 

van geweld, met de mogelijkheid om tijdens de actie te sterven (Moghaddam, 2006). Het 

achterliggende idee is dat als mensen deze stap eenmaal hebben gezet, dat het voor hen 

moeilijker wordt om zich terug te trekken (Silke, 2015). Dit komt doordat mensen behoefte 

hebben aan consistentie en daarom willen ze waarmaken wat ze zelf hebben aangekondigd 

(De Wolf & Doosje, 2010).  

 Daarnaast zorgt een psychologisch proces van ontmenselijking ervoor dat out-groups 

gezien worden als minder menselijk (door hen te vergelijken met ongedierte zoals ratten of 

kakkerlakken), in combinatie met het voorstellen van de out-group als een directe bedreiging 

voor de in-group, rechtvaardigen mensen hun geweld tegen die out-group. Het proces van 

dehumaniseren van de ‘zij-groep’ begint al op eerdere verdiepingen, maar wordt op deze 
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verdieping een kernthema. Het is de uiterste vorm van wij-zij-denken, met als gevolg dat 

morele normen en waarden niet langer gelden voor de ‘zij-groep’ (De Wolf & Doosje, 2010; 

Doosje et al., 2016). “Diegenen die buiten het morele bereik vallen, worden als 

psychologisch veraf en opofferbaar waargenomen” (De Wolf & Doosje, 2010, p. 143). 

 Op deze verdieping worden specifieke personen geselecteerd en opgeleid om 

remmende interne mechanismen te omzeilen die hen ervan zouden kunnen weerhouden 

zowel anderen als zichzelf te verwonden en te doden, en de uitverkorenen worden uitgerust 

en uitgezonden om terroristische daden te verrichten. Hier gaat een training aan vooraf, die te 

maken heeft met twee psychologische processen die centraal staan in de dynamiek tussen 

groepen: het eerste betreft sociale categorisatie, waarbij burgers deel uitmaken van de out-

group, en het tweede betreft psychologische afstand, door het overdrijven van verschillen 

tussen de in-group en de out-group. Het categoriseren van burgers als deel van de out-group 

komt overeen met het patroon van geheimhouding dat door terroristische organisaties wordt 

toegepast; gerekruteerden voor terroristische organisaties worden getraind om iedereen, 

inclusief burgers, buiten hun hechte groep als de vijand te behandelen (Moghaddam, 2005, 

2006). 

  

 Zelfmoordterrorisme 

De laatste decennia van de twintigste eeuw kent een toename van islamitisch 

zelfmoordterrorisme (Moghaddam, 2006). Volgens Moghaddam (2006) is er niets inherent 

aan de islam dat radicale moslims ertoe brengt zelfmoordterrorisme te begaan. De Wolf en 

Doosje (2010) onderschrijven dit, ze stellen dat de profeet Mohammed juist zelfmoord als 

een zonde zag en dat er in de Koran (4:29) staat dat men geen zelfmoord mag plegen.  

Ook over de zelfmoordterrorist zijn er geen typerende persoonlijkheidskenmerken gevonden. 

Het blijkt een erg gevarieerde groep mensen te zijn die niet samengevat kan worden in één 

categorie of profiel (Silke, 2015). Er is echter wel iets kenmerkend voor radicale moslims als 

een minderheid die geconfronteerd wordt met een overweldigende vijandelijke strijdmacht, 

wat ook sommige andere minderheden hebben. Zelfmoordterrorisme verschaft namelijk de 

terrorist een onvoorspelbaar en niet te stoppen dodelijk wapen dat de andere partij niet heeft. 

Vanuit het oogpunt van de terroristen is zelfmoordterrorisme zeer effectief, deels ook omdat 

het wereldwijd enorme media-aandacht trekt (Moghaddam, 2006). 
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3.6 Conclusie deelvraag 1 

Hoe ziet het radicaliseringsproces eruit volgens Moghaddam’s trappenhuismodel? 

  

In dit hoofdstuk heb ik aan de hand van verschillende literatuur gekeken naar het 

trappenhuismodel van Moghaddam, deze uitvoerig uiteengezet en geprobeerd hier een 

grondiger begrip van te creëren. Duidelijk is dat radicalisering een psychologisch proces is 

dat beïnvloed wordt door diverse componenten op individueel (micro), sociaal (meso) en 

maatschappelijk (macro) niveau. Opvallend is dat hoe hoger op de trap, hoe minder het 

microniveau ertoe lijkt te doen. Het trappenhuismodel laat zien hoe individuen door allerlei 

verschillende processen moreel betrokken raken bij een terroristische ideologie en 

organisatie.  

 Kort samengevat zijn dit de meest belangrijke elementen die van invloed zijn op het 

radicaliseringsproces: het zoeken naar waardering en erkenning, subjectieve percepties en 

ervaringen van onrecht en achterstelling, gevoelens van relatieve deprivatie, verplaatsing van 

agressie, wij-zij-denken, procedurele rechtvaardigheid, groepsdynamiek, en conformiteit aan 

normen en gehoorzaamheid aan gezag. Het trappenhuismodel laat ook zien dat radicalisering 

transformaties in identiteit impliceert, en sterk wordt beïnvloed door groepsdynamiek. Vanaf 

fase twee (groepslidmaatschap) en fase drie (actie) bevindt het radicaliseringproces zich 

grotendeels af op mesoniveau, dit heeft er mee te maken dat het individu er minder toe gaat 

doen en dat het meer gaat om groepslidmaatschap en de vorming van een collectieve 

identiteit. Tegen de tijd dat een persoon van de begane grond naar de top van het gebouw is 

gegaan, heeft hij zijn identiteit veranderd op manieren die ingrijpend genoeg zijn om de 

vernietiging van zichzelf en anderen mogelijk te maken. Sommige individuen worden 

terroristen en nemen de moraal van het terrorisme op zich als deel van hun persoonlijke 

identiteit. Terrorist worden is dus meer dan alleen maar deelnemen aan terroristische 

activiteiten; het is het transformeren van het zelf om tot een bepaalde identiteit te komen 

(Moghaddam, 2006). 
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Hoofdstuk 4: Welke elementen uit Sternberg’s duplex-theorie over haat 

geven een aanvulling op het trappenhuismodel van Moghaddam? 

4.1 Inleiding 

Deelvraag twee wordt in dit hoofdstuk beantwoord op basis van het framework dat geschetst 

is in het vorige hoofdstuk. Namelijk het trappenhuismodel van Moghaddam, per fase en 

verdieping. De elementen uit Sternberg’s duplex-theorie over haat zijn verbonden met de 

psychologische processen zoals Moghaddam die omschrijft. Hierdoor komt er ruimte voor 

het emotionele aspect in het radicaliseringsproces, want verschillende soorten emoties leiden 

tot verschillende soorten haat. Om herhaling te voorkomen wordt in dit hoofdstuk slechts de 

verdiepingen en de bijbehorende psychologische processen van het trappenhuismodel 

weergegeven. Voordat we naar het framework gaan licht ik eerst de duplex-theorie kort toe. Ik 

leg de driehoek-structuur uit, de verhalen die kunnen verklaren hoe haat kan ontstaan en geef 

ik kort weer welke kritiek er is op deze duplex-theorie van haat.  

 De driehoek-structuur van haat 

Haat kan opgesplitst worden in drie componenten met elk hun eigen associaties: 1) 

ontkenning van intimiteit: gevoelens van afkeer en walging; 2) passie: gevoelens van woede 

en angst; 3) toewijding: gevoelens van kleinering en verachting. Deze componenten hebben, 

in concrete situaties, vaak positief correlerende waarden. Hierbij stelt Sternberg (2003) dat hij 

niet wil beweren dat ze statistisch gezien onafhankelijk van elkaar zijn, wel stelt hij dat deze 

drie componenten gescheiden kunnen zijn en dit soms ook zijn in de gevoelens van haat die 

mensen hebben richting individuen of groepen. De theorie laat zien hoe haat kan leiden tot 

terrorisme; het gevaar neemt toe naarmate er meer componenten aanwezig zijn, en de 

intensiteit van alle drie de haat-elementen dragen bij aan het vormen van de identiteit van 

potentiële terroristen. Haat is dus gerelateerd aan terreur en massamoorden vanwege het 

aantal haat-elementen dat ervaren wordt. Hoe meer componenten van haat aanwezig zijn, hoe 

ernstiger het gevaar dat op haat is gebaseerd (Sternberg, 2003; Sternberg & Sternberg, 2008). 

En ook hoe meer het gevaar toeneemt om beestachtige daden te plegen. Daarbij komt, hoe 

meer geweld terroristen gebruiken, hoe meer zij er plezier in kunnen krijgen mensen te doden 

(Elbert, Schauer & Moran, 2018). 
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 De drie elementen van haat genereren, in verschillende combinaties, zeven 

verschillende soorten types haat, die deels ook overlappen en elkaar dus niet uitsluiten: koele, 

hete, koude, kokende, sluimerende, ziedende en brandende haat (Sternberg, 2003).  

 De verhalen 

Dit brengt ons tot het tweede deel van de duplex-theorie: haat als voortkomend uit verhalen 

die mensen over het doelwit creëren. Het zijn de verhalen die aanleiding geven tot 

verschillende driehoeken van haat. Deze verschillende verhalen zijn bedoeld als representatie 

van het soort verhalen dat wordt gebruikt om de ontkenning van intimiteit, passie en 

cognitieve toewijding bij haat aan te wakkeren. Elk van de drie elementen van haat lijkt het 

gevolg te zijn van een ander soort geweld of schending, die schendingen worden 

gekarakteriseerd door verhalen. Volgens de duplex-theorie zijn mensen zich vaak niet bewust 

van hun verhalen, waardoor zij leden van een groep kunnen haten zonder zich volledig 

bewust te zijn van wat het is dat de emoties (ontkenning van intimiteit), motivaties (passie), 

en cognities (toewijding) van haat teweegbrengt (Sternberg, 2003; 2008). Uit deze theorie 

blijkt dat haat geen eenduidige oorsprong heeft. Wij zien anderen door onze verhalen en 

bepaalde verhalen leiden tot gevoelens van haat. Hoewel het vermogen om verhalen te 

vormen op een bepaald niveau biologisch kan zijn, is de inhoud van deze verhalen absoluut 

gesocialiseerd, stelt Sternberg (2003). Dit lijkt overeen te komen met het trappenhuismodel, 

waarin het voornamelijk gaat om welke deuren open lijken en of mensen een uitweg zien of 

niet. Het subjectieve standpunt staat centraal en daarin worden we sterk beïnvloed door onze 

omgeving.  

