
Er bestaan veel definities van ‘terrorisme’. Dé definitie be-
staat niet. Het begrip is onvermijdelijk politiek en emotio-
neel beladen. Terrorisme komt hoe dan ook voor in allerlei 
soorten, maten en gradaties. Intussen is begripsbepaling 
op verschillende beleidsniveaus van groot praktisch be-
lang. In de rechtspraak bijvoorbeeld, in het bijzonder bij 
het vaststellen van de strafmaat; of bij het in economisch 
en politiek opzicht isoleren van verdachte personen of 
organisaties via listing — plaatsing op nationaal en inter-
nationaal gehanteerde zwarte lijsten die de ondertekenaars 
verplichten tot het nemen van sancties.1

De meeste definities van terrorisme hebben een aantal 
elementen gemeen. Als terroristisch doel geldt altijd: het 
buiten het reguliere democratische proces om afdwingen 
van verregaande politieke of maatschappelijke veranderin-
gen. Als terroristische methode geldt: het aanjagen van 
angst bij machtsdragers of bevolkingsgroepen, door het 
gebruiken van of dreigen met fysiek geweld of ernstige 
maatschappelijke ontwrichting. 

Terroristen kunnen individueel optreden of in (los of strak 
georganiseerd) niet-statelijk groepsverband. Zij opere-
ren liefst heimelijk. Dat sommige staten geestverwante 
terroristische netwerken steunen wordt breed erkend. Dat 
staten of statelijke organen zelf als terroristische organi-
saties worden aangemerkt is daarentegen uitzonderlijk. Of 
het ‘terrorisme’-predicaat nu serieus gemeend is of wordt 

gebruikt als stok om een hond mee te slaan, wanneer sta-
ten andere staten beschuldigen van (steun aan) terrorisme 
kán dat tot inzet van militaire middelen leiden en zelfs 
tot regelrechte oorlog, zoals de afgelopen decennia in 
Afghanistan en Irak is gebeurd. In dit licht bezien is het 
zorgwekkend dat president Trump, met zijn schietgrage na-
tionale veiligheidsadviseur Bolton als souffleur, onlangs de 
Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde — een officiële 
krijgsmacht van volwassen omvang — op de Amerikaanse 
lijst van Buitenlandse Terroristische Organisaties heeft 
geplaatst.2 Hier is overigens mogelijk bij de Amerikaan-
se regering geen sprake van begripsverwarring maar van 
opzettelijke begripsvervorming.

De publieke angst voor en ten gevolge van aanslagen, hét 
terroristische effect bij uitstek, wordt door uiteenlopende 
elementen veroorzaakt. Meestal gaat het om een combi-
natie van de inbreng (capaciteit, intentie, geloofwaar-
digheid) van een terrorist of terroristische organisatie 
enerzijds, en de reacties van de betrokken ‘toeschouwers’: 
overheden, opinieleiders, media en hun publiek aan de 
andere kant. De uitwerking van een terroristische aan-
slag kan door de reactie van media en overheid worden 
beperkt, maar ook vergroot. Dat laatste is natuurlijk waar 
terroristen op hopen. In een tijd dat de maatschappelijke 
vrees voor een aanslag voelbaar is, kan er zelfs een ter-
roristisch effect optreden zónder inbreng van terroristen, 
dus zonder dat er echt een aanslag wordt gepleegd (of 
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verijdeld). Ten slotte is er ook nog een omgekeerd effect 
denkbaar: wanneer overheden of andere opiniemakers te 
vaak loos alarm slaan, kan juist een potentieel gevaarlijke 
verveling optreden (‘alweer code oranje’...) onder burgers 
of zelfs beveiligers. Banalisering van de dreiging is slecht 
voor de waakzaamheid en biedt daarmee kansen voor 
terroristen. 

Begripsverwarring in de polder

Dit voorjaar vonden in Nederland twee onderling heel 
verschillende maar illustratieve voorvallen plaats.

18 maart 2019: schietpartij op de Utrechtse sneltram

Op 18 maart 2019 schoot de Nederlands-Turkse Gökmen 
T. in Utrecht, even na half elf ’s ochtends, in sneltram 
61 naar het Centraal Station op reizigers en omstanders, 
van wie hij er drie doodde3 en een aantal verwondde. De 
schutter roofde vervolgens een auto en ging er vandoor. 
Het was eerst onduidelijk of hij elders nog zou toeslaan 
en of hij handlangers had. De nationale crisisorganisatie 
werd onmiddellijk opgestart.4 Utrecht veranderde in een 
belegerde stad. Dat duurde maar kort. De politie vond T.’s 
vluchtauto snel terug. Daarin trof ze een velletje papier 
aan waarop T. volgens media had gekrabbeld ‘Voor mijn 
moslimvrienden. Allahu Akbar’. Het velletje was afge-
scheurd van een aan de dader gerichte brief. Zijn naam 
stond er op, zodat de politie zijn identiteit heel snel kon 
achterhalen. Vervolgens kon T. al na zes uur gearresteerd 
worden. Hij bekende schuld en verklaarde alleen gehandeld 
te hebben. Over zijn motief bleef hij onduidelijk.

