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Hoofdstuk 1: Inleiding  

 

1.1 Introductie 

Het dossier over de Radicale Anti-Racistische Actie en diens bestrijding, zich afspelend 

in de ‘lange jaren tachtig’ (1985-1993) van de twintigste eeuw, is het onderwerp van mijn 

masterscriptie. De RaRa was een links radicale, gewelddadige, politieke actiegroep waar 

nog altijd een wolk van schimmigheid omheen bestaat. Wie de RaRa was, is namelijk 

nooit duidelijk geworden. De RaRa is daarom ook nooit veroordeeld voor de aanslagen 

die zij opeiste. Hoewel de RaRa al een aantal malen onderzocht is – onder andere in een 

recente publicatie
2
, zijn er nog altijd lacunes in het onderzoek aan te wijzen. De focus van 

mijn scriptie richt zich op het contraterrorisme, een van deze minimaal onderzochte 

aspecten van het onderzoek omtrent de RaRa. Binnen dat kader zal ik het beleid van 

Justitie, Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en politie onder de loep nemen.  

Het contraterrorisme werd als veiligheidsbeleid pas voor het eerst beleidsmatig 

beschreven in 1973 in de zgn. ‘Terreurbrief’ van minister-president Barend Biesheuvel. 

Voorheen was dit contraterroristische beleid vaak versnipperd en gefragmenteerd en was 

er geen eenduidig beleid op papier gezet. De ‘Terreurbrief’ vormde een antwoord op de 

acties van terroristische groepen in binnen- en buitenland in het voorgaande decennium.
3
 

De terroristische groepen eind jaren zestig en tijdens de jaren zeventig waren 

bijvoorbeeld de RAF, ETA, IRA en de Rode Jeugd.
4
 De terroristische activiteiten van 

onder andere deze groepen maakte het terrorisme tot een probleem waar vrijwel elke 

overheid in Europa mee te maken kreeg.  

Zo ook Nederland. Op 31 augustus 1970 werd Nederland voor het eerst 

geconfronteerd met terroristische acties met fatale afloop. Deze eerste terroristische actie 

                                                 
2
 Siem Eikelenboom, Niet bang om te sterven. Dertig jaar terrorisme in Nederland (Amsterdam 2007) 141-

170. Maar ook voor 2007 is de RaRa, hoewel niet vaak, specifiek onderzoeksobject geweest. O.a. in: Frank 

Buijs, Overtuiging en geweld. Vreedzame en gewelddadige acties tegen de apartheid (Amsterdam 1995). 

Tevens: Leon Wecke en Fred Wester (eds.), De redenering achter de bom. Een inhoudsanalyse van twee 

RaRa-documenten (Nijmegen 1992). Daarnaast verschenen in de Groene Amsterdammer in het begin van 

de jaren negentig een aantal artikelen over de RaRa, onder andere van de hand van René Zwaap. 
3
 P. Klerks, Terreurbestrijding in Nederland, 1970-1988 (Amsterdam 1989) 21. 

4
 Eikelenboom, Niet bang om te sterven, 141-142. 
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– nu er een dode was gevallen lijkt de benaming gerechtvaardigd
5
 – bracht een schok 

teweeg bij de politieke en bestuurlijke gezagsdragers, maar ook bij de publieke opinie.
6
 

De actie betrof de bezetting van de Indonesische ambassade in Wassenaar door de Vrije 

Zuidmolukse Jongeren. Daarbij werd de hoofdagent die er op wacht stond, de heer Hans 

Moolenaar, dodelijk getroffen door een kogel.
7
 De gijzeling in de Franse ambassade in 

1973 door Japanners van het Rode Leger, de gijzelneming in datzelfde jaar in de 

Scheveningse strafgevangenis door twee Palestijnen, de kaping van een trein in Wijster 

door Molukkers in 1975 en de gijzeling in een basisschool in Bovensmilde in 1977 

volgden.  

In de jaren tachtig en negentig kreeg Nederland te maken met ander politiek 

geweld, namelijk met groepen uit de krakersbeweging, anti-globalisten en groepen als de 

RaRa; gewelddadige acties van groepen die een bepaald politiek beleidterrein gewijzigd 

wilden zien. De Nederlandse overheid, maar ook de Binnenlandse Veiligheidsdienst 

(BVD) en de politie moesten een antwoord formuleren op deze gewelddadige acties in de 

vorm van een contraterroristisch beleid.  

Mijn interesse in de vormgeving van dit contraterroristische beleid in reactie op 

het politieke geweld is pas in de laatste fase van mijn studie aangewakkerd. Mijn 

scriptiebegeleider mevr. dr. B. de Graaf wist mij te enthousiasmeren voor dit onderwerp. 

Ook in het kader van mijn master Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief, 

is de RaRa een passend onderzoeksgebied. De RaRa kent namelijk een internationaal 

aspect, gezien het feit dat zij zich in eerste instantie richtte op Nederlandse bedrijven die 

door middel van hun buitenlandse vestigingen het apartheidsregime in Zuid-Afrika 

zouden financieren. 

 

 

 

                                                 
5
 Dit menen zowel oud-BVD’ers Dick Engelen als Frits Hoekstra. Frits Hoekstra, In dienst van de BVD. 

Spionage en contraspionage in Nederland (Amsterdam 2004) 8. Dick Engelen, Frontdienst. De BVD in de 

Koude Oorlog (Amsterdam 2007) 159-160. 
6
 Engelen, Frontdienst, 168. 

7
 Verschillende auteurs zien de gebeurtenis op 31 maart 1970 als eerste terroristische actie in Nederland. 

Joke Cuperus en Rineke Klijnsma, Onderhandelen of bestormen. Het beleid van de Nederlandse overheid 

inzake terroristische akties (Groningen 1980) 1. Tevens: Klerks, Terreurbestrijding in Nederland, 17. 

Tevens: Hoekstra, In dienst van de BVD, 58. 
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1.2 Concrete onderzoeksvraag 

In deze scriptie zal ik de RaRa analyseren. In de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam 

het politieke geweld met name voort uit het milieu van de kraakbeweging en vanuit 

verschillende anarchistische groepen. De RaRa vormde daarop geen uitzondering. De 

jaren tachtig vormden echter ook het toneel waarop het contraterrorisme van de overheid 

(Justitie), politie en BVD steeds meer gestalte kreeg in de praktijk.  

Tegenwoordig kent Nederland een Nationale Coördinator Terrorismebestrijding, 

mr. Tjibbe Joustra. Deze Nationale Coördinator analyseert (inlichtingen-)informatie, 

ontwikkelt beleid en heeft de regie als het gaat om beveiligingsmaatregelen bij de 

bestrijding van terrorisme.
8
 In de recente campagne ‘Nederland tegen terrorisme’ zegt hij:  

“Het beste middel tegen terrorisme is samenwerken. Alleen met elkaar kunnen we het risico van 

een aanslag zo klein mogelijk maken. Belangrijke organisaties werken al heel veel samen. Van de 

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) tot en met de politie. Van de Koninklijke 

Luchtmacht tot en met NS. Inmiddels hebben ruim 200.000 professionals hun krachten gebundeld 

bij de bestrijding van terrorisme. (…) Samen vormen ze een ‘schild’ tegen terrorisme”.
9
 

Hoe vreemd moet dit zo’n drie decennia geleden geklonken hebben. Sámenwerken tegen 

terrorisme. Een loffelijk streven, maar de praktijk bleek weerbarstiger. Het bundelen van 

de krachten door Justitie, politie en BVD verliep namelijk moeizaam. Daarnaast was 

‘terrorisme’ een begrip dat veel discussie en emotie
10

 opriep. Ook daardoor was een 

eensgezinde aanpak van dit verschijnsel lastig.  

Mijn onderzoek zal zich, zoals gezegd, toespitsen op de relatie tussen de 

terroristische activiteiten van de RaRa en het contraterrorisme van de politie, Justitie, en 

BVD. Ik zal analyseren hoe deze ‘actie-reactie’ verliep. Het is interessant om te 

onderzoeken hoe dit contraterrorisme in deze jaren werd vormgegeven en hoe 

contraterroristische beleid zich in de loop van de jaren tachtig en begin jaren negentig 

ontwikkelde. Omdat de RaRa in de periode tussen 1985 en 1993 actief was, zal mijn 

onderzoek ook die periode beslaan.  

                                                 
8
 Regeling van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 

2005, nr. DDS5357209, houdende instelling van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding, artikel 2. 

http://www.nctb.nl/terrorismebestrijding/Wet_en_regelgeving/nationaal/Ministeriele_regelingen.aspx 

Geraadpleegd 9 januari 2008. 
9
 http://www.nederlandtegenterrorisme.nl/wie-doet-wat/wat-wordt-gedaan  Geraadpleegd 9 januari 2008. 

10
 Buijs, Overtuiging en geweld, 121. 
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Met mijn scriptie hoop ik een begin te maken aan het relatief onontgonnen gebied 

van het onderzoek naar het contraterroristische beleid ten aanzien van de RaRa. Zat er 

überhaupt ontwikkeling in dit beleid? Kreeg men inzicht in hoe wel of juist niet te 

handelen? Bij deze hoofdvraag spelen verschillende deelvragen een relevante rol. In 

hoofdstuk twee zal ik de definities van ‘terrorisme’ en ‘contraterrorisme’ geven zoals die 

gehanteerd zijn door wetenschappers en politici. Ook zal ik mijn eigen werkdefinitie van 

‘terrorisme’ geven. Vervolgens zal ik in hoofdstuk drie de ‘lange jaren tachtig’ duiden, 

alsmede de RaRa wat betreft achtergrond, motivatie en acties. In hoofdstuk vier en vijf 

zal ik het contraterroristische beleid van politie, Justitie en BVD in de periodes 1985-

1989 en 1990-1993 beschrijven ten aanzien van de RaRa-acties. Deze hoofdstukken 

zullen mijn hoofdvraag beantwoorden.  

In de eerste periode richtte de RaRa zich met name op de Steenkolen 

Handelsvereniging (SHV). Deze periode laat ik ophouden in april 1989, omdat in dat jaar 

de laatste actie plaatsvond die was gericht tegen het bedrijven die Zuid-Afrikaanse 

belangen hadden. Na april 1989 bleef het geruime tijd stil. In de periode vanaf maart 

1990 tot en met juni 1993 richtte de RaRa zich op het vreemdelingenbeleid van de 

Nederlandse overheid. Door middel van deze aanpak zal ik duidelijk maken hoe het 

beleid van Justitie, BVD en politie concreet vorm werd gegeven in de praktijk en zal ik 

gedetailleerder aangeven hoe deze ‘actie-reactie’ in de verschillende periodes verliep. Dit 

alles zal uitmonden in een samenhangende conclusie in slothoofdstuk zes.  

 

1.3 Bronnen 

Mijn onderzoek heb ik gebaseerd op primair bronmateriaal van de RaRa (vijf 

communiqués naar aanleiding van vijf van de RaRa-acties, alsmede een interview dat 

verscheen in Konfrontatie in 1991). Daarnaast heb ik opiniebladen en kranten uit de jaren 

waarin de RaRa actief was, geraadpleegd. Tevens heb ik diverse studies op het gebied 

van politiek activistische groepen, politie en inlichtingendienst bestudeerd. Vooral de 

studie over contraterroristisch beleid van Peter Klerks, Terreurbestrijding in Nederland, 

1970-1988, de boeken over de BVD van Dick Engelen, Frontdienst. De BVD in de 

Koude Oorlog en De geschiedenis van de BVD, het boek van Frits Hoekstra, In dienst 

van de BVD en verscheidene publicaties van Cyrille Fijnaut over de politie waren van 
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belang. Onderzoeksjournalisten Siem Eikelenboom en René Zwaap publiceerden enkele 

artikelen over de RaRa zelf. Ook bureau Jansen en Janssen heeft dit in de jaren negentig 

gedaan. Artikelen van deze journalisten waren informatief, maar somtijds ook moeilijk te 

verifiëren. Politicoloog Frank Buijs heeft een grondigere studie naar onder andere de 

RaRa verricht in Overtuiging en geweld. Vreedzame en gewelddadige acties tegen de 

Apartheid.  

Naast de geraadpleegde primaire en secundaire bronnen heb ik een aantal 

interviews met direct betrokkenen gehouden. Ik heb getracht voor elke poot van 

onderzoek een respondent te vinden. Dat wil zeggen dat ik iemand uit de juridische 

praktijk heb benaderd alsook een politeambtenaar en politicus. 

Helaas, maar begrijpelijk, bleken een aantal door mij benaderde personen 

werkend bij de politie in de jaren tachtig en begin jaren negentig, niet bereid hun 

ervaringen en visies te delen. Datzelfde gold voor de BVD’ers die ik benaderde. De 

professionele geheimhouding bleek de grootste blokkade. Op het vlak van Justitie waren 

mr. Ties Prakken (advocate van dhr. Hans Krikke en dhr. Jan Müter) en mr. P.M. Michels 

(ex-rechter) bereid tot mededeelzaamheid over hetgeen gebeurd is. Vanuit de politiek 

wilde mr. A. Kosto (oud-staatssecretaris van Justitie) – tevens slachtoffer van een RaRa-

aanslag – meewerken aan mijn onderzoek. Ook de onderzoekers dr. Frank Buijs, dr. Léon 

Wecke, drs. Janneke Martens en drs. Sandor van Leeuwen waren welwillend mee te 

denken inzake mijn vragen en stelden mij enkele van publicaties beschikbaar.  

De verschillende typen bronnen leverden een schat aan informatie op. Wat betreft 

de ‘oral history’ was het niet gemakkelijk om door middel van goede, gerichte vragen 

bruikbare informatie boven water te krijgen. Daarnaast moest ik voortdurend rekening 

houden met de invalshoek van desbetreffende geïnterviewde. Juist door middel van de 

combinatie van primaire bronnen en secundaire literatuur heb ik evenwel een helder en 

zuiver beeld kunnen creëren van de bestrijding van de RaRa.  
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Hoofdstuk 2: Terrorisme en contraterrorisme – een afbakening 

 

2.1 Terrorisme 

Terrorisme is geen verschijnsel dat alleen beperkt kan worden tot het huidige 

moslimfundamentalisme en het inmiddels alom bekende ‘9/11’. Het roept hedentendage, 

maar ook in het verleden veel discussie op, omdat elke terroristische actie weer anders is, 

maar altijd onverwachts komt. Echter, ook omdat ‘terrorisme’ als verschijnsel niet 

eenduidig te formuleren is. Historicus Walter Laquer schreef niet voor niets terecht:  

“Terrorism has long exercised a great fascination, especially at a safe distance, but it is not an easy 

topic for discussion and explanation. The fascination it exerts and the difficulty of interpreting it 

have the same roots: its unexpected, shocking and outrageous character.”
11

   

Nederland is zelf ook verschillende malen opgeschrikt door terroristisch geweld. De 

Molukse acties in de jaren zeventig waren de eerste acties waarmee Nederland in eigen 

huis te maken kreeg. Het deed veel stof opwaaien in de publieke opinie en onder de 

beleidsmakers. De oorsprong, het doel en de motivatie van acties van de gewelddadige 

Molukkers lagen echter nog ver buiten Nederland in die tijd, hoewel de acties wel op 

Nederland gericht waren. 

De BVD heeft vanaf de jaren zeventig en tachtig bewust onderscheid aangebracht 

tussen ‘terrorisme’ en ‘politiek gewelddadig activisme’ in Nederland, omdat zij geen 

overhaaste conclusies wilde trekken en met beide benen op de grond wilde blijven staan. 

De BVD noemde een actie ‘terroristisch’ als er doden bij vielen. ‘Terrorisme’ was een 

etiket waarmee met grote voorzichtigheid werd omgesprongen. Halverwege de jaren 

tachtig meldden de BVD en CRI (Centrale Recherche Informatiedienst) bijvoorbeeld: 

“…er is op dit moment geen georganiseerd terrorisme in Nederland”.
12

 Ook voor de angst 

dat er terroristen in Nederland zijn als uitvalsbasis, de ‘rustlandthese’
13

, blijken geen 

bewijzen te bestaan. Ook in de Tweede Kamer werd terughoudend gereageerd op het 

                                                 
11

 Walter Laquer, A History of Terrorism (Londen 1977) 4. 
12

 Klerks, Terreurbestrijding, 23. 
13

 Paul Abels, “Je wilt niet geloven dat zoiets in Nederland kan!” Het Nederlandse contraterrorismebeleid 

sinds 1973’ in: Beatrice de Graaf en Isabelle Duyvesteyn, Terroristen en hun bestrijders, vroeger en nu 

(Amsterdam 2007) 121-128, aldaar 124. 
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gebruik van het woord ‘terreur’. Het mocht niet te snel en te gemakkelijk worden 

gehanteerd. Er werd gemaand om de rust en nuchterheid te bewaren.
14

 

Voor ‘terrorisme’ bestaat dus geen algemeen aanvaarde definitie. Het is een 

politieke categorie waarover veel gedebateerd werd en wordt, door beleidsmakers, maar 

ook door wetenschappers. Het is daarom interessanter om te kijken hoe de benoeming 

van het begrip ‘terreur’ of ‘terrorisme’ tot stand is gekomen en waarom. Politicoloog en 

criminoloog Peter Klerks merkte dit terecht op in zijn handboek over de Nederlandse 

terreurbestrijding tussen 1970 en 1988.15 Het gebruik van ‘politiek, gewelddadig geweld’ 

of ‘terrorisme’ als etiket op een bepaalde gewelddadige actie werd met name door de 

overheid bepaald en had vaak als doel om emoties van de samenleving in bedwang te 

houden.  

 

In Nederland is de term ‘terreur’ voor het eerst door de antirevolutionaire Nederlandse 

politicus en historicus Guillaume Groen van Prinsterer beschreven in diens werk 

Ongeloof en revolutie (1847). In dit werk poneerde Groen zijn gedachtegoed over de 

oorsprong van soevereiniteit en het ontstaan van volkssoevereiniteit. Groen schreef over 

de erfenis van de Franse Revolutie, die hij verafschuwde, en die periode als de 

ontwikkeling van “revolutiebegrippen”.16 De ‘hoofdpersonen’ tijdens het Schrikbewind, 

d.i. ‘de Terreur’ (de periode vlak na de Franse Revolutie), werden ook wel ‘terroristen’ 

genoemd. Groen schreef in zijn Handboek der geschiedenis van het vaderland (1846) 

over dit Schrikbewind. Hij noemde Robespierre bijvoorbeeld “de afgod der systematische 

omwentelingsgezinden”.
17

 Terreur werd de staatsdoctrine in deze tijd. Robespierre achtte 

terreur noodzakelijk om eventuele contrarevolutionaire ijveraars onder de guillotine om 

te brengen en de Revolutie te doen slagen. Door middel van het ‘nationale scheermes’ 

                                                 
14

 Handelingen Tweede Kamer, 1972-1973, eerste vergadering Bijzondere Commissie voor de brief van de 

Minister-President inzake bestrijding van Terreuracties (29-03-1973). Geciteerd in: Klerks, 

Terreurbestrijding, 21. 
15

 Klerks, Terreurbestrijding, 19. 
16

 Groen schreef in de inleiding van zijn Ongeloof en revolutie: “Met revolutiebegrippen heb ik op het oog 

de grondstellingen van vrijheid en gelijkheid, volkssoevereiniteit, maatschappelijk verdrag, op willekeurige 

afspraak berustende herschepping, die men als hoekstenen van staatrecht en staatsgebouw vereert. (…) 

Door strenge toepassing van de revolutieleer wordt men tot de ergste gruwelen geleid. Uit schrik voor de 

revolutionaire ontwikkeling, die men als overdrijving ziet, daarmee voorbijgaand aan het beginsel ervan, 

wenst men matiging.” Guillaume Groen van Prinsterer, Ongeloof en revolutie (1847).  
17

 Guillaume Groen van Prinsterer, Handboek der geschiedenis van het vaderland II (8
e
 druk; Baarn 1928) 

669. 
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zou het volk ‘gered’ kunnen worden. Tijdens het Schrikbewind was terreur aan de orde 

van de dag.
18

 Groen sprak zich uit tegen de praktijk van de Revolutie, hoewel hij de 

volkssoevereiniteit – de erfenis van dezelfde Revolutie – wèl een warm hart toe droeg. 