 Sternberg (2003) stelt dat elk verhaal verbonden is met een reeks verwachte 

gebeurtenissen en, in het bijzonder, met een voorspeld begin, midden en einde. Het 

belangrijkste punt is dat de dreiging een dynamisch verhaal vertegenwoordigt, en niet slechts 

een statisch beeld of stereotype. Het is niet het beeld op zich dat haat oproept, maar veeleer 

de verwachte gebeurtenissen die uit het verhaal zullen voortvloeien. Hoewel de specifieke 

rollen in de verhaallijn verschillend zijn, zijn de verwachte reeks gebeurtenissen die tot haat 

leidt meestal niet zo verschillend. Bij het trappenhuismodel ligt de nadruk op de subjectieve 

houding, Sternberg stelt dus dat de verwachtingen van hoe iets gaat lopen daar ook nog een 

rol in spelen.  
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            Intensieve en uitgebreide propaganda blijkt een techniek te zijn bij het gebruik van 

verhalen om haat aan te wakkeren. Propaganda is ontworpen om intimiteit te ontkennen, 

passie op te wekken en cognitieve toewijding te stimuleren. Dit doel wordt bereikt door het 

verzinnen van haat-verhalen die zich vertalen in gevoelsdriehoeken en, zo hoopt de radicale 

groepering, actiedriehoeken. Want haat is niet genoeg, terroristische groeperingen proberen 

gevoelens om te zetten in daden. Ze doen dit door actief op te roepen tot actie en het uitreiken 

van beloningen. Daartegenover staan bedreigingen en straffen wanneer men niet wil meedoen 

aan acties tegen de gehate groep (Sternberg, 2003; Sternberg & Sternberg, 2008). 

 Er kunnen elementen van waarheid in sommige verhalen zitten. Een bepaalde 

tegenstander kan bijvoorbeeld op allerlei manieren afschuwelijk zijn. Maar de macht van 

verhalen is dat hun perceptie, voor het individu dat de verhalen beleeft, werkelijkheid wordt. 

Het individu vraagt zich meestal niet af of een bepaald verhaal waar is. Voor hem of haar is 

het gewoon waar. Hoe groter het onrecht, en waarschijnlijk hoe vernederender en schadelijker 

het wordt ervaren, hoe groter de aantrekkingskracht van de verhalen over haat (Sternberg, 

2003). 

 Daders en slachtoffers 

Verhalen over haat bevatten gewoonlijk twee rollen: de dader, die gehaat moet worden en het 

slachtoffer, die de hater moet zijn (Beck, 2002; Sternberg, 2003). Zoals Baumeister (1996) 

opmerkt, hebben mensen die slechte dingen doen de neiging zichzelf te zien als slachtoffers 

van degenen die zij vervolgen en haten. Dit heeft te maken met het vinden van betekenis en 

autonomie, hiervoor hebben mensen de neiging verschillen tussen elkaar te overdrijven. En 

wanneer het gevoel van eigenwaarde wordt bedreigd kan de behoefte toenemen om de kleine 

verschillen te overdrijven. De verschillen kunnen van diverse aard zijn, maar hebben vaak te 

maken met de rol van het ‘goede’, de slachtoffer en het gehate object in de rol van de 

‘slechte’ dader. Het hebben van vijanden is hierdoor belangrijk, want als mensen hen 

verliezen lopen ze ook het risico hun zelfbeeld te verliezen (Sternberg, 2003). Bandura (1990) 

voegt hieraan toe dat terroristen hun slachtoffers zien als objecten en karakteriseren hun 

vijand als samenzweerders en onderdrukkers, en verwijzen naar zichzelf als 

‘vrijheidsstrijders’ of ‘revolutionairen’. 
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 Kritiek 

Er is weinig kritiek te vinden op Sternberg's duplex-theorie, wel zijn er verschillende haat-

theorieën en daarom kan deze theorie gezien worden als één van de theorieën over hoe haat 

een rol speelt in het radicaliseringsproces. De kritiek van Aumer en Erickson (2020) is dat de 

theorie vooral gericht is op haat tegen groepen mensen. Terwijl Halperin (2012) juist stelt dat 

de verschillende componenten van de duplex-theorie van haat te veel afgestemd zijn op haat 

op interpersoonlijk niveau in plaats van groepsniveau. Sternberg (2003) benoemd zelf dat zijn 

theorie voor zowel groepen als individuen geldt, wat juist interessant is voor het 

trappenhuismodel want daar spelen ook beide niveaus een belangrijke rol. 

            Halperin (2012) beweert dat hij de emotie ‘wanhoop’ mist in de duplex-theorie, 

volgens hem heeft dit ook te maken met haat. Daarnaast stelt hij dat de driehoek-theorie 

impliceert dat haat niet een op zichzelf staande emotie is. Ook mist hij het idee dat haat een 

toegevoegde waarde kan hebben bij emotionele ervaringen en niet alleen maar een integratie 

is van andere emoties. Daarentegen stelt bijvoorbeeld Nicolai (2018, p. 54) dat in de 

psychologie haat letterlijk gezien geen emotie is: “Het is een langer durende gemoedstoestand 

die gevolg is van en gekleurd is door woede, maar gewikkeld is in een relatie”. Hieruit 

concludeer ik dat haat wel een emotie kan zijn, maar eentje die als het ware groeit en een 

doelwit veronderstelt en dus een bepaalde relatie. 
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4.2 Fase 1: Gevoeligheid voor een radicale ideologie  

 Begane grond: voedingsbodem voor radicalisering  

Op deze verdieping zijn mensen onzeker over hun identiteit, die bedreigd wordt volgens hen, 

voelt men zich achtergesteld, en wordt er onrecht ervaren tot de groep waar men toe behoort.  

 Ontkenning van intimiteit 

Ontkenning van intimiteit gaat over het nemen van afstand van de gehate persoon of groep, 

omdat die persoon of groep afkeer of walging opwekt. Deze gevoelens van distantiëring 

ontwikkelen zich meestal langzaam en verdwijnen ook langzaam (Sternberg, 2003). Relatieve 

deprivatie is één van de drijfveren op deze verdieping en dit lijkt te passen bij de walging die, 

volgens Sternberg (2003), vooral wordt gevoeld als gevolg van schendingen van zuiverheid 

en heiligheid. Zulke gevoelens van schending lijken passend bij de situatie op de begane 

grond, die overheerst wordt door gevoelens van frustratie. Schending van de islamitische 

identiteit zou mijns inziens geschaard kunnen worden onder schending van zuiverheid en 

heiligheid. Hoewel Moghaddam (2003) geweld niet verbindt met relatieve deprivatie, doet 

Turner (2007b) dit wel, volgens hem wordt geweld aangewakkerd door intense negatieve 

opwinding tegen vijanden die verantwoordelijk worden geacht voor de achterstelling van 

leden van een minderheidsgroep. Deze negatieve emoties zijn over het algemeen intense 

varianten van boosheid zoals afkeer, woede, verontwaardiging en haat. 

 Het passie-element lijkt ook voor te komen op deze verdieping, waarbij het gaat om 

intense angst als reactie op een bedreiging. Mensen voelen zich immers bedreigd in hun 

identiteit. Een voorbeeld van hoe angst gecreëerd wordt onder islamitische Nederlanders 

heeft bijvoorbeeld te maken met een politieke partij die openlijk denigrerende uitspraken doet 

over moslims om hen te beledigen en te vernederen, zoals de uitdrukking ‘kopvoddentax’ of 

‘haat-paleizen’ om moskeeën aan te duiden. Dit draagt bij aan uitsluiting van moslims en het 

creëren van een sfeer van angst (Wekker, 2016). Wat gezien kan worden als een onderdeel 

van de voedingsbodem voor radicalisering.  

 Uiteindelijk kunnen radicaliserende moslims zelfs vervreemd raken van hun 

thuiscultuur (ofwel letterlijk ‘thuis’ of bij immigranten, het land van herkomst) en van de 

cultuur waarin zij nu leven. Op deze manier delen de jonge potentiële terroristen allemaal een 
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zekere culturele ontheemding. Hun engagement komt vooral voort uit een haat tegen het zelf 

en een zoektocht naar identiteit (Sternberg & Sternberg, 2008). Opvallend is dat Sternberg en 

Sternberg (2008) verder niet ingaan op het concept zelfhaat. Terwijl dit mogelijk wel een rol 

lijkt te spelen in haat dat kan leiden tot radicalisering, stellen Coşkun en Ahlers (2020). Zij 

brengen dit in verband met gewelddadige zelfmoord zoals een menselijke bom, deze haat zou 

dan dus ervaren worden op de laatste verdieping .  6

 Echter kan zelfhaat ook een hele andere invulling krijgen. Jaccard en Tiscini (2021) 

beweren dat zelfhaat te maken heeft met verveling en dat verveling vernederende gevoelens 

opwekt. Wat ons verveelt wordt het object van haat en voor jeugd is deze verveling de 

belangrijkste en meest voorkomende bron van radicale verleidingen. “Boredom may be 

considered as the backdrop against which jihadism shimmers” (Jaccard & Tiscini, 2021, p. 

319). Uit hun onderzoek blijkt dat veel ondervraagden motieven aanvoerden die zo banaal 

waren als het feit dat ze een leven van verveling en gebrek aan perspectief wilden 

ontvluchten door het te vervangen voor een opwindend leven in Syrië (Jaccard & Tiscini, 

2021). Verveling en gebrek aan perspectief kan dus een toevoeging zijn aan de 

voedingsbodem van radicalisering.  

 Meso- en macro niveau 

Ontkenning van intimiteit speelt ook op meso- en macroniveau. Wekker (2016) stelt dat er 

afgelopen decennia verschillende groepen mensen in Nederland onderhevig zijn geweest aan 

de categorisatie van westers en niet-westers, alsof dit helder te onderscheiden categorieën 

zijn. Daarbij stelt ze dat dit momenteel geldt voor Islamitische mensen, zij lijken stevig vast 

te zitten in het construct van ‘de volstrekte ander’. De media dragen hieraan bij doordat zij 

aandacht schenken aan moslims die zich niet publiekelijk verzetten tegen de radicale islam en 

juist weinig aandacht hebben voor moslims die zich hiertegen uitspreken. Op deze wijze 

dragen de media bij aan het verhaal van terroristen, waardoor zij gemaakt kunnen worden tot 

de vertegenwoordigers van de islam en moslims in het algemeen en hun strategische belang 

helpen om het idee te propageren dat de islam en het Westen in een zogenaamde civilisatie-

oorlog zijn verwikkeld (Premazzi, 2021). Oftewel, dit soort al te simplistische en 

sensatiebeluste berichtgeving in de media dient de doelstelling van de Islamitische Staat om 

 In de paragraaf van de vijfde verdieping wordt hier verder op ingegaan. 6
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moslims en niet-moslims tegen elkaar op te zetten (Von Sikorski, Schmuck, Matthes & 

Binder, 2017). Hieruit zou je kunnen afleiden dat het niet alleen de radicaliserende moslims 

zijn die te maken krijgen met het haten van de ander. In dit geval lijkt juist ontkenning van 

intimiteit te spelen op het meso- en macroniveau, vanuit de out-group. Je zou hier kunnen 

stellen dat het de out-group is die afstand neemt van de gehate groep, door afkeer, vanwege 

de link die gelegd wordt tussen moslims en terrorisme, waar de media medeverantwoordelijk 

voor is. Uit Sternberg’s theorie wordt niet duidelijk wat voor rol dit dan speelt in het 

radicaliseringsproces; als de ander jou gaat haten, berust op vooroordelen en stereotypes.   

