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Het werk van historica Beatrice de Graaf werd in 2018 bekroond met de Stevinpremie, de hoogste 
wetenschappelijke onderscheiding van Nederland. Wie Radicale verlossing leest, zal merken dat die 
prijs geen toeval is. De titel en ondertitel van het boek laten aan helderheid alvast niets te wensen 
over: de Graaf wil laten zien waarin voornamelijk de huidige generatie jihadistische terroristen gelooft, 
alsook dat het motief van een verhaal over radicale verlossing een sleutelrol speelt bij die terroristen. 
Qua methode hanteert ze een narratieve analyse: een kritisch onderzoek van de getuigenissen van de 
terroristen zelf. 
 
Zoals het een topwetenschapper betaamt, presenteert de Graaf haar onderzoek op een bijzonder 
overzichtelijke manier. In de eerste twee hoofdstukken onderscheidt ze haar benadering van andere 
werkwijzen, introduceert ze een aantal basisconcepten en biedt ze een leeswijzer. De inleidende 
beschouwingen eindigen met de presentatie van drie panelen waaruit het narratief van radicale 
verlossing bestaat: gevoeld tekort, zelfgekozen overgave en/of strijd, en verlossing/beloning. Een 
radicaliseringsproces dat op basis daarvan gebeurt en potentieel tot geweld leidt, verloopt in vijf fasen.  
 
Het eerste paneel van het verhaal over radicale verlossing – 'gevoeld tekort' – bestaat uit de eerste 
twee fasen van dat proces. De terrorist meent dat de groep waarmee hij zich verbonden voelt zich in 
een toestand van absoluut kwaad en onrecht bevindt. Hij vereenzelvigt zich met (vermeende) 
onschuldige slachtoffers, zonder nog oog te hebben voor de eventuele onschuld van wie hij als 
'vijanden' ziet. Dat gaat gepaard met de ontwikkeling van een verantwoordelijkheidsgevoel, 
resulterend in verscheidene vormen van mogelijk geweld: in de mate dat de terrorist ook zichzelf als 
boosdoener beschouwt, komt een daad van zelfopoffering als boetedoening gemakkelijk in het vizier; 
in de mate dat hij vooral anderen beschuldigt van kwaadaardigheid, zal hij zijn gewelddaden 
(waaronder eventueel ook zijn zelfopoffering) eerder interpreteren als een rechtmatige wraak.  
 
In ieder geval stelt een tot mythische proporties opgepompt verlossingsnarratief terroristen in staat 
om het doden van anderen en/of zichzelf als zogenaamd 'goed, defensief geweld' te onderscheiden 
van het 'ongeoorloofde geweld' (want zogenaamde 'eerste agressie') van een 'demonische vijand'. 
Tegen die achtergrond valt ook de crime-terror-nexus op, die de Graaf bespreekt in het kader van het 
derde paneel ('verlossing/beloning'). Ze schrijft (p. 176):  
 
"Radicale verlossing voor jongeren met een strafblad en een overschot aan criminele energie is een 
fenomeen dat vaker in de geschiedenis van terrorisme en politiek geweld voorkomt."  
 
In de context van islamistische terreur laat de Graaf zien hoe IS zijn tijdschrift Rumiyah gebruikte om 
crimineel geweld te rechtvaardigen, alsook hoe de zelfopoffering van criminelen hen van 'monsters' in 
'redders' veranderde (pp. 176-178):  
 
"Uit de verhalen van jihadisten-met-een-strafblad blijkt dat juist jongeren met weinig tot geen 
religieuze bagage aangetrokken werden tot een heilige strijd. Zij raakten in een mum van tijd – vaak 
tijdens een verblijf in de gevangenis – geïnspireerd om de overstap van criminaliteit naar terrorisme 
te maken. […] Het IS-tijdschrift Rumiyah leverde de bevestiging, aanprijzing en onderbouwing van [het] 
verlossingsaanbod. Volgens dit digitale blad was het niet alleen toegestaan (halal) om het bloed van 
de ongelovigen (kufar) te vergieten, maar ook hun welvaart af te nemen. Praktijken van bedrog, in de 
vorm van fraude, en diefstal van ongelovigen, polytheïsten en afgodendienaren werden geprezen als 