Media gingen meteen op zoek naar achtergronden van de 
dader. De uitkomsten leverden een divers beeld op. Oog-
getuigen meenden dat de schutter Allah had aangeroepen. 
Zij veronderstelden dat de dader een terrorist kon zijn. Ge-
interviewde buurtgenoten van T. geloofden echter niet in 
een terroristisch motief. Zij kenden hem, verklaarden zij, 
vooral als erg onaangepast. Hij kwam uit een conservatief 
islamitische familie. Zijn broer zou wegens radicalisering 
bekend zijn bij de AIVD. T. zelf was bij vlagen wel vroom 
of zelfs radicaal, maar wisselde dat af met gebruik van ver-
dovende middelen en alcohol. T. was, zo bleek de media al 
snel, veelvuldig in aanraking gekomen met justitie wegens 
rijden onder invloed, diefstal en geweldpleging. Hij zat 
ook een tijd in voorarrest op verdenking van verkrachting 
van zijn vriendin. Hij was pas onlangs op vrije voeten 
gesteld in afwachting van het proces daarover. Was hij nu 
een terrorist of niet? Deskundigen wezen er terecht op dat 
terroristen wel vaker geestelijke gezondheidsproblemen 

hebben. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten.

Een geschokte premier Rutte onderkende op de avond 
van de 18e maart tijdens een persconferentie wel dat de 
motieven van de dader nog niet vaststonden en dat er 
verscheidene mogelijkheden onderzocht moesten worden, 
maar voegde er voor het geval het om terrorisme zou gaan 
toch maar aan toe:

“Een daad van terreur is een aanval op onze 
beschaving, op onze tolerante en open samenle-
ving. Er past maar één antwoord: onze rechtsstaat 
en onze democratie zijn sterker dan fanatisme en 
geweld. We zullen niet wijken voor onverdraag-
zaamheid, nooit.” 

En gaf opdracht de volgende dag de vlaggen aan over-
heidsgebouwen halfstok te hangen.
Nederland levert zelden voorpaginanieuws in het bui-
tenland, maar de Utrechtse aanslag trok meteen de volle 
aandacht van media als de BBC en de New York Times. 
Ook buitenlandse wetenschappers reageerden. De nieuws-
brief van de Atlantische Commissie van 28 maart verwees 
bijvoorbeeld naar een artikel in het gerenommeerde 
tijdschrift Foreign Policy. Robin Simcox, als terrorismedes-
kundige verbonden aan de Heritage Foundation, gaf daar 
al op 23 maart commentaar op ‘Utrecht’ onder de omineu-
ze kop The Netherlands’ Luck is Running Out. Hij vond het 
opmerkelijk dat ons land nog niet, ‘net als Londen, Madrid 
en Parijs’5 was getroffen door een ‘catastrofale aanslag’ en 
waarschuwde dat Nederlands geluk binnenkort wel eens op 
zou kunnen raken. Simcox had zich kennelijk ingelezen, 
onder andere op de website van de NCTV. Hij verwees naar 
de problematiek van terugkerende Syriëgangers en meldde 
een stijging in het aantal (tijdig verhinderde) aanslagcom-
plotten in ons land. Hij suggereerde en passant ook een 
verband tussen T.’s aanslag en het succes van Forum voor 
Democratie bij de Utrechtse provinciale statenverkiezingen 
twee dagen later.

In de weken na 18 maart verdween de Utrechtse tragedie 
geleidelijk van de voorpagina’s, nadat de vlaggen van 
overheidsgebouwen halfstok hadden gehangen, de stille 
tocht was gelopen en de op de plek des onheils neergeleg-
de bloemenzee was verdord en opgeruimd. Het Openbaar 
Ministerie verklaarde enkele maanden nodig te hebben om 
tot uitsluitsel te komen over de precieze toedracht van de 
schietpartij en over de geestesgesteldheid en motieven 
van de dader. Het verdacht hem in eerste aanleg van moord 
of doodslag, poging daartoe, en bedreiging, met een 
terroristisch oogmerk. De mogelijkheid van terroristische 



Bloemen voor de slachtoffers van de schietpartij op 18 maart in Utrecht. Zorgt de reactie van de Nederlandse overheid op dit 

incident voor vervorming van het begrip terrorisme? (foto: Wikimedia Commons)

bedoelingen leidde het OM af uit de omstandigheid dat 
de dader zijn slachtoffers niet kende. Hij had bovendien, 
meende het OM, kennelijk een schrikeffect beoogd en ten 
slotte op het roemruchte briefje in zijn vluchtauto een 
verwijzing naar de grootheid van Allah gekrabbeld.

