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'Terrorisme is het plegen ván, of dreigen mét 
geweld dat gericht is op mensenlevens, met als 
doel maatschappelijke veranderingen te bewerk
stelligen of politieke besluitvorming te beïnvloe
den,' aldus de veiligheidsdienst AIVD. Terreur is 

politiek bedrijven door het verspreiden van angst. 
Terreur is van alle tijden: het woord werd voor het 

eerst gebruikt tijdens de Franse revolutie van 
1789. Sommige regeringen worden terroristisch 
genoemd, zoals de nazi-terreur. Meestal bedoelen 
we met terroristen gewapende opstandelingen, 
zoals de Rote Armee Fraktion, de IRA, of Al 
Qaida. De terrorist van de één kan echter de 
vrijheidsstrijder zijn van de ander. Sommige 
Israëliërs noemen stenengooiende Palestijnen 
terroristen, terwijl diezelfde jongeren de reacties 
van het Israëlische leger bestempelen als staats
terrorisme. 

Is er ook sprake van terrorisme in Nederland? 
Was de moord op Pim Fortuyn door Folkert van 
derG. een terreurdaad? Of de moord op Theo 
van Gogh door Mohammed B.? Waren dit vormen 
van georganiseerd verzet, met als doel maat
schappelijke veranderingen te bewerkstelligen 
of politieke besluitvorming te beïnvloeden? Of 
waren dit daden van gefrustreerde eenlingen? 
In deze vernieuwde Spanning, de eerste die wordt 

uitgeven door het Wetenschappelijk Bureau van 
de SP, spreekt Siem Eikelenboom over zijn boek 
Jihad in de polder en schrijft de Amerikaanse 
fllosoofNoam Chomsky over beschaving en 

barbarij. De Nederlandse en de Europese terroris
mebestrijding komen aan bod, evenals de visie 

van de SP op terrorisme. Ook vindt u een recen
sie van het nieuwe boek van advocate Britta 
Böhler. Daarnaast wordt een begin gemaakt met 
een serie over de geschiedenis van het socialisme 
in Nederland. Hopelijk boezemt deze Spanning 
u geen angst in, maar levert hij enkele antwoor
den op de vele vragen die over terrorisme te 
stellen zijn. 

Ronald van Raak 
Coördinator Wetenschappelijk Bureau 

INHOUD Terrorisme in Nederland -

interview Siem Eikelenboom 
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Het denken wordt strafbaar gesteld -

jan de Wit 

Big brother Gijs hoort alles -

terrorismebestrijding in de EU 

Beschaving tegenover barbarij-

interview Noam Chomsky 

Crisis in de rechtsstaat-

boekbespreking Britta Böhler 

Doorleesvoer - sites en boeken 

Lilliputters- deel van Het rijke rooie leven 

Een schat aan opinies van SP' ers is te vinden op www.sp.nlfopinies. 
Spanning brengt elke maand enkele daarvan extra onder de aandacht. 

Partijendemocratie overleeft ook Maurice de Hond 
Zijn politieke partijen uit de tijd, en is de toekomst aan de 'directe 
democratie' via referenda en opiniepeilingen? Opiniepeiler Maurice 
de Hond vindt van wel. Ronald van Raak dient hem van repliek: 
'Niemand zit te wachten op een peilingenanarchie, die burgers 
slechts schijnzeggenschap geeft: 

Hoe liberalen socialist kunnen worden 
In zijn lezing bij het vijftig-jarig bestaan van de Teldersstichting, het 
wetenschappelijk bureau van de VVD, feliciteerde Ronald van Raak 
de liberalen met het succes dat ze geboekt hebben. 'Zowel beleids
matig als ideologisch heeft het liberalisme een stempel gedrukt op 
de politiek in ons land: Om vervolgens een scheiding aan te brengen 
tussen 'echte liberalen' en het neo-liberalisme van de VVD. 'De echte 
liberalen doen het colbertje uit, stropen de hemdsmouwen op of 
sjorren de jurken omhoog en bevrijden de VVD uit de actuele 
gijzeling van het neoliberalisme: 

Relatie minimumloon en werkloosheid bestaat niet 
Jan de Wit citeert economen en de SER, en toont overtuigend aan 
dat banen met een inkomen onder het minimumloon niet helpen om 
de werkloosheid onder lager opgeleiden te bestrijden. 

WMO brengt rechten van burgers in gevaar 
De Nederlandse gemeentebesturen wachten vol spanning af hoe de 
nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning vormgegeven wordt, 
die grote gevolgen heeft voor het lokale zorg- en welzijnsbeleid. 
Wethouder Henk van Gerven legt uit waarom hij de wet vreest: 
'De Wmo werkt vrijblijvendheid in de hand, waarvan vooral kwetsbare 
groepen de dupe dreigen te worden: 
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E ERRORISMEBESTRIJDING 
Hoe ernstig is de dreiging van terrorisme in Nederland? Wat is het beste antwoord erop? 
En wat moeten we beslist nfet doen? 

In Spanning een interview met researcher Siem Eikelenboom, de visie van Jan de Wit, de opstelling van de EU, 

en wijze woorden van Noam Chomsky. 

Verder aandacht voor een leerzaam boek van Britta Böhler en een overzicht van andere interessante boeken 

en websites. 

Terrorisme in Nederland 

'Een organisatie kun je bestrijden. 
Maar hoe bestrijd je ideeën?' 

Moslimterrorisme in Nederland. Dat het bestaat, weten 

we na de moord op Van Gogh en de strijd om een woning 

in het Haagse Laakkwartier zéker. Maar, waar hebben we het 

over? Hoe verbreid en georganiseerd is het netwerk? En 

welke banden heeft het met de bovengrond? Een gesprek 

met Siem Eikelenboom, researchervoor het tv-programma 

NOVA en schrijver van het boek 'Jihad in de polder'. Eikelen

boom hield zich de afgelopen jaren bijna fulltime bezig met 

onderzoek naar moslimextremisme. 

Tekst: 
Peter Verschuren 

'Als je het hebt over moslimterrorisme, moet je afstap
pen van het beeld van een allesomvattende terroris
tische organisatie met een vaste organisatiestructuur 
en cellen in alle landen. Er zijn geen cellen en er is 
geen organisatiestructuur. Wat er wel is, is een inter
nationaal netwerk van netwerkjes. Het zijn heel losse 
groepjes mensen die hun afkomst gemeen hebben of 
elkaar hebben leren kennen in de moskee of via inter
net. 
De AIVD schat het aantal potentiële terroristen in 
Nederland op zo'n 150 en de groep die bevattelijk is 
voor hun ideeën op enkele duizenden. Dan heb je het 
over mensen met meer dan gemiddelde interesse in 
de radicale Islam. Die cijfers komen overeen met de 
verhalen die ik hoor.' 

!JIJ Het beeld dat in je boek naar voren komt, is dat het 

allemaal nogal klungelig gaat. 

'In veel gevallen klopt dat. Niet alleen in Nederland , 
maar ook internationaal. En dat is volkomen in tegen
spraak met het beeld dat Bush schept. Al Qaida moet 
je meer zien als een kleine organisatie die aanslagen 

faciliteert enjof goedkeurt dan als een goed georgani
seerde en strak geleide organisatie. Lees ook maar de 

rapporten over de aanslagen van 11 september: die 
konden vooral slagen door de blunders en het enorm 
langs elkaar heen werken van de inlichtingendiensten.' 

tiJ Speelt er wel een ontwikkeling in de richting van 

een strakkere organisatie? 

'Nee, juist omgekeerd. De inlichtingendiensten zitten 
er nu bovenop: na de aanslagen in Spanje ook in Euro
pa. Watje daardoor nu ziet, is een verdergaande ver
splintering. Een nieuwe grote aanslag zoals op 11 sep
tember is onwaarschijnlijk, maar iemand die met een 
mes of handgranaat in actie komt is zeker wel mogelijk. 
Dat de bedreiging van mensen als Wilders en Hirsi Ali 

serieus genomen wordt, is dan ook volkomen terecht. 
In die versplintering schuilt ook een gevaar: een strak 
geleide organisatie kun je bestrijden door de leider uit 
te schakelen en als dat niet helpt het hele kader. Maar 
hoe bestrijd je ideeën? Want daar gaat het om: het idee 
dat de Islam aangevallen wordt en dat daar wat tegen 
gedaan moet worden.' 

