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Vooral sinds 2001 neemt terrorisme een aparte plaats in bij onze benadering van 
geweld. Dat is niet omdat het in ons land sindsdien veel voorkomt. De jaren ’70 en 
’80 lieten een scala aan terroristische acties zien, ook in ons land: van de PLO, de 
RMS, de ETA, de IRA, de RAF en van groepen van eigen bodem. Vooral links-
radicaal en separatistisch terrorisme manifesteerden zich regelmatig in Europa. De 
acties van RaRa in de jaren ’80 werden nadrukkelijk niet als terrorisme aangeduid. 
Men was voorzichtig met die term, vanuit de gedachte dat zo’n etiket een 
oplossing zou bemoeilijken en een eigen leven zou gaan leiden. Die 
behoedzaamheid is in het nieuwe millennium vervaagd. Toch zou het raadzaam 
kunnen zijn nog eens te overwegen of term ‘terrorisme’ niet veel te snel en te vaak 
wordt gebruikt, ongewenste effecten heeft en misschien zelfs een eigen risico 
oproept. Dit artikel stelt deze overweging in zeven vragen aan de orde. 

Waarom zetten we terrorisme apart van andere geweldscriminaliteit? 

Terrorisme is een vorm van geweld, maar heeft in potentie gevolgen die verder gaan 
dan andere vormen. Althans: in theorie. In theorie tast terrorisme de democratische 
rechtsstaat aan en verstoort het samenlevingen zodanig dat normaal functioneren 
onmogelijk wordt. Hoe komt dat? 

Terrorisme is geen doel in zichzelf, maar een methode om een inhoudelijk (politiek) 
doel te bereiken. Via het creëren van maatschappelijke angst worden machthebbers 
gedwongen tot politiek handelen of juist nalaten. Een terrorist streeft niet naar een 
eigen machtspositie, maar tracht de zittende macht te manipuleren en zo zijn zin 
door te drijven. De gevolgen van terrorisme zijn tweeledig. Er zijn de schade en 
onrust als gevolg van de dreiging of aanslag, maar wezenlijker nog zijn de politieke 
en rechtsstatelijke gevolgen van het toegeven aan de eisen van terroristen. Dat 
laatste raakt, althans in democratische systemen, aan het primaat van de 
democratisch gelegitimeerde staatsmacht. De terrorist stelt immers politieke eisen 
die contrair zijn aan het meerderheidsstandpunt — anders hoefde hij ze niet met 
geweldsdreiging door te drukken. De dreiging is gericht tegen willekeurige burgers1, 
en de overheid — die immers de plicht heeft haar burgers te beschermen — zal, om 
een (volgende) aanslag af te wenden, moeten toegeven aan de eisen van de 
terrorist. Op dat moment is het niet langer de democratische meerderheid die de 
agenda bepaalt, maar de gewelddadige minderheid. 

Omdat terroristische aanslagen gericht zijn tegen willekeurige burgers hebben zij de 
potentie een samenleving sneller en (althans op korte termijn) soms ernstiger te 
verstoren dan andere vormen van geweld, zeker wanneer ze plaatsvinden in 



maatschappijen met een normaliter zeer gering geweldsniveau. Immers: een 
terroristische aanslag kan altijd en overal plaatsvinden en de beoogde slachtoffers 
bevinden zich onder het gewone publiek dat daar in essentie geen andere weerstand 
tegen heeft dan de gevaarlijke buitenwereld te mijden. Wanneer aanslagen op 
voldoende schaal voorkomen, is het denkbaar dat de angst van het publiek zó groot 
wordt dat de samenleving op belangrijke terreinen ophoudt te functioneren, of dat 
de burgers, gedreven door angst, zélf de overheid dwingen toe te geven aan de eisen 
van de terrorist. 

Hoe realistisch is dit theoretische dreigingsbeeld? 

Er is nog nooit een democratische samenleving geweest die zich gevoegd heeft naar 
de eisen van terroristen. Er zijn groepen (PLO, of ANC) die zich via geweld op de 
politieke agenda hebben gezet, maar hun acties leidden niet tot het manipuleren 
van de zittende macht en waren daar ook niet op gericht. Een roep om aandacht, al 
gaat die met geweld gepaard, en strijd om de macht zijn niet hetzelfde als politieke 
afpersing — en dat is wat terrorisme in essentie is. 