 Echter zou deze haat ook verstaan kunnen worden als een bedreiging van de in-group. 

De perceptie dat de in-group bedreigd wordt is een belangrijk onderdeel van de meeste 

radicaliserende boodschappen en percepties, islamitische propaganda bevat vaak thema's over 

de internationale onderdrukking van moslims (Seyle & Besaw, 2020). Dit sluit ook aan bij de 

cognitieve toewijding, het derde element van haat, daarbij gaat het om gevoelens van 

devaluatie en kleinering door de gehate groep te verachten of te minachten. Pogingen om 

mensen ertoe te brengen zich aan haat te committeren, zijn vaak gebaseerd op het wijzen naar 

de manier waarop de beoogde (gehate) groep herhaaldelijk gemeenschappelijke codes heeft 

geschonden, bijvoorbeeld in hun manier van kleden, spreken of omgang met anderen. In de 

ogen van radicale moslims houdt het Westen zich niet aan de regels van de islam, en dat drijft 

mensen nog verder in de richting van het radicale islamisme. Daarnaast ontstaat minachting 

vaak wanneer mensen iets zien wat zij zelf niet kunnen hebben en daar zo jaloers van worden 

dat zij datgene wat zij niet kunnen bezitten, beginnen te devalueren. Bijvoorbeeld het zien 

van de rijkdom van Westerse landen in vergelijking met de armoede in Islamitische landen, 

kan verontwaardiging en minachting opwekken (Sternberg, 2003; Sternberg & Sternberg, 

2008). Dit is een aanvulling op hoe Moghaddam relatieve groepsdeprivatie weergeeft; de 

ervaring dat men behoort tot een achtergestelde, oneerlijk behandelde groep. Qua emoties 

voegt Turner (2007b) toe dat terroristen vaak mensen uit de middenklasse zijn die zich 

schamen en zich schuldig voelen voor hun mislukking in de educatieve, economische en 

politieke arena's van repressieve samenlevingen. 

 Sternberg & Sternberg (2008) benoemen dus hoe er een afkeer van westerse 

gebruiken kan zijn. In de ogen van radicale moslims heeft het Westen te veel invloed op 

Arabische landen, wat vaak niet uitgaat van het belang van het volk en de islamitische manier 
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van leven. Het Westen toont hierin geen respect voor de islamitische cultuur en daarom wordt 

er geconcludeerd dat er in de westerse samenleving geen respect is voor anderen, voor 

mededogen en het in stand houden van een waardevolle structuur in de samenleving. De 

westerse samenleving wordt gezien als goddeloos en daar moet dus afstand van genomen 

worden (Sternberg & Sternberg, 2008). 

 Ook al noemt Moghaddam (2003, 2005) het hier nog niet specifiek, toch lijken hier al 

wel aspecten van in- en out-group processen te spelen. Ondanks dat er nog niet officieel 

lidmaatschap is van een terroristische groep, wordt men wel automatisch deel van de out-

group, als je gevoelens van relatieve deprivatie ervaart, en het gevoel er niet bij te horen. 

Doosje et al. (2016) stellen dat het cruciaal is om rekening te houden met groepslidmaatschap 

en de in-group context die aan de basis ligt van radicalisering. Elke radicale groep wordt 

gekenmerkt door een sterk gevoel van een (superieure) in-group identiteit, en een (inferieure 

en kwaadaardige) out-group, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de misstanden van 

de in-group en daarom wordt gezien als een legitiem doelwit voor gewelddadige aanvallen 

om maatschappelijke en politieke veranderingen te bewerkstelligen. Coşkun en Ahlers (2020) 

voegen daaraan toe dat gevoelens van haat tegen de maatschappij worden getransformeerd in 

gevoelens van morele superioriteit als lid van een goddelijke, selecte groep. 

 Controle - verhaal 

De gehate vijand probeert mensen te controleren en misschien wel de hele wereld, dat is de 

kern van het controle verhaal. Volgens Sternberg (2003) wil het Westen het Midden-Oosten 

controleren. Het Westen kan opgevat worden als de bron van het kwaad dat de moslimwereld 

negatief beïnvloedt (Loza, 2007).    

 Sternberg en Sternberg (2008) vermoeden dat jihadisme in het algemeen eerder een 

resultaat kan zijn van verzet tegen de verwestersing van de islam, dan een simpele export van 

conflicten uit het Midden-Oosten. Daarnaast behoor je in westerse landen tot de minderheid 

als moslim. Daarbij sluipen westerse gedragingen en opvattingen moslimgroepen binnen, 

waardoor zij soms die westerse gedragingen overnemen. Het kan ook lastig zijn om in een 

westerse samenleving vijf keer per dag te bidden en islamitische feestdagen te vieren, dit kan 

moeilijk te combineren zijn met bijvoorbeeld het sociale- en het beroepsleven (Sternberg & 

Sternberg, 2008). Sommige machteloze moslims gaan delen van zichzelf haten waarin zij 
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zichzelf aangetrokken voelen tot bepaalde aspecten van de westerse beschaving, en voelen 

daardoor de behoefte om de hele westerse beschaving te demoniseren, zichzelf te zuiveren 

van sporen van westerse gerichtheid, om zichzelf vervolgens te verheerlijken als ‘ware 

gelovigen’, en zich gerechtigd voelen om te werken aan de vernietiging van de westerse 

beschaving (Pick, Speckhard en Jacuch, 2009). Zo’n identiteitscrisis kan dus ook leiden tot 

haat richting het zelf. 

 De radicale ideeën die sommige fundamentalistische moslims aanhangen zijn verwant 

aan neomarxistische theorieën die de nadruk leggen op het kwaad van het kapitalisme en de 

schuld van de rijke westerse naties voor de armoede in de derde wereld. Op basis van deze 

ideologie is het mogelijk om de problemen van de Arabische landen te ‘verklaren’ en alle 

schuld op het Westen af te schuiven: zij werden beroofd van hun rijkdom door het 

hebzuchtige, kapitalistische Westen (Sternberg, 2003; Sternberg & Sternberg, 2008). Echter 

zijn radicale moslims volgens Sternberg en Sternberg (2008) vooral gemotiveerd door hun 

religieuze en etnische haat en niet per se door politieke ideologieën. Hun voornaamste doel is 

de vernietiging van degenen die zij als vijanden beschouwen. Dit maakt het mogelijk om je 

aan te sluiten bij een terroristische organisatie terwijl je niet in dat land woont. 

53



 Eerste verdieping 

Dit is nog steeds de eerste fase en heeft daarom veel overlapping met de haat-processen van 

de begane grond. Wat verandert op deze verdieping is de versterking van het gevoel van een 

ontoereikende identiteit en het thema ‘procedurele rechtvaardigheid’ komt hier naar voren.  

 Het individu is gemotiveerd om zijn situatie te verbeteren en meer rechtvaardigheid te 

bewerkstelligen. Bij negatieve procedurele rechtvaardigheid heeft het individu het gevoel niet 

te kunnen participeren in de besluitvorming en/ of voelt het alsof besluitvormingsprocessen 

oneerlijk verlopen (Moghaddam, 2005). Hier kan het passie-element tot uiting komen, als een 

intense woede of angst als reactie op een bedreiging. Dit lijkt op de vecht-of-vluchtreactie die 

mensen van nature hebben als verdedigingsmechanisme bij het waarnemen van gevaar; 

waarbij woede ertoe leidt dat men de gehate persoon of groep benadert (vechten) en angst 

juist zorgt voor het vermijden ervan (vluchten). Woede kan bijvoorbeeld ontstaan door 

schendingen van iemands autonomie, daarmee bedoelt Sternberg (2003) iemands individuele 

rechten. In het algemeen geldt dat woede tussen groepen te onderscheiden is van angst tussen 

groepen. Bovendien wordt passie die tot uiting komt in de vorm van woede eerder ervaren en 

omgezet tot actie als een in-group zichzelf waarneemt als handelend vanuit een machtspositie 

(Sternberg, 2003).  

 Daarnaast wordt op deze verdieping ervaren dat de identiteit ontoereikend is en 

bedreigd wordt of zelfs aangevallen (Moghaddam, 2005). Dus ook hier kan de intense angst 

van het passie-element spelen, als reactie op een bedreiging. Het passie-element groeit 

meestal snel en verdwijnt ook vaak weer snel. Tegelijkertijd kan het passionele aspect van 

haat ook verslavend zijn, omdat het kenmerken vertoont die verwant zijn aan het verwerven 

van motivatie. Zo spreekt men soms van ‘een verschrikkelijke dorst naar wraak’, dit heeft 

ook te maken met passie, aldus Sternberg (2003).  

54



4.3 Fase 2: Groepslidmaatschap 

 Tweede verdieping: verplaatsing van agressie  

De tweede verdieping zit tussen fase 1 en fase 2 in. Op deze verdieping staat de verplaatsing 

van agressie centraal, onvrede wordt gekanaliseerd richting een doelwicht. Frustraties en 

woede worden geuit en het gedrag is irrationeel. Dankzij het verplaatsen van agressie naar 

out-groups kan de loyaliteit richting de in-group sterker worden en gaan individuen de 

normen en waarden van de terroristische organisatie overnemen (Moghaddam, 2006). Dit 

past goed bij het element ‘cognitieve toewijding’, want hierin speelt het aanwakkeren van 

haat richting de out-group een grote rol. En worden actief processen in gang gezet zodat men 

overtuigt raakt van de superioriteit van zijn in-group. Een vorm van haat die lijkt te passen bij 

verplaatsing van agressie is kokende haat. Kokende haat kan ontstaan door afkeer en walging. 

De gehate groep wordt gezien als minderwaardig of onmenselijk en als een bedreiging, er 

moet iets worden gedaan om die bedreiging te verminderen of te elimineren. De gehate groep 

kan door de tijd heen veranderen (Sternberg, 2003). Er wordt op deze verdieping nog niet 

gedacht aan elimineren, maar dat de gehate groep aan verandering onderhevig is lijkt mij 

passend bij de verplaatsing van agressie, gezien het niet zozeer gaat om naar ‘wie’ de agressie 

wordt verplaatst, maar veel meer om het proces van frustratie en de agressie uiten richting 

een out-group.  

 Cognitieve toewijding 

Bij cognitieve toewijding gaat het om gevoelens van devaluatie en kleinering door de gehate 

groep of persoon te verachten of te minachten, waarbij de persoon of groep nauwelijks als 

menselijk of zelfs als onmenselijk wordt beschouwd. Het doel van degenen die haat 

aanwakkeren is om de denkprocessen van de eigen groep te veranderen zodat zij anderen als 

minderwaardig gaan beschouwen. Vaak worden deze veranderingen tot stand gebracht door 

middel van één of ander opvoedkundig of anderszins ‘educatief’ programma, hetzij in 

scholen of elders, ook wel brainwashing genoemd. Mensen wordt wijsgemaakt dat haat 

gepast en rechtvaardig is, en dat elk goed en redelijk mens haat richting de beoogde groep 

zou moeten voelen. Haat betreft dus ook een cognitieve toewijding; haters nemen een manier 

van denken aan die de neiging heeft hun eigen haatgevoelens in stand te houden. Haters gaan 
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simplistisch en vaak dichotoom denken wanneer ze zich richten op gehate groepen, 

bijvoorbeeld: wij zijn goed, zij zijn slecht. Soms komt de cognitieve toewijding aan haat 

voort uit angst voor verandering. Het aanwakkeren van de cognitieve component van haat is 

vaak zorgvuldig gepland en kan gepaard gaan met het vaststellen van lange-termijn doelen. 