Groens biograaf historicus en politicus Roel Kuiper verklaarde deze paradox door te 

stellen dat “Groen de rechtstatelijke erfenis van de Verlichting instemmend accepteerde, 

terwijl hij de revolutionaire erfenis blijvend afwees”.
19

 

Ruim een eeuw later, in de jaren zeventig van de twintigste eeuw, was niet de 

staat de ultieme terrorist, maar richtten bepaalde terroristische groepen zich juist tégen de 

staat. Maar ook deze terroristen waren bereid om door middel van geweld politieke 

doelen te bereiken. Begin jaren zeventig bezigde een Nederlande politicus voor het eerst 

de term ‘terreur’ in een politiek beleidsplan. Dit deed minister-president Biesheuvel in de 

zgn. ‘Terreurbrief’(1973). De Nederlandse regering stelde in dit schrijven een definitie op 

van terroristische verschijnselen. Deze Terreurbrief vormde een beleidsstuk waarin een 

gerichte aanpak van terrorisme in Nederland werd beschreven, omdat “verschijnselen van 

terroristische aard, zoals deze zich hier te land reeds hebben voorgedaan” zich zouden 

kunnen herhalen. Daarom achtte de regering “een krachtige bestrijding van dergelijke 

verschijnselen geboden”.
20

 Echter, de contraterroristische maatregelen mochten niet een 

dusdanige vorm aannemen “dat het open karakter van onze samenleving schade zou 

kunnen worden berokkend”.
21

 Begin jaren zeventig wilde men in politiek en in de 

juristerij daarom nog niet echt weten van speciale terrorismewetgeving. Het verbieden 

van organisaties was taboe en zoiets als een algemene legitimiteitsplicht was onbespreek-

baar.
22

 

Aanleiding van de Terreurbrief vormden de gijzeling van de Israëlische sporters 

in München in 1972, maar ook de bezetting van de Indonesische ambassade in 1970, de 

bomaanslagen op de Nederlandse Gasunie in Ommen en Ravenstein door een El Fatah-

                                                 
18

 Peter de Bruyn, ‘Toen was terreur nog heel gewoon’, NRC Handelsblad (14-07-2006). 
19

 Roel Kuiper, ‘Tot voorbeeld zult gij blijven’. Mr. G. Groen van Prinsterer (1801-1876) (Amsterdam 
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commando begin februari 1972, en twee bomaanslagen door de Rode Jeugd op een hotel 

in Utrecht en een bank in Rotterdam in november van datzelfde jaar. Naar aanleiding van 

de gijzeling in München bleek uit onderzoek van de werkgroep ‘Analyse Terroristische 

Acties’ (WATA) dat Nederland rekening moest houden met gijzelingen, ontvoeringen, 

kapingen en eventuele bezettingen. Dit waren vier vormen van terrorisme die het 

gezamenlijke kenmerk deelden dat burgers betrokken konden raken bij terroristische 

acties.
23

 Terrrorisme werd dus ook voor de Nederlandse burger als bedreiging 

beschouwd.  

De WATA was een subgroep van de Ambtelijke Stuurgroep Terroristische Acties 

(ASTA). De ASTA was in september 1972 in het leven geroepen naar aanleiding van de 

aanslagen eerder dat jaar. Initiatiefnemers waren Biesheuvel, Van Agt en de minister van 

Binnenlandse Zaken W.J. Geertsema en minister van Defensie H.J. de Koster. De ASTA 

hield zich bezig met het uitwerken van uitgangspunten en maatregelen van de overheid 

inzake het contraterroristische beleid. Leden van de ASTA waren ambtenaren van de 

Directie Politie, Openbare Orde en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie, 

Binnenlandse Zaken en Defensie. Ook was het hoofd van de BVD lid van de ASTA, 

alsmede de commandant van de Marechaussee en van het Korps Mariniers, een 

raadsadviseur van de minister-president, de Algemeen Inspecteur van de Rijkspolitie en 

de voorzitters van onder andere de subwerkgroep WATA.
24

 

Vaag bleef Biesheuvels omschrijving van ‘terroristische verschijnselen’ nog wel. 

Toen hem naar het onderscheid werd gevraagd tussen ‘verschijnselen van terroristische 

aard’, ‘terroristische actie’, ‘terreuracties’ en ‘terreurdaden’, antwoordde hij namelijk:  

“Evenmin als de commissie hecht de Regering aan een streng onderscheid tussen verschijnselen 

van terroristische aard, waarvan sprake is in de tweede alinea van de brief van de Minister-

President, terroristische daden of terreuracties en terreurdaden. Zo men wil is het eerste begrip het 

ruimste, het laatste het engste.”
25

  

Biesheuvels antwoord laat veel duidelijkheid te wensen over. Hij doet voorkomen of het 

niet ter zake zou doen om terrorisme als verschijnsel nauwkeurig af te bakenen. Dat is 

overigens logisch gezien het feit dat het gebruik van het begrip ‘terrorisme’ onderwerp 
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was van stevig politiek debat. De voorzichtigheid waarmee de regering wilde optreden, 

werd hierdoor zichtbaar. Tot een uitgebreidere formulering kwam het vooralsnog niet. In 

het jaarverslag van het Openbaar Ministerie (OM) werd – twee jaar later (1975) – wel een 

poging gedaan tot een uitvoerigere omschrijving:  

“Het is niet eenvoudig om een scherpe omschrijving te geven van het terrorisme. De een noemt 

iemand terrorist, terwijl een ander hem een vrijheidsstrijder noemt. Toch zijn wel enige 

karakteristieken te noemen. Taalkundig is de terrorist iemand die een ander in een psychische 

toestand van grote angst brengt. Veelal gebeurt dat door het uitoefenen van grof geweld of door 

bedreiging daarmee. Politieke terreur gaat dan ook bijna steeds gepaard met moord of ander 

geweld tegen persoon of goed, teneinde daarmee politieke beslissingen van de Regering af te 

dwingen. Een verdere karaktertrek is dat de terrorist bereid is om zonder enig onderscheid 

willekeurige personen – mannen, vrouwen of kinderen – die hij in zijn macht heeft, te doden. 

Iedere burger kan potentieel slachtoffer zijn. Vandaar de grote angst die algemeen ontstaat, als 

zich vormen van terrorisme in een land voordoen. Tenslotte kan nog als kenmerk worden 

genoemd het veelal onvoorspelbare van de actie.”
26

 

Het OM verwart in deze enigszins onhandig geformuleerde definitie echter het doel van 

de terrorist met het middel. Het ‘is-gelijk-teken’ tussen terrorist en vrijheidsstrijder is hier 

niet op zijn plaats. Het doel van de terrorist is het wijzigen van een bepaald politiek 

beleid, maar daarmee is hij geen vrijheidsstrijder. Het middel van de terrorist is geweld 

waarmee hij angst wil opwekken en waarmee hij tracht beleidsmakers te manipuleren om 

politieke wijzigingen te realiseren. De terrorist heeft niet de bedoeling, zoals dat wel 

geldt voor een vrijheidsstrijder, “om op illegale wijze zijn zich onder vreemde 

heerschappij bevindende land te bevrijden”.
27

 

Historicus Paul Abels schrijft dat de politieke en maatschappelijke aandacht voor 

terrorisme begin jaren tachtig wegebde. Hij illustreert dit door het feit op te voeren dat de 

Vaste Kamercommissie voor Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten niet één keer over 

terrorisme debatteerde.28 In januari 1987 debatteerde de Tweede Kamer over terrorisme 

naar aanleiding van de gewelddadige krakersacties en ontruiming van het krakerspand de 

Mariënburcht in Nijmegen. Diezelfde dag vond ook het ‘Makro-overleg’ plaats tussen 
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minister van Justitie en Binnenlandse Zaken Korthals Altes en de vaste commissies voor 

Justitie, politie en voor Binnenlandse Zaken naar aanleiding van de recente brand van de 

Makro in Nuth. Minister Van den Broek sprak van ‘terreur’ in verband met de Makro-

branden en minster Korthals Altes van een “ernstige vorm van terrorisme”.
29

 Toen er 

kritiek kwam van enkele parlementaire fracties op het gebruik van de term ‘terrorisme’, 

er was immers geen dode gevallen, antwoordde Korthals Altes – en verwierp daarmee de 

kritiek: “Het is goed om de zaken bij hun naam te noemen”.
30

 In een volgend 

commissieoverleg sprak Korthals Altes van terrorisme als: “the use, by a cohesive group 

of persons of violence of warfare to effect political aims”.
31

  

Opvallend is dat Korthals Altes niet meer spreekt over dodelijke slachtoffers. Een 

zeer ernstige mate van geweld vormt de kern van zijn definitie. In die zin is het 

begrijpelijk dat hij de Makro-branden voorzag van het label ‘terrorisme’. Korthals Altes 

ontleende zijn definitie van terrorisme aan de gesprekken die hij tijdens het Trevi-overleg 

had gevoerd. Dit Trevi-overleg was in 1975 opgericht door de Raad van Ministers in 

Rome. Deelnemers waren de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de 

toenmalige EU-lidstaten. Uit dit overleg kwam een actieprogramma voort met het oog op 

het versterken van de politiesamenwerking en de strijd tegen terrorisme en andere 

vormen van georganiseerde misdaad. Korthals Altes maakte gebruik van de Trevi-

defnitie en gaf er daarmee blijk van dat hij de gebeurtenissen eind jaren tachtig hoog 

opnam.  

 

Voor politici, maar ook voor wetenschappers bestaat er geen eenduidige definitie van 

‘terrorisme’, omdat het terrorisme geen puur wetenschappelijk verschijnsel is. De 

definitie verandert per tijd en plaats en hangt af van het perspectief van de 

wetenschapper. In het Nederlandse, wetenschappelijke debat bestaan verschillende 

definities naast elkaar. De definitie van politicoloog A.P. Schmidt is welbekend. Hij 

schreef een degelijk handboek over politiek terrorisme en verklaart het verschijnsel 

‘terrorisme’ daarin als volgt: 

                                                 
29
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“Terrorisme is een angstaanjagende methode van herhaalde gewelddadige actie, die wordt 

toegepast door semi-clandestiene, individuele, groeps- of staatsactoren, om sterk persoonlijke, 

criminele of politieke redenen, waarbij – in tegenstelling tot moordaanslagen – de direct 

doelwitten van geweld niet de hoofddoelwitten zijn. De directe menselijke slachtoffers zijn in het 

algemeen per toeval uitgekozen (opportuniteitsdoelwitten) of duidelijk geselecteerd uit een 

populatie (representatieve of symbolische doelwitten) en dienen als overbrengers van een 

boodschap. Dreigings- en op geweld gebaseerde communicatieprocessen tussen terrorist(ische) 

(organisatie), (in gevaar gebrachte) slachtoffers, en de hoofddoelwitten worden gebruikt om het 

hoofddoelwit (toeschouwers) te manipuleren, en het te veranderen in een doelwit van terreur, een 

doelwit van eisen of een doelwit van aandacht, afhankelijk van het feit of gestreefd wordt naar 

intimidatie, dwang of propaganda.”
32

 

Schmidt, en later ook criminoloog en hoogleraar Cyrille Fijnaut33, leggen de nadruk op 

de het gegeven dat de slachtoffers en de doelwitten, slechts middel zijn in de strategie van 

de terroristen om een bepaald doel te bereiken. Terroristen gebruiken manipulatie, dwang 

of propaganda om hun wensen te bewerkstelligen via deze symbolische slachtoffers.  

In tegenstelling tot Schmidt noemt historicus en Clingendael-medewerker C.J. 

Visser terrorisme vooral en politiek-militaire strategie of tactiek, die zou zijn ontstaan uit 

gebrek aan invloed en potentieel geweld als middel gebruikt om haar doelen te 

bereiken.
34

 Vissers definitie luidt:  

“Terrorisme is dan een politiek-militaire strategie of tactiek, geboren uit armoede, wegens gebrek 

aan militair potentieel en politieke invloed. Het is de meest rudimentaire, minst kostbare vorm van 

georganiseerd politiek geweld. (…) Het is de strategie of tactiek van een semi-clandestien 

georganiseerde groep, die bij de strijd tegen de gevestigde autoriteit ter bevordering van haar 

politieke idealen heeft besloten tot het aanwenden van geweld als voornaamste middel van 

overreding.”
35

  

Opvallend is dat een ‘terroristische daad’ volgens Visser een nuchter, technisch 

uitvloeisel is van het gebrek aan invloed van de terrorist(ische groep) ten aanzien van het 

politieke bestel. Visser spreekt niet van het illegale of criminele aspect van het 
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terrorisme. Bestuurskundige E.R. Muller noemt dit wel, maar spreekt dan ook vanuit een 

ander perspectief over ‘terreurincidenten’. Hij stelt: 

“Van een terreurincident is sprake indien ten gevolge van een (dreigende) politiek, crimineel of 

persoonlijk gemotiveerde gewelddadige actie die gericht is op andere doelwitten dan de 

hoofddoelwitten, een (dreigende) directe of indirecte aantasting van het functioneren van een 

sociaal systeem ontstaat, waarbij onder hoge tijdsdruk en in grote onzekerheid beslissingen 

genomen moeten worden.”
36

  

Muller gaat niet in op de motieven van de terroristen, maar betrekt de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid in de definitie. Voor het bestuur – hetzij nationale of lokale 

overheid, hetzij de directie van een bedrijf – is een terroristische daad altijd erg 

gecompliceerd, juist vanwege de onzekerheid en het onverwachte moment van de 

terroristische daad. 

Historicus en hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme Bob de Graaff noemt 

naast geweld en ‘symbolische doelwitten’ communicatie als belangrijk middel, die een 

terrorist inzet om tot zijn doel te komen. In De Graaffs optiek willen terroristen via een 

gewelddadige actie een niet mis te verstane boodschap duidelijk maken. De media 

publiceren de communiqués van terroristen en vormen daardoor een essentieel middel in 

de tactiek van de terroristen: 

“Terroristisch geweld is een manier van communiceren en kan niet bestaan zonder woorden. (…) 

Terroristen schrijven communiqués waarin ze hun daden rechtvaardigen of aankondigen. (…) 

Terrorisme beoogt namelijk een niet mis te verstane boodschap te zijn. (…) Terrorisme is: een 

gewelddadige manier van een minderheidsgroepering of individu om een onderwerp op de 

politieke agenda te krijgen, te houden of te prioriteren.”
37

 

De wisselwerking tussen terrorist en samenleving geeft De Graaff hiermee op 

scherpzinnige wijze terecht aan. Onderzoekers en historici Isabelle Duyvesteyn en 

Beatrice de Graaf wijzen onder andere op de wisselwerking tussen terrorist en 

staatsmacht en de rationaliteit van terrorisme. Zij onderscheiden drie aspecten binnen het 

terrorisme: de actie is in eerste instantie gericht tegen een staat die beschuldigd wordt van 

onjuiste of onrechtvaardige machtsuitoefening, de actie is politiek gemotiveerd en is vaak 

geënt op een politieke ideologie. Zij stellen: 
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“Het is in essentie rationeel, is inherent verbonden met de opkomst en uitoefening van staatsmacht 

en behelst gebruik van geweld om politieke verandering te bewerkstelligen.”
38

  

Duyvesteyn en De Graaf maken hiermee een belangrijke opmerking. Voor een terrorist is 

zijn daad inderdaad zeer rationeel: hij ziet zijn doel als goed, als waarheid, waardoor hij 

zijn terroristische daad als gerechtvaardigd beschouwt.  

 

Uit alle voorgaande definities zijn de verschillende bouwstenen (doel, middel, strategie) 

van ‘terrorisme’ als verschijnsel te bepalen. In het kader van dit onderzoek wil ik 

‘terrorisme’ daarom als volgt formuleren:  

Een terrorist is iemand die vanuit een bepaalde ideologie door middel van geweld een politiek doel 

wil bereiken. Zijn strategie is om via (im)materiële schade, angst, manipulatie en communicatie 

zijn in zijn ogen rationele doelen te realiseren. Slachtoffers van deze strijdmethode zijn 

symbolisch en vormen een instrumenteel doelwit van geweld. Dodelijke slachtoffers neemt de 

terrorist op de koop toe, hoewel dat niet zijn doel hoeft te zijn.  

  

2.2 RaRa: terrorisme? 

Een belangrijke vraag voor mijn onderzoek is of de RaRa terroristisch genoemd kan 

worden. Politici, BVD en media hebben deze vraag verschillend beantwoord. De RaRa 

was absoluut gewelddadig. Door middel van geweld wilde de RaRa politieke doelen 

bewerkstelligen: in eerste instantie het stoppen van Nederlandse steun aan het 

Apartheidsregime in Zuid-Afrika en later het wijzigen van het vreemdelingenbeleid van 

de Nederlandse regering. Zo waren de brandstichtingen op Shell en Makro-vestigingen 

tussen 1985 en 1987 gericht tegen de Steenkolen Handelsvereniging (SHV), omdat de 

SHV en Shell bleef investeren in bedrijven in Zuid-Afrika. De RaRa meende dat zij op 

die manier het Apartheidsregime in Zuid-Afrika (indirect) financierden. De aanslag op 

het woonhuis van staatssecretaris van Justitie mr. A. Kosto in Grootschermer in de nacht 

van 12 op 13 november 1991 was specifiek gericht op het vreemdelingenbeleid, 

waarvoor Kosto direct verantwoordelijke bewindsman was.  

Hoewel de RaRa geen menselijke slachtoffers wilde maken, schuwde zij dit risico 

niet. Omdat er geen dodelijke slachtoffers vielen, gebruikte de BVD consequent de term 
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‘politiek gewelddadig activisme’ voor de RaRa.
39

 Onderzoeksjournalist Siem 

Eikelenboom schaart zich achter de BVD en beschouwt de acties van de RaRa als 

“gewelddadig, politiek activisme”.40 Hij schiet echter te kort als het gaat om de motivatie 

van dit ‘etiket’.  

Politici als Korthals Altes en Van den Broek beschouwden de RaRa-acties wel als 

terroristisch vanwege het zeer gewelddadige karakter en de grote immateriële schade die 

op professionele
41

 wijze werd toegebracht. Ook de media schuwden de term ‘terrorisme’ 

niet. In de hoofdstukken vier en vijf zal ik hier voorbeelden van geven.  

In een publicatie van het Centrum voor Vredesvraagstukken, die direct na 

bomaanslagen op het huis van Kosto en het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

verscheen, schreven polemologen en onderzoekers Léon Wecke en Fred Wester dat zij de 

activiteiten van de RaRa ook als terroristisch beschouwden. Zij concludeerden:  

“Naar onze opvatting hebben de aanslagen van RARA, hoewel geenszins direct tegen personen 

gericht, toch een zodanig fysieke gewelddadigheid en was bovendien de aanslag op het huis van 

Kosto wel direct op een schrikervaring van de persoon Kosto gericht, dat we in dit geval van een 

‘mild’ soort terrorisme spreken.”
42

  

Het was de zeer fysieke gewelddadigheid waardoor Wecke en Wester de RaRa als 

terroristisch beschouwden. Dat geweldsuitbarsting tegen een persoon, hoewel ontkent 

door RaRa zelf, viel inderdaad op. RaRa stelde evenwel in het communiqué naar 

aanleiding van de bomaanslag:  

“Het gaat er niet om Kosto zijn portefeuille aan de wilgen te laten hangen, en als boetedoening een 

illegaal op zolder te laten nemen. (Nee…,) het is het beleid dat mensen afschrijft, uitsluit en 

ontmenselijkt, dat wij willen aanwijzen en brandmerken. Daarom zijn wij op bezoek geweest bij 

(…) de direct politiek verantwoordelijken. Die (…) hebben wij – een moment – deelgenoot willen 

maken van de ervaring van vernedering. Daartoe hebben wij hem thuis opgezocht, zijn have en 

goed mishandeld en zijn privacy met voeten getreden. Hij is als het ware uitgezet, zij het maar 

voor één nacht.”
43 
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Kosto meende echter dat de RaRa zelf niet had gerekend op zo’n grote uitwerking, omdat 

ze in hun communique spraken van een ‘schuurtje’ die zou zijn opgeblazen, terwijl het 

het hele huis betrof:  

“Maar het was een zeer hevige bom. Dat hadden ze niet verwacht, denk ik. De claimbrief die ze 

hadden uitgedaan beschreef ‘een schuurtje in Grootschermer’, maar het was het woonhuis. En wij 

zouden, als we niet gewaarschuwd waren, zeker zwaar letsel hebben gehad, want wij sliepen een 

verdieping hoger en vlak onder ons raam was die bom geplaatst. Om een klein beeld te geven van 

de situatie: de planken van de vloer, daarvan stonden de spijkers nog op een puntje op de vloer. 

Een geweldige druk. Ons bed stond in de badkamer. Het was zeker een aanslag met letsel 

geweest.”
44

 

Voor Wecke en Wester was dit geweld niet. Politiek geweld als verschijnsel binnen de 

Nederlandse grenzen is dat echter niet. Het is dan ook zeer opmerkelijk dat Wecke en 

Wester meenden dat: “…bomaanslagen horen niet tot de Nederlands politieke folklore”.
45

 

Dit is niet alleen een ironisch understatement, het is ook volledig onjuist. In Nederland 

waren al voor de jaren tachtig wel degelijke militante, politieke groeperingen aanwezig 

geweest. Onder andere de Rode Jeugd had in de jaren zeventig verschillende 

bomaanslagen gepleegd. Nederland was dus wel bekend met politiek geweld. Wecke 

heeft later echter opgemerkt dat hun onderzoek naar de RaRa wellicht te gehaast en 

onbezonnen is geschreven.
46

 Wel viel de professionaliteit op waarmee de bomaanslagen 

en brandstichtingen door RaRa waren georganiseerd. 