De aangerichte schade en het toegebrachte leed zijn soms ingrijpend, maar niet per 
se ingrijpender dan de gevolgen van ander geweld of ernstige ongelukken. De 
meeste aanslagen leveren niet meer op dan zaakschade en soms een beperkt aantal 
doden of gewonden.2 Het Westen is de afgelopen decennia een aantal keer 
geconfronteerd met aanslagen die zeer veel slachtoffers maakten, maar de vraag is 
of het drama groter wordt wanneer de motieven van de dader politiek zijn in plaats 
van crimineel. Hoe maatschappij-ontwrichtend grootschalig crimineel geweld kan 
zijn, toont zich in Colombia en Mexico; hoe ernstig een ongeluk kan uitwerken was 
te zien in Bhopal (1984), Seveso (1976) of Tsjernobyl (1986). Kort na een aanslag 
functioneert een maatschappij vaak moeizamer, maar dat is van korte duur. 
Samenlevingen die regelmatig met aanslagen worden geconfronteerd passen zich 
aan en functioneren op de meeste terreinen heel behoorlijk — tenzij uiteraard het 
geweld zulke grote en structurele vormen aanneemt dat er feitelijk sprake is van een 
burgeroorlog. Daar waar een aanslag3 een uitzonderlijk incident is, zoals in New 
York, Londen en, in het post-ETA-tijdperk, ook Madrid, speelt het al na korte tijd nog 
voornamelijk een rol als emotioneel beladen referentiepunt. 

Wat is de dreiging van terrorisme in de praktijk? 

Hoewel het terroristen nooit is gelukt democratische besluitvorming wezenlijk te 
manipuleren en er geen reden is aan te nemen dat hen dat in de toekomst wél zal 
lukken, zorgen ze wel degelijk voor schade, gewonden en doden. Toch blijkt een 
aanslag niet iets te zijn dat ons grote vrees zou moeten inboezemen. Niet alleen zijn 
de gevolgen van de meeste aanslagen beperkt, ze vinden ook zelden plaats buiten de 
context van een lokaal conflict of burgeroorlog. Gebeurtenissen als Londen 2005 en 
Madrid 2003 zijn uitzonderingen die de regel vooral lijken te bevestigen. De kans om 
in het Westen door een aanslag getroffen te raken is minimaal.4 Een aanslag, ook 
een ernstige, is eenvoudig te plegen, en vergt zelden veel geld of bijzondere 
vaardigheden. Uit het zeer incidentele vóórkomen van aanslagen buiten 



conflictgebieden mag blijken dat de meeste mensen, zeker in een vreedzame 
situatie, niet geneigd zijn tot het plegen van grootschalig geweld 

Hoe gebruiken we het voorvoegsel ‘terroristisch’? 

Wanneer het politieke aspect van terrorisme — de existentiële dreiging tegen de 
democratie — slechts theoretisch is, en maatschappijen er niet door worden 
lamgelegd, wat onderscheidt terroristisch geweld dan van andere maatschappelijke 
geweldscriminaliteit? Terroristisch lijkt dan een overbodig voorvoegsel dat, al is het 
semantisch, het risico van overschatting in zich draagt. Die overschatting vindt 
inderdaad plaats. Terrorisme is een containerbegrip geworden dat duidt op vage 
dreigingen die zich niets lijken aan te trekken van fysieke of andere grenzen. De term 
valt, al dan niet politiek gemotiveerd, bij vrijheidsstrijd, politieke moorden, geweld 
tijdens burgeroorlogen, gewapend verzet, afwijkende meningen en loze 
dreigementen. Serieuze dreiging wordt vermoed bij tal van situaties, in vele landen 
en met een scala aan actoren met uiteenlopende motivaties. Alles draagt aan de 
amorfe dreiging bij. Zelfs willekeurige uitingen in sociale media worden als 
‘bedreiging’ aangeduid en als zodanig behandeld.5 Dat zulke boodschappen serieus 
worden genomen, is vreemd: aanslagen worden niet aangekondigd — aanslagen 
worden in stilte voorbereid en gepleegd met zo min mogelijk kans op voortijdige 
ontdekking.  