De ‘cognitieve toewijding’ groeit en vervaagt meestal weer langzaam (Sternberg, 2003). 

 Hoewel mensen zich er misschien niet eens van bewust zijn dat zij deze stereotypen 

hebben, zijn de stereotypen aanwezig in een complexe cognitieve representatie en wachten zij 

erop geactiveerd te worden. De stereotypen kunnen leiden tot fouten in waarneming en 

herinnering. Daarnaast blijkt dat er vaak weinig of geen rationele basis is voor de stereotypen 

die mensen hebben (Sternberg, 2003). Thompson, Judd en Park (2000) ontdekten in hun 

onderzoek dat stereotypen sterker zijn wanneer ze niet gebaseerd zijn op persoonlijke 

ervaring, maar juist op informatie die men van anderen heeft gekregen. Iemands grootste 

toewijding aan destructie kan dus gericht zijn op groepen waarvan men nog nooit een lid 

heeft ontmoet (Sternberg, 2003). Daartegenover stellen Rabasa en Benard (2015) dat de 

overstap van radicaliseringsprocessen naar terroristische processen zelden plaatsvindt via 

media zoals internet-gemedieerde dehumaniseringsprocessen, maar meestal via fysieke, 

sociale ontmoetingen en processen. 

 Drie factoren maken het gemakkelijker om de cognitieve toewijding tot haat op te 

wekken tegen leden van out-groups. Ten eerste helpt het om de in-group gunstiger te zien dan 

de out-group. Ten tweede helpt het enorm om leden van de gehate groep grotendeels als 

homogeen te zien. Op die manier hoeft men zich niet bezig te houden met het feit dat het 

negatieve stereotype dat men heeft gecreëerd misschien niet van toepassing is op de meeste 

of zelfs geen enkel individu. Ten derde kunnen in-groups out-groups als doelwit kiezen, 

zonder specifieke reden, simpelweg voor het bevorderen van de samenhang van en de 

positieve relaties tussen leden van de in-group. Dus wanneer een leider de interne samenhang 

wil bevorderen, kan hij opzoek gaan naar een vijand van buitenaf om die te verachten 

(Sternberg, 2003). Hier lijkt koude haat mogelijk een rol te spelen. 

 Koude haat: devaluatie (cognitieve toewijding) 

Bij koude haat wordt de gehate groep als onwaardig gezien, er is iets mis met de leden van 

deze groep. Door indoctrinatie wordt de groep vaak als kwaadaardig afgeschilderd, hierbij 
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wordt gebruik gemaakt van metaforen die allerlei associaties oproepen die negatieve 

stereotypen bevatten. De indoctrinatie kan tegen elke groep zijn, koude haat kan zelfs worden 

aangewakkerd bij mensen die nog nooit de gehate doelgroep hebben ontmoet. Sternberg 

(2003) stelt dat het niet ongewoon is om anti-islamitische gedachtes te vinden bij mensen die 

nog nooit een moslim hebben ontmoet. Omdat hier expliciet gesproken wordt over 

indoctrinatie lijkt deze vorm van haat ook bij de processen op de derde verdieping te passen, 

want hier raken mensen betrokken bij de ideologie van terroristische organisaties en gaan ze 

deze nieuwe moraliteit aannemen, waarbij nieuwe normen en waarden gecreëerd worden. 

Een verhaal waarin dit tot uiting komt is die van ‘god’s vijand’, dit wordt bij de derde 

verdieping verder uitgelegd. 
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 Derde verdieping: morele verbintenis aangaan 

De haat-structuur van cognitieve toewijding zoals omschreven op de vorige verdieping is hier 

ook van toepassing, want op deze verdieping raakt men immers nog meer betrokken bij de 

ideologie van terroristische organisaties, het wordt zelfs geïntegreerd in de identiteit. Op deze 

verdieping gaat het voornamelijk om het proces waarin mensen betrokken raken bij een 

radicale ideologie en hierin een morele verbintenis aangaan. Hierin beschrijft Moghaddam 

(2006) voornamelijk processen die gaan over het benadrukken van verschillen met de out-

group. Hoe de ander gezien wordt verandert omdat het wij-zij-denken vergroot wordt op deze 

verdieping. “Het beeld van de ander verschuift van ‘niet aardig vinden’ naar ‘extreme haat’” 

(De Wolf & Doosje, 2010, p. 115). Alles waar de ander voor staat is een bedreiging, wat zorgt 

voor een hoog commitment met de eigen groep (De Wolf & Doosje, 2010). Dit past bij 

‘ontkenning van intimiteit’, waar zoals eerder gezegd, afstand genomen wordt van de gehate 

persoon of groep, omdat het afkeer of walging opwekt (Sternberg, 2003). Afkeer en walging 

spelen vaak een belangrijke rol in het dehumaniseren van de gehate groep (Feddes, Mann & 

Doosje, 2012) en kunnen voortkomen uit de eigenschappen of handelingen van een persoon, 

of uit propaganda die bepaalde specifieke eigenschappen of handelingen weergeeft. Met 

propaganda kunnen negatieve kwaliteiten zo worden afgebeeld dat ze worden verenigd in een 

negatief stereotype. De propaganda schetst een sub-menselijk of onmenselijk beeld van het 

individu; iemand die niet in staat is om gevoelens van nabijheid, warmte, zorgzaamheid, 

communicatie, compassie en respect te ontvangen, te geven of in stand te houden (Sternberg, 

2003; Sternberg & Sternberg, 2008). In tegenstelling tot het trappenhuismodel, speelt 

propaganda in de duplex-theorie van haat een grote rol.  

 God’s vijand - verhaal 

De gehate vijand is niet alleen ieders vijand, maar ook een vijand van god (Sternberg, 2003). 

Loza (2007) schrijft dat het Christendom wordt verworpen als een geldig geloof en dat niet-

moslims worden afgeschilderd als ongelovigen. In dit verhaal kan het doden van de 

ongelovigen zelfs betekenen dat ze bevrijd worden van hun miserie (Kizilhan & Steger, 

2021). Dit laat zien hoezeer mensen al betrokken raken bij de radicale ideologie.  

            IS spreekt potentiële rekruten actief aan door traditionele religieuze verhalen uit de 

islam erbij te betrekken. Dit betekent dat IS-leden propaganda-content creëren (Kizilhan & 
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Steger, 2021). Zij maken een gerichte selectie van religieuze narratieven uit de islam, met 

name voor de online context (Maskur, 2018). Een voorbeeld van hoe propaganda er nu uitziet 

is hoe IS inspeelt op de collectieve identiteit die voor jongeren erg belangrijk is. Ze zetten de 

huidige meestal westerse samenlevingen neer als een samenleving zonder waardigheid en 

gebrek aan cultuur, en beloven hun een nieuw ideaal, een nieuwe identiteit door 

onderwerping aan de islam. Om dit doel te bereiken, maken terroristische organisaties 

gebruik van sociale motieven, de aanwezigheid van frustratie en een bepaalde voorstelling 

van de vijand (Kizilhan & Steger, 2021). Dit lijkt een aanvulling te zijn op het proces van het 

geleidelijk steeds meer betrokken raken bij de terroristische ideologie.  
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4.4 Fase 3: Actiefase 

 Vierde verdieping: versteviging wij-zij-denken 

Het passie-element, wat onder andere de intense woede als reactie op een bedreiging 

betekent, kan verbonden worden aan de processen op deze verdieping. Hoe de ander gezien 

wordt verandert omdat het wij-zij-denken vergroot wordt op deze verdieping. Alles waar de 

ander voor staat is een bedreiging, wat zorgt voor een hoog commitment met de eigen groep. 

Op deze verdieping is de terroristische organisatie in haar denkbeelden extreem geworden; 

wie niet behoort tot de groep, wordt gehaat (De Wolf & Doosje, 2010). Aumer en Erickson 

(2020) voegen hieraan toe dat leden van extremistische groeperingen de neiging hebben leden 

van een out-group die als een bedreiging worden gezien te haten, en dat deze haat een 

beschermende functie heeft en sociale cohesie bevordert. De wij-zij-mentaliteit ontstaat hier 

(Sternberg, 2003) en is typerend voor radicale groeperingen, want zij zien hun eigen normen 

en waarden als superieur ten opzichte van andere groepen en zo’n sterk wij-zij-onderscheid 

kan de basis vormen voor het gebruik van (collectief) geweld (Doosje et al., 2016; Feddes, 

Mann & Doosje, 2012). De activering van stereotypen kan zelfs leiden tot activering van de 

amygdala: een deel van de hersenen waarvan de activering wordt geassocieerd met woede en 

angst (Phelps et al., 2000).  

 Sluimerende haat 

Sluimerende haat staat voor afschuw: een combinatie van walging en devaluatie. De gehate 

persoon of personen kunnen als walgelijk worden beschouwd en zullen dat waarschijnlijk 

ook altijd blijven. Meedogenloze, berekende moorden nemen vaak deze vorm aan. Er is niets 

plotselings aan dergelijke moorden, de planning kost tijd (Sternberg, 2003). Gezien de 

identiteit van individuen op deze verdieping zijn versmolten met de terroristische identiteit en 

zich gaan voorbereiden op het plegen van daden (Moghaddam, 2006) lijkt sluimerende haat 

hier een passende vorm. Er is geen weg terug meer, dus deze haat zal ook altijd zo blijven en 

men is bereid hiernaar te handelen. 

 Moreel-bankroet verhaal 
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De gehate vijand is immoreel of moet op morele gronden worden uitgeschakeld. De vijand 

doet immorele dingen, zoals bidden tot de verkeerde god of goden, of tot helemaal geen god. 

Of de vijand onteert heilige plaatsen, of beledigt simpelweg de moraliteit van god of mensen 

simpelweg door te bestaan (Sternberg, 2003). Dit past bij de vierde verdieping, omdat men 

hier volwaardig lid is van de terroristische groepering en gelooft in de ideologie, volgens 

deze ideologie is het ‘normaal’ geworden om de vijand als immoreel en ‘slecht’ te zien en 

daarom die persoon uit te schakelen.   
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 Vijfde verdieping: de terroristische daad 

Ontkenning van intimiteit past bij de processen van deze verdieping, wanneer het als uiterste 

wordt begrepen, er is afkeer en walging richting de gedehumaniseerde groep. Wat uiteindelijk 

iedereen is die niet behoord tot de ‘ware gelovigen’. Het is immers makkelijker om geweld te 

plegen tegen ongelovigen als deze niet als echte mensen (de ware gelovigen) worden gezien 

(De Wolf & Doosje, 2010). Vanuit het wij-zij-denken lijkt alles gerechtvaardigd. Op deze 

verdieping is de out-group zo ver ontmenselijkt dat ze worden vergeleken met ongedierte. 