De verschillende slachtoffers van de RaRa-daden beschouwden de RaRa ook als 

‘terroristisch’. Oud-eigenaar van de Steenkolen Handelsvereniging (SHV) en indertijd 

eigenaar van de Makro, Paul Fentener van Vlissingen, sprak van de “terreurorganisatie 

RaRa” in zijn bedrijfsmemoires.
47

 Fentener van Vlissingen was verontwaardigd over de 

gewelddadige wijze waarop de RaRa trachtte te realiseren dat de SHV zich zou 

terugtrekken uit Zuid-Afrika en de immense schade die dit met zich mee bracht.  

Oud-staatssecretaris Kosto gaf in een recent interview aan dat hij de daden van 

RaRa beschouwt als ‘terroristisch’ vanwege hun manier van optreden, niet zozeer 

vanwege de schade aan zijn woonhuis of de aantasting van zijn persoonlijke integriteit:  
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“…‘terreur’ is natuurlijk een poging om zoveel schrik te veroorzaken dat handelingen die verricht 

zouden moeten worden, achterwege blijven. Dat is een heel grof patroon. (…) De bedoeling is 

dan, dat de handeling die men verwacht, dat die niet zal plaatsvinden. Of als men de terreur 

uitoefent die handeling zal worden stil gelegd; dat die stopt. (…) dat men met middelen die niet 

democratisch zijn, een beleid willen afdwingen, of een beleidswijziging willen afdwingen. Wat ik 

nu gezegd heb, is een heel mooie definitie van terrorisme. (…) Het gaat om een groep of zelfs 

enkelingen, die iets willen afdwingen door hun gedrag.”
48

  

Kosto noemde de aanslag op zijn huis letterlijk ‘terreur’, vanwege de combinatie van het 

veroorzaken van schrik en dwang om een bepaald politiek doel te bereiken. In zijn geval 

was dat de RaRa wilde dat het vreemdelingenbeleid van Justitie gewijzigd werd.  

 

Hoewel de slachtoffers van de RaRa-acties en politici als Fentener van Vlissingen, Kosto 

en Korthals Altes de RaRa als ‘terroristisch’ bestempelden, kan ik dat niet zo stellen. Als 

ik de RaRa naast mijn werkdefinitie leg, blijkt namelijk dat de RaRa niet zuiver 

terroristisch was. De RaRa functioneerde vanuit een bepaalde ideologie en beoogde 

middels gewelddadige acties politieke doelen te realiseren en door materiële schade en 

communicatie aandacht te krijgen voor haar zaak. Toch was het geenszins RaRa’s 

bedoeling dodelijke slachtoffers te maken. De RaRa stichtte niet voor niets ’s nachts 

branden in de Makro- en Shellfilialen en kondigde bomaanslagen van tevoren aan. Het 

niet uit zijn op dodelijke slachtoffers onderscheidt de RaRa-acties inderdaad van een 

‘zuiver’ terroristische daad, hoewel de acties soms wel een fatale afloop afloop hadden 

kunnen hebben. In die zin valt er voor de benaming ‘gewelddadig, politiek activisme’ 

voor de RaRa-acties door BVD en politie wel wat te zeggen. De beoordeling 

‘terroristisch’ door Kosto als slachtoffer en genoemde politici zal mede bepaald zijn door 

de omvang van de toegebrachte schade. 

 

2.3 Contraterrorisme 

Onder contraterrorisme versta ik in mijn onderzoek het beleid van Justitie, BVD en 

politie tegen het politieke geweld van de RaRa. Het contraterroristische beleid van deze 

actoren kende verschillende perspectieven. Elke actor had een eigen plaats binnen dit 

beleid. “Een daadwerkelijke aanpak van terreuracties is een vorm van misdaadbestrijding 
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en als zodanig een politietaak,” meende Biesheuvel.
49

 Het gezag van deze 

terreurbestrijding legde hij vervolgens bij Justitie. Zowel Justitie als politie en BVD 

hadden – en hebben – allen een verschillende positie binnen de democratische rechtsorde.  

Omdat terrorisme werd gezien als bedreiging van deze rechtsorde, werd het 

contraterroristische beleid een landelijke verantwoordelijkheid. De politie kwam in actie 

op rechtelijke gronden. De BVD hield zich bezig met bedreigingen van de rechtsorde, 

vaak als er nog geen juridische gronden waren. Justitie vervolgde en berechtte via het 

Openbaar Ministerie, eveneens op juridische gronden. Het ministerie van Binnenlandse 

Zaken was verantwoordelijk voor het voorkomen van en ingrijpen tijdens terroristische 

acties. De nauwe samenwerking tussen politie, BVD en politiek was – en is – 

dientengevolge noodzakelijk voor een succesvolle bestrijding, maar was niet altijd in de 

meest optimale vorm aanwezig in de jaren waarin RaRa actief was.  

Begin jaren zeventig trad echter alleen de politie op bij terroristische acties. De 

politie had als doel de openbare orde te handhaven en trad dientengevolge ook op in het 

kader van misdaadbestrijding, waaronder de terrorismebestrijding viel. Tijdens de 

gijzeling van de Indonesische ambassade in Wassenaar op 31 augustus 1970 werd de 

politie voor het eerst betrokken bij de bestrijding van deze terroristische actie.  

De rol van de politie binnen de bestrijding van terroristische acties is cruciaal. Op 

het moment van de terrroristische actie is het politieoptreden het meest direct, zichtbaar 

en tastbaar.
50

 Binnen de politie hield onder andere de Politie Inlichtingendienst (PID), 

opgericht in 1919 en na 1993 verandert in Regionale Inlichtingendienst (RID) zich bezig 

met terrorismebestrijding. De PID was een inlichtingendienst die werkzaam was bij de 

gemeentepolitie voor de BVD. De politie werd vanaf 1973 bijgestaan door de Bijzondere 

Bijstandseenheden (BBE). De BBE bestond uit scherpschutters en mariniers die getraind 

waren in het optreden bij gijzelingen.  

Het ministerie van Justitie zorgde voor opsporingsbijstand in de vorm van de 

Centrale Recherche Informatiedienst (CRI), opgericht in 1972.
51

 In 1976 werd het 
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Landelijk Bijstandsteam Terrorismebestrijding (LBT) opgericht binnen de CRI, waarvan 

procureur-generaal baron Van der Feltz hoofd werd. In 1981 ging de LBT op in de 

bredere Bijzondere Zaken Centrale (BZC). Met de BZC werd duidelijk dat 

terrorismebestrijding niet alleen een taak van de politie was. Het contraterroristsiche 

beleid werd een geïntegreerde aanpak van zowel bestrijding als het voorkomen van 

terroristische acties. Ook werd een speciale Landelijk Officier van Justitie voor 

terrorismebestrijding ingesteld. In het najaar van 1986 werd een speciaal observatieteam 

van de CRI aangesteld die politiek activisten in de gaten moest houden. 

Het contraterroristische beleid in de jaren zeventig was met name gericht op 

terughoudendheid: geen overhaast grootsopgezet handelen. Er werd gezocht naar een 

geweldloze oplossing zolang daar ruimte voor was.
52

 Door onder andere Klerks werd dit 

beleid als ‘soft’ beschouwd. Hij reflecteerde op de aanpak van de politie en het leger naar 

aanleiding van de kaping van de trein in Wijster door enkele Vrije Zuidmolukse jongeren 

(2-14 december 1975) en op de bezetting en gijzeling van 41 personen in het 

Indonesische consulaat te Amsterdam (4-19 december 1975). Klerks sprak in dat kader 

van ‘Dutch approach’: het hanteren van “de tactiek van eruit krijgen door tijd rekken en 

praten”.
53

 Een van de directe gevolgen van de gijzelingen was dat het ministerie van 

Binnenlandse Zaken bestaande politiekorpsen versterkte met speciale afdelingen die zich 

in het bijzonder bezighielden met de Molukkers. Tot midden jaren tachtig bleek de ‘low-

profile’ benadering van het zoeken naar een geweldloze oplossing te werken.  

De komst van de RaRa bracht daar echter verandering in.
54

 Na de Makro-branden 

werd besloten over te gaan op een meer geïntegreerde aanpak van terrorismebestrijding. 

In januari 1987 werd het Landelijk Coördinatie Team (LCT) opgericht als aparte afdeling 

binnen het BZC. Het LCT bestond uit Amsterdamse rechercheurs; mensen van de BZC; 

leden van observatieteams en PID’ers uit heel Nederland. De LCT hield zich speciaal 

bezig met de bestrijding van de RaRa. De LCT ging in oktober 1987 op in het 

Coördinerend Project Team (CPT), omdat het LCT een grote belasting vormde voor de 
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BZC. Het CPT werde in oktober 1989 opgeheven. Na de bomaanslag op het huis van 

staatssecretaris Aad Kosto werd een vervolg van de LCT opgericht: LCT-2.
55

 

Binnen het het contraterroristische beleid speelde de BVD vanaf de jaren zeventig 

een rol. Vóór de jaren zeventig was de taak van de BVD met name het internationale en 

nationale communisme en de bedreiging daarvan voor de samenleving.
56

 Deze 

traditionele invalshoek van de dienst kwam onder druk te staan toen Nederland, en dus 

ook de BVD, te maken kreeg met terrorisme en gewelddadige politiek activisme, 

verschijnselen die eigenlijk niets met het communisme te maken hadden. De aandacht 

verschoof naar deze acties en hoe deze voorkomen konden worden. Behalve dat dit een 

taak werd voor politie en Justitie, nam ook de BVD zich hiermee bezighouden. 

Opsporing en vervolging van strafbare feiten, politiek gemotiveerd of niet, waren de 

bevoegdheden van politie en Justitie. De BVD kon daaraan bijdragen door middel van het 

inwinnen van inlichtingen in het ‘voorveld’ van de opsporing. In de jaren tachtig 

beschikte de BVD vooral over bevoegdheden als huiszoeking, observatie, het bevel tot 

uitlevering van voorwerpen en het afluisteren en opnemen van telefoongesprekken mits 

er vermoedelijk een verdachte aan deelnam. De BVD kon gegevens opvragen en 

telefoongesprekken afluisteren, maar moest daar wel toestemming voor krijgen van de 

minster-president en de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. In 1985 richtte de 

BVD een aparte antiterrorismeafdeling op.
57

 

In 1988 trad de Wet Persoonsregistraties (WPR) in werking, die de regels 

vaststelde voor de omgang met persoongegegevens, alsmede de Wet op de Inlichtingen- 

en Veiligheidsdiensten geformuleerd. Daarmee was vanaf dat moment ook bij wet 

vastgelegd dat de BVD niet bepaalde dreigingen als uitgangspunt voor zijn activiteiten 

diende te nemen, zoals dat is gebeurd in soortgelijke wetgeving in andere landen, maar 

“de bescherming van voor staat en samenleving vitale belangen: de democratische 

rechtsorde, de veiligheid van de staat, de instandhouding van het maatschappelijk leven 

en andere gewichtige belangen van de staat”. De BVD hield zich bezig met het 

verzamelen van gegevens omtrent personen die hier een potentieel gevaar voor vormde. 
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De BVD deed veiligheidsonderzoeken en beveiligde gegevens die geheimgehouden 

moeten worden vanuit het oogpunt van staatsbelangen.
58

  

Deze taken zijn samen te vatten in de trits waarschuwen, informeren en adviseren. 

Vervolgens is het aan de verantwoordelijke autoriteiten om op basis van de door de BVD 

uitgebrachte adviezen maatregelen te treffen die zij noodzakelijk achten.  

De minister van Binnenlandse Zaken is uiteindelijk politiek verantwoordelijk. “Richting, omvang 

en diepgang van de activiteiten van de Dienst worden door de minister vastgesteld. Politieke 

sturing vindt in breder verband plaats in de Ministeriële Commissie voor de Inlichtingen en 

Veiligheidsdiensten (MICIV)”, 

aldus de vaste commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in een verslag over 

haar werkzaamheden.
59

 Hoewel BVD en het Ministerie van Jusititie een gemeenschap-

pelijk doel voor ogen hadden, leidde de samenwerking vaak tot botsingen. Oud-BVD’er 

Dick Engelen beschrijft in zijn recente studie Frontdienst over deze fricties. Justitie 

richtte zich op de opsporing, terwijl de BVD zich vasthield aan bronbescherming. “De 

spanning tussen bronbescherming en opsporingsbelang zou in de jaren zeventig een 

steeds terugkerend thema blijven in de verhouding tussen Justitie en BVD”, schrijft 

Engelen.
60

 Een ander problematisch element tussen Justitie en de BVD was de 

“competentiestrijd” tussen BZC en BVD, een strijd om het inwinnen van inlichtingen, 

aldus Cyrille Fijnaut, politicoloog.
61

 Ook Buro Jansen & Janssen, een onderzoeksbureau 

dat zich bezighoudt met politie- en inlichtingendiensten, sprak over deze complicerende 

factor in het boek De regenjassendemokratie.
62

 Dat maakte de taak van de BZC meteen 

ook erg ingewikkeld, omdat zij tegelijk inlichtingendienst was en uitvoerend team.Oud 

BVD’er Frits Hoekstra wees ook op de verschillen tussen politie en BVD. De BVD heeft 

geen opsporingsbevoegdheid. Door het ontbreken van deze bevoegheid hadden de BVD 

en Justitie elkaar nodig, omdat de spionageresultaten vervolgens justitieel afgehandeld 

dienden te worden. Het uitvoerende werk van de BVD werd niet beperkt door 
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regelgeving, zoals dat wel het geval was bij de politie. Dat betekende dat slechts “het 

vermoeden dat een persoon of organisatie een gevaar zou kunnen betekenen voor de 

staatsveiligheid, democratische rechtsorde of andere gewichtige belangen van de staat”63 

voldoende was om onderwerp van aandacht te worden voor de BVD.
64

 

Toen in november 1982 het eerste kabinet van mininster-president Ruud Lubbers 

aantrad en Korthals Altes minister van Justitie werd, nam de politieke aandacht voor 

criminaliteit toe. Justitie nam ingrijpende politieke maatregelen om te komen tot 

efficiëntere criminaliteitsbestrijding. Zo werd in 1983 werd via de Commissie Roethof 

aangedrongen op een bredere taakopvatting ten aanzien van de bestrijding van 

criminaliteit. In 1985 werd daarnaast naar aanleiding van een motie van Ed Nijpels de 

nota Samenleving en Criminaliteit tot stand gebracht. Daarin werd aangegeven dat er een 

beleidsplan moest komen voor versterking van normbesef en sociale controle, 

intensivering van misdaadpreventie en verdere verbetering van opsporing, vervolging en 

tenuitvoerlegging van straffen. Bestuurlijke preventie en meer (politie-)controle moest 

kleine criminaliteit voorkomen. Daarnaast werd wat betreft de aanpak van zwaardere 

vormen van criminaliteit het accent gelegd op geloofwaardig, consistent en consequent 

toegepast strafrecht. Voor terrorismebestrijding was begin jaren tachtig de aandacht 

echter afgenomen. 

De Tweede Kamer, media en maatschappij ontwikkelden mede door de plannen 

met betrekking tot de criminaliteitsbestrijding hoge verwachtingen van Justitie. De 

overheid had zich immers een voorhoederol toebedeeld in het oplossen of verminderen 

van maatschappelijke problemen. Daardoor kon het ministerie van Justitie ook politiek 

afgerekend worden op deze rol.  

Bijkomend gevolg was dat de politiek ‘mediagevoeliger’ werd.
65

 Media zouden 

zelfs cruciaal zijn als het ging om beoordeling van de justitiële activiteiten op dit vlak, 

aldus juriste en publiciste Joyce Hes. Dat zou de nuance weghalen uit nieuws en 

oppervlakkigheid uitwerken. “Journalisten creëren nieuws”, aldus Kosto in haar boek, 
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“kinderen en criminaliteit, daar tippelen ze op”.
66

 Kosto’s enigszins cynische opmerking 

heeft echter ook een “pot-verwijt-de-ketel-gehalte” in zich, want in het politieke 

krachtenveld gebruiken politici soms toch ook gretige journalisten om publiciteit te 

vergaren.
67

 

Midden jaren tachtig werd Nederland opnieuw geconfronteerd met politiek 

geweld. Naar aanleiding van de acties van de RaRa werden de politieke beleidsmakers 

door de media verweten dat er geen afdoend contraterroristisch beleid was.
68

 Dit had 

mede te maken met het feit dat de er geen duidelijkheid was over de hantering vna de 

begrippen ‘terrorisme’ en ‘politiek gewelddadig activisme’. Vanaf het midden van de 

jaren tachtig was er dan ook een hernieuwd debat zichtbaar over terrorismebestrijding en 

de typering van acties als de brandstichtingen van de RaRa op verschillende Shell-

vestigingen. In hoofdstukken vier en vijf zal ik in gaan op de acties van RaRa en de 

reacties van de overheid aangaande het contraterroristische beleid. 
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Hoofdstuk 3: RaRa tijdens de ‘lange jaren tachtig’ 

 

3.1 De ‘lange jaren tachtig’ 

De ‘lange jaren tachtig’ (1985-1993) zijn de jaren waarin de RaRa zich manifesteerde. 

Het politieke geweld van de RaRa was geen compleet nieuw verschijnsel voor 

Nederland. Zoals in voorgaande hoofdstukken te lezen is, hadden inmiddels onder andere 

acties van de Vrije Molukse Jongeren en de RAF eind jaren zeventig de revue 

gepasseerd.  

De acties van de Vrije Molukse Jongeren hadden nog een doel gekend dat 

duidelijk buiten Nederland lag. In het najaar van 1977 jaar had het Duitse terrorisme 

echter zijn intrede gedaan in de Lage Landen. De door de Duitse Rote Armee Fraktion 

gegijzelde werkgeversvoorzitter Hans-Martin Schleyer werd ondergebracht in 

Scheveningen. Na een schietpartij in Den Haag bleek het RAF-lid Knut Folkerts 

betrokken en tevens in Nederland woonachtig. Bij de tweede schietpartij in Utrecht viel 

een dode, politieagent Arie Kranenburg, en een zwaargewonde. Het optreden van de RAF 

in Nederland gebeurtenis zorgde voor een veranderde houding in de publieke opinie en 

de politiek.  

De Nederlandse media leek zich te realiseren dat er “gevaarlijke misdadigers” en 

“criminelen van het zwaarst denkbare kaliber” onder hen aanwezig waren of konden zijn, 

zoals gezegd werd in een uitzending van Hier en NU in september 1977.
69

 “…de hele 

toon van de berichtgeving was veranderd. Voorheen was het terrorisme van de RAF toch 

iets uit een ander land. Nu werd de nadruk gelegd op het gevaar dat van de groep uitging 

en dat ook Nederland bedreigde”, schrijft Janneke Martens, die haar masterscriptie onder 

andere schreef over de Nederlandse receptie van media ten aanzien van de RAF in 

Nederland in de jaren zeventig.
70

  

In een interview met premier Joop den Uyl van het NOS-journaal in september 

1977 benadrukte Den Uyl juist dat er geen aanwijzingen bestonden dat het terrorisme 

vanuit Duitsland over zou slaan naar Nederland. Hij sloot toekomstige aanslagen echter 
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ook niet uit. Omdat de rechtszaak tegen Knut Folkerts in Nederland zou plaatsvinden, 

kon er sprake zijn van het binnenhalen van dreiging van nieuwe aanslagen. Den Uyl 

erkende dit: “Het handhaven van onze rechtsorde kan betekenen dat nieuwe aanslagen 

tegen deze rechtsorde plaatsvinden. Maar een samenleving kan zich niet ontrekken aan de 

plicht die rechtsregels toe te passen. Ze mag niet wijken voor terreur.”
71

  

Begin jaren tachtig kreeg Nederland opnieuw te maken met politiek geweld.
72

 

Politicoloog Frank Buijs, die promoveerde op gewelddadige en vreedzame acties tegen 

de Apartheid, meende dat de belangrijkste oorzaak voor het gewelddadige karakter van 

het activisme in de jaren tachtig het veranderde maatschappelijke klimaat was ten 

opzichte van de jaren zeventig. Hij meent dat de teruglopende economie, de toenemende 

werkloosheid, maatschappelijke verharding en sociaal-economische individualisering 

oorzaken vormden voor het gegeven dat ‘jaren zeventig-waarden’ als zelfontplooiing, 

zelfstandigheid, solidariteit en emancipatie, in de jaren tachtig op veel minder weerklank 

konden rekenen.
73

 Toch is dit geen afdoende verklaring. Tijdgeest als zodanig is moeilijk 

te meten en Buijs’ these is daardoor nogal simplistisch en weinig concreet.  