!JIJ In je boek besteed je veel aandacht aan radicale 

imams en hun preken. Hoe schadelijk zijn die? 

'Het gaat dan vooral om salafistische moskeeën waar
van er een aantal zijn in Nederland , moskeeën waar 
een heel radicale Islam gepropageerd wordt. Natuurlijk 
is dat wat anders dan terrorisme. Maar als je het elke 
week hebt over aanvallen op de Islam door de VS en de 
zionisten, dan versterk je wel een idee dat al leeft: het 
idee dat geweld nodig is om de Islam te redden . 
Op een aantal islamitische scholen zag je de ontwikke
ling dat radicale moslims via de besturen invloed wil 
den krijgen, bijvoorbeeld om een heel strenge schei
ding tussen meisjes en jongens door te voeren , teken

les te verbieden en dat soort dingen. Die pogingen zijn 
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mislukt en de radicale bestuursleden veelal verdwe
nen. De Onderwijsinspectie is ook wakker geschud en 
tegenwoordig heel alert. Op dit vlak heb je alleen nog 
de twee scholen, in Amsterdam en Almere, die onder 
invloed staan van de radicale El Tawheedmoskee.' 

•• Moeten te radicale imams uitgewezen worden, 
zoals in andere Europese landen gebeurt? 

'Dat is een lastig probleem. Moeten we mensen tole
reren die zeggen dat vrouwen minderwaardig zijn en 
homo's gestenigd moeten worden? En je kunt wel de 
vrijdagpreken bijwonen en opnemen -dat hebben we 
met NOVA ook gedaan- maar wat zeggen ze nog 
meer? Neem het voorbeeld van de Amsterdamse 
meisjes die ineens in een burka naar school kwamen. 
Dat gebeurde nadat ze koranbijeenkomsten in een 

radicale moskee hadden bijgewoond . 
Ik heb het idee dat de vrijheid van godsdienst hier 
een erg hoge status heeft, hoger dan in de ons 
omringende landen. En dat zal alles te maken hebben 
met de regeringsdeelname van het CDA. Maar aan 
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de andere kant: als je iets verbiedt, gaat het 
ondergronds .' 

•• Een Nederlandse imamopleiding, is dat een 
alternatief? 
'Dat wordt wel vaak geroepen, maar dat krijg je nooit 
voor elkaar. De moslimgemeenschap is zo verschrik
kelijk verdeeld, dat lukt nooit. Wat je wel kunt doen, is 
eisen stellen. Dat imams het Nederlands machtig zijn, 
en kennis hebben van onze samenleving. En je zou 
kunnen eisen dat ze lid zijn van een beroepsvereni 

ging die geregistreerd staat en die statuten heeft en 
een intern tuchtrecht, zoals de Orde van Advocaten . 
Wat moet gebeuren, is dat het zelfreinigend vermogen 
van de gemeenschap wordt versterkt.' 

•• Aandacht voor mogelijke aanslagen in Nederland is 

er pas heellaat gekomen. Jij moet de afgelopen jaren 
wel gedacht hebben 'wat zijn we naïefin Nederland'. 

'Dat klopt. We hebben echt lopen suffen . Om één 
voorbeeld te geven : de politie in Rotterdam krijgt een 



tip over een weed plantage. Ze valt binnen en ontdekt 
een fabriekje voor bommen. De zaak wordt afgehan
deld zonder ook maar een moment na te gaan of er 
connecties zijn met mensen die door de AIVD in de 
gaten gehouden worden voor mogelijke terroris
tische activiteiten. In tegenstelling tot de AIVD 
ontbrak bij de politie de noodzakelijke kennis echt 
volkomen.' 

tt Is dat nu veranderd? 
'Inmiddels is er volop aandacht voor potentieel mos
limterrorisme. Maar wat zie je dan : er komt een nieu

we Dienst Terrorismebestrijding bij het Ministerie van 
Justitie. Terwijl uit alle ervaringen, in de hele wereld, 
blijkt dat juist de samenwerking tussen de verschillen
de diensten het zwakke punt is. Opheffen die dienst, 
onderbrengen bij de politie en zorgen dat politie en 
AIVD héél goed gaan samenwerken.' 

tt Wat zou je het beste kunnen doen om terrorisme 
te bestrijden? 
'Je kunt niet de AIVD blijven uitbreiden en de wetten 

strenger maken . Kijk naar de geschiedenis, bijvoor
beeld de Berufsverbote in de jaren zeventig in Duits

land. Het begon met de strijd tegen de terroristen van 
de RAF en op een gegeven moment was je als linkse 

leraar je baan niet meer zeker. 
De AIVD had tot voor kort te maken met een aantal 

domme beperkingen. Ze mocht bijvoorbeeld geen 
preken opnemen. Dat soort belemmeringen zijn op

geheven en dat is goed . Maar je moet uitkijken dat je 
het kind niet met het badwater weggooit. Ik zou zeg
gen: houd de potentiëlé terroristen goed in de gaten, 
en laat dat ook weten. En verder: werk vooral aan 
preventie. Besteed heel veel aandacht aan het onder
wijs en zorg dat Marokkaanse jongeren ook een kans 
krijgen op de arbeidsmarkt. Discriminatie bestaat 
gewoon. En- ook al klinkt dat soft- blijfin discussie. 
Natuurlijk voorkom je daarmee nooit volledig dat 

jongeren ontvankelijk zijn voor erg radicale ideeën. 
Het beste antwoord daarop moet van de moslim

gemeenschap zelf komen. Imams, moskeebesturen 
zouden moeten optreden als ze merken dat kleine 

groepjes erg radicaliseren. Ze moeten het gesprek 
aangaan en als er echt reden tot ongerustheid is, 
de AIVD waarschuwen.' 

tt Slaat Nederland door, in de uitbreiding van 
bevoegdheden van politie en justitie? 
'Nederland heeft laat de EU-opdracht uitgevoerd dat er 
een terrorismerichtlijn moet komen, maar we zijn wel 
een stuk verder gegaan dan nodig was. Het voorberei
den van een terroristische aanslag is nu strafbaar 
gesteld . Lijkt logisch, maar waar leidt het toe? Stel, je 
bezoekt een radicale moskee en bij jou thuis zijn platte

gronden van een stad te vinden met wat locaties 
aangekruist. Ben je dan een aanslag aan het voorberei
den? In enkele grote processen heeft het Openbaar 
Ministerie bakzeil gehaald. Dat wil niet zeggen dat de 
wetten ontoereikend zijn. Als je de bestaande wetten 
goed gebruikt, kan er ook heel veel. 
Aan de andere kant, ik zie ook wel dat er een enorm 
spanningsveld is. Gebeurt er wat, dan moet iedereen 
zich verantwoorden of hij geen signalen over het hoofd 
heeft gezien.' 

tt Welk advies heb jij aan de politiek? 
'Kijk wat er aan de hand is, en denk tien keer na voor
dat je wat roept. Dat kan niet genoeg herhaald worden. 
Neem Kamerlid Sterk van het CDA. In een moskee 
wordt het boekje De weg van de moslim gevonden, 
waarin staat dat je homo's van een hoog gebouw moet 
gooien. Sterk roept dan meteen dat de imam die dat 
geschreven heeft, moet worden uitgezet. Wel, de schrij
ver is al driehonderd jaar dood en dat boekje is overal 
te koop. Snelle conclusies en ondoordachte uitspraken 

zijn levensgevaarlijk.' • 
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De aanslagen in Istanboel en Madrid maakten duidelijk dat 

terroristisch gevaar ook in Europa bestaat. Wat moeten wij daarmee? 

Is nu alles geoorloofd om het terrorisme te vuur en te zwaard te 

bestrijden? Of zijn er nog grenzen? De visie van Kamerlid Jan de Wit. 