Wat volgens De Wolf en Doosje (2010) vaak gepaard gaat met emoties van walging en 

afkeer.  

 Omdat op de vijfde verdieping de terroristische daden worden uitgevoerd of de 

mensen zijn hiertoe bereid, zou je kunnen beargumenteren dat hier alle driehoek-elementen 

van haat samenkomen. Het plegen van terroristische daden kan opgevat worden als de 

behoefte voelen om je vijand te vernietigen en dat is volgens Sternberg (2003) een extreme 

vorm van haat en hij noemt dit brandende haat. Opvallend is dat Beck (2002) juist stelt dat de 

terroristen die de gebouwen in New York (9/11) aanvielen, bezeten waren door een koele haat 

richting hun vijand: ze zijn koud en berekenend in het uitvoeren van hun grote plan. Hun 

missie om de vijand te vernietigen overstijgt elke bezorgdheid over de slachtoffers. Het is 

zelfs waarschijnlijk dat succes deels wordt afgemeten aan het aantal slachtoffers. Wat laat 

zien dat zo’n categorisering van haat dus erg verschillend kan zijn, want wat Beck (2002) 

koele haat noemt, zou Sternberg (2003) als brandende of ziedende haat categoriseren.  

 Zelfhaat 

Coşkun en Ahlers (2020) stellen dat in het geval van zelfmoord als terreurdaad, zelfhaat 

impliceert, als gevolg van oncontroleerbare schaduwelementen in de psyche. Om deze te 

vernietigen, vernietigt de persoon zichzelf. De wortels van een dergelijke zelfhaat zijn vaak 

de vernederingen die de persoon heeft meegemaakt. Zelfhaat kan echter ook het gevolg zijn 

van haat tegen externe objecten die niet kunnen worden aangevallen of vernietigd. In het 

geval van jihadistische terreur die gepaard gaat met zelfdoding, lijken beide motieven 

aanwezig te zijn. 

 Vreemdeling-verhaal 
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Het omzeilen van de remmende mechanismen om iemand te kunnen doden, wat men leert op 

deze verdieping, past het vreemdeling verhaal, waarin de gehate vijand een vreemdeling is. 

Propaganda toont het gehate object als een zeer vreemde verschijning. Hoe groter het 

verschil, hoe makkelijker het is om het doelwit te haten (Sternberg, 2003). Dit soort verhalen 

kunnen tot de ontmenselijking van de mens leiden. Volgens Kizilhan en Steger (2021) is IS-

ideologie hier een voorbeeld van, waarbij gevoelens van empathie, het verdriet en de pijn van 

andere mensen die niet bij de in-group horen, zo erg onderdrukt worden dat ze zelfs kinderen 

kunnen doden of honderden mensen levend begraven en onthoofden. 

63



4.5 Conclusie deelvraag 2 

Welke elementen uit Sternberg’s duplex-theorie over haat geven een aanvulling op het 

trappenhuismodel van Moghaddam? 

Waar het trappenhuismodel meer algemene psychologische processen laat zien, komt 

Sternberg met vrij concrete elementen en voorbeelden, die gerelateerd zijn aan emoties en 

motivaties Dit is een compleet andere insteek en toch lijken ze het veel over hetzelfde te 

hebben. Onder andere het wij-zij-denken en de daarbijbehorende in-group en out-group 

processen lijkt centraal te staan in beide theorieën. Beide theorieën laten een proces zien dat 

tijd in beslag neemt, waardoor er weinig ruimte lijkt te zijn voor de rol van impulsiviteit. 

Echter schrijft Sternberg (2003) ook over ‘hete haat’, wat leidt tot vurig en reactief geweld, 

vanwege een plotselinge woede. Deze heb ik dus niet meegenomen in het framework, want in 

het trappenhuismodel lijkt alles berekenend en worden terroristische daden goed voorbereid 

en gepland.  

 Een belangrijk element dat toegevoegd wordt aan het trappenhuismodel is de rol van 

propaganda. Haatpropaganda, waarin verhaalthema's worden voorgesteld, vervult gewoonlijk 

een of meer van de volgende drie functies. Een eerste functie is de ontkenning van intimiteit 

ten opzichte van de beoogde groep. Een tweede functie is het opwekken van passie. En een 

derde functie is het creëren van betrokkenheid bij valse overtuigingen door het verspreiden 

van valse vooronderstellingen, het aanmoedigen van mensen om hun kritisch denkproces op 

te schorten of te vervormen, en het aanmoedigen van mensen om tot gerichte (vaak 

verkeerde) conclusies te komen, gebaseerd op het gebruik van valse vooronderstellingen en 

gebrekkig kritisch denken (Sternberg & Sternberg, 2008). 

 In alle beschreven verhalen worden leden van de gehate groep negatief neergezet en 

de leden van de eigen groep positief geportretteerd. Dit heeft te maken met in-group en out-

group mechanismen, iets wat vaak terugkomt bij radicalisering en te maken heeft met 

identiteitsvorming, en het creëren van een externe vijand. Haat-verhalen worden grotendeels 

gevoed door socialisatie via propaganda. Haat is dus voor een groot deel aangeleerd. De 

propaganda kan afkomstig zijn van ouders, leeftijdsgenoten, verschillende soorten media, 

docenten en andere informatiebronnen in de samenleving. Vaak zal een gehate groep in de 
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vorm van meerdere verhalen worden weergegeven (Sternberg, 2003; Sternberg & Sternberg, 

2008). 

           Een andere toevoeging is dat radicale religieuze organisaties verschillende motieven 

kunnen hebben voor het aanwakkeren van haat. Eén daarvan is het creëren van een externe 

vijand om zo interne cohesie te bewerkstelligen. Een tweede motief is ideologisch: de 

overtuiging dat mensen van een bepaalde soort werkelijk de dood verdienen. Een derde 

motief is wraak voor onrecht dat iemand of iemands groep is aangedaan. En een vierde 

motief is blinde gehoorzaamheid. Men kan bevelen opvolgen, waarvan men meent dat het 

bevelen zijn van een hogere autoriteit of ‘het hemelse’ (Sternberg, 2003). Volgens Loza 

(2007) staat bij radicale islamitische groeperingen in het Westen het afwijzen van de westerse 

cultuur centraal. Een ideologisch uitgangspunt is dat de ‘ware’ islam boven alles wat cultureel 

is moet worden gesteld. Extremisten moedigen een ‘cultuurloze islam’ aan en stellen dat niet-

moslims raciaal en cultureel ondergeschikt, immoreel en materialistisch zijn.  

 Ten slotte, is er nog een ander interessant complementair element, en dat is dat het 

trappenhuismodel veronderstelt dat het verder radicaliseren, dus een verdieping hoger gaan, 

te maken heeft met of het individu zich kan voorstellen welke deuren en ruimtes voor hem 

open staan op die verdieping. Terwijl de elementen van haat ook laten zien dat het zich op de 

werkelijkheid als het ware vertroebeld wordt. Hoe meer haat-elementen ervaren worden, hoe 

meer men gefocust wordt op het elimineren van die vijand, terwijl het individu niet per se 

bewust is van de inhoud van het verhaal en dus ook waarom per se ‘die vijand’ zo slecht is. 

Dit zou dus een extra verklaring kunnen zijn voor waarom dat trappenhuis nu steeds smaller 

wordt, en waardoor er dus minder keuzes worden waargenomen.  
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Hoofdstuk 5: Wat betekent haat in de wereld van radicale moslims? 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op hoe de jihadistische ideologie gebruik maakt van 

islamitische teksten en welke betekenis ‘haat’ hierin heeft. Om deelvraag 3 te beantwoorden 

zal ik ten eerste ingaan op het ‘religieuze deel' van radicale moslims, daarbij bespreek ik de 

invloedrijke doctrine Al-Wala’ wal Bara’ en de woorden die veel gebruikt worden in-group en 

out-group haat; Kuffar, kafir, takfir en taghut. Daarnaast speelt haat tegen het Westen ook een 

belangrijke rol in de wereld van radicale moslims, wat in het tweede deel van dit hoofdstuk 

aanbod komt. 

5.2 Het gebruik van een religie 

Lyons-Padilla, Gelfand, Mirahmadi, Farooq en Van Egmond (2015) concluderen dat religie 

niet de belangrijkste drijfveer is voor mensen om zich aan te sluiten bij gewelddadige 

extremistische groeperingen zoals ISIS. Veel van hen zijn pas beginnende gelovigen of zijn 

net bekeerd. Daarnaast zijn onder de jonge aanhangers van het jihadisme in Europa velen 

jihadi geworden zonder enige of zelfs maar basale kennis van de islamitische leerstellingen 

(Khosrokhavar, 2022). Er is nog steeds een debat gaande over de vraag of de islamitische 

terroristische organisaties werkelijk islamitisch zijn. Indien zij als islamitisch worden 

beschouwd, rijst de vraag wat hen dan islamitisch maakt (Kizilhan & Steger, 2021). Echter is 

het wel duidelijk dat de ideologie verwijst naar islamitische concepten en Beck (2002) stelt 

dat het denken en het gedrag van een terrorist wordt beheerst en gestuurd door de ideologie 

die hij aanhangt. Het is dan ook één van de voornaamste strategieën van islamitisch 

terroristische groeperingen: het actief verspreiden van hun ideologie of religieuze 

documenten. Dit wordt tegenwoordig vooral gedaan via het internet, waardoor de radicale 

ideologieën gemakkelijk over geografische grenzen verspreid worden (Ali, 2015). Daarnaast 

is het gebruik van religieus gerelateerde ideologieën essentieel voor het rekruteren van 

nieuwe terroristen en wordt het gebruikt om hen aan te zetten tot het plegen van terroristische 

daden. Een voorbeeld van hoe dit gedaan wordt is dat alle IS-leden een training krijgen 

waarin ze worden doordrenkt met ideologie die hen in staat stelt alle anderen te beschouwen 

als afvalligen die gedood moeten worden (Speckhard & Yayla, 2015). 
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 Kenmerkend voor de jihadistische ideologie is dat zij religieuze teksten gebruikt 

zonder enige context bij de verzen die in de Koran worden vermeld. Dit zorgt ervoor dat de 

jihad door terroristen gebruikt wordt als politieke strategie om legitimiteit te zoeken bij hun 

rekruten en aanhangers. Al-Qaida, IS, Al Shabaab, Boko Haram, Tehrik Taliban Pakistan en 

andere plaatselijke terreurorganisaties hebben in naam van de godsdienst gebruik gemaakt 

van geweld, gerichte moordpartijen, zelfmoordaanslagen, ontvoeringen en afpersing (Azam, 

2021). Religie wordt dus gebruikt om persoonlijke en collectieve frustraties te legitimeren en 

gewelddadige ideologieën te rechtvaardigen (Lyons-Padilla et al, 2015). Het zou dus een 

vergissing zijn om islamitische ideologische vorming als louter ‘islamitisch' te beschouwen. 