Politicoloog Ruud Koopmans schreef een studie over de golfbewegingen van het 

politieke protest in Nederland. Hij meende dat door de zwakke parlementaire basis van 

het Kabinet Van Agt I – het kabinet had slechts een meerderheid van twee zetels in de 

Tweede kamer en kende veel oppositie – geen duidelijk beleid werd gevoerd ten aanzien 

van onderwerpen als kernwapens, kernenergie en de Apartheid in Zuid-Afrika. Daarnaast 

kreeg het CDA te maken met interne strubbelingen. Zeven opposanten binnen het CDA, 

de zgn. ‘loyalisten’, lieten in hun stemgedrag een voorkeur zien voor links beleid. Het 

kabinet moest daarom voortdurend behoedzaam te werk gaan.74 “De periode 1977 tot en 

met 1982 was er dan ook een van spectaculaire groei van de bewegingsactiviteit, die tot 
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uiting kwam op een veelvoud aan terreinen en met een breed scala aan actiemiddelen”, 

schreef Koopmans over dit kabinet.
75

  

Met de komst van het Kabinet Lubbers I in 1982 luwde deze actiewind enigszins, 

omdat er op veel terreinen een concensus was bereikt tussen bewegingen en autoriteiten; 

bijvoorbeeld op het gebied van de neutronenbom en het volkshuisvestingsbeleid. De 

plaatsing van kruisraketten bleef nog wel een pijnpunt, totdat er in 1985 een besluit was 

genomen. Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig nam Koopmans een kentering weer. 

Geweld werd één van de actievormen. De gematigde activisten gingen op in bestande 

overlegorganen en allianties. Koopmans stelde: “De steeds meer geïsoleerde radicalen 

kunnen, nu zij niet meer gesteund worden door de gematigde delen van de bewegingen 

en door gevestigde alliantiepartners, straffeloos als relschoppers bestempeld worden, en 

worden steeds meer met repressie geconfronteerd.”
76

  

Dit proces moet zelfversterkend hebben gewerkt. De radicale groepen werden 

hierdoor alleen nog maar radicaler. In dat verband past de opmerking van historicus De 

Graaf. Zij gaf in haar recente studie Terroristen en hun bestrijders aan dat het mogelijk 

zou kunnen zijn dat terroristen geweld gebruiken, vanwege een mentale afstand tussen 

het eigen wereldbeeld en de persoonlijke perceptie en anderzijds dat van de staat en 

maatschappij.77 Hoewel er nog niet veel bewijs is voor deze these, is het aannemelijk te 

zeggen dat het radicale geweld van de RaRa vanaf het midden van de jaren tachtig 

inderdaad ontstaan is vanuit een andere perceptie op de wereld dan die van de overheid 

en maatschappij. De RaRa was inderdaad een geïsoleerde groep en rechtvaardigde haar 

acties aan de hand van een geheel eigen gedachtegoed. De RaRa bekritiseerde het 

internationale ‘imperialistische systeem’ en het racisme, dat de RaRa meende te 

herkennen in het Nederlandse beleid ten aanzien van Zuid-Afrika en het 

vreemdelingenbeleid van de Nederlandse overheid. In het ‘Zelfinterview’ dat in 1991 in 

het blad Konfrontatie verscheen, verantwoordde RaRa haar actie(s) als volgt:  

“De situatie op dit moment is beroerd. Het radicale en revolutionaire debat is verstomd, 

versnipperd en zonder oriëntatie. Deze situatie doet zich met name in de landen voor op het 
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noordelijk halfrond. We vinden het belangrijk een bijdrage aan de discussie te geven en een 

dialoog te hebben met die mensen die hun strijdlust nog niet zijn kwijt geraakt, ondanks het feit 

dat het einde van de geschiedenis geclaimd en het einde der ideologieën geproclameerd wordt.” 

(…) Onze praktijk is er niet zozeer op gericht deze mensen te winnen voor de revolutionaire zaak. 

Onze praktijk is een onderzoek een een strijd om het herwinnen van ideologische ruimte.”
78

  

Uit dit citaat blijkt wel dat RaRa zich afzette tegen het in haar optiek weinig radicale en 

revolutionaire klimaat in Nederland. De RaRa wilde aandacht voor haar eigen ideeen 

krijgen. In de volgende paragraaf zal ik dieper ingaan op de vraag wie de RaRa was, en 

waarvoor zij stond. In de hoofdstukken vier en vijf ga ik in op de RaRa-acties.  

 

3.2 RaRa, wie ben ik? 

Wie of wat is RaRa? Dat is een essentiële vraag in dit onderzoek, waar weinig 

onderzoekers antwoord op weten. Er is geen helderheid over de vraag uit wie RaRa 

bestond en of er één RaRa of meerdere RaRa’s bestonden. Onderzoeksjournalist 

Eikelenboom suggereert het laatste, omdat de RaRa eigenlijk in twee periodes zou 

hebben opgetreden: tussen 1985 en 1988 en tussen 1990 en 1993.79 Eikelenboom meent 

dat de vernielingen van Shell-stations in Muiden en Amsterdam in maart 1988 de laatste 

RaRa-acties zijn, voordat de RaRa zich in 1990 weer laat gelden. Eikelenboom gaat 

echter voorbij aan het feit dat er tussen maart 1988 en maart 1990 meer vernielingen 

hebben plaatsgevonden, hoewel daar niemand voor is veroordeeld. Omdat er geen 

overtuigend bewijs is voor ‘verschillende generaties RaRa’ ga ik uit van één RaRa binnen 

dit onderzoek.  

RaRa was een illegale organisatie met een ‘professionele’ werkwijze. RaRa liet 

namelijk een verandering zien in het gangbare actiepatroon, omdat het op grote schaal 

veel schade en maatschappelijke onrust teweegbracht door haar acties. Waar de RaRa uit 

voort gekomen is, is niet duidelijk. Klerks suggereert dat de RaRa waarschijnlijk 

voortgekomen is uit het politiek geweld dat Onkruit ten tonele had gebracht midden jaren 

zeventig.
80

 Onkruit was een antimilitaristische actiegroep en gelieerd aan de 
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krakersbeweging. De actiegroep was ontstaan in 1974 en had communistische 

sympathieën. Onkruit ontwikkelde zich langzamerhand tot een anarchistische actiegroep, 

die geweld niet schuwde. Zeker is dit echter niet, omdat er indertijd meer actievoerders 

waren die geweld niet schuwden. In deze groep werd RaRa ook wel gezocht. Buijs geeft 

aan dat er veel onduidelijkheden waren met betrekking tot dit deel van het onderzoek 

naar RaRa. Want hoewel de BVD en LCT tekstanalyses en daderprofielen maakten naar 

aanleiding van de claimbrieven, bleven duidelijke, eensluidende conclusies uit. De 

typeringen liepen uiteen van “politieke analfabeten” en “heethoofden” – aldus de BVD – 

tot “sterk betrokken bij het onderwerp en tegelijk rationeel: zij hebben een goed 

ontwikkeld intellect”, aldus de LCT.
81

 

Personen achter de RaRa zijn nooit achterhaald. In 2003 schreef schrijver Tomas 

Ross het ‘thrillermaandgeschenk’ De klokkenluider waarin hij een Haags complot 

beschreef waarin diverse Kamerleden, BVD-ambtenaren en een hoffunctionaris 

betrokken waren. Met deze mengeling van fictie en werkelijkheid ging Ross in op de 

onduidelijkheden omtrent de RaRa en riep hij wederom de vraag op wie er achter de 

RaRa-aanslagen hebben gezeten.
82

 

Er zijn daadwerkelijk namen genoemd van personen die verband zouden hebben 

gehouden met de RaRa-aanslagen. René Roemersma, alias René R., werd verdacht van 

één van de brandstichtingen. De naam RaRa zou staan voor de initialen van Roemersma. 

Wijnand Duyvendak, tegenwoordig parlementariër voor GroenLinks, is ook in verband 

gebracht met de RaRa. Hij werd in 1996 door de Telegraaf ‘ontmaskerd’ als terrorist. Hij 

zou op een lijst van verdachten hebben gestaan van de CRI, maar ontkende naderhand in 

alle toonaarden. Duyvendak was in de jaren zeventig een van de krachten achter Onkruit 

en was redacteur van Bluf!, het blad van de kraakbeweging waar Onkruit een prominente 

plaats innam en waar ook communiqués van RaRa in werden gepubliceerd. 

Onderzoeksjournalist Peter Siebelt schreef in 2003 een boek over deze these: RaRa wie 

ben ik?. Journalist Joost Niemöller schreef vervolgens voor HP/De Tijd een 

onderzoeksartikel waarin hij suggereerde met betrekking tot Duyvendak:  

                                                                                                                                                 
Antwerpen 2000) 276. Tevens: Joost Niemöller, ‘Wijnand Duyvendak en het RaRa-raadsel’, HP/De Tijd (7 

november 2003). 
81

 Buijs, Overtuiging en geweld, 123. 
82

 Elsbeth Etty, ‘Het complot van RaRa en BVD’, NRC Handelsblad (30 mei 2003). 



 33 

“Was hij ook gelieerd aan RaRa? Misschien moeten we de vraag omdraaien: hoe zou hij niet 

gelieerd kunnen zijn aan RaRa? Want in het Amsterdamse krakerswereldje hing alles nauw met 

elkaar samen…”
83

  

Dit is een wel erg gemakkelijke gevolgtrekking. Bewijzen zijn er niet. Duyvendak heeft 

nooit erkend dat hij connecties had gehad met de RaRa. Ook collegae van Bluf! hebben 

aangegeven dat zij in Duyvendak geen gewelddadige actievoerder zien; eerder een 

‘softie’, ‘pragmatisch strateeg’ en ‘denker’. Niemöller besluit:  

“Dit alles bewijst nog niet dat Wijnand Duyvendak deel uitmaakte van RaRa. Maar er zijn teveel 

dwarsverbanden tusen Onkruit, Bluf! en RaRa om uit te kunnen sluiten dat hij iets met de RaRa-

aanslagen van doen had”.
84

 

Twee andere namen die in verband zijn gebracht met de RaRa zijn de Amsterdamse 

journalisten Hans Krikke en Jan Muter van het Amsterdamse journalistencollectief 

Opstand. Hun aanhouding in 1994 liep nergens op uit. Volgens journalist René Zwaap – 

die indertijd veel heeft gepubliceerd over de RaRa was dit “het ultieme zwaktebod van 

een mislukking aan mislukking rijgend justitie-apparaat”
85

. In hoofdstuk vijf zal ik deze 

arrestatie en het verloop ervan nog kort analyseren. 

De RaRa kwam voor het eerst in de openbaarheid in september 1985. Op de 17
e
 

van die maand brandde de Makro-vestiging in Duivendrecht af. De schade liep in de 

miljoenen guldens. RaRa meldde zich in een officieel communiqué van uitgeknipte 

letters. Slachtoffer was de Steenkolen Handelsvereniging (SHV), eigenaar van de Makro-

keten, vanwege diens ondernemingen in Zuid-Afrika. RaRa betichtte hen van het steunen 

van het Apartheidsregime aldaar. In hoofdstuk vier zal ik hier uitgebreider op ingaan. 

Na een korte periode van relatieve ‘rust’, liet RaRa wederom van zich horen begin 

jaren negentig. De doelstelling was namelijk gewijzigd, de middelen echter niet. Dit maal 

richtte de RaRa haar acties op het asiel- en vreemdelingenbeleid van de Nederlandse 

overheid. Daaruit voortvloeiend vond ondermeer de bomaanslag plaats op het huis van 

staatssecretaris van Justitie mr. Aad Kosto in november 1991. In hoofdstuk vijf zal ik hier 

uitgebreider op ingaan. 
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In totaal heeft RaRa tweeëndertig aanslagen op haar naam staan.
86

 In de 

hoofdstukken vier en vijf zal ik de RaRa-acties in de periodes 1985-1990 en 1991-1993 

behandelen in relatie tot het contra-terroristische beleid van de overheid. In het eerste 

tijdvak richtte de RaRa zich met name op het Nederlandse beleid ten aanzien van het 

Apartheidsregime in Zuid-Afrika. Na een kort intermezzo waarin weinig acties 

plaatsvonden richtte de RaRa zich vanaf 1991 op het vreemdelingenbeleid van de 

Nederlandse overheid.  
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Hoofdstuk 4: Actie-reactie: 1985-1989  

 

4.1 Het Zuid-Afrikadebat  

Gedurende de jaren tachtig voltrok zich in de Tweede Kamer en het maatschappelijk 

middenveld een debat over het beleid ten aanzien van de Apartheid in Zuid-Afrika. Zuid-

Afrika was een land dat in de jaren tachtig nog altijd door een blanke 

minderheidsregering werd bestuurd en de Apartheid in haar wetten had vastgelegd. De 

Apartheid hield daarmee een formeel geregelde rassensegregatie in, in de periode 

tussen1948 en 1990. De Nederlandse regering handelde niet daadkrachtig genoeg tegen 

dit regime, volgens een aantal Tweede Kamerleden, waaronder Jan Nico Scholten 

(CDA). De overheid ging in de ogen van deze Kamerleden namelijk niet snel genoeg 

over tot het afkondigen van een olieboycot ten aanzien van Zuid-Afrika.  

 Vanuit het maatschappelijk middenveld werd door een aantal organisaties ook 

actie gevoerd tegen de Apartheid. Het Komite Zuidelijk Afrika (KZA) en Kairos waren 

twee belangrijke organisaties in de jaren tachtig. Zij organiseerden in maart 1980 een 

congres ten behoeve van een internationaal olie-embargo. Het Shipping Research Bureau 

(SRB) werd naar aanleiding van dit congres opgericht. Uit het onderzoek dat SRB ging 

doen in de jaren die volgden, werd duidelijk dat onder andere Shell veel belangen had in 

Zuid-Afrika. Het huidige Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA), waarin de 

Anti-Apartheids Beweging Nederland (AABN), de Eduardo Mondlane Stichting en het 

KZA later zijn opgegaan, concludeert over deze SRB-onderzoeken: “…een Nederlandse 

olieboycot zou beslist méér zijn dan een symbolische daad”.
87

  

De Tweede Kamer riep echter nog geen olieboycot uit. De Nederlandse regering 

volgde namelijk in eerste instantie een tweesporenbeleid.
88

 Dit beleid bestond uit zowel 

positieve als beperkende maatregelen. Door middel van internationale druk enerzijds en 

het steunen van bepaalde maatschappelijke groepen in Zuid-Afrika anderzijds wilde de 

Nederlandse regering Zuid-Afrika helpen op weg naar vreedzame hervormingen. Wel 

moest elke Zuid-Afrikaan die Nederland bezocht vanaf 1983 een visum aanschaffen. 
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Zuid-Afrikanen die voor sport of voor wetenschappelijke of culturele doelen naar 

Nederland kwamen, werden op deze manier enigszins geweerd. Het KZA en Kairos 

stemden in met deze ‘culturele boycot’, hoewel zij voortdurend aandrongen op een 

strenger toezien op deze visumplicht.  

In september 1985 sloot de Europese Gemeenschap een akkoord waarin een 

aantal maatregelen werd afgekondigd tegen de Zuid-Afrikaanse regering. Nederland 

besloot daarop ook tot een olie-embargo over te gaan.
89

 Initiatieven van Nederlandse 

gemeenten tegen de Apartheid, bijvoorbeeld de gemeenteraden die besloten geen zaken te 

doen met bedrijven die belangen hadden in Zuid-Afrika, werden echter nog teruggefloten 

door de regering.  

Het KZA en Kairos gingen onverminderd door met hun campagne. Zij 

organiseerden elk jaar een protest tijdens de aandeelhoudersvergadering van Shell. Shell 

besloot daarom al in 1981 dat Zuid-Afrika middels een tussenpersoon werd bevoorraad. 

De SRB kon het handelen van Shell zo moeilijker traceren. Shell kwam in deze jaren op 

negatieve wijze in de media. “Shell werd een besmette naam”
90

, aldus het NiZa. 

Het KZA, Kairos en de AABN werden langzamerhand als gevestigde anti-

Apartheidsbewegingen beschouwd. 1985 wordt door Buijs beschouwd als een cruciaal 

jaar binnen het Zuid-Afrikadebat. De interne situatie in Zuid-Afrika werd zeer ernstig; 

een burgeroorlog leek onvermijdelijk gezien de tegenstellingen, het hevige verzet en de 

vele doden. De VN nam daarom in 1985 een resolutie aan waarin vrijwillige sancties 

tegen Zuid-Afrika mogelijk werden gemaakt. De Nederlandse overheid bleef echter nog 

steeds terughoudend in haar beleid tegen het Apartheidsregime. Naast de al bekende anti-

Apartheidsbewegingen deden gewelddadigere groepen nu van zich horen.91 Groepen als 

Nachtschade, Pyromanen tegen de Apartheid en Blij dat ik snij manifesteerden zich en 

ook de RaRa liet van zich horen. Het bedrijfsleven werd meer en meer doelwit vanaf deze 

jaren. 
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De RaRa zette zich nadrukkelijk af tegen de gevestigde anti-apartheidsactivisten, 

omdat de RaRa deze groepen beschouwde als gesubsidieerde activisten.
92

 De gevestigde 

anti-Apartheidsbewegingen op hun beurt vonden gewelddadige acties van groepen als de 

RaRa niet verantwoord. Daarnaast zette RaRa zich af tegen de ‘Blij-dat-ik-snij’-acties, 

waarbij overal in Nederland met de regelmaat van de klok bij Shell-benzinestations de 

slangen van pompen werden doorgesneden.
93

  

 

4.2 RaRa-acties 1985-1987  

Tussen september 1985 en juni 1987 werd negen maal brand gesticht bij de bedrijven 

Makro, Shell en Van Leer. Deze acties werden geclaimd door de RaRa. Daarnaast maakte 

de RaRa twee maal melding van een geplaatste bom; eenmaal bij de Hoge Raad, en 

wederom bij een Shell-vestiging.  

De eerste RaRa-actie vond plaats in de nacht van 16 op 17 september 1985. De 

Makro in Duivendrecht brandde volledig af. De schade bedroeg 28 miljoen gulden. De 

RaRa claimde deze actie vanwege de activiteiten van de SHV, Makro-eigenaar, in Zuid-

Afrika. De brand vond plaats op de vooravond van het debat over de beoordeling van de 

situatie in Zuid-Afrika. Eerst eiste een andere groep de brandstichting op. In het Parool 

gaf deze groep zich te kennen als de Autonomen. De RaRa meldde zich vervolgens in een 

pamflet met uitgeknipte krantenletters. De actie betekende een “waarschuwing” aan het 

adres van de SHV.
94

 Een uitvoerig, ideologisch stuk werd tegelijkertijd openbaar 

gemaakt. In dit schrijven zette de RaRa de raciale situatie in Zuid-Afrika in een breder 

kader van het ‘wereldimperialisme’. Oud-kraker en socioloog Erik Duivenvoorden, die 

onderzoek deed naar de kraakbeweging,  meent dat RaRa zich op dit punt duidelijk 

afzette van de kraakbeweging; waaruit de RaRa waarschijnlijk wel is voortgekomen. Het 

‘hogere’, achterliggende doel van de RaRa was duidelijk anders dan het ‘hier-en-nu-

engagement’ van de krakers, waarmee Duivenvoorden doelt op het directe verband tussen 

actie en doel van de kraakbeweging.
95

 Duivenvoordens bewering lijkt aannemelijk, 
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hoewel er bij sommige krakers ook achterliggende ideologieën gespeeld moeten hebben 

en niet alleen pragmatisch handelen.  

Op 9 juli 1986 liep de Koninklijke Emballage-industrie Van Leer BV 750.000 

gulden schade op door een brand, wederom geclaimd door de RaRa. Ook hier was de 

beweegreden dat Van Leer fabrieken had in Zuid-Afrika, daar neergezet om Shell van 

olievaten te voorzien. Van de daders van de brand ontbrak elk spoor en er werden geen 

arrestaties verricht.  

In de nacht van 18 december 1986 moest de SHV het opnieuw ontgelden. De 

Makro in Duiven werd ditmaal volledig verwoest door brand. De schadepost bedroeg 49 

miljoen gulden. De net weer opgebouwde vestiging in Duivendrecht werd ook in brand 

gestoken. Doordat de sprinklerinstallatie goed werkte, bleef de schade beperkt tot 

honderd duizend gulden. Nog geen maand later, op 10 januari 1987 brandde de Makro in 

Nuth af. De schade aan deze vestiging bedroeg 39 miljoen gulden. De Limburger 

berichtte dat de brand ’s nachts rond half vier uitbrak en pas ’s middags om twee uur 

onder controle was:  

“De branden in Duiven en Duivendrecht werden via anonieme verklaringen opgeëist door de 

Revolutionaire Anti Racistische Actie (RaRa). RaRa zei de branden aangestoken te hebben ‘uit 

solidariteit met de bevrijdingsstrijd in Zuid- Afrika’. Twee dagen later eist Revolutionaire Anti 

Rascistische Axie (RaRa) verantwoordelijkheid voor de miljoenenbrand in Nuth schriftelijk op 

met een link naar de SHV-belangen in Zuid-Afrika.”
96

 

Twee dagen later dreigde de RaRa ook om de Makro in Delft in brand te steken. Aan het 

einde van dezelfde maand, 27 januari, moest het gebouw van de Hoge Raad in Den Haag 

en een deel van de parlementsgebouwen ontruimd worden na een bommelding van de 

RaRa.  