2 mei 2019: Hotel Mumbai in Pathé

In november 2008 pleegden islamistische terroristen in de 
Indiase stad Mumbai een serie paramilitair gecoördineer-
de aanslagen. Zij maakten bijna tweehonderd dodelijke 
slachtoffers, onder andere onder personeel en gasten van 
het beroemde Taj Mahal Hotel. Dit voorjaar kwam over die 
drie dagen durende terroristische orgie de film Hotel Mum-
bai in roulatie. Opzet van de producenten was geweest de 
bioscoopbezoeker de gebeurtenissen in het Taj Mahal te 
laten ‘meebeleven.’ De film ging eind april in Nederland 
in première, onder andere in de Pathé-bioscoop in het 
centrum van Den Haag. De recensies prezen de kijkervaring 
van de film als heel realistisch, maar vroegen zich ook af 
wat de zin van dat meebeleven eigenlijk was. Op 1 mei 
schreef de Volkskrant-recensent: “misschien dat nieuws-
berichten over de recente aanslagen in Sri Lanka minder 

abstract worden. Of dat je tijdens het kijken weer eens 
terdege beseft: terroristen zouden nu ook gewoon de bio-
scoopzaal kunnen binnenstormen.”6 Daags erna joegen vier 
jongemannen het publiek in de Pathé-bioscoop de stui-
pen op het lijf. Zij hadden steeds bij elkaar gezeten maar 
tegen het gruwelijk einde van de voorstelling verspreiden 
zij zich ineens ‘dreigend’ over de zaal. De gewaarschuwde 
politie bestormde de bioscoop, nam de vier ‘daders’ vast 
en kamde de bioscoop uit. De omgeving werd afgezet. 
Het bleek al snel loos alarm (of een ‘grap’). Van de vier 
jongemannen kregen twee een boete omdat ze zich niet 
konden legitimeren, en dat was dat. De politie verklaarde 
na afloop: ‘De actie van de jongens is zeer ongewenst. In 
deze tijden hebben dit soort incidenten grote gevolgen 
voor de onveiligheidsgevoelens van omstanders. Daarnaast 
neemt de politie dit soort meldingen ontzettend serieus en 
zet direct veel personeel in, personeel dat op dat moment 
niet op andere plaatsen kan zijn.’7

Waarom doet die begripsverwarring ertoe? 

Het geval van de Utrechtse moordpartij illustreert hoe 
begripsverwarring over terrorisme problemen kan veroor-



zaken bij de juridische afwikkeling van geweldsincidenten. 
Wanneer, zoals in ons land het geval is8, de strafmaat voor 
een misdrijf hoger wordt als er een terroristisch oogmerk 
aan ten grondslag ligt, is het voor een zorgvuldige rechts-
pleging extra van belang dat zo’n terroristisch oogmerk 
niet wordt aangenomen maar bewezen. De overwegingen 
van het Openbaar Ministerie lijken los van elkaar géén 
steekhoudend bewijs te vormen, en in samenhang bezien 
suggereren ze hoogstens een motief. Het was dus professi-
oneel van het Openbaar Ministerie om nader onderzoek in 
te stellen. Premier Rutte daarentegen handelde onprofes-
sioneel door op de onderzoeksresultaten van het OM (en 
misschien zelfs de rechtszaak) vooruit te lopen met zijn 
emotionele uitspraak over maatschappelijke weerbaarheid 
tegen terrorisme en vooral door zijn vlaginstructie, die 
bij een dag van nationale rouw past en uiterst selectief 
zou moeten worden gehanteerd.9 Op kritische vragen van 
journalisten riposteerde Rutte dat het voorval niet ‘kleiner’ 
gemaakt mocht worden dan het was.10 Daarmee deed hij 
zelf juist het omgekeerde. 

Het Hotel Mumbai-incident illustreert hoe een terroristisch 
effect kan ontstaan zonder dat er sprake is van een echte 
aanslag of ook maar een poging daartoe. De politiewoord-
voerder verwoordde uitstekend waarom zulke incidenten 
niet onschuldig zijn. 
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Beschouwing

1.  Zulke lijsten worden onder andere bijgehouden door 
de Europese Unie, de Verenigde Staten en de Verenigde 
Naties. Zie https://www.nctv.nl.

2. Zie bijvoorbeeld Ilan Goldenberg in https://www.
foreignaffairs.com/articles/iran/2019-06-04/what-war-iran-
would-look [sic].

3. Anderhalve week later stierf een vierde slachtoffer aan 
zijn verwondingen.

4. Hierover uitgebreid: Tweede Kamer der Staten-Generaal 
vergaderjaar 2018-2019 28684, ‘Naar een veiliger 
samenleving’ nr. 559, Brief van de Minister van Justitie en 
Veiligheid dd 24 april 2019.

5. Simcox verwijst niet naar Berlijn en Brussel Zaventem.
6. Kevin Toma, ‘Filmrecensie Hotel Mumbai’, de Volkskrant, 1 

mei 2019.
7. NOS, 3 mei 2019 “Verdachten dreigende situatie in 

bioscoop weer vrij’.
8. Getuige een vergelijking van Wetboek sr art. 140 en 

140a. zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
terrorisme-en-nationale-veiligheid/terrorismebestrijding.

9. De uitslag van het onderzoek van het Openbaar Ministerie 
was bij afronding van dit manuscript nog onbekend.

10. Jean Pierre Geelen, ‘Laten we het niet kleiner maken dan 
het is’, in: de Volkskrant, 20 maart 2019.
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