Hafez en Creighton (2015) stellen dat we de islam en islamitische thema's, teksten en tradities 

moeten beschouwen als instrumenten in de handen van radicaliserende actoren, en niet als 

een weerspiegeling van essentialistische tendensen binnen een religieuze traditie.  

 Al-Wala’ wal Bara’   

Terwijl de meerderheid van de moslims wereldwijd gelooft dat niet-moslims of 

andersgelovigen met respect, waardigheid en rechtvaardigheid moeten worden behandeld, 

zijn er een klein aantal radicale moslims die er anders over denken. Deze radicale moslims 

nemen een extreem standpunt in met betrekking tot de relatie tussen moslims en niet-moslims 

of andersgelovigen. Dit extreme standpunt varieert van het haten en afwijzen van 

andersgelovigen tot het verklaren van de oorlog aan hen en de rechtvaardiging om hen te 

vermoorden. Het gevoel van haat en vijandschap van radicale moslims jegens 

andersgelovigen komt duidelijk naar voren in hun sterke geloof in het concept van Al-Wala’ 

wal Bara’ (Ali, 2018). Al-Wala’ wal Bara’  is wellicht één van de meest invloedrijke en 

controversiële doctrines in de radicale islamitische ideologie en specifiek het jihadi salafisme 

(Ali, 2015; Wagemakers, 2014). Radicale moslims zien Al-Wala’ wal Bara’ als het concept 

van ‘liefde en haat’ (Ali, 2018), het verdeelt de mens in twee kampen: het kamp van de 

gelovigen en het kamp van de vijand. Deze doctrine is opgenomen in de basisideologie van 

vele terroristische islamistische groeperingen. Met deze doctrine overtuigt IS zijn volgelingen 

ervan dat het gerechtvaardigd is om mensen met een ‘lagere’ of andere geloofsovertuiging 

aan te vallen, omdat hun ongeloof hun recht op eer en respect tenietdoet (Ali, 2022). De 

hedendaagse Jordaanse salafi-denker Abu Muhammad Al-Maqdisi is bekend geworden omdat 
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hij de doctrine van Al-Wala’ wal Bara’ tot de grondslag van zijn doctrine van de jihad heeft 

gemaakt. Zijn werk vormt de basis van wat bekend is geworden als Jihadistisch Salafisme 

(Wagemakers, 2014). 

 Door de uitgebreidheid en complexiteit van de Arabische taal, is het moeilijk om een 

precieze vertaling van Al-Wala’ wal Bara’ te geven. Dit komt doordat in de eerste plaats veel 

Arabische woorden meerdere betekenissen hebben die verschillend worden gebruikt 

afhankelijk van de context en situatie (Ali, 2015; Bukay, 2014). De Arabische woorden wala' 

en bara’ kunnen dus op verschillende manieren worden vertaald, maar er is altijd sprake van 

een tweedeling; bijvoorbeeld ‘liefde en haat' of 'vriendschap en vijandigheid’ (Ibrahim, 

2007). Ali (2015) stelt dat wala’ opgevat kan worden als nabijheid, liefde, loyaliteit, trouw en 

eigendom. En bara' kan onder andere scheiding, schepping, vrijheid, overwinnen, en vrij zijn 

van schulden of gebreken betekenen. De essentie van al deze betekenissen is het verbreken 

van de relatie met iets of iemand. Dit zijn de taalkundige betekenissen van Al-Wala’ wal 

Bara’ (Ali, 2015).  

 Voor deze scriptie kijken we vanuit de islamitische context en specifiek het 

jihadistisch salafisme, daarin verwijst Al-Wala’ wal Bara’ naar het geloof, de daden en de 

woorden van de moslims die draaien om het liefhebben en ondersteunen van God, Zijn 

boodschapper en de gelovigen (moslims) (wala’), terwijl, aan de andere kant, afstand wordt 

genomen van degenen die zich verzetten tegen God, Zijn boodschapper en de moslims 

(bara’) (Ali, 2015; Bukay; 2014). Dit krijgt een radicale interpretatie; moslims moeten 

uitsluitend trouw blijven aan moslims (wala) en moeten zich distantiëren van alle andere 

godsdiensten en hun volgelingen actief haten (bara) (Ali, 2018; Wagemakers, 2014). 

Radicale moslims geloven dus dat de Koran hen opdraagt om mensen met een andere 

levensbeschouwing te haten en te minachten. Verzen van de Koran en de overleveringen van 

de Profeet zijn verdraaid om hun haat en zelfs hun moorden te rechtvaardigen (Ali, 2018). 

 Voor IS en vele andere gewelddadige islamistische groeperingen vormt Al-Wala’ wal 

Bara’ de fundamentele overtuiging in hun ideologie, waardoor IS-militanten een diep gevoel 

van haat en vijandschap jegens andersgelovigen ontwikkeld hebben en beweren dat moslims 

alleen hun loyaliteit kunnen geven aan en zich kunnen associëren met hun mede gelovigen en 

andersgelovigen daarom moeten afwijzen (Ali, 2022). Ook Al-Qaida gebruikt Al-Wala' Wal 

Bara om een sfeer van ‘wij tegen zij' te creëren. Dit concept wordt hun instrument om 
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mensen te categoriseren in vrienden en vijanden. Hun vijanden zijn niet-moslims en ook veel 

moslims (Quiggin, 2009). Quiggin (2009) stelt dat deze opvatting van Al-Wala' Wal Bara erg 

erg verschilt van die van Islamitische geleerden. Volgens hen bestaat er noch in de islam noch 

in de mensheid een mentaliteit van ‘wij tegen zij’, en dat zou ook niet mogen bestaan. Want 

ze gaan ervanuit dat alle mensen schepselen zijn van God en daarom moeten wij elkaar 

respect tonen. 

 Kuffar, kafir, takfir en taghut  

Moslims die beweren dat alle ongelovigen (kuffar, meervoud van kafir) moeten worden 

gehaat en gedood, worden gezien als zeer extreem in hun benadering en methodologie. Zij 

staan vijandig tegenover de niet-moslims, hebben een anti-kafir houding en zijn gewoonlijk 

strijdlustig. Zij zijn meestal afkomstig uit de jihadistisch salafistische stroming. Zij beweren 

dat moslims van geen enkele kafir (ongelovige) mogen houden en hun vijandschap jegens 

hen moeten verklaren. Zo wordt er door leiders van terroristische organisaties beweerd dat 

moslims de ongelovigen moeten haten en hun liefde moeten afzweren omdat God de moslims 

verboden heeft hun genegenheid te tonen aan hen die zich verzetten tegen God en Zijn 

boodschapper. De ultieme manier om haat tegen de kuffar te manifesteren is door middel van 

jihad. Moslims moeten hun superioriteit ten opzichte van niet-moslims bewijzen om de 

nodige vijandigheid op te wekken om effectief de jihad te voeren (Ali, 2018). 

 Haten en liefhebben omwille van God is niet alleen verplicht tegenover leden van 

andere geloofsgroepen, maar heeft ook een interne component. Het ongelovig verklaren van 

andere moslims (takfir) wegens onvoldoende vroomheid wordt op grote schaal toegepast 

door salafisten en wordt door jihadisten gebruikt om het plegen van geweld tegen andere 

moslims te rechtvaardigen (Bukay, 2014). Op deze wijze worden radicale moslims geïsoleerd 

door een onoverbrugbare kloof te scheppen tussen gelovige en niet-gelovige, tussen de 

‘ware’, ijverig volgzame Moslim en de ‘valse' die weinig respect heeft voor religieuze 

geboden (Khosrokhavar, 2017). De doctrine van Al-Wala’ wal Bara’ wordt dus ook gebruikt 

om andere moslims te identificeren als zijnde taghut (afgodendienaars) (Bukay, 2014).  

 Khosrokhavar (2017) noemt dit een existentiële metamorfose: het zelf wordt zuiver en 

de ander wordt onzuiver. De radicale islam voert een radicale kentering door die 

zelfverachting verandert in minachting van anderen en gebrek aan waardigheid in 
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zelfheiliging ten koste van anderen. Het gevoel van betekenisloosheid, van gebrek aan een 

doel in een maatschappij waar men zich niet thuis voelt, wordt vergeten. De radicaal wordt 

een persoon (iemand die van betekenis is) en zal alles doen om ervoor te zorgen dat anderen, 

en vooral de media, dit erkennen (Khosrokhavar, 2017). Bovendien stelt Tibi (2007) dat het 

religieuze beeld dat de jihadisten van zichzelf hebben, namelijk dat zij ‘de ware gelovigen’ 

zijn, geen uiting is van cynisme, maar veeleer van oprecht ware overtuiging, ook al is hun 

handelen in strijd met orthodoxe religieuze doctrines. 

 Het ongelovig verklaren van andere moslims (takfir) speelt ook op meso-niveau een 

belangrijke rol, want het zorgt voor een duidelijke afbakening tussen een in-group van 'ware' 

gelovigen en een out-group, die men verwerpt. In deze combinatie kan Al-Wala’ wal Bara’ 

ook worden ingezet om islamitische leiders te beschuldigen van ongeloof en als 

rechtvaardiging om hen te bestrijden (Damir-Geilsdorf, Menzfeld & Headier, 2019). 

Salafistisch-jihadistische groeperingen menen het goddelijke recht te hebben om te oordelen 

over de mate waarin anderen zich aan de voorschriften houden en hen zo nodig te doden. 

Volgens hen hebben moslims een verplichting om te strijden tegen afgodendienaren die niet 

volgen wat God heeft geopenbaard (Bukay, 2014). Het bestempelen van groepen als taghut 

vormt de kern van de strijd van de jihadisten tegen moslimregimes die niet voldoen aan hun 

islamitische opvattingen, en de doctrine legitimeert hun terroristische aanslagen. In hun ogen 

is dit gegrond in een hadith (uitspraken toegeschreven aan de profeet Mohammed): Salafi-

jihadisten kunnen elke heerser die een politiek systeem invoert dat in strijd is met hun exacte 

interpretatie van de islam, beschuldigen van takfir zijn (Bukay, 2014). 

  

5.3 Haat tegen het Westen 

Volgens Loza (2020) is het belangrijkste doel van het gebruik van de radicale ideologie om 

jonge moslims te vernederen, vooral door hen aan te sporen zich slachtoffer te voelen van 

westerse regeringen omdat zij een 'standpunt tegen de politieke islam' innemen. Radicale 

groeperingen streven naar het ontwikkelen van wrok, woede, en verlangen naar wraak. Om 

hun doelen te bereiken, geven recruiters meestal lezingen over de politieke problemen 

waarmee moslims over de hele wereld worden geconfronteerd, en over hoe hun landen en 

rijkdommen zijn veroverd. 
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 Demant en De Graaf (2010) spreken van signifiers; bepaalde acties van de overheid 

fungeren als signifier: deelnemers van een radicale beweging en hun sympathisanten geven 

betekenis aan zo'n incident en passen het in hun ideologisch referentiekader. Signifiers 

kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit politieke uitspraken over Marokkaanse jongeren, 

arrestaties van terreurverdachten of andere discriminerende incidenten na 9/11. Met 

dergelijke signifiers worden verhalen en injustice frames ontwikkeld die door de radicale 

groep worden geprojecteerd en verspreid. Dit versterkt het ideologische fundament van de 

radicale groepering. Uit interviews met geradicaliseerde moslimjongeren in Nederland uit het 

onderzoek van Demant en De Graaf (2010) bleek dat dergelijke publieke en politieke 

denigrerende uitlatingen (signifiers) ertoe leidden dat zij zich de underdog voelden.  