Het gebrek aan differentiatie toont zich ook in het samenvoegen van belangen. Zo 
worden in departementale notities de veiligheid in Nederland en de bescherming 
van Nederlandse belangen elders min of meer gelijkgeschakeld. Dat wil zeggen dat 
een oorlogshandeling in een inzetgebied als Afghanistan of Mali niet wordt gezien 
als verzet of een oorlogshandeling, maar als een (terroristische!) aanslag tegen 
westerse waarden en belangen. Dit gebrek aan differentiatie maakt de dreiging 
ongrijpbaar, en hoe minder onderscheid wij zelf aanbrengen, hoe griezeliger het lijkt.  

Waarom is nuancering van terrorisme zo lastig? 

Er is inmiddels een bloeiende anti-terrorisme-industrie ontstaan, waar vele 
honderdduizenden hun dagelijks brood in verdienen: schrijvers, politici, 
wetenschappers, beveiligers, ordehandhavers, producenten van beveiligings- en 
bewakingsmateriaal en allerlei afgeleide takken en functies.6 De bevoegdheden van 
overheden in de strijd tegen terrorisme zijn groot — er wordt steeds meer 
gecontroleerd, bijgehouden, opgeslagen en geanalyseerd. Dat is een zichzelf in stand 
houdend proces: zoekt en gij zult vinden. Dat betekent niet dat er geen politiek-
gewelddadige personen en groepen bestaan — het is alleen de vraag of de angst 
voor deze lieden en hun capaciteiten gerechtvaardigd is en of de ingezette middelen 
bij tijden niet erger zijn dan de kwaal. Dat kun je alleen maar bepalen als je weet hoe 
erg de kwaal is en die vraag krijgt weinig aandacht. 

Een deel van de veiligheidsindustrie heeft er belang bij de dreiging actief niet te 
nuanceren. Waarom zou een leverancier van full body scan-apparaten zeggen dat 
dergelijke apparaten slechts schijnveiligheid scheppen? Waarom zou een 
universitaire terrorisme-vakgroep zeggen dat ze een marginaal probleem 



bestuderen? Voor sommige overheden is de wereldwijde aandacht voor terrorisme 
een geschenk uit de hemel. Onderdrukking van oppositie stuit op minder 
internationaal protest wanneer die gepresenteerd wordt als strijd tegen terroristen. 
Voor staten die recent zijn toegetreden tot westerse internationale verbanden is 
contra-terrorisme een eenvoudiger punt om op mee te praten dan monetaire 
ontwikkelingen of andere nog niet goed ontwikkelde posities. 

Maar ook voor democratische overheden is het moeilijk op gezette schreden terug 
te keren. In de bestrijding van terrorisme is veel geïnvesteerd. Die investeringen 
betreffen de directe kosten van veiligheidsmaatregelen en –beleid, maar ook de 
kosten van de oorlogen die uit de naam van terrorismebestrijding gevoerd zijn. Het 
zijn ook de kosten van de burgerslachtoffers en de eigen militairen die daarbij 
gevallen zijn. Het zijn de morele kosten van Abu Graib en Guantánamo, 
medewerking aan illegale uitleveringen en van ‘afluisterschandalen’. Sommige 
overheden hebben moreel substantieel ingeleverd en dat is alleen te verdedigen 
wanneer dat door onbetwijfelbaar grote belangen gerechtvaardigd werd. Er hoeft 
geen sprake te zijn van het bewust anders voorspiegelen van zaken. Hoe meer men 
ergens (emotioneel) in investeert, hoe moeilijker het is substantieel van de 
ingeslagen weg af te wijken. En ook in het publieke domein geldt wat de Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling zo treffend heeft beschreven: in een werkomgeving 
tenderen de normale processen tot één gedeelde visie.7 

Waarom zouden we moeten nuanceren? 