Tekst: Jan de Wit In een rapport van ruim een jaar 
geleden kwam de AIVD met de 
onthulling dat enkele tientallen 
personen moslimjongeren zouden 
werven voor de 'jihad', de heilige 
oorlog tegen het vijandige westen. 
Na de moordaanslag op Van Gogh 
werd duidelijk dat diezelfde AIVD 
zo'n 150 radicale moslims in de 
gaten hield omdat zij mogelijk 
terroristische acties zouden kun
nen uitvoeren. De moordenaar 
van Van Gogh en de mensen die na 
de moordaanslag zijn gearresteerd 
zouden behoren tot de zogeheten 
Hofstadgroep, een groep radicale 
moslims die minachting heeft voor 

landse Zaken. De AIVD is de af

gelopen jaren al uitgebreid, en na 
de moord op Van Gogh kwam er 
opnieuw extra geld voor de AIVD 
(wo miljoen) om nog meer 
mensen aan te kunnen trekken. 
En er zijn maatregelen getroffen 
om de samenwerking tussen AIVD 

en de politie, en de internationale 
samenwerking tussen de verschil
lende inlichtingendiensten te ver

beteren. 
Daarnaast is de controle op onge
bruikelijke (geld)transacties 
verscherpt, zijn geldelijke tegoeden 
bevroren van organisaties die ver
dacht worden van terroristische 

van een redelijke taakoefening door 
de politie' moet iedereen zijn iden
titeitsbewijs aan de politie tonen . 
Op overtreding staat een geld
boete. De SP heeft tegen deze wet 
gestemd omdat Nederland er vol

gens ons niet veiliger door wordt. 
De daders van de aanslag van 11/9 
hadden bijvoorbeeld een paspoort 
en in landen waar de identificatie
plicht bestaat, is het ook niet aan
merkelijk veiliger dan in ons land . 
Daarbij vergroot deze verplichting 
de kans dat er gediscrimineerd 
wordt, doordat mensen met een 
donkere huidskleur eerder naar hun 
identiteitsbewijs wordt gevraagd 

Jan de Wit over de grenzen aan terrorismebestrijding 

'Het denken wordt strafbaar gesteld' 
onze 'westerse' samenleving en dat 
duidelijk laat merken. Zoals het er 
nu voorstaat, lijkt er alle reden om 
uit te gaan van een serieuze drei
ging van terroristische activiteiten. 
Terecht neemt de overheid deze 
aanwijzingen serieus. 

In reactie op de dreiging van 
terrorisme hebben regering en 

parlement inmiddels een aantal 
maatregelen getroffen . Er is er een 
Nationaal Coördinator Terrorisme

bestrijding aangesteld (Tjibbe 
Joustra, voorheen voorzitter van 
het UWV-bestuur). Minister Donner 
van Justitie heeft zogeheten 'door
zettingsmacht' gekregen : als het 
echt gaat spannen, is hij de baas, 
zelfs over zijn collega van Binnen-
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activiteiten (en daarom op een 
aparte lijst zijn geplaatst) , wordt 
telecom mun icatieapparatu ur 
afgetapt en vinden er experi
menten plaats met biometrische 

gegevens in het paspoort (foto 
plus vingerafdrukken). 

Van de identificatieplicht wordt 
Nederland niet veiliger 
In grote lijnen heeft de SP zich in 
de Tweede Kamer achter deze 
maatregelen geschaard. Dat ligt 
echter anders bij een aantal wet
telijke maatregelen die sinds 'nfg' 
zijn ingevoerd. De bekendste daar
van is de identificatieplicht die 

vanaf 1 januari 2005 geldt voor 
iedereen vanaf veertien jaar. Als 
het 'noodzakelijk is in het kader 

dan blanke mensen.Ook de invoe
ring van de Wet Terroristische 
Misdrijven is door de SP afgewe
zen. Hierin worden het samen
spannen (met iemand overleggen 
over het plegen van een terroris
tisch misdrijf), het lidmaatschap 
van een terroristische organisatie, 
en het werven voor de gewapende 
strijd strafbaar gesteld. En ook 
verhoogt de wet de straffen voor 
bepaalde misdrijven als deze 
gepleegd worden 'met terroristisch 

oogmerk' . Dat wil zeggen: om de 
bevolking vrees aan te jagen, de 
Nederlandse overheid of een orga
nisatie van de Europese Unie 
wederrechtelijk te dwingen iets te 
doen, of de fundamentele politie
ke, constitutionele of sociale struc-



turen binnen Nederland of de 
Europese Unie ernstig te ontwrich
ten . Het voordeel van de wet is dat 
nu vastgelegd is wat we moeten 
verstaan onder terrorisme. Maar 
die definitie is zo ruim dat strikt 
genomen actiegroepen er ook 
onder kunnen vallen. Verder zal 
een terrorist zich tevoren niet 
afvragen welke straf hij zal krijgen. 
Verhoging van de strafmaat heeft 
dus geen preventieve werking. 
Tenslotte wordt het pure overleg 
tussen mensen al strafbaar 
gesteld, ongeacht of er ook daad
werkelijk iets gebeurt daarna. 
Bij de behandeling van deze wet 
in de Kamer heb ik gezegd dat op 
deze manier het denken strafbaar 
wordt gesteld. En dat kan niet in 
een rechtsstaat. 

Verder is de zogeheten Overleve
ringswet aangenomen. Die heeft 
niets te maken met historie ('de 
overlevering') maar regelt snelle 
uitlevering van onderdanen tussen 
de landen van de Europese Unie 
als ze een strafbaar feit hebben 
gepleegd dat op een onderling 
vastgestelde lijst staat. De rechter 
toetst dat soort uitleveringsverzoe
ken nog slechts marginaal; 
de minister van Justitie komt er 
helemaal niet meer aan te pas. 

Ook tegen deze verruiming van 
uitleveringsmogelijkheden heeft 
de SP gestemd, vooral omdat 
nauwelijks nog wordt gekeken naar 
de rechten van de verdachte. 

Een belangrijk taak, maar geen 
vrijbrief voor de AIVD 
Naast de wetten en beleidswijzigin
gen die al in- of doorgevoerd zijn, 
heeft de regering nog een aantal 
nieuwe maatregelen op de plank 
liggen: 
• AIVD-rapporten mogen in de 

toekomst- als het betreffende 
wetsvoorstel wordt aangenomen 
- in een strafproces worden 
gebruikt; 

• Er komt een zogeheten aler
teringssysteem: we worden van 
dag tot dag op de hoogte gehou
den hoe ernstig de terrorisme
dreiging is; 

• Organisaties die banden hebben 
met terroristische organisaties 
kunnen verboden worden; 

• Radicale websites worden aan
gepakt en verwijderd; 

• Mensen die radicaliseren, 
worden in de gaten gehouden; 

• Godslastering en belediging 
worden opnieuw bekeken; 

• Dataverkeersgegevens (telefoon
nummers, e-mailadressen en 
webadressen) van alle burgers 

worden voor lange duur 
bewaard; 

• Voedingsbodems voor radica
lisering- nationaal en inter
nationaal- worden aangepakt. 

In de opvatting van de SP is ter
rorismebestrijding vooral een zaak 
van 'intelligence'. De inlichtingen
dienst AIVD vervult daarbij een 
cruciale rol. Die moet informatie 
(kunnen) vergaren en tijdig de 
politie inschakelen als er opgetre
den moet worden tegen bepaalde 
mensen. Samenwerking dus. Dat 
geldt trouwens ook in internatio
naal verband. 
Is dat een carte blanche voor de 
AIVD? Nee. Als AIVD-rapporten 
voortaan in de rechtszaal gebruikt 
mogen worden zonder dat de advo
caat van de verdachte in staat is 
deze inhoudelijk te toetsen, raakt 
dat de rechten van de verdachte. 
Dat kan niet. 
Maar ook maatregelen als het 
bewaren van de dataverkeers
gegevens van alle burgers van ons 
land zijn weinig effectief. Die 
bestanden zijn zo groot dat er niet 
mee te werken valt. Het bewaren 
kost bovendien een hele hoop geld 
en vooral: de maat~egel raakt aan 
de privacy van de burger: elke bur
ger is immers in beginsel verdacht. 