Op 19 juni 1987 stichtte RaRa brand in de Shell-stations in Zaandam en 

Nieuwegein. Een week later, op 26 juni werd er brand gesticht in Alphen aan den Rijn bij 

de Shell-grossier Boot Olie. Wederom ontstond er voor enkelen miljoenen guldens 

schade. Nog geen maand na de brand in Alphen aan den Rijn, op 10 juli 1987, maakte de 

RaRa melding van een bom nabij het Shell-station in Amsterdam. De politie vond bij 

aankomst slechts een lege koffer.  
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Shell had steeds een terughoudende houding gehad ten aanzien van Zuid-Afrika. 

Toen er meer negatieve pressie opkwam – Kairos en het KZA startten de campagne 

‘Shell smeer ‘m uit Zuid-Afrika’ –, ging Shell over op een offensieve houding. Op die 

manier hoopte zij de negatieve berichtgeving te ontkrachten. Zo werd de Apartheid in het 

bedrijfsblad Shell-Venster in maart 1986 veroordeeld. De Apartheid was, aldus de heer 

Lo C. van Wachem – indertijd voorzitter van het comité van Directeuren, “in strijd met 

de menselijke waardigheid en veroorzaakte een onwerkbare en uitzichtloze situatie”.
97

  

Ook voor de SHV was de periode 1985-1987 moeilijk. De SHV was per slot van 

rekening in deze jaren het voornaamste doelwit van de acties van de RaRa. Fentener van 

Vlissingen heeft in zijn bedrijfsmemoires Ondernemers zijn ezels beschreven dat de 

brandstichtingen door RaRa een dilemma opwierpen binnen de bedrijfsvoering van de 

SHV:  

“Wie is de rechter die erover oordeelt dat je in land A wel de lokale wetten mag overtreden om je 

eigen pakket van waarden en normen door te drukken, en in land B niet? Of sterker: wie oordeelt 

dat een Nederlands bedrijf elders de lokale wetten moet overtreden? En concreet: wie bepaalt dat 

je in Zuid-Afrika wel de plaatselijke wetten mag – of zelfs moet – overtreden, maar niet in België 

of Ierland?”
98

  

Inderdaad een ogenschijnlijk dilemma, maar de SHV werd een tweeslachtige houding 

verweten. Een gegeven bleef dat de SHV op strikte wijze haar loyaliteit bleef geven aan 

de (grond)wetten van het desbetreffende land waarin zij als internationaal bedrijf 

opereerde. De situatie in Zuid-Afrika was blijkbaar in werkelijkheid toch minder 

onwerkbaar en uitzichtloos, want anders was de SHV wellicht eerder vertrokken uit Zuid-

Afrika. De houding van de SHV leverde discussie op binnen het maatschappelijk 

middenveld en in de media.  

Fentener van Vlissingen beweerde, opmerkelijk genoeg, het tegenovergestelde. In 

zijn memoires valt te lezen dat er een positieve beweging vanuit de SHV zou zijn 

ontstaan naar aanleiding van de RaRa-acties: handtekeningenlijsten van werknemers die 

aanboden in de Makro-vestigingen te komen slapen, bloemen en telegrammen. “De 

reacties waren hartverwarmend, ook van de Nederlandse bevolking, die ons massaal 
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steunde,” aldus Fentener van Vlissingen.
99

 Het NRC Handelsblad sprak echter van de 

“ultimatieve toon die het zwaar bezochte SHV-concern aanvankelijk heeft 

aangeslagen”.100 De wijze waarop de SHV zich positioneerde in Zuid-Afrika deed dus 

veel stof opwaaien. 

Op 19 januari 1987 deed SHV haar Zuid-Afrikaanse belangen toch van de hand. 

Bij nieuwe branden konden werknemers immers in gevaar komen, was de uitleg van de 

SHV. Tevens speelde mee dat de verzekeringsmaatschappij van de SHV met 

onmiddellijke ingang alle verzekeringen van de Marko’s wereldwijd annuleerde, omdat 

zij in de SHV een politiek risico zagen. De SHV verloor het beroep dat zij aantekenden 

tegen haar verzekeringsmaatschappij. De minister-president had daarnaast opgemerkt dat 

SHV deels zelf schuldig was aan de branden, omdat het bedrijf niet voldaan had aan alle 

veiligheids- en brandweervoorschriften. Vooral de Makro-vestigingen zouden 

onvoldoende beveiligd zijn geweest: “ontoereikend en kwalitatief roept het de nodige 

vragen op”, aldus het Inspectie Brandweerwezen van Binnenlandse Zaken.
101

 Volgens 

Fentener van Vlissingen waren echter al deze voorschriften in orde. 

Een van de Nederlandse werkgeversorganisaties opperde nog het idee om een 

waarborgfonds op te richten waarin overheid en bedrijfswereld zouden participeren. Het 

fonds zou voorzien in schadeposten naar aanleiding van terreur-aanslagen. Fentener van 

Vlissingen vroeg in een gesprek met minister-president Lubbers en oud-premier De Jong 

naar de bereidwilligheid van de regering ten aanzien van dit project. Het voorstel van 

Fentener van Vlissingen werd niet ingewilligd. Fentener van Vlissingen was daarover erg 

boos:  

“De onrechtvaardigheid van deze beslissing was tastbaar, we hadden het gevoel dat we 

gedwongen werden ons bedrijf in Zuid-Afrika in de steek te laten en dat we door de knieën 

moesten voor terreur.”
102

  

Hij gaf hiermee aan dat de beslissing om zich als SHV terug te trekken uit Zuid-Afrika 

volledig te wijten was aan externe factoren. De SHV viel, in zijn ogen, geen blaam te 

verwijten:  
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“Ik trok toen de conclusie dat we deze strijd nooit zouden kunnen winnen. (…) op een bepaald 

moment wist ik zeker dat we tegenover krachten stonden die groter waren dan wijzelf.”
103

  

Fentener van Vlissingen was daarnaast zeer verontwaardigd over het gewelddadige 

optreden van de, in zijn optiek, “dictatoriale” RaRa, omdat de RaRa middels geweld haar 

eigen waarden en normen wilde afdwingen.
104

 Fentener van Vlissingen meende dat de 

SHV gedaan had wat het kon en dat de kritiek van de Nederlandse regering onterecht 

was. De regering was het daar niet mee eens. Zij meende dat de SHV zèlf meer had 

kunnen doen aan preventie van calamiteiten en aan bescherming van haar 

bedrijfsvestigingen. Typerend is daarom dat Lubbers bij de verschijning van de memoires 

van Fentener van Vlissingen in 1995 ‘not amused’ was over de wijze waarop Fentener 

van Vlissingen terugblikte op de RaRa-affaire: “Er is sprake van een merkwaardige 

vertekening in de herinnering van de heer Fentener van Vlissingen”
105

.  

 

4.3 RaRa-acties 1988-1989  

Nadat de SHV zich had teruggetrokken uit Zuid-Afrika in 1987 werd een jaar later, op 25 

januari 1988, wederom door RaRa brand gesticht. Dit keer bij paspoortfabrikant Elba. De 

RaRa ging zich al meer richten op de inspanningen van de Nederlandse en Europese 

overheid om de controle van haar eigen burgers te verscherpen en vluchtelingen van 

buiten de Europese Unie zoveel mogelijk te weren. Het verscherpte vreemdelingenbeleid, 

zoals dat in het Schengen-akkoord werd verwoord, en de totstandkoming van een 

verenigd Europa droegen er in de ogen van de RaRa alleen maar toe bij om de 

verdergaande “imperialistische penetratie van de kapitalistische productiewijze” in de 

Derde Wereld veilig te stellen. Om “de noodzaak tot gezamenlijk verzet te onderkennen 

en strijd te ontwikkelen” werd er bij Elba brand gesticht. Daar werd namelijk het nieuwe 

Europese paspoort gedrukt.
106

  

Tussen maart 1988 en april 1989 werd nog een aantal malen brand gesticht bij 

Shell-benzinestations. Ook vonden er vernielingen plaats. Op 7 maart 1988 moesten de 

benzinestations in Amsterdam en Muiden het ontgelden door vernieling. Op 11 april 
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1988 werd de Shell-pomp in Almere-Haven vernield. Op 24 augustus werd er brand 

gesticht bij Philips in Amsterdam. Op 21 september moest een Shell-pomp in 

Nieuwegein het ontgelden.  

Pas een aantal maanden later liet RaRa weer van zich horen; op16 april 1989. Het 

is niet helemaal duidelijk waarom er zeven maanden tussen de aanslagen zitten. Een 

reden zou het optreden van het comité Shell uit Zuid-Afrika kunnen zijn; een groep 

activisten die het oneens was met de gewelddadige acties van RaRa. Dit comité 

organiseerde een evenement met zowel activisten als politieke partijen, vakbonden en 

andere maatschappelijke organisaties. Gezamenlijk hielden zij een vreedzame blokkade 

bij het Shell-laboratorium in Amsterdam-Noord. Volgens Duivenvoorden richtte de RaRa 

haar volgende actie niet alleen op Shell Thermo Centrum in Hilversum, maar ook op deze 

vreedzame blokkade.
107

 Het comité zelf ervaarde de actie van de RaRa in ieder geval wel 

als een stoot onder de gordel, omdat de RaRa het vreedzame geluid van de activisten 

teniet deed.  

Op 17 en 19 april vernielde de RaRa benzinestations in Nieuwerkerk aan den 

IJssel, Leiderdorp, Waddinxveen, Leiden, Hazerswoude, Reeuwijk en Bodegraven, 

Hoofddorp, Aalsmeer en Nieuw Vennep. Bijna een jaar later zou de RaRa pas weer van 

zich laten horen. 

 

4.4 Contraterroristisch beleid en debat 

De CRI, BZC en LCT hielden zich bezig met het onderzoek naar de aanslagen die door 

de RaRa in deze periode werden gepleegd. Aangezien het bestaan van de LCT geruime 

tijd onbevestigd bleef, werden er in de Tweede Kamer vragen gesteld over de aanpak van 

de RaRa. Kamerlid Stoffelsen (PvdA) stelde een Kamervraag op 12 februari 1987. Hij 

vroeg zich af of er een landelijk projectteam was opgericht die zich bezighield met “het 

verrichten van onderzoek naar opsporing en aanhouding van verdachten van strafbare 

feiten, die het karakter dragen van misdrijven van terroristische aard”. Minister van 

Justitie Korthals Altes ontkende. Hij gaf alleen toe dat er overleg was geweest met het 

Coördinerend Politie Beraad dat er een landelijk coördinerend projectteam zou moeten 

worden gevormd die de lokaal bevoegde politie zou kunnen ondersteunen. De BZC kreeg 
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de opdracht, aldus de minster, in “dringende gevallen, na opdracht van justitie voor de 

terreurbestrijding, zelf in de behoefte van observatie te voorzien”.
108

 In april 1987 stelde 

Stoffelsen een vervolgvraag, maar weer ontkende Korthals Altes de aanwezigheid van de 

LCT. Opmerkelijk is dat Korthals dit deed, aangezien de LCT al in januari 1987 was 

opgericht.  

De LCT was dan wel een projectteam dat in alle stilte was opgericht, maar toch 

kreeg de pers er lucht van en publiceerde verschillende artikelen. Het NRC Handelsblad 

kopte op 14 februari 1987: “Observatieteam tegen zware criminaliteit opgericht” en repte 

verder over het team, dat “vloeit voort uit politiek gemotiveerde gewelddadigheden, zoals 

de Makro-branden en de krakersrellen in Nijmegen”.
109

 Aangezien Korthals Altes zich 

onthield van enig commentaar bleef dit bericht onbevestigd. Op 10 juli verscheen in de 

Telegraaf een tweede artikel: “Anti-terreurgroep opgericht”. In dit artikel werd gesproken 

over de creatie van een speciale eenheid van politiespecialisten – uit de gemeentepolitie, 

rijkspolitiek en de Koninklijk Marechaussee – “toegevoegd aan aan de Centrale 

Recherche Informatiedienst (CRI) in Den Haag, waar een nijpend gebrek aan mankracht 

heerst. Bovendien zal het nieuwe team intensief samenwerken met de Binnenlandse 

Veiligheidsdienst (BVD)”.
110

 De Telegraaf baseerde zich op de bevestiging van een 

woordvoerder van Justitie, dat het departement bezig was tot het formeren van een 

projectteam. In oktober werd inderdaad een vervolg van de LCT opgericht, de CPT. 

Resultaten van dit projectteam bleven echter uit. 

Met het RaRa-onderzoek hield ook de CRI zich bezig. Deze Informatiedienst had 

echter geen opsporingsbevoegheid; slechts een coördinerende en ondersteunende taak ten 

behoeve van de lokale politie. De CRI hield zich dus bezig met het verstrekken van 

informatie en het coördineren van de opsporingsonderzoeken. De navolgende discussie in 

de Tweede Kamer ging over de vraag of de BZC dan wel mee mocht werken aan het 

rechercheonderzoek naar de RaRa-aanslagen. De BZC had, als onderdeel van de CRI, per 

slot van rekening geen executieve bevoegdheden.  

De CRI en BVD/PID werkten samen in het RaRa-onderzoek. De BVD en PID 

verzorgden de informatie “van organisaties, groeperingen en personen ten aanzien van 
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waarvan gezien hun doelstellingen of feitelijke werkzaamheden, ernstige vermoedens 

bestaan dat zij de vieligheid of de andere gewichtige belangen van de Staat in gevaar 

kunnen brengen”.111  

Zichtbare resultaten in het RaRa-onderzoek werden niet geboekt. De pers, maar 

ook slachtoffer SHV was hier niet over te spreken. Na de tweede brand op de Makro had 

de SHV namelijk intensief contact gezocht met het ministerie van Justitie en het 

ministerie van Binnenlandse Zaken, echter zonder succes. Volgens de SHV-voorman 

verliepen deze gesprekken zeer onbevredigend:  

“Bewaking door politie werd eerst toegezegd en daarna ingetrokken; een speciale officier van 

Justitie werd door het kabinet aangesteld, die eerst meldde dat hij in het weekend niet werkte en op 

maandag een collega van mij mededeelde dat hij drie problemen had: geen tijd, geen mensen en 

geen geld. Een dooddoener. Sterker: de overheid was actief bezig om ons in de media verdacht te 

maken en daaraan deed de minister-president mee.”
112

 (…)  

In een interview met de Volkskrant – jaren later – voegde hij nog toe: 

“Alles stond in brand, letterlijk en figuurlijk. Er waren een hoop kleine, minne mannetjes bij 

betrokken, vooral bij de overheid. (…) In die tijd heb ik mijn respect voor de Nederlandse 

overheid verloren. Het is nooit opgelost en niemand wilde het ook oplossen. Ik kreeg nota bene 

van de BVD te horen dat mijn eigen dochter de zaak had aangestoken. (…) Ik ben ervan overtuigd 

dat het door Den Haag bedoeld was om mij onder druk te zetten.”
113

 

De inlichtingendienst wist, aldus Fentener van Vlissingen, duidelijk niet waar te zoeken. 

In januari 1988 suggereerde de BVD dat een van de dochters van Fentener van 

Vlissingen actief lid van de RaRa was, omdat haar auto gesignaleerd zou zijn bij RaRa-

bijeenkomsten. Bewijzen zijn echter nooit geleverd.
114

  

In de Tweede Kamer werd echter wèl opgemerkt dat de BVD succesvol had 

opgetreden met betrekking tot het RaRa-onderzoek. In september 1988 verscheen bij de 

begroting voor 1989 een kort verslag van de BVD-activiteiten. Daarin werd bevestigd dat 

de BVD een substantiële rol had gespeeld bij het justitiele optreden tegen terroristische 

misdrijven zoals de Makro-branden.
115
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Inlichtingenwerk is vrijwel onzichtbaar. Hoekstra schreef dat dat ook het 

moeilijke aspect is van het werk van de BVD: alleen de missers komen in de pers.
116

 Dat 

is inderdaad een feit, maar vreemd blijft het dat de BVD ook haar eigen, zo ‘geheime’ 

werk ongelukkig genoeg openbaarheid gaf in een artikel in het Algemeen Dagblad in 

april 1988. Daarin gaf een zegsman van de BVD aan dat Justitie de RaRa-verdachten 

kende en in de gaten hield en dat er huiszoekingen gedaan zouden worden.
117

 Elke 

mogelijkheid voor een onverwachte huiszoeking en doorslaggevend bewijsmateriaal 

werd zo onmogelijk gemaakt. 

Wat betreft het opsporingswerk is er slechts één kortdurend succes geboekt. In de 

periode 1985-1989 is één keer een arrestatie verricht. Na de brand bij paspoortfabrikant 

Elba pakte de politie namelijk op 11 april 1988 acht verdachten op. Eén van hen was 

René Roemersma. Roemersma werd het gezicht van RaRa, omdat er nu voor het eerst een 

duidelijke naam gelieerd werd aan de RaRa. Roemersma werd verdacht van 

betrokkenheid bij de brand op de fabriek van Elba. Op stukken van het plakband van de 

geplaatste bom waren namelijk diens vingerafdrukken aangetroffen. Het technisch bewijs 

bleek echter onvoldoende en ook verliep het onderzoek niet volgens de juiste procedure. 

Voorzitter van de rechtbank, mr. P.M. Michels blikte in een recent interview terug op 

deze zaak:  

“De verdachte wenste geen vragen te beantwoorden. Hij uitte zijn minachting voor de rechtbank 

door het hele proces zijn benen op het hekje voor hem te leggen. Ik heb daar niet op gereageerd. 

De verdachte werd bij gebrek aan bewijs vrijgesproken. (…) De Officier heeft zoals gebruikelijk 

de bewijsmiddelen genoemd, die naar zijn mening tot een veroordeling moesten leiden. Uiteraard 

bepleitte de advocaat vrijspraak. Dat werd ook het oordeel van de rechtbank.”
118 

Na de huiszoekeningen en aanhoudingen hield de Amsterdamse politie een 

persconferentie. De aanhoudingen worden breed uitgemeten. De RaRa zou uit de 

anonimiteit zijn gehaald en er zouden concrete bewijzen zijn tegen de arrestanten. De 

zaken liepen niet zoals gehoopt. Zeven van de acht arrestanten moesten namelijk 

vrijgelaten worden vanwege het magere bewijs. Tegen de laatste verdachte, René 

Roemersma (‘René R.’) werd zeven jaar geeist, maar in hoger beroep werd de gang van 
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zaken met betrekking tot de huiszoeking onrechtmatig verklaard en was het verdere 

bewijs zo mager dat Roemersma vrijwel direct op vrije voeten kwam. Volgens advocate 

Ties Prakken was deze rechtsgang een blunder: 

“De samenwerking tussen politie en BVD was notoir slecht en het had er alle schijn van dat een 

interne ruzie tussen die twee tot gevolg heeft gehad dat met de arrestatie van de acht (onder wie 

René R.) voor deelneming aan aanslagen de politie te vroeg heeft toegeslagen met het voor hen 

slechte resultaat als gevolg. Overigens was de onrechtmatigheid van het belangrijkste bewijs in de 

zaak tegen René R. niet de schuld van de politie, maar van de RC die de huiszoekingen de facto 

had overgelaten aan de politie; in strijd met de wet.”
119

 

De pers uitte vervolgens haar bezorgdheid over deze justitiële blunder en het NRC 

Handelsblad gaf zelfs aan dat de geloofwaardigheid van Justitie op de tocht kwam te 

staan.
120

 

 

                                                 
119

 M.P. Gijsbertse, Interview met mevr. mr. T. Prakken, “Gedeeld gedachtegoed”, maar “onvoldoende 

grond” (5 augustus 2007). 
120

 ‘Beroep afgewezen tegen RaRa-activist’, NRC Handelsblad (26 september 1990). Tevens: Anneke 

Visser, ‘Fouten van de rechterlijke macht hebben ernstige consequenties’, NRC Handelsblad (16 oktober 

1990). 



 47 

Hoofdstuk 5: Actie-Reactie: 1990-1993  

       

5.1 Het vreemdelingenbeleid, 1990-1993 

In de periode tussen maart 1990 en 30 juni 1993 vonden er zes bomaanslagen plaats en 

werd er één brand gesticht. De RaRa claimde deze acties met een verwijzing naar het 

Nederlandse vreemdelingenbeleid. Het vreemdelingenbeleid was onderdeel van het 

justitiële beleid en betrof het beleid ten aanzien van de stroom van vluchtelingen die 

Nederland binnenkwam. Dat de RaRa zich in deze jaren opeens ging richten op andere 

zaken dan Zuid-Afrika was in hun eigen ogen niet vreemd. In het communiqué dat zij 

publiceerde naar aanleiding van de aanslag op de kantoren van de Marechaussee in 

Arnhem en Oldenzaal merkte zij hier namelijk over op: 

“De strijd tegen apartheid en racisme houdt echter niet op bij de grenzen van Zuid-Afrika. Het 

anti-racisme heeft steeds het hart gevormd van onze acties en verklaringen en met deze actie 

verleggen we hooguit wat accenten. Het aanvallen van het vluchtelingenbeleid is niet meer of 

minder dan het trekken van consequenties uit eerder door ons ingenomen standpunten. 