legitieme manieren om jihad te voeren. […] Wanneer een strijder daadwerkelijk het leven liet, liet 
Rumiyah niet na de overledene te verheerlijken en hem als martelaar neer te zetten. Ook dat was een 
vorm van beloning: erkenning en bekendmaking van iemands heldenrol was een stimulans voor andere 
jihadisten en potentiële rekruten. Hier werd de combinatie en transformatie van crimineel tot jihadist 
gememoreerd. Bijvoorbeeld in de necrologie voor de overleden IS-strijder Abu Mujahid al-Faransi, alias 
Macreme Abroujui. […] Rumiyah prees de criminele vaardigheden van Abroujui, en verhief ze tot ideaal 
en ambitie voor alle strijders. De overleden martelaar was een 'woeste gangster' geweest, voor wie 
iedereen bang was. Hij had met zijn heldendood niet alleen zichzelf verlost, maar ook Allah gediend, 
en de weg tot waarachtige overgave en overtuiging gewezen. Volgens Rumiyah had Abroujui zijn 
geweld en criminele talenten ingezet en gelouterd in de strijd: '… in hun vorige leven namen ze deel 
aan de wereld van diefstal en gangs, maar de inzet en het geweld dat ze dit keer pleegden, was een 
vorm van aanbidding, waarmee ze trachtten dichter bij Allah te komen – en juist niet langer een manier 
om zich in uitspattingen, ongehoorzaamheid en corruptie te wentelen.' De zinsnede 'vorig leven' is hier 
cruciaal, en duidt op de beoogde redemptive move en transformatie." 
 
Bovenstaande bevindingen over zelfmoordterroristen sluiten opvallend sterk aan bij de beschrijving 
die René Girard (1923-2015) geeft van mythologische helden. Een mythologische held als Oedipus is 
tegelijk monster en redder. Door zichzelf te offeren (in de vorm van een zelfgekozen ballingschap) 
vernietigt hij het 'monster' van de gewelddadige kwaal (in dit geval een pestepidemie) waaronder zijn 
gemeenschap gebukt gaat. Aldus redt hij zijn gemeenschap. Girard wijst op de ambiguïteit van 
mythologische helden als Oedipus – René Girard, La violence et le sacré (Paris: Bernard Grasset, 1972), 
127-128; eigen vertaling: 
 
"De mythologische held is een bron van geweld en wanorde zolang hij onder de mensen verblijft, maar 
hij verschijnt als een soort verlosser zodra hij is geëlimineerd, en dat laatste gebeurt altijd op een 
gewelddadige manier. Soms verschijnt de held ten tonele als voornamelijk iemand die monsters 
vernietigt, terwijl hij daarbij in veel gevallen ook iemand blijft die overtredingen begaat. … De held 
trekt in feite geweld naar zich toe dat de hele gemeenschap treft, een kwaadaardig en besmettelijk 
geweld dat door zijn dood of triomf omslaat in een toestand van orde en veiligheid. … De mythologie 
bevat thema's als dat van de collectieve verlossing, verkregen van een godheid of demon ten koste van 
één enkel slachtoffer; een al dan niet schuldig individu wordt aan de wreedheid van een goddelijk 
monster geofferd om aan diens eis om wraakzuchtige gerechtigheid te voldoen." 
 
Belangrijk bij het derde paneel van het verlossingsverhaal is niet alleen de gewelddaad zelf (de vierde 
fase van het radicaliseringsproces), maar ook de validering daarvan door een achterban (de vijfde en 
laatste fase van het radicaliseringsproces). Die achterban moet de gewelddaad erkennen als onderdeel 
van een grotere strijd tussen goed en kwaad. Vooraleer het zover komt, verbindt de Graaf in het 
tweede paneel van het verlossingsverhaal de voornaamste pushfactoren bij radicalisering – de 
persoonlijke context van ingrijpende persoonlijke ervaringen en de daarmee gepaard gaande heftige 
emoties en verlangens – met de pullfactoren van organisaties die persoonlijke belevingen in een 
breder historisch, geopolitiek en zingevend perspectief plaatsen. 
  
De Graaf gebruikt de getuigenissen van terrorismeveroordeelden, die ze zelf heeft geïnterviewd, om 
de drie panelen van het radicale verlossingsmotief op overtuigende wijze te stofferen. Dat gebeurt in 
hoofdstukken vier, vijf en zes. Daaraan voorafgaand bevat het derde hoofdstuk verhalen van 
terroristen uit de eerste drie grote golven van modern terrorisme, zoals David Rapoport die 
onderscheidt vanaf de late negentiende eeuw: anarchistisch terrorisme, antikoloniaal terrorisme en 
nieuw-links terrorisme.  
 