Het strafrecht is een ultimum reme
dium, het laatste middel waarnaar 
je grijpt. Als we zo ver opschuiven 
dat zelfs het praten over iets straf
baar wordt gesteld (samenspan
ning) of dat het hebben van arg
waan tegen iemand kan leiden tot 
strafrechtelijke maatregelen (een 
nieuw plannetje van de regering) 
dan gaan we te ver. Hoe belangrijk 
de bestrijding van terrorisme ook 
is, we moeten zo veel mogelijk 
voorkomen dat onschuldige 
burgers erdoor worden getroffen 
en dat het idee postvat dat ons 
strafrecht maar steeds moet worden 
aangepast om de terroristen de 
baas te kunnen. Het is de taak van 
de SP om daar alert op te zijn. • 
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EU worstelt met balans 
tussen veiligheid en vrijheid 

Big brather Gijs hoort alles 

Als eerste EU-reacties op '11 september 2001' werden vooral 

oude afspraken nieuw leven ingeblazen. Maar gaandeweg 

tasten de veiligheidsmaatregelen steeds verder de vrijheid 

van de burgers aan. Een beangstigend overzicht. 

Tekst: 
Johan van den Hout 

Al sinds de Eurotop van Tampere in 1999 proberen de 
EU-lidstaten tot meer samenwerking te komen op het 

gebied van politie en justitie. Informatie over interna
tionale criminaliteit zou beter uitgewisseld moeten 

worden, uitleveringen moesten eenvoudiger en ook een 
zekere harmonisatie van het strafrecht stond op het 
verlangijstje. Maar tot september 2001 gebeurde er 
weinig. Lidstaten waren niet bereid om soevereiniteit in 

te leveren op het gebied van justitie en binnenlandse 
zaken. De verklaring van de Europese Raad meteen na 
de aanslagen in New York is vooral een belofte om 

meer haast te maken met wat al was afgesproken. 
Naast de 'Tampere-afspraken' riep de verklaring ook op 
tot meer samenwerking tussen politie en inlichtingen
diensten van alle lidstaten en 'derde landen', tot het 
ontwerpen van een gezamenlijke definitie van terroris
me, haast maken met het ratificeren van VN-resoluties 
over terrorisme, en uitvoering van afspraken in het 
kader van het Schengen-akkoord. 
In nog wat minder duidelijke bewoordingen werden 
verder nieuwe richtlijnen in het vooruitzicht gesteld, 
bijvoorbeeld om alle telecommunicatiedata (e-mail, 
telefoon, sms) te kunnen opslaan en gebruiken voor 
strafrechtelijk onderzoek. 
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Europese Terreurbestrijder 
Gijs de Vries 

In februari 2002 besloot de Europese Raad tot oprich
ting van Eurojust: een samenwerkingsverband van 
'justitie' uit alle lidstaten om grensoverschrijdende 
criminaliteit aan te pakken. Het plan hiervoor bestond 
al langer, maar nu het stickertje 'terrorismebestrijding' 
er op geplakt kon worden, kwam de ontwikkeling in 
een stroomversnelling. Hetzelfde geldt voor Europol, 

opgericht halverwege de jaren negentig maar pas sinds 
januari 2002 belast met Europese opsporingssamen
werking rond zware criminaliteit en alle activiteiten die 
samenhangen met terrorisme. Na de aanslagen in 
Madrid in maart vorig jaar besloot de Europese Com
missie om de 'Anti-terreur Task Force' van Interpol 
nieuw leven in te blazen. Dat moet leiden tot een 
verdere concentratie van alle in Europa beschikbare 
informatie over terroristen en hun activiteiten . 

Veel bestrijding, weinig preventie 
Toen in maart 2004, twee weken na de aanslag in 
Madrid, Gijs de Vries werd aangesteld als Europese 
Terreurbestrijder werd tevens het 'Actieplan voor de 
Bestrijding van Terrorisme' door Europese Raad aan

genomen. Daarin staan ruim 150 plannen, gegroepeerd 
rond zeven thema's. Zes daarvan gaan over de directe 

opsporing en bestrijding van terroristen, één over de 
preventie ervan. Dat is dan ook meteen het kortste en 
vaagste onderdeel uit het plan, zonder duidelijke dead
lines en zonder duidelijkheid over wie waarvoor verant
woordelijk is. Een 'uittreksel' van het plan werd in juni 



2004 met veel ophef gepresenteerd als de gezamen
lijke 'EU-VS verklaring over Terreurbestrijding', ook 

bekend als de 'Dromoland Declaration', naar het Ierse 
kasteel waar de verklaring werd ondertekend door 

president Bush en de Eu~opese leiders. In 51 punten 
worden de gezamenlijke maatregelen tegen terreur 
opgesomd. De enige twee preventieve Dromoland
maatregelen zijn effectievere ontwikkelingssamen
werking en 'de promotie van wereldwijde tolerantie'. 

In het Europese Actieplan Terreurbestrijding zijn vooral 
oude plannen samengebracht die eerder werden ont
worpen voor de bestrijding van witwaspraktijken, 

mensensmokkel, illegale immigratie en georganiseerde 
misdaad. Het onlangs ingevoerde Europese arrestatie
bevel is er één van. Hiermee vervallen de regels over de 
uitlevering van verdachten en komt de Nederlandse 
rechter er nog amper aan te pas. Als een lidstaat iemand 
willaten arresteren in een andere lidstaat hoeft voortaan 
nog maar aan minimale procedurele voorwaarden te 
worden voldaan. Inmiddels hebben 23 van de 25 Europe
se landen dit arrestatiebevel ingevoerd. Ook het verdrag 
tussen Europa en de VS van juni 2003 maakt het een
voudiger om op verzoek van Amerika verdachten uit te 
leveren. Dit verdrag en het Europese arrestatiebevel zijn 
gebaseerd op het 'vertrouwen in elkaars rechtssysteem' 
-ondanks de vreemde Amerikaanse praktijken die Euro
pa niet kent, zoals de 
'handel' in bekentenissen (plea bargaining), het veelvul
dig werken met undercoveragenten en uitlokking, en het 
kliksysteem waarbij je strafvermindering krijgt als je een 

belastende verklaring over een ander aflegt. 

Gijs de Vries slaat alles op 
In het Actieplan Terreurbestrijding kondigde de Europe
se Raad aan maatregelen te nemen om telecommuni

catiedata op te slaan voor opsporingswerkzaamheden. 

In december vorig jaar kwam daarvoor het 'kaderbesluit 
dataretentie'. Alle gegevens van e-mail, lnternetgebruik, 

telefonie en sms moeten minstens een jaar lang worden 
bewaard. Zorgwekkend is de motivatie voor het bewaren 
van álles en van iedereen: het besluit stelt namelijk expli
ciet dat het mogelijk moet zijn 'het dataverkeer te onder
zoeken van personen die nog helemaal nergens van 
verdacht worden' . In de Tweede Kamer legde Jan de Wit 
minister Donner het vuur aan de schenen over deze 

Europese maatregel: 'Als de opslag van dataverkeer
gegevens zinvol en verantwoord is, mag van de SP de 
opslag worden uitgebreid ten behoeve van de opspo
ring. Echter, het middel is niet zinvol en levert alleen een 
zee aan gegevens waarmee geen opsporingsdienst echt 
iets kan aanvangen. Deze werkwijze kan wél gemakkelijk 
leiden tot het oppakken van onschuldige mensen, 
bijvoorbeeld door overheidsdiensten die soms onder 
grote druk van politiek en media staan om een dader 

te pakken.' 

Battlegroups die overal ter wereld inzetbaar zijn 
Bij een echte oorlog horen soldaten. In het Actieplan 

wordt dan ook opgeroepen om haast te maken met de 
uitwerking van het EuropeseVeiligheids-en Defensie

beleid, beter bekend als het Euroleger. De term 'terro
risme' moet worden opgenomen in de regels over het 

Euroleger, waarbij 'preventieve maatregelen tegen 
terreurdreigingen niet mogen worden uitgesloten'. 
Vooruitlopend op de Europese grondwet waarin de 
militarisering van Europa wordt vormgegeven, gingen 

de lidstaten in november 2004 al akkoord met de nieu
we doelstellingen voor dit Euroleger. Meest in het oog 
springend hierbij was het oprichten van 'Battlegroups': 
geloofwaardige en snel inzetbare gevechtstroepen die 
vanaf medio 2005 zelfstandig en in samenwerking met 

de NAVO moeten kunnen opereren, desnoods ver 
buiten de Europese Unie. 
Deze en andere anti-terreurmaatregelen hebben veel 
kritiek uitgelokt. In Engeland oordeelde het House of 
Lords in december 2004 dat de wet die het mogelijk 
maakt 'verdachte buitenlanders zonder enige vorm 
van proces voor onbepaalde tijd gevangen te zetten' 
ongrondwettig is, en in strijd met de Europese mensen
rechtenverdragen. De Engelse jurist en terrorisme
deskundige Conor Gearty vreest dat met name in 
Engeland 'de liberale democratische vrijheid wordt on
dermijnd door ongecontroleerde opsporingsmethoden'. 
Eenzelfde kritiek uit professor Steve Peers van de univer
siteit van Essex: 'Het verplicht opnemen van bijvoor
beeld vingerafdrukken in alle Europese paspoorten is 
disproportioneel en strijdig met het Europese recht op 
een privé-leven'. 