 Echter heeft het radicaliseringsproces voor moslims een veel mondialer karakter. De 

opvatting dat moslims wereldwijd worden onderdrukt door hun westerse vijanden, wordt 

dagelijks met aangrijpende beelden verspreid en geïllustreerd via internationale televisie- en 

internetkanalen. Conflicten in Irak, Israël-Palestina en Afghanistan brengen bijna niet te 

overziene signifiers voort en inspireren zo tot referentiekaders waarin de relatie tussen 

'moslims' en 'het Westen' als een bijna eschatologisch conflict wordt geïnterpreteerd. 

Bovendien bestaat er ook nog zelfbenoemde, rondreizende haatpredikers die gevoelens van 

wrok aanwakker met het zaaien van haat (Demant & De Graaf, 2010) 

 Khosrokhavar (2021) beweert dat haat ook nog een andere rol speelt bij 

radicalisering, namelijk dat het ingezet wordt om (negatieve) erkenning te krijgen, om gezien 

te worden. Middels het haten van de ander en jezelf als object van haat te maken. Haat wordt 

aangewakkerd om erkenning te krijgen, als de gehate, als de negatieve held. Soms is de enige 

mogelijke erkenning in de wereld door geweld in naam van de jihad die de westerse 

samenlevingen angst aanjaagt. Radicalisering betekent in deze situatie ontkenning van de 

gedeelde banden met de maatschappij, een verlangen om in een totaal andere wereld te leven, 

waarbij de islam het icoon wordt van dit ‘absolute anders-zijn’. Pogingen tot erkenning zijn 

gewoonlijk gebaseerd op de wil om een gemene deler te vinden door de tegenstander via 

dreiging of geweld tot een ‘eervol’ compromis te dwingen. Jihadisme is de ontkenning van 

elke band met anderen die aartsvijanden worden. De enige band is die van totale 

onderwerping. 
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5.4 Conclusie deelvraag 3 

Wat betekent haat in de wereld van radicale moslims? 

Uit dit hoofdstuk is gebleken dat Koranische geboden en islamitische tradities door radicale 

moslims gemanipuleerd worden om haat, vijandschap en zelfs het doden van andersgelovigen 

te legitimeren. Religieuze geschriften zoals de Koran zijn krachtige instrumenten die 

essentieel zijn in de perceptie en conceptualisering door extremisten van de relatie met de 

andersgelovigen (Ali, 2018).  

 Haat in de wereld van radicale moslims heeft een groot ideologisch component, het 

geeft handvaten om het eigen gedrag en het gedrag van de terroristische groepering te 

rationaliseren. Hierdoor heeft de betekenis van haat weinig meer te maken met emoties zoals 

omschreven in hoofdstuk vier. Haat betekent opvolgen wat er van je verwacht wordt zodra je 

lid bent van een radicale groepering met een radicale ideologie. En het laat zien hoe bepaalde 

teksten zo worden geïnterpreteerd dat het leidt tot meer haat richting out-groups.  

 Haat lijkt een soort antwoord te geven op de gevoelens van uitsluiting die op allerlei 

manieren worden ervaren en als ze niet worden ervaren dan vertelt de radicale ideologie wel 

dat moslims uitgesloten worden. Hierdoor betekent haat ook een reactie op de 

omstandigheden, waarin de verwestering gezien wordt als een bedreiging. Het omzetten van 

haat in jihadisme heiligt hun woede (dat ervaren wordt om verschillende redenen, zoals 

ervaren onrecht in de maatschappij) en helpt hen hun ongeluk te overwinnen door een visie 

aan te hangen die hen tot strijders van het geloof maakt en anderen tot ongelovigen die het 

leven niet verdienen (Khosrokhavar, 2017). 

 Ten slotte kan ook uit dit hoofdstuk geconcludeerd worden dat haat verbonden is met 

identiteit. Het gebruik van wederzijds uitsluitende categorieën als winnen en verliezen; ware 

gelovigen versus kwaad; liefde voor God versus liefde voor de mensheid en het leven, en 

afwijzing door de meerderheid van de samenleving, zijn allemaal gebieden die bijdragen tot 

de identiteitscrisis die ik eerder omschreven heb. Onder moslims met zo’n identiteitscrisis is 

er behoefte aan het vinden van een nieuwe betekenis voor een goed leven in een tijd van 

verandering en globalisering (Pick, Speckhard & Jacuch, 2009). 
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Hoofdstuk 6: Conclusie en discussie 

6.1 Conclusie 

Dit onderzoek beoogt een antwoord te geven op de vraag in hoeverre het psychologische 

proces van islamitische radicalisering inzichtelijk gemaakt kan worden door Moghaddam’s 

trappenhuismodel aan te vullen met Sternberg’s duplex-theorie over haat. In dit 

concluderende hoofdstuk zal ik de onderzoeksresultaten bondig uiteenzetten, waarna er 

aandacht is voor discussie- en reflectiepunten, de relevantie voor humanistiek en 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  

 Allereerst en bovenal heb ik in deze scriptie geprobeerd te laten zien hoe complex het 

islamitische radicaliseringsproces is en hoe belangrijk het is om elk niveau hierin mee te 

nemen, dus micro-, macro- en mesoniveau. Deze niveaus kunnen theoretisch los van elkaar 

geschreven worden, maar blijken ontzettend met elkaar verstrengeld, ze werken op elkaar in 

en versterken elkaar. Daarnaast is het niet zo eenvoudig gebleken om Moghaddam’s model 

als framework te gebruiken en daar een andere theorie aan toe te voegen. Het zijn als het ware 

twee theorieën die onderdeel zijn van één theorie of één verhaal: islamitische radicalisering 

(hoewel ook islamitische radicalisering niet zo eenduidig blijkt te zijn). Het is alsof je 

Sternberg’s theorie op de achtergrond mee moet denken bij het begrijpen van Moghaddam’s 

trappenhuismodel. Het zijn allerlei losse elementen, maar geven als het ware kleur aan het 

model. Met kleur bedoel ik de wereld van emoties en motivaties. In feite beschrijven beide 

theorieën dezelfde thema's die leiden tot radicaliseringsprocessen, maar vertellen ze het op 

een andere manier.  

 Islamitische radicalisering kan opgevat worden als een radicaal onzekere zoektocht 

naar meer houvast in de wereld. Het is een zoeken naar samenhang en verbinding in een 

gefragmenteerde wereld. Sternberg’s duplex-theorie van haat heeft het trappenhuismodel van 

Moghaddam inzichtelijk gemaakt door elementen toe te voegen aan de ontwikkeling richting 

een totaal onjuist wereldbeeld, één die niet meer correspondeert met de realiteit.  

 Dit onderzoek bevestigt hoe belangrijk het is om de context mee te nemen, want 

anders kun je de psychologische processen niet begrijpen. Dit wordt duidelijk vanaf de 

onderste verdieping van het trappenhuismodel, diverse externe factoren hebben veel invloed 

op de frustraties van mensen op de begane grond. Wat essentieel blijkt is hoe mensen hun 
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eigen situatie interpreteren en hoe zij denken over zowel hun collectieve als persoonlijke 

identiteit. En welke uitwegen iemand vervolgens ziet voor zijn ervaren onrecht, frustraties en 

ontevredenheid, want dit is van invloed op het wel of niet (verder) radicaliseren. Vervolgens 

spelen allerlei verschillende factoren een rol in of iemand oplossingen kan vinden voor zijn 

ervaren onrecht, voor zijn relatieve deprivatie en zijn identiteitscrisis. In het 

trappenhuismodel blijven deze thema’s belangrijk, maar het gaat uiteindelijk steeds minder 

om de ervaring van het individu en steeds meer om wat er gebeurt in de groep en hoe dit 

bepaald wordt. Het trappenhuismodel heeft veel oog voor in-group en out-group processen en 

deze worden inzichtelijker gemaakt door de toevoeging van Sternberg over de rol van 

propaganda. Middels propaganda worden out-groups zo weggezet dat ze op allerlei 

verschillende manieren worden gehaat. Deze propaganda is nog niet erg aanwezig op de 

begane grond, maar hoe verder iemand de trap oploopt, hoe meer hij te maken krijgt met 

propaganda. Waarbij uiteindelijk die propaganda deel is van de ideologie die gezien wordt als 

de enige waarheid, een waarheid waarvoor men bereid is terreurdaden te plegen. Dit is dan 

ook wat Sternberg inzichtelijk maakt aan het trappenhuismodel, hij laat zien dat mensen te 

maken krijgen in hun leven met allerlei soorten schendingen en geweld. En die schendingen 

worden gekarakteriseerd door verhalen, echter is het niet helemaal duidelijk waar die 

verhalen vandaan komen. Wel is duidelijk dat mensen die veel onrecht ervaren meer 

aangetrokken zijn tot verhalen van haat. Sternberg schetst allerlei verschillende scenario’s 

waarin moslims geweld aangedaan wordt, door bijvoorbeeld discriminatie of uitsluiting. Hoe 

meer componenten van haat aanwezig zijn, hoe meer terrorisme een onderdeel wordt van 

iemand’s identiteit. Dit laat zien dat het dus niet alleen gaat om relatieve deprivatie, de 

subjectieve interpretatie, want van onrecht zou je denk ik wel een objectieve criteria kunnen 

maken.  

 Waar Mogahddam het veel heeft over leidersfiguren en recruiters voegt Sternberg’s 

theorie en de resultaten uit deelvraag drie over haat, het belang van terroristische organisaties 

en hun radicale ideologie toe. Dus waar Moghaddam vooral een beeld schetst van een 

radicale verandering van het zelf, iemand die steeds verder verwikkeld raakt in een radicale 

ideologie, waarin de persoonlijke en collectieve identiteit vervangen worden voor een 

terroristische identiteit, die bereid is daarvoor te sterven. Laat Sternberg juist zien dat emoties 

ook een rol hierin spelen en dat mensen die meer bedreigd worden in hun identiteit vanwege 
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bijvoorbeeld islamofobie, hebben misschien ook meer kans om een vorm van haat te gaan 

ervaren. 