Daarmee illustreert de Graaf twee belangwekkende zaken. Ten eerste maakt ze duidelijk dat de 
traditionele karakterisering van terroristische ideologieën aan de hand van de zogeheten Three R's – 
Revenge, Renown and Reaction – waar nodig kan aangevuld worden met een vierde 'R': het positieve 



aanbod van een verhaal over Radical Redemption. Het is een beetje jammer dat ze daarbij de notie 
van Myth of Redemptive Violence niet verwerkt, zoals die door de theoloog Walter Wink (1935-2012) 
is ontwikkeld. Dat zou een kritiek van binnenuit mogelijk maken op theologische verlossingsverhalen, 
waarbij een theologie van geweldloze liefde en verlossing wordt onderscheiden van een gewelddadige 
verlossingstheologie. Misschien is dat echter te veel gevraagd en is het eerder aan theologen om dat 
te doen, vooral ook als hulp bij deradicaliseringsprocessen.  
 
Met haar historisch overzicht van het moderne terrorisme in het licht van het radicale 
verlossingsmotief toont de Graaf alleszins aan dat een narratief van radicale verlossing niet louter 
religieus hoeft te zijn. Ten tweede illustreert ze dan ook wat ze al benadrukt in haar inleidende 
beschouwingen (zie p. 33):  
 
"Door het motief van radicale verlossing aan te dragen overstijgen we het debat tussen religieuze 
versus politieke motivatie. […] Of een verlossingsverhaal politiek-ideologisch of religieus van aard is, is 
eerder een kwestie van aanbod, schaal en gradatie dan van psychologie. Verhalen kunnen verschillen, 
de menselijke biologie en psychologie blijven hetzelfde."  
 
Enkele bladzijden verder voegt ze eraan toe (pp. 38-39):  
 
"Is verlossing alleen een begrip dat kan bestaan binnen religies? Nee. Want vanuit de sociologie en de 
culturele antropologie wordt inmiddels volop erkend dat het zoeken naar zin, het formuleren van 
doelen die boven de onmiddellijke eigen levenshorizon uitstijgen, inherent is aan alle menselijke 
culturen. De mens is een religieus wezen, in goede en in kwade zin; vrijwel iedereen gelooft wel in een 
hoger doel (transcendent of immanent) en heeft daar iets voor over. Ons 'altruïstische gen' dat tot 
inzet voor de gemeenschap en inzamelingsacties leidt, brengt ook uitsluiting met zich mee en de 
stigmatisering van vermeende vijanden van de gemeenschap. […] De vraag is niet of verlossing alleen 
een rol speelt in religieuze contexten, maar hoe er vorm aan de sociale beleving van verlossing wordt 
gegeven. Hoe wordt verlossing genormeerd en voorgeschreven (en door wie)? Waaruit bestaat de 
vermeende schuld of boete, wie moet die vereffenen en op welke wijze? Het maakt dus nogal uit hoe 
het idee van radicale verlossing wordt ingevuld en gevalideerd door een bijbehorende gemeenschap 
en levensbeschouwing." 
 
Kortom, het verlossingsmotief kan eveneens een rol spelen bij seculiere vormen van terrorisme. 
Opvallend is evenwel dat het niet altijd van tel is, ook niet bij terreur waaraan gelovigen deelnemen. 
Dat blijkt uit het zevende hoofdstuk, waarin de Graaf onderzoek bij enkele controlegroepen 
presenteert. Bij terrorismegedetineerden uit een groepering als Boko Haram ziet ze het 
verlossingsmotief wel, terwijl ze dat bij geweldplegers afkomstig uit rechts-extremistische netwerken 
(DTG Enschede) of uit Syrische verzetsgroepen nauwelijks of niet vaststelt. Terecht waarschuwt ze (p. 
254):  
 
"Bij de strijders van Boko Haram is er wel een sektarische ideologie, sterke gemeenschap, alsmede 
onderlinge controle en beoordeling aanwezig. Waar we bij Syrische leden van gewapende milities, ook 
al zijn ze moslim, dus erg moeten uitkijken niet te snel naar religieuze of terroristische motieven te 
willen wijzen, moeten we er bij leden van dit soort jihadistische groepen in Afrika voor waken niet te 
snel radicaliseringsprocessen aan grote onderliggende oorzaken zoals armoede of achterstand te 
koppelen."  
 
De Graaf laat niet na om in dit hoofdstuk het parasitaire karakter van het onderzochte rechts-
extremistische terrorisme aan te kaarten. In de strijd die sommige rechts-extremisten aangingen 
imiteerden ze eigenlijk het geweld van hun vijand, waardoor ze paradoxaal en tragisch genoeg het 
kwaad voortzetten dat ze dachten te vernietigen (p. 234):  
 



"We zouden kunnen stellen dat de rechts-extremistische terroristen een vorm van idiosyncratisch, 
parasitair terrorisme beoefenden. Ze ontwikkelden hun eigen pervers-unieke rechts-extremistische 
wereldbeeld, en parasiteerden op bestaande angsten in de samenleving voor 'de islam' en/of voor 'het 
zwarte gevaar'. Je zou wellicht kunnen stellen dat elke grote golf van ideologisch terrorisme, of het nu 
anarchistisch, etnisch-sociaal, links-revolutionair of heilig, jihadistisch terrorisme was, gepaard ging 
met een reactie van 'parasitair terrorisme' – terrorisme dat de energie van en de angst voor een 
vigerende golf van radicaal geweld opzuigt en aanwendt om via eigen aanslagen (van 
tegenovergestelde ideologische aard) de samenleving te destabiliseren." 
  