Juiste balans moeilijk te vinden 
'Er is geen eenvoudige oplossing voor het dilemma om 
een juiste balans te vinden tussen veiligheid en vrij

heid,' stelt Dr. Dalgaard-Nieisen van de prestigieuze 
Johns Hopkins Universiteit. In haar rapport over bur
gerrechten en terrorismebestrijding waarschuwt zij 

voor eenvoudige oplossingen: 'Preventieve maatrege
len hebben een hoge prijs, en als ze te ver gaan, onder
mijnen we niet alleen onze eigen democratische 
samenleving, maar ook tal van andere pogingen om 
terrorisme te voorkomen. Het kan minderheidsgroepe
ringen verder van de samenleving vervreemden met 
alle gevolgen van dien. Ook de westerse morele auto
riteit als vrüe naties wordt minder geloofwaardig als we 
in onze eigen landen burgervrijheden te sterk aan ban
den leggen.' Vooral het permanente karakter van de 

vele anti-terreurmaatregelen baart Dalgaard-Nieisen 
zorgen: 'Er zijn volop goede voorbeelden waarbij burger
rechten in tijden van acute crisis tijdelijk worden opge
schort en later weer worden hersteld. Maar het open 
einde aan de oorlog tegen het terrorisme zoals die nu 
wordt gedefinieerd maakt dat deze vrijheidsbeperkingen 
voor onbepaalde tijd kunnen gelden.' Alleen een breed 
en open debat over al deze maatregelen biedt volgens 

haar een garantie dat er een verstandige balans wordt 
gevonden tussen veiligheid en vrijheid: 'We willen ten

slotte niet alleen veilig kunnen zijn in een Orwelliaanse 
wereld van alom aanwezige controle.' • 
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Beschaving of barbarij? 
De jonge Amerikaanse journalist M. Junaid Alam van de website Left 

Hook sprak met professor Noam Chomsky over de 'Oorlog tegen 

terrorisme', de ideologischerechtvaardigingenen historische realiteiten 

daarachter. Chomsky buigt zich over de stelling of we te maken hebben 

met een keuze tussen 'beschaving en barbarij'. 

Een interview met 
Noam Chomsky 
Door M. Junaid 

A lam 

n Alam: Het verhaal over de oorlog 
tegen terrorisme dat het Westerse 
publiek krijgt voorgeschoteld, is dat 
het gaat om de strijd van de 
beschaafde wereld tegen barbarij. 
Is dat een juiste voorstelling van 
zaken? 

•• Chomsky: 'Nee, dat komt niet 
eens in de buurt van de werkelijk
heid. De mate van vernietiging, 
terreur en geweld waar de machtige 
staten zich nu schuldig aan maken 
overtreft alles wat die zogenaamde 
terroristen zouden kunnen aan
richten. 
Alleen al in I rak staat de teller van 
het aantal doden na de invasie op 
100.000, misschien wat meer, 
misschien wat minder. Maar islami-

gaat met wreedheden: deze scoort 
niet erg hoog. De staatsgreep in 
Chili op 11 september 1973, waar 
de VS een dikke vinger in de pap 
hadden, leverde al meer dan drie
duizend doden op. 
Of neem het voorbeeld van de 
Amerikaanse oorlog in Nicaragua, 
waarvoor de VS door het Internatio
naal Gerechtshof werd veroordeeld 
wegens internationaal terrorisme. 
Het Gerechtshof eiste van de VS 
een einde aan deze misdaden en de 
betaling van een flinke schadever
goeding. Maar Amerika negeerde dit 
vonnis, sprak haar veto uit over twee 
resoluties van de VN-Veiligheids
raad die tot hetzelfde opriepen en 
ging gewoon verder met de oorlog 
alsof er niets gebeurd was. Nicara-

'Het Internationaal Gerechtshof eiste een einde aan 
de Amerikaanse oorlog in Nicaragua en betaling van 
een flinke schadevergoeding. Maar de VS negeerden het 
vonnis en gingen gewoon verder met de oorlog' 

tische terroristen zouden er een 
behoorlijke tijd over doen om 
zo veel slachtoffers te maken. 
De meest gewelddadige terroris
tische aanslag, die van 11 septem
ber 2001, kostte aan drieduizend 
mensen het leven, een verschrik
kelijke wreedheid. Maar zoals dat 
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gua werd volkomen verwoest en is 
nu het op één na armste land van 
het westelijk halfrond. Inmiddels 
lijdt de helft van alle kinderen onder 
de twee jaar aan zo'n ernstige 
ondervoeding dat zij er hersen
beschadigingen aan overhouden. 
Alleen al dit ene incident overscha-

duwt volledig alle aanslagen die 
je aan terroristen zou kunnen toe
schrijven.' 

n Alam: Daar gaat dus het bescha
vingsoffensief tegen de barbarij ... 

n Chomsky: 'Ja precies, dat is een 
belachelijk voorstelling.' 

•• Alam: Het is toch vreemd dat de 
westerse media zoveel aandacht 
besteden aan de gruwelijke ont
hoofdingen van enkele tientallen 
buitenlanders in Irak, terwijl het zo 
stil is rond het rapport van het 
Britse medische tijdschrift de 
Lancet over de honderdduizend 
Irakese burgers die zijn gesneuveld 
door vooral Amerikaanse bombar
dementen ... 

n Chomsky: 'Ja het is interessant 
te zien hoe de media met dat 
Lancet-rapport zijn omgegaan . 
Het werd genoemd, maar dat was 
het dan wel. Misschien omdat het 
geen keiharde cijfers zijn maar 
een schatting. Maar elke telling 
van slachtoffers is een schatting. 
En of het er nou so.ooo of 
150.000 zijn, het is zonder meer 
een absolute wreedheid.' 

tt Alam: De snelle, zeg maar' pas
sievol Ie' moord maakt veel minder 
slachtoffers dan de langzame dood 
door jarenlange honger en wreed
heden. Toch hebben we geleerd die 
eerste veel erger te vinden ... 



tt Chomsky: ' De media vormen een 
onderdeel van dezelfde intellectuele 
cultuur waar ook jij en ik deel van uit
maken. We weigeren te kijken naar de 
afschuwelijk misdaden die continu 
plaatsvinden en waar we iets tegen 
zouden kunnen doen. Het is inmiddels 

tien jaar geleden dat er in Rwanda 
bijna een miljoen mensen werden 

afgeslacht. En nog steeds wringt het 
dat we daar niet hebben ingegrepen. 
Er wordt veel gepraat over wat we had
den moeten doen , en hoe afschuwelijk 
het allemaal was. Dat was 't ook, maar 

kijk eens naar wat er vandaag gebeurt. 
In Zuid-Afrika sterven nu per dag even
veel kinderen aan eenvoudig te voor
komen ziekten als tijdens de oorlog in 
Rwanda. En als je de doden door hon
ger erbij optelt komt het er zelfs ver 
boven uit. Dat zijn gruwelijke Rwanda
cijfers, niet voor de duur van honderd 
dagen zoals die oorlog, maar dag in 
dag uit. Terwijl daar een eenvoudige 
oplossing voor is: laat farmaceutische 
bedrijven de nodige medicijnen leveren 

'Wat wij anderen aandoen staat buiten 
de aandacht. Dat is de zwarte zijde van elke 
dominante cultuur' 

en bouw daar een afdoende infra
structuur voor op. Maar daar heeft 
niemand het over. Dat is nog erger 
dan Rwanda, maar we accepteren 
het, we willen er niet over naden

ken . Niet omdat we kleine mis
daden interessanter vinden dan 

grote, maar omdat we alleen 
gericht zijn op misdaden tegen 
óns. Wat wij anderen aandoen 
staat buiten de aandacht. Dat geldt 
overigens niet alleen voor de VS 
maar in het algemeen, het is de 
zwarte zijde van elke dominante 
cultuur of machtige samenleving.' 

