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Wat is haat? 

Langdurige gevoelens van extreme vijandigheid, vaak gepaard gaand met gevoelens van sterke afkeer. 

Haat is niet een emotie, zoals boosheid (verdriet of blijheid).  Het is een langdurig gevoel, terwijl de 

meeste emoties een zekere vluchtigheid kennen.  Boosheid kan snel verdwijnen, maar haat is iets dat in 

de regel langzaam wordt opgebouwd, zich uitstrekt over de tijd, en niet snel verdwijnt (als het verdwijnt, 

alleen op geleidelijke wijze). 

 

Wortels van haat 

Gevoelens van onrecht:  de stellige overtuiging dat jou (of nabije anderen) onrecht is aangedaan.  (Denk 

aan Groningen;  anderen kunnen ook dieren zijn waarvoor sterke empathie wordt ervaren, denk aan 

Oostvaardersplassen).  Vooral wanneer haat tot stand komt door ervaren onrecht is haat veelal geen 

keuze – net zoals het moeilijk is om iemand te willen vertrouwen als je dat niet echt kunt.  Als haat 

vooral door beelden gevoed wordt zijn er veel meer mogelijkheden om haat te verminderen (zie later 

ook oplossingen voor haat). 

 

Prevalentie 

Het is niet mogelijk te zeggen hoe vaak haat precies voorkomt.  Dat komt omdat er sterke normen zijn 

om niet haatdragend te zijn, en vooral niet om er naar te handelen.  Ook is het onderscheid tussen haat 

en vijandigheid niet zwart-wit en zijn mengvormen mogelijk.  Maar juist vanwege de onwenselijkheid 

van haat, en omdat haat vaak onder de oppervlakte blijft, is de kans groot dat het vaker voorkomt dan 

menigeen denkt. 

 

Vormen van haat 

Tussen individuen – komt met name tot stand door herhaalde interactie.   

Tussen groepen –  komt soms tot stand door interactie (waar je zelf niet eens bij betrokken hoeft te 

zijn), maar veel vaker door beelden.  Mensen hebben een natuurlijke neiging om waakzaam te zijn ten 

opzichte van anderen groepen.  Vijandigheid kan op de loer liggen als leden van de andere groep jou of 

jouw naasten onrecht aandoen, of al dan niet via een autoriteit (bevoordeeld worden). 

  



Wie haten we zoal? 

Als mensen gevraagd wordt te denken aan mensen die ze haten, denkt men vaak aan ex-partners, 

collega’s of de baas.  Baas is een interessante.  Vooral autoriteiten hebben een grotere kans om gehaat 

te worden, en dit komt omdat  het “gevoelens van onrecht” sneller worden geactiveerd door mensen 

die zaken voor jou bepalen.  We zien hier ook de belangrijke rol van herhaalde interactie.  

Groepen zijn onderling meer wantrouwend naar elkaar dan individuen.  Vijandigheid en haat ligt dus 

extra op de loer bij relaties tussen groepen. Deze gevoelens kunnen gevoed worden als verlies of 

onrecht dreigt, vooral door tegengestelde belangen.  Dit kan economisch verlies of onrecht zijn (baan 

kwijtraken, geen huurhuis toegewezen krijgen), of psychologisch verlies of onrecht (gevoelens van 

verminderde veiligheid, verlies aan culturele normen en waarden).  

 

Zichtbaarheid van haat 

Haat sluimert vaak.  Het blijft vaak onder de oppervlakte.  Er zijn zo veel sterke normen ontwikkeld dat 

het ongewenst is om haat te uiten, zelfs om het maar te erkennen (zelfs voor je zelf).  Het vertaalt zich 

daarom vaak in gedrag als “een ander tegenzitten,”  een stekende grap ten aanzien van een ander extra 

leuk vinden, leedvermaak, maar zelden in grote scheldpartijen of fysieke agressie.  Dat risico van 

agressie ligt overigens wél op de loer.  Vooral in groepsverband kan haat zich snel manifesteren in 

agressie en geweld, ook omdat men zich dan deels gesteund weet door de leden van de eigen groep. 

 

Functies van haat 

Het voedt strijdbaarheid en doorzettingsvermogen.  Het stelt je in staat om je langdurig je in zetten om 

(gevoelens van) onrecht om te buigen.  De gevoelens kunnen reëel zijn (zoals bij vele gedupeerden in 

Groningen) of in hoge mate subjectief (zoals bij sommige burenruzies).  Boosheid heeft ook als doel om 

iets concreets recht te zetten, bij haat gaat het om een opeenstapeling van onrecht – bijvoorbeeld, 

herhaaldelijk niet gehoord worden (Groningen) of genegeerd of gekleineerd worden (bij burenruzies). 

 

Gevaren van haat 

Haat maakt iemand wel strijdbaar maar het grote risico is:  chronische stress.  De reden is dat gevoelens 

van haat zich uitstrekken over de tijd heen, en dat men haat heel vaak niet kan omzetten in effectief 

handelen.  Een verhoogd risico op chronische stress is daarom een logisch gevolg, inclusief alle nadelen 

die gekoppeld zijn aan chronische stress:  Verminderde weerstand, risico van hart en vaatziekten, en 

verminderd cognitief functioneren (zoals hippocampus-gerelateerd geheugen). 

 

 

  



Oplossingen voor haat 

 

Voor interpersoonlijke haat:   

(a) Spijtbetuiging (en compensatie):  Spijtbetuiging door de ander is de belangrijkste voorspeller 

voor vergeving. 

(b) Empathie, en vooral “perspective-taking”.  De situatie volledig bekijken vanuit het 

perspectief van de ander.  Dit kan op verschillende manieren worden bewerkstelligd, ook via 

een bemiddelaar.  (Bij bemiddeling is onpartijdigheid cruciaal). 

Voor groepshaat (vooral via beelden tot stand gekomen, en vaak versterkt door discussie binnen de  

 eigen groep) 

(a) Individuele verhalen over mensen van de andere groep (b.v. verhaal achter de vluchteling) 

(b) 1 op 1 contact tussen mensen uit beide groepen, vooral samen met gezamenlijk doel 