 Sternberg bevestigd dat het trappenhuismodel steeds smaller wordt met zijn theorie 

over haat, hij stelt namelijk dat hoe meer haat-elementen ervaren worden, hoe meer men 

gefocust wordt op het uitschakelen van zijn vijand. Hierbij raakt iemand verwikkeld in een 

bepaald verhaal of ideologie, eentje waarin het moreel juist is geworden om een ander te 

doden omdat hij slecht is. Net als Moghaddam laat Sternberg ook zien dat het niet gaat om de 

kenmerken waarmee iemand geboren is, haat is voor een groot deel aangeleerd concludeert 

hij en radicalisering is in Moghaddam’s model voor een groot deel een socialisatieproces. 

6.2 Relevantie Humanistiek 

Uit dit onderzoek heb ik ook een aantal inzichten opgedaan die relevant blijken voor 

Humanistiek. Ik wil beargumenteren dat humanisering en zingeving erg verbonden zijn met 

islamitische radicalisering.  

 Zingeving 

Het blijkt dat een onderdeel van het radicaliseringsproces een sterke behoefte naar 

verbondenheid is. Sageman (2004) stelt bijvoorbeeld dat het ideologische groepsproces van 

de potentiële terrorist begint met de behoefte aan verbondenheid. Een individu wordt 

aangetrokken door het gevoel van verbondenheid dat de groep biedt: een behoefte om een 

andere, meer bevredigende identiteit te ontwikkelen. Naast verbondenheid krijgt het individu 

ook waardering en erkenning, omdat ze een belangrijke taak gaan vervullen binnen een 

terroristische groepering (Kizilhan & Steger, 2021). Radicaliseren is dus een soort zoektocht 

naar betekenis, mensen zoeken een doel om voor te leven, dit zou je ook zingeving kunnen 

noemen. 

 Daarnaast blijken gevoelens van betekenisloosheid een drijfveer te zijn in het 

radicaliseringsproces. Fundamentalisme is op een bepaalde manier in staat betekenis te 

verschaffen door een gevoel van samenhang te geven aan een gefragmenteerde wereld, door 

een samenbindende levensfilosofie te verschaffen en door tegemoet te komen aan de 

menselijke behoefte aan zingeving. Een betekenissysteem verleent het leven persoonlijke 
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betekenis en stelt een individu in staat zichzelf te zien als iemand die betekenis en waarde 

heeft (Salzman, 2008). 

Bovendien stelt Jost (2006) dat ideologieën en andere geloofssystemen voortkomen 

uit een poging om de epistemische, existentiële en relationele behoeften, die mensen hebben, 

te bevredigen. Ideologieën beantwoorden dus aan psychologische behoeften. Volgens Jost 

(2006) zijn ideologieën, religie en cultuur, en fundamentalisme allemaal gerelateerd aan 

zingeving. Want mensen hebben een wereld van betekenis nodig om te handelen, om de 

perceptie te construeren dat men waarde heeft en dat zijn leven waarde heeft. 

 Humanisering 

Volgens Suárez-Müller (2017) gaat humanisering over het actief creëren van een meer 

humane wereld, waarin ieder wezen meer mens kan worden. Van Houten (2007) voegt 

hieraan toe dat humanisering gaat over het bevorderen van een humane omgang met de 

medemens. Daarnaast is een meer humane samenleving, een samenleving die solidair, 

verdraagzaam, rechtvaardig duurzaam en inclusief is (Derkx, 2008). Wat deze scriptie 

bovenal heeft laten zien is dat onze samenleving niet inclusief is, er zijn allerlei factoren die 

meespelen waardoor moslims in Europa worstelen met hun identiteit en zich behandeld 

voelen als een out-group. Door het op de voorgrond plaatsen van extremistische islamitische 

stromingen wordt de islam afgeschilderd als een ‘radicale ander’, waardoor het pluralistische 

en humane potentieel van de islam aan het zicht wordt onttrokken (Kazmi, 2021). Er zou 

meer kritisch gekeken moeten worden hoe er in de media verslag wordt gelegd over moslims, 

welke woorden gebruikt worden, want taal is niet neutraal. Pinn (2017) schrijft dat 

humanisme ook betekent dat er gekeken moet worden naar de verschillen tussen mensen, en 

dat de mensen met meer privileges de taak hebben iets te veranderen aan het sociale systeem 

dat die privileges in stand houdt. Dit betekent dat de oplossingen voor islamitische 

radicalisering, de preventie ervan, niet alleen gezocht moet worden bij radicaliserende 

moslims of mensen die hier kwetsbaar voor zijn. Het moet gezien worden als een 

gezamenlijk probleem, het hele sociale systeem heeft hierin een taak, want alleen zo kunnen 

we uitsluiting tegen gaan en een meer humane samenleving bereiken.   
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6.3 Discussie 

 Was dit onderzoek valide? 

Een eerste discussiepunt betreft de validiteit van dit onderzoek. Heb ik wel antwoord kunnen 

geven op de vraag in hoeverre het psychologische proces van islamitische radicalisering 

inzichtelijk gemaakt kan worden door Moghaddam’s trappenhuismodel aan te vullen met 

Sternberg’s duplex-theorie over haat. Antwoord geven op deze vraag bleek wat lastiger dan 

verwacht, want wanneer is iets precies een inzicht? Doordat ik geïnterpreteerd heb en heb 

gekozen welke haat-elementen relevant blijken in het aanvullen van het trappenhuismodel, 

heb ik misschien wel de hoofdvraag beantwoord, maar zou een andere onderzoeker dus 

mogelijk een andere interpretatie hebben gehad.  

 Een tweede kritische noot over de validiteit van dit onderzoek betreft de keuze van de 

literatuur die sturend is geweest in dit onderzoek. Ik zie in dat door de keuzes in literatuur ik 

gestuurd ben in het antwoord geven op de vraag naar hoe islamitische radicalisering 

inzichtelijk gemaakt kan worden. Het zou daarom nauwkeuriger zijn om aan te nemen dat ik 

één van misschien veel meer mogelijke antwoorden heb gevonden op de hoofdvraag. In 

hoofdstuk één heb ik beschreven waarom ik voor de literatuur heb gekozen die mij in dit 

onderzoek heeft geleid. Dit sluit niet uit dat de hoofdvraag ook met andere literatuur 

geadresseerd had kunnen worden.  

 Nu ik deze twee discussiepunten heb besproken, wil ik de brug maken naar een aantal 

reflectiepunten.  

 Reflectie 

Zowel Moghaddam als Sternberg zijn psycholoog en momenteel werkzaam in de Verenigde 

Staten, van beide heb ik niet kunnen vinden of ze een islamitische achtergrond hebben. 

Daarom dient er gezegd te worden dat deze scriptie geschreven is vanuit een westerse blik. Ik 

ben westers, wit en niet-gelovig. Ik heb weinig tot geen kennis van de Islam, laat staan dat ik 

Arabisch kan lezen. Ik heb geprobeerd om naast de twee hoofdauteurs die gebruikt worden, 

literatuur te gebruiken afkomstig van auteurs die niet-westers zijn. Echter stuitte ik af en toe 

op het feit dat die literatuur in het Arabisch geschreven was, of was het lastig om uit te 

zoeken hoe ‘wetenschappelijk’ de desbetreffende journal was van waarin een bepaald artikel 

geschreven was. Dit vind ik belangrijk om te noemen, omdat het van invloed kan zijn 
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geweest op de resultaten van deze scriptie. Iemand met meer kennis van bijvoorbeeld de 

Koran, of van hoe het is om te worstelen met je identiteit en je geloof, zou mogelijk deze 

scriptie anders aangevlogen hebben.  

 Dit brengt mij tot het gevoel van onbehagen wat op de achtergrond bleef tijdens het 

schrijven van deze scriptie. Dit gevoel kwam deels voort uit een vak dat ik recent heb 

gevolgd dat ging over het diversifiëren en dekoloniseren van de (sociale) wetenschap. Ik 

leerde dat je als onderzoeker uiteindelijk jezelf de vraag moet stellen ‘dient het de struggle?’. 

Wie wordt er beter van dit onderzoek? Met de veronderstelling dat het vertrekpunt altijd zou 

moeten zijn vanuit de minderheidspositie, want vanuit die positie kom je alle onderdrukkende 

structuren uit de wereld tegen, aldus Vergès (2021). In dat geval zou ik het perspectief van 

verschillende moslims die vallen onder de term ‘radicaal’ centraal zetten, en onderzoeken hoe 

er vanuit deze doelgroep zelf gekeken wordt naar de assen die kruisen in hun leven; ras, 

klasse, nationaliteit, werkplek, huishouden, lichaam en sociale bewegingen. Hierdoor wordt 

het perspectief inclusiever en ontstaat er aandacht voor de werking van systemische macht 

(Mohanty, 2003). Ik besef mij dat vanuit zo’n dekoloniaal perspectief ik een andere 

invalshoek had gehad en mogelijk een andere hoofdvraag. Dan zou het concept 

‘radicalisering’ misschien niet zo centraal hebben gestaan, gezien dit gecategoriseerd wordt 

als non-normatief gedrag, maar wie bepaald die norm? In hoeverre heeft mijn eurocentrische 

blik invloed gehad op deze scriptie? Dit is een vraag waar ik nog geen antwoord op heb 

gevonden.  

 Ik heb actief gezocht naar theorieën die niet alleen radicalisme problematiseren, maar 

die ook de situatie omschrijven waaruit blijkt dat er bijvoorbeeld veel racisme is. Met de 

verschillende perspectieven op haat heb ik geprobeerd te laten zien dat er niet alleen haat is 

vanuit de geradicaliseerde moslim, maar dat er ook veel haat is tegen hen en de islam. 

 Radicalisering blijk een veel politieker concept dan dat ik aanvankelijk dacht. Sinds 

de oorlog met Oekraïne werd dit weer pijnlijk zichtbaar, voor Nederlanders die gaan vechten 

in Oekraïne tegen de Russen staat geen celstraf bij terugkomst in Nederland. Echter als je 

besluit te vechten voor IS kun je je paspoort verliezen en terug in Nederland ga je de 

gevangenis in. Ik wil hiermee benadrukken dat het veel inzichten en kennis kan opleveren om 

te weten hoe het sociaal-psychologische proces van radicalisering werkt, maar uiteindelijk is 

het ook een politiek probleem. 
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 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

In dit onderzoek is veel aandacht geweest voor het radicaliseringsproces en in het bijzonder 

welke psychologische processen ervoor zorgen dat mensen verder radicaliseren. Voor 

vervolgonderzoek zou het interessant zijn om te onderzoeken wat er gebeurt met de mensen 

die niet radicaliseren. Er bevinden zich miljoenen mensen op de begane grond van het 

trappenhuismodel, maar welke factoren zorgen ervoor dat die mensen daar blijven en niet de 

trap oplopen richting radicalisering? Het zou interessant zijn om te onderzoeken wat de rol 

van veerkracht is en emotionele weerstand, op deze manier kan er meer inzicht ontstaan in 

wat iemand nodig heeft om niet te radicaliseren.  

 Ten slotte zouden de resultaten uit dit onderzoek empirisch getoetst moeten worden. 

Hoe wordt die haat nu ervaren? Welke woorden geven mensen hieraan? Komt deze theorie 

overeen met de werkelijk geleefde ervaring?  
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