tt Alam: Een recent rapport van 
het Pentagon , geschreven door 
toonaangevende militairen en 
mensen van inlichtingendiensten, 
toont aan dat het anti-Amerika
nisme in de Arabische wereld niet 

afkomstig is van een afkeer tegen 
onze cultuur, maar vooral door de 
Amerikaanse steun aan Israël en 
aan Arabische dictaturen .. . 

tt Chomsky: 'Na 11 september had 
volgens mij alleen de WallStreet 
Journat het lef om de opinie in de 
islamitische wereld te onderzoe
ken . De krant beperkte zich daarbij 
tot die Arabieren waarvan je geen 
anti-Amerikanisme hoeft te 
verwachten, bankiers, zakenlui , 

mensen die gewoon in het wester
se systeem meedraaien . Zij verach
ten en vrezen Bin Laden, wiens 
vijanden zij zijn . Maar tegelijkertijd 
hadden zij begrip voor zijn stelling, 
zijn kritiek op het Amerikaanse 
beleid. Juist vanwege de steun aan 
wrede onderdrukkende regimes , 
het tegenhouden van democratie 
en ontwikkeling, de steun aan 

Gevolg van Amerikaans terreur: de helft van alle kinderen in Nicaragua onder de 
twee jaar lijdt aan ernstige ondervoeding 

Israël en haar agressieve politiek en 
vanwege de sancties tegen I rak die 
aan honderdduizenden het leven 

hebben gekost en een hele samen
leving hebben verwoest. Dat is wat 
hen woedend maakt. Zij haten niet 

onze vrijheid, maar wel het Ameri
kaanse beleid . En terecht, want het 
is dit beleid dat hen al jarenlang 
verplettert. Maar voor ons is het 
blijkbaar makkelijker om op een 
zeepkist te klimmen en te schreeu
wen over islamitisch fascisme en 
hoe bedreigend dat wel is. Zolang 
we stellen dat het hier gaat om een 
strijd tussen beschaving en barbarij 
hoeven we ook niet na te denken 
over ons beleid , of daar iets aan 

te veranderen.' • 

Noam Chomsky is linguïst aan het 
MIT, anti-kapitalist en jarenlang 
criticaster van het Amerikaanse 
buitenlands beleid. Hij schreef tien
tallen boeken en honderden werk
stukken. Een deel van zijn werk 
is ook in het Nederlands vertaald. 
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Boek 
Crisis in de rechtstaat 
van Britta Böhler 

Verdediging vrijheidrechten 
verdient meer aandacht 

'Geen jeugdbende, geen criminele 
organisatie en geen terroristische 
groepring is bij machte onschul
dige burgers zo veelleed toe te 
brengen als een misdadig staats
apparaat.' 
Zo maakt advocate Britta Böhler in 
haar boek Crisis in de rechtstaat het 
belang duidelijk van een rechtstaat 
die de fundamentele vrijheidrech
ten van de burgers garandeert. 

In de visie van Böhler is de recht
staat een wezenlijk element van 
onze beschaving dat in de loop van 
eeuwen is uitgekristalliseerd . In 
haar boek beschrijft ze de staps
gewijze opbouw van de beschaafde 
rechtstaat waarin de burgers 
beschermd worden tegen het wille
keurig en excessief gebruikmaken 
van het geweldsmonopolie door de 
overheid. 
Böhlers visie op de ontwikkeling 
van de rechtstaat komt aardig 
overeen met de analyse die jan 
Marijnissen in breder verband 
maakt van de samenleving: de 
verdere uitbouw van de beschaving 

Britta Böhler 
Crisis in de rechtstaat 

September 2004 

uitgeverij De Arbeiderspers 
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De Nederlandse rechtstaat lijkt een vanzelfsprekendheid, 

maar is wel degelijk aan erosie onderhevig. Waakzaamheid 

is geboden, concludeert Britta Böhler. 'Veiligheid van de 

samenleving is veiligheid van de individuen in de samen

leving' 

is tot stilstand gekomen en om
gezet in een beweging achteruit. 
Toegepast op de rechtstaat: het 
Wetboek van Strafvordering heeft 
de afgelopen jaren een aantal ingrij
pende wijzigingen ondergaan, 
waardoor bevoegdheden voor de 
opsporingsinstanties uitgebreid 
zijn , en de naleving van vormvoor
schriften versoepeld is. Volgens 
Böhler aren die wijzigingen niet 
nodig om de overheid haar belang
rijke taak van opsporing, vervolging 
en berechting naar behoren te laten 
uitoefenen . Ze concludeert dat het 
regeringsbeleid - mede onder het 
mom van terrorismebestrijding
belangrijke rechtstatelijke beginse
len in gevaar brengt: het recht op de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, het recht op een eerlijk 
proces en het gelijkheidsbeginsel. 
Haar boodschap: 'als wij bereid zijn 
rechtstatel ijke beginselen op te 
geven in de strijd voor behoud van 
de rechtstaat, is deze strijd al bij 
voorbaat verlopen.' 

Onverschilligheid troef rond 
privacybescherming 
Niet alleen de overheid valt het 
nodige te verwijten , Böhler ergert 
zich ook aan de onverschilligheid 
die er bij veel mensen is over de 
privacybescherming. En ze ver
baast zich erover dat er sprake is 
van een slinkend vertrouwen in de 

overheid , maar dat het tegelijker
tijd als vanzelfsprekend wordt 
ervaren dat die overheid steeds 
meer bevoegdheden krijgt en 
steeds meer gegevens van burgers 
registreert en bewaart. Ze waar
schuwt: 'Individuele vrijheidrech
ten lijken in Nederland een 
vanzelfsprekendheid, maar waak
zaamheid met betrekking tot 
bezuinigingen op de rechtsstaat is 
wel degelijk geboden. Het overeind 
houden rechtstatelijke beginselen 
is geen sinecure.' 

Crisis in de rechtstaat analyseert niet 
alleen de opbouw en de uitholling 
van onze beschaafde rechtstaat, 
maar beschrijft ook een aantal 
geruchtmakende rechtszaken waar
bij het kantoor van Böhler betrok
ken was: onder andere die van 
Folkert van derG ., Zorreguieta en 
mullah Krekar. De kracht van het 
boek schuilt echter niet daarin , 
maar in de analyse van een groot 
aantal recente ontwikkelingen op 
het gebied van opsporing, berech
ting en vervolging. Böhler toont 
overtuigend aan dat tal van nieuwe 
regels en wetten overbodig zijn, en 
het precaire evenwicht verstoren 
tussen de bevoegdheden die in het 
kader van criminaliteitsbestrijding 
aan de overheid moeten worden 
toegekend, en het behoud van 
individuele vrijheden. • 



(I DOORLEESVOER 
Meer over terrorisme, terreurbestrijding en angst als politiek wapen 

Online 
www.risq.nl 
RISQ staat voor Review of International Social Questions en is 
een jonge, onafhankelijke Nederlandse denktank voor inter
na- tienale vraagstukken. De club bestaat inmiddels uit 

zo'n dertig academici, journalisten, beleidsmakers en media
activisten . Haar doel is kennis te ontsluiten ten behoeve van 
publiek debat en politieke besluitvorming. Op de website van 
RISQ is een fors aantal interessante artikelen te lezen, zowel 
in het Engels als in het Nederlands . 

www.uitpers.be 
Uitpers is een Vlaamse website voor Internationale Politiek. 
Een onafhankelijk en ongebonden initiatief, dat het eenheids
denken wil doorbreken en nieuws over internationale politiek 
in een maatschappelijke context plaatst. 
Vooral het thematisch archiefInternationale Politiek biedt veel 

interessante Nederlandstalige artikelen over terrorisme. 

www.nrc.nljdossiersjmoslimterreurjindex.html 
Het dossier Moslimterreur van NRC Handelsblad bundelt feiten, 
achtergronden en meningen over de strijd tegen islamitisch 
terrorisme in de polder. 

www.fas.org 
De Federatie van Amerikaanse Wetenschappers (FAS) biedt 
misschien wel de meest uitgebreide verzameling gegevens 

aangaande de Amerikaanse 'oorlog tegen terreur' . Onderwerpen 
als wetgeving, strategie en bewapening komen zeer uitgebreid 

aan de orde- uiteraard wel allemaal in het Engels. 