Na de hoofdstukken waarin haar inductieve werkwijze aan bod is gekomen, stelt de Graaf in het 
achtste hoofdstuk haar 'Grounded Theory' van radicale verlossing voor, een deductief referentiekader 
voor verder onderzoek. Overigens zal ze haar onderzoek in het daaropvolgende negende en 
voorlaatste hoofdstuk nog eens kritisch evalueren. Variabelen in elk paneel waaruit het drieluik van 
radicale verlossing bestaat (nogmaals: gevoeld tekort, zelfgekozen overgave en/of strijd, en 
verlossing/beloning), resulteren uiteindelijk in tien profielen waarin de geïnterviewde 
terrorismeveroordeelden min of meer passen: zinzoekende zeloot, boete doende zeloot, wrekende 
zeloot, politieke zeloot, zinzoekende altruïst, boete doende altruïst, politieke altruïst, zinzoekende 
wreker, zinzoekende volger, en gewapende oppositie/zelfverdediging.  
 
Uiteraard is de concrete omgeving waarin een terrorismeveroordeelde is opgegroeid ook belangrijk, 
maar variabelen in de context op macro-, meso- en microniveau worden vandaag de dag nogal eens 
overschaduwd door een één-makende, geglobaliseerde virtuele context. Waar terroristen zich ook 
mogen bevinden, ze putten uit dezelfde ideologieën die ze op het internet aantreffen. 
 
Mogelijkheden om de cyclus van radicalisering te doorbreken ziet de Graaf vooral in vormen van kritiek 
door de eigen achterban. Onenigheid in eigen rangen is belangrijk. Als mensen van de eigen groep 
terreurdaden niet (langer) valideren, vermindert de aantrekkingskracht van de keuze voor gewapende 
strijd. Daarnaast concludeert de Graaf dat deradicalisering in de context van het gewelddadig 
verlossingsmotief vrijwel automatisch gebeurt als daders de hele cyclus (de vijf fasen) van het 
radicaliseringsproces doorlopen. Het gewelddadig verlossingsverhaal kan immers zelden de 
hooggespannen verwachtingen die het creëert inlossen (p. 275):  
 
"Met andere woorden, het verlossingsverhaal gaat aan zijn eigen ontologische inconsistenties te 
gronde."  
 
Daardoor is ook de kans op recidive klein. Dat neemt niet weg dat er preventievere maatregelen dienen 
te worden genomen in opvoeding en onderwijs. Wat de re-integratie van terrorismeveroordeelden 
betreft, ziet de Graaf een belangrijke rol weggelegd voor religieuze gemeenschappen. Het voorbeeld 
van kerken in Afrika inspireert op dat vlak (p. 288):  
 
"Een bijzondere rol spelen kerken en religieuze gemeenschappen in met name Afrika, waar zij vaak de 
laatst overgebleven instanties zijn die gedetineerden nog willen en kunnen bezoeken, bijvoorbeeld via 
de aalmoezeniers van de rooms-katholieke kerk in Noord-Kameroen en Nigeria. Daar zijn de 
omstandigheden in de gevangenissen zo erbarmelijk dat de kerken de enige organisaties zijn die nog 
iets voor gevangen terrorismeveroordeelden willen en kunnen uitrichten."  
 
Blijkbaar spelen de kerken daar een grote rol in het proces van vergeving, een levensnoodzakelijke 
stap op de weg naar eventuele verzoening. Misschien is vergeving wel het spoor naar de horizon van 
een waarachtige transcendentie? Dat spoor verlaat de weg van faalangst en perfectionisme, van 
striemende zelfveroordeling en veroordeling van anderen waaraan sommigen, al dan niet in de vorm 
van een compenserend (zelfmoord)terrorisme, ten onder gaan in de context van "seculier 
presentisme" (p. 318).  



 
Beatrice de Graaf schreef niet alleen een wetenschappelijk ijzersterk boek. Met haar afsluitende 
beschouwingen zet ze ook de contouren voor een verdere filosofische en zelfs theologische discussie 
op scherp. 
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