Standpunten die inhouden dat onze solidariteit met de strijdenden in de drie continenten 

onlosmakelijk verbonden zijn met de strijd tegen de politieke, economische en militaire instituties 

in het westen. De instituties die de onderdrukking organiseren, voeden en ervan profiteren. In 

Zuid-Afrika is het racisme geïnstitutionaliseerd in de apartheid. Hier is het wettelijk gelegitimeerd 

racisme de basis van het vluchtelingenbeleid.”
121

 

De RaRa zag dus een duidelijke, consistente lijn in haar optreden. In de jaren tussen 1990 

en 1993 richtte zij zich op personen en instanties die met het vreemdelingenbeleid te 

maken hadden. Vanaf 7 november 1989, het aantreden van kabinet Lubbers III, was mr. 

Aad Kosto staatssecretaris van Justitie en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het 

vreemdelingen- of vluchtelingenbeleid. Hij noemde het indertijd gevoerde beleid 

“rechtvaardig doch humaan”.122 Concreet hield het beleid in dat er een onderscheid werd 

gemaakt tussen politieke en economische vluchtelingen. Met de invoering van het 

Verdrag van Schengen – getekend op 14 juni 1985 – werden de grenzen opengesteld en 

was er een toename van migranten merkbaar in Nederland. Het vreemdelingenbeleid 
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hield ook met deze ontwikkeling rekening en probeerde de migrantenstroom te 

beheersen. Kosto noemde het beleid “uitermate correct”:  

“De regel is dat iemand die een vluchteling is, die wordt toegelaten. Dat was een verplichting die 

we onszelf hadden gesteld. Gevolg van deze regel was dat er meer mensen kwamen dan mensen 

die écht vluchteling waren. En dat hangt weer samen met de werving die wij ooit hadden, die 

gastarbeiders. Dat is stilgelegd, want zij waren niet meer nodig. Maar het verlangen om het 

levenslot te verbeteren, dat ik overigens altijd uitermate legitiem heb gevonden voor ieder mens, 

bracht hen ertoe om zich dan te pretenderen als zijnde ‘vluchteling’. Die groep uit elkaar houden: 

vluchteling en niet-vluchteling; dat was de opdracht. (…) Maar de grote lijnen waren goed, de 

intentie was goed. Vluchtelingen: ja. Mensen die hun lot wilden verbeteren, hoe zeer ook 

respectabel: nee, dat kan niet. Die namen we niet op, dat waren geen vluchtelingen.”
123

  

Kritiek had Kosto van meerdere kanten dan alleen de RaRa te verduren. Ook in de pers 

werd hem verweten een te rigide beleid te voeren. De Groene Amsterdammer 

bekritiseerde de aanpak van Nederland, die zij te bekrompen achtte. Hoofdredacteur 

Martin van Amerongen gaf aan dat het beleid zou op hebben geroepen tot “xenofobe 

sentimenten” in de samen-leving.
124

 Kosto mocht dan wel hebben gezegd dat Nederland 

vol was, Elsevier meende “‘Er kan nog meer bij” in een artikel in 1992.125 Vrij Nederland 

interviewde de oud-staatssecretaris Henk Zeevalking, die in de Commissie Zeevalking in 

1990 onderzoek gedaan had naar het beheersen van de migratiestroom naar Nederland. In 

het onderzoek had de commissie suggesties gedaan voor een betere controle op illegalen. 

Er was niets met zijn suggesties gedaan.
126

 Kosto zou te weinig uitgegaan zijn van de 

bescherming van de asielzoeker. Ook Erik Nordholt, hoofdcommissaris bij de 

Amsterdamse politie tussen 1987 en 1997, meende dat Kosto een te strak beleid 

hanteerde:  “Rond de illegalen is een proces gaande van politieke verdringing” (…) Als je 

stelt dat alle illegalen het land uit moeten dan is dat een volstrekte negatie van de 

werkelijkheid”.
127
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Aangaande het vluchtelingenbeleid sprak de RaRa over de “vluchtelingen-

fobie”
128

 van de Tweede Kamer en de regering. De RaRa wenste vrije toegang tot 

Nederland en alle voorzieningen voor iedereen die dat wilde. Dat betekende dat de RaRa 

wilde dat opvangcentra zouden worden gesloten. Tevens eiste de RaRa het schrappen van 

de term ‘economische vluchteling’. Ook mensen op de vlucht voor armoede moest asiel 

worden gegeven in Nederland. De RaRa pleitte voor “noodzakelijk tegengeweld”
129

 en 

praktische vluchtelingensteun, echter zonder aansluiting bij het establishment van 

hulpverleners en gematigde actiegroepen. “Onze praktijk is een onderzoek en een strijd 

om het herwinnen van de ideologische ruimte”, aldus RaRa in een ‘Zelfinterview’ in de 

zomer van 1991.
130

  

 

5.2 RaRa-acties 

De eerste actie die RaRa deed om haar ongenoegen ten aanzien van het 

vreemdelingenbeleid aan te geven was de aanslag op de kantoren van de Marechaussee in 

Arnhem en Oldenzaal op 18 maart 1990. De Marechaussee had door het Verdrag van 

Schengen voor een aantal werknemers een nieuwe taak geformuleerd: in plaats van 

controle aan de Oostgrens van Nederland, werden zij nu ingezet om binnenlands toezicht 

te houden op vreemdelingen. De RaRa verklaarde in het communiqué dat zij het 

persagentschap ANP toezond:  

“Op het moment dat het vreemdelingen- en vluchtelingenbeleid zich steeds meer tot een keiharde 

arrestatie- en deportatiepraktijk ontwikkelt, wordt het tijd dat er bij ons - gepland - een aantal 

stoppen doorslaan. Omdat de terreur tegen vluchtelingen moet stoppen. Omdat het 

vluchtelingenbeleid vreemdelingenhaat voortbrengt en het racisme kanaliseert. Een werkelijkheid 

die tot ondubbelzinnig partijkiezen dwingt. Het tot beleid verheven racisme is geen ongrijpbaar 

fenomeen. Er zijn direct verantwoordelijke personen, instituties en organisaties aan te wijzen die 

het beleid maken en uitvoeren.”
131
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Het NRC Handelsblad meldde de volgende dag dat de brandbom in Oldenzaal niet was 

ontploft, maar dat er wel voor duizenden gulden brand was gesticht in Arnhem.
132

  

In de vroege ochtend van 26 maart volgde een bomaanslag op het ministerie van 

Justitie in Den Haag. Volgens het NRC Handelsblad werd de aanslag opgeeist door een 

afsplitsing van de RaRa, ‘Crespo Galende’:  

“In brieven aan de Radio Nieuwsdienst van het ANP en een aantal kranten waaronder NRC 

Handelsblad meldt de actiegroep dat gebruik is gemaakt van twee explosieve ladingen en een 

tijdsvertrager. Volgens de brief waren de bommen geplaatst bij de huisdrukkerij van het 

ministerie. De Haagse politie zegt de brieven serieus te nemen, ook al had men vanochtend nog 

geen exemplaar ontvangen of kunnen inzien. De politie baseert zich op het feit dat er inderdaad 

twee ‘inslagen zijn waargenomen’. Een mechanisme voor tijdsvertraging is echter niet 

aangetroffen. Volgens een voorlichter is de actiegroep ‘Crespo Galende’ niet terug te vinden in de 

politiedossiers.”
133

 

Een dag erna stichtten de Revolutionaire Cellen, naar wordt aangenomen hetzelfde als de 

RaRa, brand in het Byzantiumcomplex in Amsterdam. RaRa gaf hiermee aan tegen dit 

bouwproject, waarvoor een aantal krakerspanden moesten worden afgebroken. Het NRC 

Handelsblad berichtte dat de politie geen uitspraak wilde doen over een eventueel 

verband tussen krakers en de RaRa.
134

 

In de nacht van 12 op 13 november 1991 moest het woonhuis van Aad Kosto, 

staatssecretaris van Justitie, het ontgelden, alsmede het het ministerie van Binnenlandse 

Zaken in Den Haag. De RaRa bracht haar beweegredenen naar buiten in een communiqué 

dat zij op 13 november openbaar maakte: 

“Het gaat er niet om Kosto zijn portefeuille aan de wilgen te laten hangen, en als boetedoening een 

illegaal op zolder te laten nemen. (Nee,…) het is het beleid dat mensen afschrijft, uitsluit en 

ontmenselijkt, dat wij willen aanwijzen en brandmerken. Daarom zijn wij op bezoek geweest bij 

(…) de direct politiek verantwoordelijken. Die (…) hebben wij – een moment – deelgenoot willen 

maken van de ervaring van vernedering. Daartoe hebben wij hem thuis opgezocht, zijn have en 

goed mishandeld en zijn privacy met voeten getreden. Hij is als het ware uitgezet, zij het maar 

voor één nacht.”135 
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Volgens de RaRa was het gevolg van de luchtdrukbom – Kosto moest zijn huis verlaten – 

hetzelfde dat uitgewezen vluchtelingen mee moesten maken. Hoewel de politie in 

Alkmaar een half uur voorafgaand aan de bomaanslag in Grootschermer een 

waarschuwing binnenkreeg, was het politieoptreden te laat. Kosto kon geëvacueerd 

worden, de bom kon echter niet meer onschadelijk gemaakt worden. Het NRC 

Handelsblad beschreef de aanslag de volgende dag:  

“Tegen het raam aan de achterzijde van de woning vond de politie een tas waaruit elektradraden 

staken en een brief. Een bom. Om kwart voor vier waarschuwde de patrouillewagen de 

meldkamer. De omwonenden binnen een straal van tweehonderd meter werden geevacueerd. De 

politie beschreef vanaf een veilige afstand de bom per mobilofoon aan de meldkamer. Technici 

van de Explosieven Opruimings Dienst konden de rapportage via de telefoon volgen. Voordat zij 

iets konden doen ontplofte om drie minuten over vier de bom.”
136 

In hetzelfde nieuwbericht van het NRC Handelsblad gaf Kosto aan de RaRa-daad als 

“onbegrijpelijk en onaanvaardbaar” te beschouwen.137 De bom die tegelijkertijd af had 

moeten gaan bij het Ministerie van Justitie ging af bij het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken. De gebouwen lagen naast elkaar en waren onderling verbonden. De ingangen 

lagen tegenover elkaar. Het lijkt voor de hand te liggen dat een ongelukkige, domme fout 

is gemaakt door de RaRa.  

De Tweede Kamer reageerde geschokt op de gebeurtenis. Het CDA en de PvdA 

eisten meer beveiliging voor bewindslieden, de VVD niet. Ivo Opstelten, indertijd 

secretaris-generaal van het Directoriaat Openbare Orde en Veiligheid binnen het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken, gaf in een persconferentie naar aanleiding van de 

aanslag op Kosto’s huis aan dat er geen extra persoonsbeveiliging kwam. Ook Arthur 

Doctors van Leeuwen was bij de persconferentie aanwezig en gaf na de vraag waarom de 

BVD zo verrast was door de aanslag nogal cryptisch antwoord: “niemand is tot het 

onmogelijke gehouden”.
138

 Maar in de media werden meer zorgen geuit en werd 

opgeroepen tot meer waakzaamheid door de politie en een “krachtdadige bestrijding”
139

:  

“Het geweld is dichter dan ooit bij personen gelegd en ook de kracht van de gebruikte middelen is 

een streep omhoog gegaan. (…) Dient de beveiliging niet te worden verscherpt? De tegenwerping 

luidt dat aanslagen nooit zijn te voorkomen. Belangrijker is de vraag wat verscherpte beveiliging 
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kan bijdragen tot de rust en vastberadenheid van de samenleving als geheel. Rust en 

vastberadenheid zijn immers het beste antwoord op politiek geweld, waarvan op de keper 

beschouwd de enige hoop is dat de samenleving op hol kan worden gebracht.”
140 

Op 30 juni 1993 hoort Nederland officieel voor het laatst iets van RaRa. RaRa claimde 

toen de bomaanslag op de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen (DIA) van het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. De RaRa verklaarde: 

“De DIA heeft een spilfunctie in de jacht op illegalen. Gemiddeld twee keer per dag organiseert 

deze dienst in samenwerking met plaatselijke politiekorpsen invallen bij bedrijven waar illegalen 

worden vermoed. In de komende jaren wordt de dienst verdubbeld. Dat betekent meer razzia’s, 

meer slachtoffers, meer angst. Met deze actie hebben wij een grens willen trekken en deze 

mensenjagers voor een moment willen laten voelen hoe het is om opgejaagd te worden. Ze laten 

merken hoe het is om doelwit te zijn, hoe het is gebrandmerkt te worden.”
141

  

Eenzelfde argumentatie als bij de aanslag op Kosto’s huis: het effect dat de illegaal 

ondervindt, laten doordringen bij de verantwoordelijke instantie. In de media werd 

opnieuw opgeroepen tot meer beveiliging en een daadkrachtiger optreden van BVD, 

politie en Justitie. Het Parool meldde: “De VVD stelt in een reactie dat het onderzoek 

niet door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) maar door de politie moet worden 

uitgevoerd. Kamerlid Dijkstal vindt dat de BVD na de aanslag op Kosto niets heeft 

bereikt.”
142

 Het Algemeen Dagblad interviewde een politieagent – anoniem – die de BVD 

opriep “creatiever” te werk te gaan door het ontwikkelen van nieuwe methoden. De 

journalist merkte fijntjes op dat daar juist het probleem lag: de BVD heeft geen 

opsporingsbevoegdheid. Echter:  

“Als startpunt van een strafrechtelijke vervolging kan het uitermate geschikt zijn. Dat betekent wel 

dat de BVD op basis van wederzijds vertrouwen met zijn informatie naar de politie zal moeten. En 

aan dat vertrouwen heeft het nog wel eens ontbroken omdat de politie meende dat de verstrekte 

informatie te vrijblijvend was.”
143 

Een heel terechte opmerking; precies op de zere plek. Opvallend genoeg hield alleen de 

CRI en de Haagse politie zich bezig met het onderzoek met betrekking tot de aanslag op 

de DIA. De BVD deed niet mee aan het onderzoek. Wel werd gebruikt gemaakt van 
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informatie van de BVD. Het NRC Handelsblad berichtte ruim een week na de aanslag dat 

er tien tips waren binnengekomen over de aanslag, nadat Justitie een som van 

tweehonderd duizend gulden had uitgeloofd voor de gouden tip.144 

 

5.3 Contraterroristisch beleid en debat 

Ook de reeks bomaanslagen na 1990 is nooit opgehelderd. Eikelenboom noteerde 

hierover:  

“En of RaRa wel achter de aanslag op de woning van Kosto heeft gezeten, is nog maar de vraag. 

Een op de persoon gerichte aanslag past niet in het rijtje andere door RaRa geclaimde aanslagen. 

Bovendien werd Kosto in die tijd bedreigd vanuit de extreem-rechtse hoek.”
145

  

Journalist Zwaap gaf in De Groene Amsterdammer al aan dat hij meende dat het geweld 

van RaRa eventueel vanuit rechts hoek zou kunnen gekomen zijn.
146

 Kosto ontkent dit. 

Hij is ervan overtuigd dat RaRa achter de aanslag op zijn huis in Grootschermer zat:  

“Ik ben wel door extreem-rechts bedreigd, maar dat was in mijn Kamertijd. En dat ging om die 

club om Glimland heen. Toen werd ik op een hele vervelende manier ook getreiterd. (…) Dat 

heeft toen een tijdje geduurd. Het was zo rond ’77. Dus dat [de these van Eikelenboom, MG] was 

speculatief. Maar de RaRa heeft het [de aanslag op Kosto’s huis in ’91, MG] geclaimd, en 

niemand anders.”
147  

De grote vraag was wie er wèl achter de bomaanslagen zat. Docters van Leeuwen, hoofd 

van de BVD vanaf begin 1985 tot en met 1995, meende na de aanslag op Kosto’s huis dat 

de RaRa gezocht moest worden in de kring van de zogenoemde ‘anti-impi’s’.
148

 Dit was 

de aanduiding van de BVD voor een verzameling actiegroepen met een veelkleurige 

achtergrond en motivatie, die met elkaar gemeen hadden dat zij het westers imperialisme 

verantwoordelijk stelden voor veel onrecht in de wereld en de uitwassen daarom actief – 

en gewelddadig – wilden bestrijden.149 Hoewel de BVD zo zeker van haar zaak was, 

bleven concrete resultaten of aanhoudingen uit. Het was natuurlijk ook vreemd dat 

Docters van Leeuwen zijn zelfverzekerdheid niet onder stoelen en banken stak, terwijl de 
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aanslag op het huis van Kosto een complete verassing voor hen bleek te zijn. Het NRC 

Handelsblad en het Algemeen Dagblad meenden dat de BVD-chef niet al te handig 

optrad wat het RaRa-onderzoek betrof.150 

Na de bomaanslagen op het huis van staatssecretaris Kosto en het ministerie van 

binnenlandse zaken werd het LCT-2 opgericht, dat met het RaRa-onderzoek van voren af 

aan moest beginnen. Anders dan het eerste LCT kreeg het LCT-2 alle financiële steun die 

het nodig had. Dat zou uitkomen op 6 tot 7 miljoen gulden.
151

 De Nederlandse overheid 

stond volledig achter dit team en meende dat teams als het LCT-2 een goede manier 

waren om onderzoek te doen naar “ernstige vormen van criminaliteit”
152

, juist omdat er 

meer acties voorzien werden vanuit extremistische hoek, de ‘anti-impi’s’, aldus de vaste 

Kamercommissie voor in inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
 153

 De tweede LCT hield 

zich onder meer bezig met buurtonderzoek, bijvoorbeeld bij de sportvissers in de 

waterrijke omgeving van Grootschermer. Deze vissers hadden wellicht iets gezien rond 

het huis van Kosto.
154

 Er kwamen echter geen resultaten uit het onderzoek. 

De samenwerking tussen de BVD en de LCT verliep in deze periode erg slecht. 

Ze vertrouwden elkaar niet en meenden dat ze voor elkaar informatie achterhielden. 

Medewerkers van de BVD en de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) zouden 

elkaars telefoon afluisten, lekte een onbekende naar een journalist van het Algemeen 

Dagblad.
155

 De BVD ontkende in alle toonaarden. 

Hans Dijkstal, Tweede Kamerlid voor de VVD indertijd, stelde in december 1991 

vragen over de mogelijkheden van het parlement om de veiligheids- en inlichtingen-

diensten te controleren. Vragen die hij stelde over het functioneren van het LCT en de 

samenwerking tussen BVD en CRI, werden niet of naar zijn mening onvoldoende 

beantwoord door de verantwoordelijke ministers. “Wij maken ons zorgen over de 

integriteit van de overheid”, zei hij. “Maar de parlementaire controle op de inlichtingen- 
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en veiligheidsdiensten is al minimaal en om dat weinige dan nog eens te 

minimaliseren...” Dijkstal maakte zich zorgen over de werking van de LCT: “Die smoren 

bijna allemaal in competentiestrijd en ruzies om geld. Wantrouwen tussen teamleden 

onderling speelt bijna altijd een rol. Ook over het optreden van de BVD in de persoon 

van Docters van Leeuwen – na de aanslag in Grootschermer – was Dijkstal niet te 

spreken: “Zijn optreden was knullig. Bijna ontroerend van knulligheid”.
156

  

Ook tijdens de nasleep van de aanslag op Kosto’s huis bleek nog steeds dat de 

meer geïntegreerde aanpak van Justitie, politie en inlichtingendiensten voor veel 

verwarring en discussie zorgde. In december 1991 debatteerde de Eerste Kamer met 

minster Ien Dales over de werkwijze van de BVD en of er inderdaad sprake was van 

executieve bevoegdheden bij deze dienst.
157

 In maart 1992 werd een vraag met eenzelfde 

strekking gesteld aan de minister; dit maal in de Tweede Kamer over het schermergebied 

tussen de BVD en de CRI. Kamerlid Olga Scheltema van Nie (D’66) merkte op: 

“Voorzitter! Zowel de BVD als politie en Justitie lijken hun werkterrein extensiever te 

gaan interpreteren.” En Kamerlid Koos van den Berg (SGP) viel haar bij: “Het stelt ons 

zeer teleur dat het onderzoek naar die organisaties [zoals RaRa, MG] kennelijk nog steeds 

geen helder inlichtingen- en veiligheidsdiensten resultaat heeft geboekt. Of is dat te 

negatief gesteld? Dan hoor ik het graag.”158
  

Een lang leven was het LCT-2 niet beschoren. Het team werd ingekrompen 

meldde het ministerie van Justitie begin april 1992. Het onderzoek zou voortgezet 

worden, maar niet meer vanaf één locatie en ook met minder mensen. De woordvoerder 

van het rechercheteam zei dat na vijf maanden nog geen arrestaties in de zaak-Kosto 

verwacht mochten worden. “Ik heb van meet af aan geroepen dat je voor deze dadergroep 

minstens een halfjaar moest uittrekken.”
159

 Trouw meldde dat de eerder vrijgemaakte 

financiële middelen voor het team werden ingetrokken: “Maar nu de actualiteit verflauwd 

is en concrete resultaten uitblijven, achten de beleidsambtenaren de toen voorgestelde 

uitgaven te hoog.”
160
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In januari 1993 vroeg een Kamermeerderheid vervolgens om meer mogelijkheden 

tot controle op de werkzaamheden van de BVD en PID door een externe commissie.
161

 

Naar aanleiding van de laatste RaRa-actie, de bomaanslag op de DIA diende Kamerlid 

Peter Lankhorst (GroenLinks) een Kamervraag in. Minister Lubbers van Algemene 

Zaken zou in een televisie-interview de indruk hebben gewekt dat alleen de BVD 

betrokken zou zijn op deze opsporing. “Is de indruk juist dat het minder aan voldoende 

informatie over de groep RaRa-activisten ontbreekt, maar meer aan hard 

bewijsmateriaal?” vroeg hij zich af.162 Lubbers probeerde de situatie te vergoelijken, door 

te zeggen dat hij had bedoeld: “In dit kader heb ik benadrukt, dat het om een brede 

inspanning moet gaan, niet alleen van de BVD maar met name ook van de competente 

opsporingsinstanties.” Vooral het optreden van de BVD was niet transparant en liet, aldus 

de Tweede Kamer, veel te wensen over. De ‘schemering’ tussen de taken van de politie 

en Justitie enerzijds en de BVD anderzijds deed een succesvolle samenwerking, maar ook 

parlementaire controle, erg moeizaam verlopen.  