De FAS heeft ook een eigen database in elkaar gezet van 
bevrijdingsbewegingen, terroristische organisaties en andere 
groeperingen die met geweld tegen een staat of tegen staten 
strijden: www. fas.orgjirp jworld I paraji ndex. html 

Veel strijdgroepen hebben gewoon de beschikking over eigen 
websites. De meeste daarvan zijn te vinden via Cromwells Index: 
www.cromwell-intl.comjsecurityjnetusers.html. Deze site barst 
ook van de verwijzingen naar sites van en over inlichtingen
diensten die zich bezig houden met terreurbestrijding. 

Op het Internet is ook een groot aantal websites te vinden waar 
linkse en progressieve publicisten interessante bijdragen leveren 
aan het debat over terreur, de oorsprong en de gevolgen ervan. 
De onderstaande (Engelstalige) sites worden van harte 
aanbevolen : 
TruthOut 
Mother Jones 
Alternet 
Democracy Now! 
Common Dreams 

www. truthout.org 
www. motherjones.com 
www.alternet.org 
www.democracynow.org 
www.commondreams.org 

Gedrukt 
Er is de laatste maanden een lawine van boeken over terrorisme 
verschenen. Onderstaande boeken steken ver boven de middelmaat 
uit. 

Terreur in naam van God, Jessica Stern 
Uitgeverij Het Spectrum, € 24,95 
jessica Stern reisde vier jaar lang de wereld rond en sprak met 
talloze religieuze leiders en leden van extremistische 
bewegingen . Het resultaat is een gedegen studie naar de 
beweegredenen van het religieus gemotiveerde terrorisme. 
Een uiterst actueel boek. Aanbevolen voor een ieder die meer wil 
weten over het islamitisch, joods en christelijk fundamentalisme. 

Macht en terreur, Noam Chomsky 
Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95 
De gerenommeerde politiek filosoof Chomsky plaatst de 
aanslagen van 11 september 2001 in de context van de 
Amerikaanse buitenlandse interventies na de Tweede 
Wereldoorlog: Vietnam, Midden-Amerika, het Midden-Oosten en 
elders. Het terrorisme van de zwakken tegen de machtigen kan 
volgens hem alleen verklaard worden vanuit de terreur van de 
machtigen tegen de zwakken. Als je kijkt naar het negeren van 
internationale verdragen en naar het leed dat de burgerbevolking 
wordt aangedaan, dan is er volgens hem geen principieel 
verschil tussen de aanslagen van moslimextremisten en de 
oorlogspolitiek van Amerika. 

Terrorism. A Philosophical Analysis, J. Angelo Corlett 
Uitgeverij Kluwer Academie, € 29,63 
Dit boek betrekt de lezer bij een aantal kritische discussies over 
de ethische problemen die ten grondslag liggen aan terrorisme. 
Wat 'het terrorisme' eist, vooral van de zeer machtige 
Amerikanen, is volgens de auteur vooral morele intelligentie. 
Corlett toont met overtuigende onderbouwing nog eens aan dat 
er geen simplificeerbare strijd gaande is tussen goed en kwaad . 
De morele rechtvaardiging die alle partijen in de Jihadfoorlog 
tegen terreur geven voor hun handelen, dient volgens hem 
serieus te worden geanalyseerd, willen we ooit tot een minder 
gewelddadige wereld komen. Zeker voor een filosofieboek is het 
zeer toegankelijk geschreven. Wie zich serieus aan het denken 
willaten zetten, leze dit boek. 
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Hetrïke . 
roo1eleven 
In een serie artikelen schetst 
Ronald van Raak de geschiedenis 
van het sodaisme in Nederland 

Deel 1: 

Lilliputters 
Wanneer begon het socialisme in 
Nederland? Dat hangt af van wat 
je er onder verstaat. Socialisten 
willen zo veel mogelijk mensen 
mobiliseren om in actie te komen . 
In een tijd van Internet lijkt dat 
eenvoudig. Honderdvijftig jaar 
geleden was het voor de oppositie 
echter veel moeilijker om haar 
boodschap te verkondigen . Radio 
en TV waren er in de negentiende 
eeuw niet en weinig mensen lazen 
kranten . Bladen als het Algemeen 
Handelsblad (1828) en de Nieuwe 
Rotterdamse Courant (1844) -die 
later samengingen in het NRC 
Handelsblad- leverden weliswaar 
kritiek op koning en kabinet, maar 
werden vooral gelezen door de 
gegoede burgerij . Toch lukte het 
een aantal radicale critici om een 
breder publiek te bereiken . Met 
kleine en sensatiebeluste 'Lilliput
ters' slaagden zij er in nieuwe 
ideeën te verspreiden . 

Journalisten 
De radicale journalisten die halver
wege de negentiende eeuw aan de 
basis stonden van een nieuwe 
vorm van volkspers waren zélf 
geen mensen uit 'het volk' . Het 
waren meestal jongemannen die 
carrière wilden maken, maar hierin 
mislukten. Bijvoorbeeld de Gronin
ger Eillert Meeter, die in 1818 werd 
geboren in Oude Pekela als zoon 
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van een barbier. De jonge Meeter 
droomde van een militaire loop
baan en bracht het al snel tot 
sergeant. Bezuinigingen op het 
leger maakten hier echter een 
abrupt einde aan. In cafés in de 
stad Groningen ontmoette hij enke
le lotgenoten met wie hij besloot 
tot de uitgave van een Tolk der 
Vrijheid (1840-1841) . 
De uitgave van een oppositieblad 
was een uitlaatklep voor onvrede 
met de door honger en ongelijkheid 
getekende maatschappij , en ook 
een mogelijke bron van inkomsten. 
Historicus J.J. Giele omschrijft 
de medewerkers en collega 's van 
Meeter in Pen in de aanslag. Revo
lutionairen rond 1848 (1998) als 
'(verlopen) studenten, huisleraren , 
onderwijzers, boekverkopers, 
uitgevers en zelfs een gesjochte 
jonker. Allen schipbreukelingen op 
het verlaten strand van een failliete 
maatschappij.' 
Halverwege de jaren veertig dron
gen nieuwe journalistieke opruiers 
zich naar voren, zoals jonkheer 
Adriaan van Bevervoorde en Jan de 
Vries. Beide twintigers kwamen uit 
een militaire familie en werden 
berucht om de vlijmscherpe pen 
waarmee zij hun verontwaardiging 
uitspraken over de slechte leef
omstandigheden van het volk. 
Beiden hadden een goede oplei
ding gehad, maar waren evenals 

Meeter in de problemen geraakt. 
Van Bevervoorde werkte eind jaren 
dertig bij een conservatieve 
Amsterdamse krant, die zich 
opwierp als woordvoerder van de 
Amsterdamse handelselite. De 
jonge edelman maakte zichzelf 
echter onmogelijk toen hij met een 
kappersdochter naar Londen 
vluchtte. Samen met de eveneens 
in ongenade geraakte edellieden 
Van Andringa de Kempenaer en 
De Thouars ging hij in radicale 
bladen als Asmodée (1845-1847) en 
De Hydra (1847-1850) oppostitie 
voeren tegen minister van Finan
ciën Van Hall , de belangrijkste 
politieke vertegenwoordiger van 
de handelselite. De Hydra werd 
uitgegeven door Jan de Vries. Hij 
studeerde theologie in Leiden, liet 
zijn studie versloffen, verloor daar
mee zijn carrièreperspectieven en 
moest vervolgens zijn verloving 
verbreken. In 1843 keerde De Vries 
berooid terug naar Amsterdam, 
waarna hij wilde leven van zijn pen . 
De Hydra werd verspreid in herber
gen, koffiehuizen en kroegen en niet 
alleen door de gegoede burgerij , 
maar door veel bredere lagen van de 
bevolking gelezen- of voorgelezen. 
Een politierapport uit 1848 waar
schuwde dat het blad de bestaande 
onvrede onder de bevolking aanwak
kerde en een slechte invloed had op 
'de lagere volksklassen '. 