Een deel van het wetenschappelijk debat gaat al langere tijd in een meer 
genuanceerde richting. De Britse auteur Frank Furedi doet de ene na de andere 
oproep tot realisme, en in Nederland doen wetenschappers als Marianne van 
Leeuwen en Beatrice de Graaf dat, vanuit verschillende invalshoeken, eveneens. 
Maar in het publieke discours is die matiging nog ver te zoeken. Zo werd rondom de 
Nuclear Security Summit, afgelopen maart, de dreiging van nucleair terrorisme (hét 
kernonderwerp van de top) bij voorbaat aanvaard, ondanks de aantoonbare 
onwaarschijnlijkheid daarvan. 

Een te grote inschatting van het probleem creëert een samenleving die gevoeliger is 
voor verstoringen, kan leiden tot precies die effecten die men tracht te vermijden en 
kan het zo voor een zelfverklaard terrorist alleen maar makkelijker maken: een 
achtergelaten lege koffer of ‘dreigtweet’ zijn voldoende voor een flinke 
maatschappelijke verstoring. Moderne protagonisten van het terrorisme zijn zich 
daar goed van bewust. In het jihadistische onlinemagazine Inspire zijn inderdaad 
oproepen te zien om lege koffers achter te laten op stations om zo, eenvoudig en 
zonder eigen risico, paniek te zaaien en aandacht te genereren. Het lijkt er op dat 
voor sommigen het zaaien van angst en daarmee het verstoren van de door hen 
afgewezen maatschappij een doel in zichzelf geworden is. De klassieke theorie van 
het manipuleren van de macht gaat hier niet of nauwelijks meer op. Hoe serieuzer 
wij deze lieden nemen, hoe meer macht we ze geven.8  

Sommige contraterrorismemaatregelen bewerkstelligen precies die aantasting van 
de democratische waarden die men tracht te beschermen. 



Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch geeft in het rapport In the Name of 
Security een bijna onvoorstelbare opsomming van de aantasting van elementaire 
rechten van verdachten, óók in westerse landen, zodra in de aanklacht het woord 
‘terrorisme’ valt — hoe ongefundeerd ook. Hoe ongefundeerd dat kan zijn, beschrijft 
het rapport eveneens: hulpverleners in door Al-Shabaab bezet gebied (in Somalië), 
evenals advocaten van terrorismeverdachten, lopen in de VS het formele risico 
vervolgd te worden voor ‘steun aan terrorisme’.9 De discussie van de laatste 
maanden over ongericht afluisteren en de aantasting van privacy spreken 
boekdelen, evenals de arrestatie op beschuldiging van terrorisme van de vriend van 
de Guardian-journalist die de informatie van Edward Snowden publiceerde. 
Langzaam maar zeker stijgt de druk op essentiële te beschermen waarden: 
rechtsgelijkheid, rechtszekerheid, toegang tot de rechter en advocaten, bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer, persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrij verkeer 
van goederen, personen en diensten — alles loopt risico. De angst voor een 
ongrijpbare, terroristische dreiging voert ons nauwelijks begrepen conflicten in 
waarin we geen breed geaccepteerde partij kunnen zijn en waar we ons amper meer 
aan weten te ontworstelen. Dat voedt de antiwesterse gevoelens en leidt zelf ook 
weer tot aanslagen. En het kost geld. Veel geld. En mogelijk vergroot dat op zijn 
beurt weer het maatschappelijk ongenoegen en daarmee de speelruimte voor 
politiek-gewelddadige groepen. 

Hoe bevrijden we ons van de overdrijving? 