 

5.4 Proloog: dossier Opstand 

In de periode 1990-1993 werden geen zichtbare, concrete resultaten geboekt in de vorm 

van aanhouding dan wel veroordeling van daders van de RaRa-aanslagen. Het bleef lang 

stil. “Onderzoek naar RaRa vastgelopen”, schreef het Algemeen Dagblad in de zomer van 

1993; de gouden tip was niet binnengekomen.
163

 Echter, ruim een jaar na de aanslag bij 

de DIA, werden er invallen gedaan in de huizen van verschillende journalisten die tot de 

groep Opstand behoorden. Deze vonden op 28 september 1994 plaats, onder andere in de 

huizen van de journalisten Hans Krikke en Jan Müter.  

In het Dagboek van een RaRa-terrorist beschreef Hans Krikke zèlf hoe hij deze 

huiszoeking ervaren heeft; hoe verwarrend de situatie was:  

“Misschien uit medeleven zei hij: “ U hoeft niets te vrezen. U bent geen verdachte. Wij verdenken 

u niet. We brengen de spullen zo snel mogelijk terug.” Ik ging aan tafel zitten en herlas het stukje 

papier. Het drong niet tot me door wat er stond. “Een gerechtelijk vooronderzoek tegen NN.” 
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“Artikel 140.” “Criminele organisatie.” Ik vroeg de rechter-commissaris wat dat alles betekende. 

Hij zei dat hij niets mocht zeggen over het onderzoek.”
164

  

Artikel 140 gaat over het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen 

van misdrijven. Voor het zich schuldigmaken aan dit artikel stond een maximale 

gevangenisstraf van vijf jaar. Opmerkelijk is het dat Krikke nog niet werd aangemerkt als 

‘verdachte’, maar dat de politie zich wel beriep op artikel 140; een artikel die feitelijk wel 

uitgaat van een verdachtmaking. Buro Jansen en Janssen wees op deze vreemde 

ontwikkeling165 en sprak van het “oprekken van artikel 140”.166 Ook de Nederlandse 

Vereniging van Journalisten protesteerde tegen de gang van zaken.
167

 Advocaat Prakken 

meldde in een recent interview:  

“Precies dat gedeelde gedachtegoed was voor het OM de reden om hen te vervolgen. Daarop was 

in wezen de vervolging gebaseerd (…) Bij gelegenheid van de huiszoeking die gedaan werd 

(overigens voordat Krikke en Müter als verdachten waren aangemerkt) zijn bovendien 

vrachtauto’s vol met journalistiek materiaal in beslaggenomen, op zichzelf al een schending van 

art. 10 EVRM.”
168 

De huiszoekingen zouden zijn gedaan, omdat doelstelling en ideologie van RaRa en 

Opstand overeenkomsten vertoonden; dat was wat het politierapport meldde. Dit werd in 

eerste instantie niet officieel bevestigd, maar wel gesuggereerd door de media. Onder 

andere Trouw berichtte: “Over het gerucht dat de invallen bij het linkse collectief te 

maken zouden kunnen hebben met de acties van de terreurgroep RaRa, kan Prakken niets 

zeggen. “Ik weet het eenvoudig niet.” Justitie weigert ieder commentaar.”
169

 In De 

Groene Amsterdammer was een verontwaardigde reactie te lezen. Met de huiszoeking 

was de vrijheid van meningsuiting aangetast; juist een belangrijk recht voor 

journalisten.
170

 In Trouw werd echter aangegeven dat de huiszoeking “een stap verder” 

was in het RaRa-onderzoek.
171
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Het verband tussen Opstand en de RaRa werd gelegd in verband met 

overeenkomstige denkbeelden. Belangrijk bewijsmateriaal daarvoor vormde het artikel 

van Joost de Haas, ‘De tentakels van de RaRa’, dat op 24 juli 1993 verscheen in de 

Telegraaf; waarin mensen bij name werden genoemd.
172

 De RaRa kwam, in eigen optiek, 

op voor de belangen van asielzoekers, vluchtelingen en illegale arbeider en droeg deze 

mensen aan als motief voor de door haar gepleegde misdrijven. Het journalistencollectief 

Opstand zou ook spreekbuis zijn van soortgelijke groepen.
173

 Dat bleek in november van 

hetzelfde jaar toen Krikke en Müter officieel verdacht werden en de Haagse persofficier 

van Justitie N. Zandbergen uitlegde tijdens een persconferentie.
174

 Deze verdenking werd 

gebaseerd op een stuk dat Opstand had geschreven in Hervormd Nederland over de 

positie van illegale werknemers waarin de rol van Kosto in het opsporingsbeleid naar 

voren kwam. Ook na de aanslag op Kosto’s huis zouden er soortgelijke publicaties 

bekend zijn. Daarbij kwam dat net één van de Opstand-journalisten overleden was. De 

autoriteiten waren bang dat er daardoor gegevens verloren zouden gaan. Een volgende 

opmerkelijke parallel was dat sommige journalisten van Opstand juist voor de aanslag op 

de DIA contact hadden gehad met DIA-medewerkers en dat Hans Krikke een dag voor de 

aanslag op Krikke’s huis nog een afspraak had staan voor een interview met de 

staatssecretaris. 

 Na de verdachtmaking werden politie en Justitie ook op de vingers getikt door de 

Orde van Advocaten. “Mensen kunnen door het doen van dit soort beschuldigingen al 

zwaar gestraft worden door de publiciteit. Voor de verdediging is het dan moeilijk het 

beeld, dat door justitie en de pers geschapen is, in de rechtszaal recht te zetten”, aldus de 

deken mr. T. de Waard.175 

Na de huiszoekingen bij het bestuur van de stichting Opstand en op het kantoor 

van het journalistencollectief ontvingen de advocaten van de verdachten geen stukken. 

Dat gebeurde ook niet in november, bij de officiële bekendmaking van verdenking.  
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Krikke en Müter werden aangehouden, omdat zij verdacht werden van betrokkenheid bij 

de RaRa-aanslag op de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen van het ministerie van 

Sociale Zaken op 1 juli 1993.176 Ties Prakken, advocaat van het tweetal, ontving pas in 

maart 1995 een klein deel van het dossier waarin bewijslast zat tegen haar cliënten. “Een 

fractie”, zoals ze dit zelf noemde in een interview met Vrij Nederland. Ze vertelde verder:  

“We hebben ontzettend moeten zeuren om de stukken. De indruk bestond dat Justitie dingen 

achterhield. Maar het kan ook zijn dat er gewoon niet meer wàs. De stukken de we wel kregen 

waren zo nietszeggend.”
177

  

Het dossier bevatte documenten met het verzoek om verlenging van telefoontaps, 

samenvattingen van de verslagen van de afgeluisterde gesprekken, lijsten met spullen die 

de rechter-commissaris nog niet wil teruggeven. Daarnaast werd vermeld dat er op de 

computers ‘documenten’ waren gevonden, echter zonder nadere toelichting. Ook bevatte 

het dossier verslagen van huisbezoeken aan deelnemers van het Platform Illegale 

Vluchtelingen (PIV). Door een brief van ds. Hans Visser van de Pauluskerk in Rotterdam 

was de gedachte gerezen dat er RaRa-sympathisanten zich binnen dit platform zouden 

kunnen bevinden. Na gesprekken blijkt PIV niet veel met Opstand te maken te hebben. 

Een nieuw spoor in het onderzoek naar RaRa? Prakken vertelde: 

“De inhoud van de stukken bevestigt mijn vermoedens: de politie heeft geen enkel bewijs tegen 

Opstand. In plaats daarvan wordt op een insinuerende manier materiaal gepresenteerd dat in een 

bepaalde richting moet wijzen”.
178

 

Er zou verder een anonieme brief zijn gevonden waarin Jan Müter werd beschuldigd van 

het bezoeken van verjaardagen waar geld ingezameld zou worden voor RaRa. Hans 

Krikke heeft twee keer een kort telefoongesprek met het blad Konfrontatie gehad, waaruit 

geconcludeerd werd dat hij mogelijk werkzaamheden zou verrichten voor Konfrontatie, 

het blad waar een aantal RaRa-communiqués waren gepubliceerd.  

Krikke en Müter kwamen er zelf achter dan hun telefoons al voor september 1994 

werden afgeluisterd. De politie bleef een verklaring schuldig. Ook de claimbrief van 

RaRa met betrekking tot de aanslag op het DIA werd niet bij Opstand gevonden. “Het 

technisch onderzoek, dat werd verricht door personeel van het Gerechtelijk Laboratorium 
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van het Ministerie van Justitie bleef zonder gunstig resultaat”, zegt het proces-verbaal in 

een ietwat vreemd geformuleerde zin, waaruit een opmerkelijke bevooroordeling spreekt.  

Op 2 april 1995 werden Krikke en Müter vrijgesproken. Het uiteindelijke verslag 

van het Gerechtelijk Laboratorium verscheen op 21 november 1995. De uitkomst was 

niet helder. Na analyse van stukken van Krikke en Müter in vergelijking met de 

claimbrief was de conclusie dat “niet kan worden uitgesloten dat alle teksten door 

dezelfde schrijver of schrijvers geschreven zijn” en verder dat niet kon worden 

uitgesloten dat de betwiste teksten door Opstand waren geschreven. De aanwijzingen 

waren daarvoor te minimaal. Spelfouten en beeldspraak kwamen deels overeen met 

schrijfwijze en taalgebruik van Krikke en Müter, maar deels ook niet. Prakken reageerde 

fel op de gang van zaken:  

“Het onderzoek heeft niet opgeleverd. Het gerechtelijk vooronderzoek naar de betrokkenheid van 

Opstand bij RaRa zal binnenkort worden afgesloten. Zonder dat voor de journalisten van Opstand 

duidelijk is waarom de verdenking ooit op hen viel”.
179

  

De dag voor kerst 1995 hoorden Krikke en Müter dat de zaak tegen hen geseponeerd was 

bij gebrek aan bewijs. Zij eisten rehabilitatie, omdat ze door de hele zaak financieel aan 

de grond zaten; zij waren “melaatsen van de samenleving”, in hun eigen woorden.180 In 

1997 ontvingen zij tweehonderddertig duizend gulden schadevergoeding. 
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Hoofdstuk 6: Tot slot  

 

Het begrip terrorisme is een begrip dat niet in een enkele definitie te vatten is. De RaRa 

pleegde geen ‘zuiver’ terroristische daden, hoewel deze wel als zodanig ervaren werden 

door slachtoffers en in de pers. Het gewelddadige karakter van de RaRa-aanslagen riep 

veel discussie op in de Tweede Kamer en in de pers. Er werd opgeroepen tot een 

daadkrachtige bestrijding en meer alerte beveiliging.  

Een daadkrachtige bestrijding bleef echter uit. Organisatorisch complexe 

structuren van onderzoeksteams, wantrouwen tussen verschillende inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, maar ook ongelukkige acties en door elkaar lopende bevoegdheden: 

het leverde niet het gewenste resultaat op. Met dit onderzoek heb ik willen analyseren 

hoe deze moeizame samenwerking tussen politie, BVD en Justitie zich heeft ontwikkeld.  

In de periode tussen 1985 en 1989 werd slechts één maal een arrestatie verricht. 

Door een fout in de procuderele gang van zaken werden de acht arrestanten al gauw weer 

vrij gelaten. Opvallend is de houding van de BVD in deze periode. Zij blaakte van 

zelfvertrouwen en gaf te kennen dat de dienst wist waar zij de RaRa moest zoeken. Dat 

bleek tegen te vallen. De Tweede Kamer en media sprak de BVD daarop aan: een gebrek 

aan controle en zichtbare resultaten was het verwijt. 

 In de periode tussen 1990 en 1993 werden geen concrete resultaten geboekt. Pas 

in september 1994 werden de journalisten Hans Krikke en Jan Müter opgepakt. Omdat er 

onvoldoende bewijs was, moesten zij – na een traject van ruim een jaar – vrij worden 

gelaten. Advocaat Prakken gaf aan dat dit onderzoek en de rechtsgang een grote blunder 

bleek te zijn: 

“Politie en inlichtingendiensten waren zeer gefrustreerd dat zij de mensen niet te pakken kregen, 

hoewel ze zeiden precies te weten om wie het ging. Dat laatste kan ook heel goed bluf zijn, maar 

natuurlijk waren de namen van een aantal radicale activisten bekend. Hoewel deze mensen hoog 

op de lijst van te vervolgen personen stonden, heeft Justitie nogal geblunderd bij de vervolging. 

Eén vonnis van een jaar is natuurlijk niet wat men in gedachten had voor deze groep. (…) De 

samenwerking tussen politie en BVD was notoir slecht.”
181
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 De slechte samenwerking tussen politie, Justitie en BVD heeft er voor gezorgd 

dat het RaRa-onderzoek niet verder kwam. Het is moeilijk in te schatten of er betere 

resultaten zouden zijn geboekt als de samenwerking wel beter was verlopen. Feit is wel 

dat er meer duidelijkheid had kunnen zijn met betrekking tot de verschillende taken van 

de diensten en dat onderling wantrouwen debet was voor het onderzoek. 

Het RaRa-onderzoek is gestaakt; zonder resultaat. Veel vragen zijn open blijven 

staan. Daders zijn nooit gepakt of veroordeeld. Prakken blikte vorig jaar terug op de 

RaRa en de rechtszaak tegen Müter en Krikke in een uitzending van VPRO’s Tegenlicht. 

Müter en Krikke werden uiteindelijk vrijgesproken en gerehabiliteerd. Naderhand werd 

geen serieuze actie meer vernomen van de RaRa. “Toen was het verhaal ten einde,” 

besloot Prakken.
182

 Voor wat betreft dit onderzoek geldt inderaad: dossier RaRa gesloten.  
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Staatssecretaris mr. A. Kosto bij zijn huis na de aanslag van de RaRa, 13 november 1991 
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Bijlage A 

De “megalomane onzin” van de RaRa en diens bestrijding  
Interview met mr. A. Kosto 

Raad van State, Den Haag, 10 juli 2007 

 

Inleiding 
Ik onderzoek de terreurbestrijding in de jaren tachtig. Met name 

de jaren tachtig. De extremistische groep RaRa roerde zich in die 

tijd en het leek me aardig en interessant om direct betrokkenen 

uit die tijd te interviewen.  

Maar ik zit net te laat, hè, die aanslag was in ’91… [lacht, MG] 

 

Ja, maar ik onderzoek de lange jaren tachtig, en in het bijzonder 

de RaRa, dus ik sta mezelf die uitstap naar ’91 toe!  

Ja, ik was in de jaren tachtig natuurlijk ook al functioneel in de 

politiek. 

 

Aanslag 
De aanslag was, zoals ik begrepen heb uit de communiqués van RaRa, niet specifiek op u 

persoonlijk gericht, maar op u als politiek verantwoordelijke. 

Ja, daar ging het om. 

 

U was staatssecretaris van Justitie. Hoe zou u de aanslag op uw huis beschrijven? Kunt u 

een feitelijke omschrijving geven van de nacht van 12 op 13 november 1991? 

Die was aangekondigd bij de politie. En ze hadden daarvoor, wat je vroeger nog had, van 

die telefoonnummers waar je de tijd kon aanvragen: “het is nu…”. Dat geluid hebben ze 

gepakt, dat hebben ze kunnen traceren, en daar hadden ze dat zinnetje van gemaakt: 

“aanslag, staatsecretaris Kosto, binnen die en die tijd gaat de bom af…”. Ik weet niet 

precies meer hoe het ging, maar dat is wel op te vragen.  

 

In ieder geval, ik werd opgebeld. Wij waren te bed, mijn vrouw en ik, rond twee uur in de 

nacht. De politie zei: “u moet uw huis verlaten, er wordt een aanslag op uw huis 

gepleegd. U moet u haasten, er is een bommelding.” Mijn allereerste reactie was: “ja, dat 

zal wel, ‘bommelding’, het zal wel loos alarm zijn.” “Nee, we hebben alle reden om dit 

serieus te nemen. Kunt u ergens terecht in uw dorp?” Dat kon wel. “Nou wat is het 

telefoonnummer van die vrienden, dan bellen wij hen dat jullie eraan komen.” De 

explosievenopruimingsdienst uit Culemborg was al onderweg, daar hadden zij al contact 

mee gehad.  

 

Wij gingen naar die vrienden, het was een klein dorp. Zij waren al uit hun bed, hadden 

koffie gezet. We waren wat aan het grappen van: nou we zullen zien. En ineens hoorden 

wij: kaboem! Wat je uit die stripverhalen wel kent. Toen bleek er inderdaad een bom te 

zijn afgegaan. Kort daarna kwam de politie en ook de hoofdofficier van Justitie kwam ter 

plaatse, dhr. Josefa Jetta. Ik herinner me dat nog.  
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Dat was dan dat. Die bom was afgegaan. Nou, veel gedoe. De huizen in de buurt waren 

natuurlijk al ontruimd. Toen bleek er tegen onze tuintafel, die zo’n beetje tegen de 

achtergevel staat, daar bleek een tas neergezet te zijn met explosieven. Het was zo’n 

luchtdrukbom. Er was geen brand. Sommige mensen vragen wel eens: “is er veel 

verloren gegaan bij die brand?” Er was heel veel schade aangebracht, maar niet door 

brand, want die was er niet. Maar het was een zeer hevige bom. Dat hadden ze niet 

verwacht, denk ik. De claimbrief die ze hadden uitgedaan beschreef ‘een schuurtje in 

Grootschermer’, maar het was het woonhuis. En wij zouden, als we niet gewaarschuwd 

waren, zeker zwaar letsel hebben gehad, want wij sliepen een verdieping hoger en vlak 

onder ons raam was die bom geplaatst. Om een klein beeld te geven van de situatie: de 

planken van de vloer, daarvan stonden de spijkers nog op een puntje op de vloer. Een 

geweldige druk. Ons bed stond in de badkamer. Het was zeker een aanslag met letsel 

geweest. Maar ik moet zeggen, ze hebben gewaarschuwd. De politie heeft het serieus 

genomen en niet gedacht: het zal wel weer. Dan was er veel onheil aangericht en dat 

hebben ze toch weten te voorkomen. Ze [RaRa, MG] hebben dat ook niet gewild, maar ze 

hebben wel het risico genomen. Uit de claimbrief leid ik af dat ze groter effect hadden 

gesorteerd, dan ze verwacht hadden. 

 

Vreemdelingenbeleid 
Ik heb de gepubliceerde claimbrief van RaRa gelezen, en hoewel de schade c.q. hun 

middel groter uitpakte dan verwacht, gaven ze toch aan dat het niet op u persoonlijk was 

gericht, maar op u als ‘politiek verantwoordelijke’ van het Nederlandse asielbeleid. 

Waarom was u dat en niet andere beleidsmakers? 

Het ging hen specifiek om het vreemdelingenbeleid. Eerder hadden ze al wat 

wachthuisjes van de Marechaussee, geloof ik, opgeblazen. Ze hadden het ook 

aangekondigd, dat ze, nadat ze zich op Shell richtten en hun verrichtingen in Zuid-Afrika, 

het vreemdelingenbeleid gingen aanpakken. En daarvoor was ik de verantwoordelijke. 