Zwarte jaren 

Het belastingstelsel van minister 
Van Hall was volgens Van Bever

voorde en De Vries een belangrijke 
reden van sociaal onrecht, zo blijkt 

uit het volgende gedicht uit 
De Hydra: 

En de armen, die moeten van honger krepeeren, 
Want grutten en meel 
En erwten en boonen en brood (wie kan 't keeren?) 
't Is alles zoo schandelijk duur ... en de heeren 
Aan 't roer, die belasten 't nog driemaal zoveel. 

De oppositie van de radicale jour
nalisten viel in vruchtbare bodem. 
De jaren veertig van de negentien
de eeuw worden wel de 'zwarte 
jaren' genoemd, waarin Nederland 
te maken kreeg met een ernstige 
economische crisis. Door schim

melziekten mislukten in 1845 en 
1846 de aardappeloogsten en een 
muizenplaag tastte de tarwe- en 

roggeoogst aan . De bevolking had 
te leiden onder ongewoon koude 
winters en ging gebukt onder 
epidemieën van malaria, griep en 
cholera. In de steden ontstonden 
voedselrelletjes, waarbij winkels 
werden geplunderd . De crisis 
versterkte het politieke bewustzijn 
van het gewone volk; het eerst in 
Groningen en het omringende 
Oldambt, waar de grote tegenstel
lingen tussen de rijke herenboeren 
en de verpauperde landarbeiders 

tot broodopstanden leidden en de 

weg vrijmaakten voor oppositionele 
journalisten als Eillert Meeter. 

Ook in Amsterdam, waar in de 
jaren 1840 ruim 70.000 van de 
ongeveer 225.000 inwoners verpau
perd waren, roerde de bevolking 
zich steeds meer. Nadat in de 
zomer van 1847 de broodprijzen 
ineens sterk stegen, konden vrou
wen in de Jordaan hun kinderen 
niet langer voeden, en organi
seerden ze een serie opstootjes. 

Lilliputters 
Hoewel het broodoproer in 
omvang toenam was het moeilijk 
om het volk blijvend te mobili
seren . Veel mensen waren niet 

alleen werkloos en arm, maar ook 
apathisch en ongeschoold. Het 
aantal radicale bladen nam welis
waar toe, maar hun lezerspubliek 

was nog altijd gering. De regering 

probeerde bovendien de versprei
ding van oppositionele bladen 

tegen te gaan door zogenaamde 
drukpersvervolging, waarbij journa

listen werden opgepakt. Ook werd 
de uitgave van bladen bemoeilijkt 
door het zegelrecht, een belasting 
op kranten en tijdschriften. Nieuwe 

wetgeving bood echter nieuwe 
mogelijkheden: in 1843 kwam een 
uitzondering op het zegelrecht voor 
drukwerk van niet meer dan 'twee 

palmen' groot (10 bij 16 centime

ter). Deze uitzondering was 
bedoeld voor berichten en reclame 
op aanplakbiljetten, maar werd al 
snel gebruikt voor miniscule krant
jes, de 'Lilliputters' . In 1845 werden 
veertien van deze minikrantjes 
uitgegeven. De oplage was met 
zo'n 15.000 relatief hoog. Het 
Algemeen Handelsblad, veruit de 
grootste krant in die tijd, had zo'n 

5-400 abonnees. Bovendien gingen 
de Lilliputters door vele handen en 
werden zij voorgelezen aan familie, 

buren en kroeggenoten. 
De Lilliputters waren ook een 
manier om de schrijvers in een 
broodwinning te voorzien. Om de 
verkoop te vergroten was de in
houd erg sensatiegericht De 
'gemengde berichten'- een uitvin
ding van deze Lilliput-pers-waren 

een soort roddelrubrieken over de 
ministers en de leden van het 

koninklijk huis. Maar ook werden 

smeuïge berichten opgenomen 
over bijvoorbeeld spoorweg
ongelukken ofhandel in blanke 
slavinnen. Verslagen van vreselijke 
moorden werden afgewisseld met 
komische verhalen, gedichten en 
prenten. Tussendoor werd geklaagd 
over de slechte economische toe

stand en de hoge belastingen. 
Het meest politiek getint waren de 
zogenaamde 'ingezonden stukken', 
die vaak door de redactie zélf wer

den geschreven en waarin openlijk 
werd gepleit voor politieke demo
cratiseringen en verlaging van de 
belastingen op eerste levensbehoef
ten. In Den Haag liet Meeter maar 
liefst twee Lilliputters verschijnen, 
De Haagsche Miniatuur-Nieuwsbode 
en De Ontwaakte Leeuw. Het laatste 
blaadje had het meest politieke 
karakter, maar verschijning werd na 

enkele nummers door de politie 

onmogelijk gemaakt. Toen in 1845 
relletjes uitbraken probeerde Mee

ter de onrust verder op te stoken: 
'Indien alle ingezetenen eens 

weigerden de belasting te voldoen, 
wat zouden de knappe bewinds
lieden dan aanvangen? Als alle 
goudwolven eens geplunderd wer

den door de armen, zouden dan 
de armen niet ineens rijk zijn?' 

Nederland kende in de jaren 1840 
nog nauwelijks socialisten. De wat 
opportunistische radicale journalis
ten waren geen socialisten in de 
zin dat zij zich lieten leiden door 
socialistische uitgangspunten. 
Mede door het succes van de Lilli
putters werden zij wel interessante 
medestanders voor een groep 
Duitse communisten die actief 
waren onder de vele Duitse arbei
ders in Amsterdam en die een 
afdeling hadden opgericht van de 
internationale Bund der Kom
munisten. Om de vereniging van 

Nederlandse arbeiders te bevorde
ren, richtten deze Duitse commu

nisten in 1847 de Vereen i ging tot 
Zedelijke Beschaving der Arbeid 
ende Klasse op, die de arbeiders 
moest verheffen van apathische 
paupers tot strijdbare arbeiders. 
Begin februari 1848 kwamen in 

Amsterdam uit Londen de eerste 
honderd exemplaren aan van Het 
communistisch manifest van Karl 

Marx en Friedrich Engels, waarin 
de proletariërs aller landen werden 

opgeroepen om zich van hun kete
nen te bevrijden. Eind februari brak 
in Frankrijk een revolutie los. 
Kort daarop braken over in Europa 

grote opstanden uit. 
Van Bevervoorde en De Vries speel
den een belangrijke rol in een veel 
bescheidener oproer op 24 maart 
in Amsterdam, toen een stoet van 
ongeveer duizend mensen plunde
rend langs de grachten trok, en op 
het Kaasplein-het huidige Thor
beckeplein- door de politie tot 
stilstand werd gebracht. Het waren 
niet de radicale journalisten, maar 
de brave liberalen rondom 
Thorbecke die in 1848 de macht 
grepen. Het socialisme in Neder

land had nog een lange weg te 
gaan. • 
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www.spnet.nl 
Nu met: 

• dagelijks nieuws 

• nuttige tips 

• geslaagde actievoorbeelden 

• overzicht afdelingsdrukwerk 

• verslagen partijbestuur en partijraad 

• informatie over bestellingen 

• opinies en discussie. 

Dé internetpagina voor elke actieve SP' er. 

Tip: maak er je startpagina van, of gebruik een RSS-reader om 
telkens een seintje te krijgen als er nieuws is. 

Spanning is er nu voor iedereen 
Een abonnement kost 12 euro per jaar voor SP-leden en 25 euro voor niet-leden. De betaling 
gaat per incasso. Aanmelden kan telefonisch op (oto) 2.43 55 38, en voor SP-leden via de leden
website www.spnet.nl. 

r---------------------------------------~ 

Nu in de winkel! 
'Hoe dan, Jan?' is het verslag van een serie vraaggesprekken die Kees Slager en Karel Glastra van loon hebben 
gevoerd met Jan Marijnissen. Uitgedaagd door zijn niet-aflatende kritiek op de bestaande orde én door het 
'nieuwe optimisme' dat hij in zijn laatste boek propageerde, is de SP-voorman gevraagd welke alternatieven 
hij dan wel heeft voor een beter Nederland en een betere wereld. En hoe haalbaar die zijn. 

Lezersaanbieding: 
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u bij uw boekhandel € 2,50 korting 

Karel Glastra van Loon en Kees Slager 
Hoe dan, jan? 
Looptijd: 20 januari - 20 maart 2005 

Act1enummer: 501-30559 
No~male prijs: € 12,oo Actieprijs: € 9,5o bon 

~-----~--------------------------------~ 
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