Natuurlijk is er een dreiging en de overheid moet zorgen dat die dreiging vermindert. 
Niet de kans op een aanslag staat daarbij centraal. Die kans is in een samenleving als 
de onze altijd laag, maar nooit helemaal uit te sluiten. Vermindering van de dreiging 
begint met het verminderen van angst, met acceptatie van het feit dat het leven 
risico’s in zich draagt en dat de overheid ons niet overal tegen kan beschermen. De 
overheid heeft als een van haar vele taken te zorgen voor een deel van onze 
veiligheid: via handhaving van de openbare orde, via het vervolgen van misdrijven en 
(soms) via preventie. Het apart zetten van een ongrijpbare categorie van dreigingen 
die als groter en ongrijpbaarder worden voorgesteld dan ze zijn, voegt daar niets aan 
toe. We moeten aanslagen behandelen voor wat ze zijn: geweldsmisdrijven. Er is 
geen reden om moord uit wellust of winstbejag positiever te beoordelen of minder 
zwaar te straffen dan doodslag of moord uit politieke overtuiging. We moeten af van 
de term ‘terrorisme’ wanneer de implicaties van zo’n daad uit overtuiging niet 
verder gaan dan de directe gevolgen. 

Aanslagen kunnen vreselijke directe gevolgen hebben. In Londen vielen 60 doden en 
700 gewonden; Anders Breivik schoot achter elkaar 68 mensen dood op Utoya. Bij 
de aanslag in Madrid stierven bijna 200 mensen en raakten er 1.400 gewond. In een 
tijdsbestek van soms maar seconden. Zonder aanleiding, zonder waarschuwing. Dat 
is een groot risico om te accepteren. De vraag is alleen: kun je het altijd voorkomen? 
En wat zouden we er voor over hebben om dergelijke uitzonderlijke incidenten altijd 
en overal trachten te voorkomen? Het failliet van een vrije en democratische 
samenleving? Wat je er voor over hebt, hangt af van de som van je angsten en 
overtuigingen. Hoe groter de overtuiging is dat een aanslag én zal plaatsvinden én 
dat die gebeurtenis onacceptabel is, hoe meer concessies je zult willen doen aan de 



rest van je leven om zo’n aanslag te voorkomen. Beide aspecten, zowel de omvang 
van de angst als de mate van acceptatie, zijn voor een belangrijk deel uitkomsten 
van het maatschappelijk discours. En aan een afgewogen uitkomst daarvan draagt 
het te pas en te onpas gebruiken van de, al met al vrij inhoudsloze, term ‘terrorisme’ 
niet veel bij. 

Anita Blom is politicoloog. Zij schreef dit artikel op persoonlijke titel.  

Wilt u reageren? Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.  

1. Dat onderscheidt terrorisme nadrukkelijk van een politieke moord of afrekening. 
2. Dat is een realistische aanname, maar het is onmogelijk exacte internationale 

compilaties te maken aangezien vrijwel ieder land een andere definitie van 
‘terrorisme of ‘aanslag’ hanteert en de invulling van de termen vaak politiek 
gemotiveerd is. 

3. De term wordt hier, ten behoeve van de eenvoud, gebruikt voor alle vormen van 
maatschappelijk politiek geweld. 

4. Zo berekent John Mueller in Foreign Affairs van 2 april 2010 dat terrorisme in de 
Verenigde Staten tussen 1970 en 2007 (de periode die zowel ‘Oklahoma’ als 
‘9/11’ omvat) 3.292 doden kostte. Dat is op jaarbasis 1 van de 3.500.000 
sterfgevallen. Er verdrinken in de VS jaarlijks 320 mensen in hun badkuip. Dat is 
1 op 950.000 sterfgevallen, dus drie en een half keer zo veel. (John Mueller; 
‘Hardly Existential’). 

5. Zie bijvoorbeeld NRC Handelsblad van 31 oktober 2013, met het bericht dat in 
Nederland 30.000 ‘dreigtweets’ per dag worden verstuurd. De politie komt 
vervolgens tussen de honderd en tweehonderd keer per dag in actie naar 
aanleiding van een ‘serieuze’ dreiging. 

6. Meer dan 200.000 professionals, alleen al in Nederland, volgens de campagne 
van de toenmalige NCTb uit 2006. 

7. RMO: ‘Tegenkracht organiseren – lessen uit de kredietcrisis’. Januari 2012. 
8. Volgens bijvoorbeeld Furedi (‘Invitation to Terror’ – 2007) en De Graaf (‘Theater 

van de angst’ – 2010) kan te veel of verkeerd optreden van de overheid 
terrorisme zelfs induceren. 

9. Human Rights Watch, juni 2012. 