Dat ligt voor de hand.  

 

En u weet ook, dat hoef ik u niet te vertellen, dat het een simultane aanslag was. En dat ze 

zich waarschijnlijk vergist hadden, want het was geen aanslag op Justitie, maar op het 

ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben waarschijnlijk de torens verwisseld, denk 

ik. Ze hebben mijn dienst willen treffen, het IND, maar ze hebben dus de integratiedienst 

van Binnenlandse Zaken gepakt en daar grote schade aangericht. 

 

Ik wil u een citaat van RaRa voorleggen met betrekking tot uw dienst. “…het hysterische 

karakter van de vluchtelingenfobie van de Tweede Kamer en regering onttrekt zich aan 

de spelregels van de overlegdemocratie. De beleidsmakers stellen hun ‘product’ niet ter 

discussie. Ze mystificeren hun ‘product’ als vreemdelingenbeleid; de vreemdeling is een 

vreemde entiteit (…) de nog niet gematerialiseerde bedreiging van buitenaf (…) ons eten 

komt stelen (…) onze welvaart komt ondermijnen (…) de ritselaar, sjacheraar, crimineel 

in spé. Kortom: een gemoderniseerde versie van het archetype van de eeuwige jood. (…) 

een beleid met signatuur, maar zonder smoel.” Aldus RaRa. Dat zijn stevige woorden. 

Deze aantijging is toch behoorlijk heftig. Wat denkt u, was het doel van deze aanslag? 

Was het bedoeld, zoals wel wordt opgemerkt in de analyses van deze gebeurtenis, om u te 

vernederen, om u boete te laten doen, of was het wellicht om het vraagstuk te politiseren?  
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Dat is natuurlijk iets, wat alleen zij kunnen beantwoorden. Ik zou daar een vrijblijvende 

inschatting over moeten maken. Mijn eigen reactie is er vooral een van boosheid. Dat er 

mensen zijn in een democratie die menen dat hun gelijk zo groot is dat ze er een bom 

naast kunnen leggen. Dat is mijn reactie erop, want het is natuurlijk geen autoritair 

bewind hier. Hoezeer werd het beleid en de dossiers niet door de Tweede Kamer 

gecontroleerd. En als het niet door de Kamer was, hoezeer had dan de pers een 

controlerende functie. Hoezeer niet, kwam in ieder individueel geval de rechter er aan te 

pas. Soms waren er vreemdelingen die al waren uitgezet, weer door de rechter binnen-

gehaald. Dat is regelmatig gebeurd. Ik heb zelf, toen ik nog Kamerlid was, ook wel van 

die kamervragen gesteld. Hoe het kon dat een vreemdeling, die al in het vliegtuig zat, er 

nog werd uitgehaald?  

 

Kortom, ik vertel het niet om mijzelf, maar dat hele mechanisme van controle aan drie 

kanten, het meest relevante natuurlijk de Kamer, maar ook de pers en de rechter, dat 

functioneerde volop. [Stellig, MG:] Dus dan kan ik vanuit dat perspectief en die kennis 

alleen maar zeggen dat het [de aanslag door RaRa, MG] me-ga-lo-ma-ne onzin is. En uit 

welke gevoelens ze dat deden…? Ik denk dat het ook een zelfmanifestatie was van deze 

mensen. Want hieraan voorafgaand hebben ze Zuid-Afrika aangedaan, hebben ze Shell 

en met name de Makro, de Steenkolen Handelsvereniging, immense schade toegebracht. 

Door hun gedrag. [Verontwaardigd, MG:] Ja, dat zijn ze, zo’n beetje God zelf, hè. Als je 

je dat meent te kunnen permitteren: megalomanie. Die mensen hadden een soort 

grootheidswaan. En nogmaals: ik wil niet uitweiden over andere mechanismen waarover 

mensen kunnen beschikken. Bijvoorbeeld het kerkasiel, waarmee ze menen beter te doen 

dan de overheid. Ik denk dan aan een soort egotripperij. 

 

Er werd ook wel gesproken over de acties van RaRa als ‘een oorlog van allen tegen een’. 

Dat werd op een gegeven moment anders; een radicalisering in het denken, een isolering 

van de RaRa tegenover de maatschappij. Wat u zegt: het creëren van een heel eigen 

groep. Het ging hen niet om het winnen van zieltjes voor hun revolutionaire 

gedachtegoed, maar het creëren van ideologische ruimte, feitelijk hun eigen gelijk halen. 

Ja, een soort sektarisme. We hebben een wereld waarin dat niet past. Dat zie je nu ook in 

Pakistan, bij die Rode Moskee. Iets willen invoeren, de sharia, wat nog niet zo is, en 

waarbij men meent bommen te mogen gebruiken. Het is natuurlijk een gewaagde 

vergelijking, die u maar snel moet vergeten. Maar het zit in mensen. Ik besef, ik ben 

gewoon boos geweest.  

 

Mensen vroegen: “bent u niet bang geweest?” Geen enkel moment, ik ben echt niet bang 

geweest. Ik denk dat ik de laatste ben bij wie ze het nogmaals proberen. Ik heb toen ook 

een golf van sympathie naar mij toe gekregen toen ik die kat oppakte, die foto die 

daarvan gemaakt is. Drama genoeg voor de fotografen, natuurlijk. Een sympathiegolf, die 

zij [RaRa, MG] natuurlijk ook nooit zo bedoeld hebben. Jaren daarna nog vroegen – 

vooral oudere dames – “hoe is het met uw poes?” [lacht, MG] Nee, het heeft geen effect 

gehad op het beleid, maar het heeft tegen mijn persoon meer sympathie opgewekt dan 

ooit. Ook van die kwalijke typen die mij dan brieven schreven, van: “ze mogen hopen dat 

de politie hen eerder pakt dan wij!” Van dat soort vréselijke volk. En zogenaamd voor je 
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opkomen. Nee, zoals de Romeinen zeiden: ‘non tali auxilio’, oftewel: die hulp maar 

liever niet [letterlijk: ‘niet met dergelijke hulp, niet met zo’n soort helper’, MG].  

Dus als ze al de bedoeling hadden om mij diskwalificeren, of wat dan ook – u zei, terecht, 

ook al: het was niet naar de persoon gericht –, dan is dat niet gelukt. Zij personifieerden 

dat beleid. Dat beleid wilden ze wijzigen. Daarom ben ik meteen ook de volgende dag 

weer naar het departement gegaan. Toen werd wel gevraagd: “bent u er nu alweer?” 

[Zeer stellig, MG:] Men moet niet denken dat ik ook maar één letter ga veranderen aan 

het beleid. Of maar één gram aan mijn functioneren tekort ga doen. Ik zit er weer.  

 

Uw optreden was dus niet onderhevig aan uw ervaring van die nacht. 

Nee, inderdaad. Ik vind gewoon dat een van de wapens tegen terreur, naast repressie en 

defensie, een politieke reactie is: er mag geen enkel, geen enkel effect zijn van zulk 

gedrag. Daarom ben ik welbewust de volgende dag weer achter mijn bureau gaan zitten.  

 

Een vorm van negeren? 

Nee, als een statement. Zie het maar als een statement. Want het was best mogelijk dat ik 

nog een dagje thuis zou blijven. Geen enkel effect mag worden aangewezen; als dat ze 

een succesje zouden hebben gehad, hoe minimaal dan ook. [Beslist, MG:] Nee dus. Dát is 

het wapen ertegen. 

 

Het was in hun ogen een correctie van het vreemdelingenbeleid. Daar hebben we het al 

over gehad. Ze zeiden letterlijk: “Het gaat er niet om Kosto zijn portefeuille aan de 

wilgen te laten hangen, en als boetedoening een illegaal op zolder te laten nemen. 

(Nee,…) het is het beleid dat mensen afschrijft, uitsluit en ontmenselijkt, dat wij willen 

aanwijzen en brandmerken. Daarom zijn wij op bezoek geweest bij (…) de direct politiek 

verantwoordelijken. Die (…) hebben wij – een moment – deelgenoot willen maken van de 

ervaring van vernedering. Daartoe hebben wij hem thuis opgezocht, zijn have en goed 

mishandeld en zijn privacy met voeten getreden. Hij is als het ware uitgezet, zij het maar 

voor één nacht.” Hoe zij het vreemdelingenbeleid kwalificeerden, daar hebben we het 

over gehad. Hoe zou ú dit beleid in die jaren omschrijven, zoals de overheid deze 

uitvoerde? 

Nou, als uitermate correct. Ik heb dat vaker verteld, natuurlijk. De regel is dat iemand die 

een vluchteling is, die wordt toegelaten. Dat was een verplichting die we onszelf hadden 

gesteld. Gevolg van deze regel was dat er meer mensen kwamen dan mensen die écht 

vluchteling waren. En dat hangt weer samen met de werving die wij ooit hadden, die 

gastarbeiders. Dat is stilgelegd, want zij waren niet meer nodig. Maar het verlangen om 

het levenslot te verbeteren, dat ik overigens altijd uitermate legitiem heb gevonden voor 

ieder mens, bracht hen ertoe om zich dan te pretenderen als zijnde ‘vluchteling’.  

 

Die groep uit elkaar houden: vluchteling en niet-vluchteling; dat was de opdracht. De 

niet-vluchtelingen terug en de vluchtelingen toelaten. Dat deden we. Meer is het niet dan 

dat. En dat werd in ieder individueel geval bekeken. En zorgvuldig bekeken. En door een 

rechter die er, soms bij herhaling, aan te pas kwam. De grote lijnen van het beleid, de 

modus van: hoe zet je uit?, dat werd door de Kamer gecontroleerd. De pers volgde met 

argusogen wat er allemaal gebeurde. Het was altijd zo, dat hoe het ging met elk 

individueel geval, dat dat werd onderschreven door de Kamer.  
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Soms kwam een ‘zielig geval’ op televisie; dan kreeg het een gezicht. Dat is heel 

menselijk en heel begrijpelijk, maar ik heb met grote zorgvuldigheid het beleid proberen 

uit te voeren en juist die zorgvuldigheid bracht met zich mee dat het voor zoveel mensen 

zo lang duurde. Want alles moest onderzocht worden. Er werden dingen in het buitenland 

nagetrokken, ze mochten naar de rechter… De rechter had dan ook een enorme waslijst. 

Er was wachttijd, en soms kreeg je van die beelden van mensen die lang moesten 

wachten en er dan toch nog uit moesten. Maar dat soort dingen waren toch vooral 

incidenten.  

 

[Nadenkend, MG:] Maar de grote lijnen waren goed, de intentie was goed. 

Vluchtelingen: ja. Mensen die hun lot wilden verbeteren, hoe zeer ook respectabel: nee, 

dat kan niet. Die namen we niet op, dat waren geen vluchtelingen.  

 

Wat trouwens meestal buiten beeld bleef, is dat er een enorme instroom vluchtelingen 

gewoon regulier binnenkwam. Huwelijkspartners, gezinsherenigingen, die aantallen 

waren eigenlijk hoger. Maar alles spitste zich toe op dat asielbeleid. De grote lijnen van 

het beleid waren uitermate correct. Het werd zorgvuldig toegepast. Natuurlijk werden 

daarbij fouten gemaakt, dat kan niet anders. Die werden dan gecorrigeerd door de 

rechterlijke macht. Dat er ooit iemand ten onrecht is uitgezet, dat is extreem zeldzaam 

geweest. Het tegenovergestelde wel: mensen die ten onrechte bleven, die groep is enorm. 

Daarom is dit alles [het optreden van de RaRa tegen het vreemdelingenbeleid, MG] 

onzin, megalomane onzin.  

 

Ik begreep inderdaad dat zij het ‘verachtelijk’ vonden dat mensen werden aangeduid als 

‘economische vluchteling’. Ik kreeg het idee dat volgens de RaRa iedereen binnen 

gelaten moest worden. Dat noemden zij dan ‘sociaal’, maar … 

[Valt in de reden, MG:] Wat die mensen dan vergaten, maar ik zal niet te ver buiten mijn 

paden treden, dat die aanwezigheid van heel veel mensen, die vaak geen werk hadden, in 

een schaarse situatie, bijvoorbeeld op de woningmarkt, dat die aanwezigheid van die 

mensen drukte in de armste wijken. Waar het leven al niet zo goed was. Waar de sterkste 

autochtonen waren weggetrokken. Dáár stroomden die vreemdelingen in. Vaak geen 

werk, jonge kinderen erbij, die opgroeiden, die pubers werden… Enfin, ik hoef u dat niet 

te vertellen, u kent dat hele verhaal. Dat liep uit de hand. Nou, dat is nu het effect van het 

RaRa-beleid. Zet de grenzen maar open, en dan komen ze hier, en… narigheid troef. Dat 

kán niet anders.  

 

U hebt gezegd over het vreemdelingenbeleid, meen ik , u mag mij corrigeren: ‘sober, 

doch humaan’? 

Ja, ja, ja. Sober, zou je kunnen zeggen, rechtvaardig heb ik volgens mij gezegd. En 

humaan ja. We probeerden op een gegeven moment om die mensen onderdak te geven. 

Ook als het onderzoek nog gaande was. Ik heb opvang zien komen in de jaren tachtig. Er 

was voor het eerst opvang voor Tamils. Die verbleven dan in een soort pensionsituatie. 

Een bed-en-brood-regeling. Dat was vroeger helemaal niet zo. Dan vergaten we die 

mensen maar, dan wisten we er geen raad mee. En toen is dus een heel opvangsysteem 

gekomen, asielzoekerscentra; dat is helemaal opgezet. En dat ging dan om mensen 
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waarvan het helemaal niet zeker was dat zij bleven, maar dan zaten ze toch in die 

asielzoekerscentra. En soms was dan het bericht: ja, u mag blijven, maar het kon ook zijn 

– soms na een paar jaar pas – van: ja, het kan niet.  

 

En dan hebben we natuurlijk ook nog gehad het asielzoekerscentrum bij Schiphol. Die 

was daar gebouwd, omdat aanvankelijk de mensen dan op Schiphol kwamen en konden 

niet worden toegelaten. Die mensen lagen dan in de aankomst- en vertrekhal; een beetje 

op banken en zo. Toen heeft mijn ambtsvoorgangster, mevrouw Korte - Van Hemel, een 

hele kleine voorziening gemaakt. Die mensen mochten het land niet in, dus het was een 

gesloten setting, dat opvangcentrum dat bij Schiphol werd gebouwd. Van: “jullie mogen 

het land niet in, wij gaan dat verder onderzoeken, maar hier hebben jullie in ieder geval 

een bed”. Allemaal humaan bedoeld. Maar noodzakelijkerwijs wel gesloten, want anders 

zouden die mensen doortrekken en dat was de bedoeling niet.  

 

Al dit soort dingen werd verkeerd uitgelegd door groepen als de RaRa. Je had toen ook 

de Autonomen in Amsterdam. Nou, die liepen dan weer te hoop tegen de bouw van zo’n 

centrum. Terwijl dat goed bedoeld is. Aan alle kanten te verdedigen als humaan beleid. 

Beter toch dan op die banken bij Schiphol te liggen. Nee, dat werd dan afgekeurd, want 

de mensen moesten binnenkomen.  

 

Dat werd dan bijvoorbeeld getypeerd als ‘in bewaring stellen van vluchtelingen’. Zoiets?  

Ja, maar het enige was dat ze aan de grens werden opgehouden, kregen daarbij nog een 

bed aangeboden ook. Daar komt het op neer. Hè, ja… [lacht, MG] Maar het werd weer 

verdoemd, het werd verketterd. Ik denk dat er veel onbegrip was, domheid niet zo zeer, 

denk ik, daar bij de RaRa. Ik denk dat het een egocentrische club is. Maar juist daardoor 

gingen mensen tegen beter weten in dan de boel willen aanpakken. Maar nogmaals: zet je 

de grenzen open, want hier is welvaart en elders op de wereld niet, dan komen ze. En tja, 

dat kan niet. Dat geeft enorme toestanden in het land. En die toestanden drukken niet op 

de well-to-do-mensen, maar wel in de oude wijken van de steden.  

 

RaRa 
U noemde zojuist de Autonomen. We hebben het ook al even gehad over de RaRa. Ik las 

in een nieuwe publicatie van Siem Eikelenboom dat de aanslag op uw huis niet zeker 

door de RaRa zou zijn gepleegd. U werd in die tijd namelijk ook bedreigd uit extreem-

rechtse hoek. Wat is uw visie daarop? 

Ik denk dat hij zich daarin vergist. Ik ben wel door extreem-rechts bedreigd, maar dat was 

in mijn Kamertijd. En dat ging om die club om Glimland heen. Toen werd ik op een hele 

vervelende manier ook getreiterd. Lag er op mijn grasveld en in mijn tuin, lagen er ineens 

een aantal schedels. En ze hadden dan zwarte teer in de brievenbus gegooid. Zo’n 

buitenbus. Er werden ook, wat heel pikant was, seksadvertenties geplaatst waarbij ik als 

‘polderboy’ werd aangeboden aan heren. Ja, dat soort dingen. Eén medium was zo correct 

om te bellen of het klopte, of deze advertentie echt van mij afkomstig was, dat was de 

Telegraaf. Maar het waren allerlei andere blaadjes die het wel plaatste, waardoor er ’s 

nachts telefoontjes kwamen van heren die contact zochten en zo. Dan nam mijn vrouw de 

telefoon op. Die heeft dat wel wat vreemd gevonden. Maar dat soort dingen gebeurde.  
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En ik heb ook wel eens een spreekbeurt gehad, waarbij er dan bepaalde heren een groepje 

vormden en wachten op het moment dat ik naar buiten kwam. Dat was extreem-rechts. 

En dat was ook de groep om Glimland heen. Dat heeft toen een tijdje geduurd. Het was 

zo rond ’77. Dus dat [de these van Eikelenboom, MG] was speculatief. Maar de RaRa 

heeft het [de aanslag op Kosto’s huis in ’91, MG] geclaimd, en niemand anders. 

 

De these van Eikelenboom is enigszins begrijpelijk, omdat er een wolk van schimmigheid 

om RaRa hing. 

Nee, ik ben ervan overtuigd dat het RaRa was. Dus ik denk dat hij ernaast zit. Er was nog 

wel een andere hoek van waaruit ik bedreigd werd. Contemporain aan RaRa. Dat was de 

groep van de Dwaze Vaders, gericht tegen de kinderbescherming. Dat is ook een van de 

allermoeilijkste dingen in die portefeuille geweest; die Raad voor de Kinderbescherming. 

Ja, dan waren de kinderen aan de moeder toegewezen en dan mochten de vaders die 

kinderen niet meer zien en dat vertaalde zich dan naar groepsvorming in navolging van 

de Dwaze Moeders in Argentinië. Meenden die heren die titel te kunnen aannemen, die 

Dwaze Vaders. Die dreigden ook.  

 

Misschien dat er nog meer dreigingen waren, die mij nooit bereikten. Een keer werd ik 

ook journalistiek gewaarschuwd, dat er een actie van de Dwaze Vaders in mijn richting 

kwam. Toen heeft de politie alleen maar een politieauto op mijn oprijlaan gezet. En 

inderdaad, daar kwam een soort stoet van Dwaze Vaders, maar die met enige versnelling 

doorreden toen zij die politieauto zagen.  

 

Ik bedoel, dat [de Raad van de Kinderbescherming, MG] was een bron, en daar had een 

van mijn ambtsvoorgangsters – dat was niet door de Dwaze Vaders, maar wel uit de hoek 

van de kinderbescherming – heel veel last van gehad, dat was mevrouw Haars. Die is 

indertijd ook in haar huis belegerd geweest. [Vervolgt cynisch, MG:] Daar werd het 

aardige gebaar gemaakt dat er dunne stalmest, van dat gier, op haar voordeurpad werd 

uitgestrooid. Dat waren toen de werkers in de kinderbescherming.  

 

Kortom, er is van alles gebeurd [lacht, MG]. Maar dat dit [de aanslag op Kosto’s huis in 

’91, MG] de RaRa was, daar twijfel ik niet aan.  

 

Denkt u dat deze portefeuille an sich zoveel moeilijke onderwerpen bevat dat het van alle 

tijden is dat er weerstand tegen het gevoerde beleid kwam of denkt u dat deze weerstand 

typisch iets was van de (roerige, mondige) jaren zeventig en tachtig? 

Nou, weerstand was er misschien wel, maar dat mensen dit soort middelen gebruikten, 

dát was nieuw. Natuurlijk was er al wel weerstand tegen dit en tegen dat, maar Justitie is 

wat dat betreft wel een beetje uit haar ivoren toren gerukt in deze periode. Men verzette 

zich, de meer mondige burger. Dit [RaRa cs., MG] waren de extreme uitwassen.  

 

Ja, tegen dingen die in decennia daarvoor aanvaard werden, en als de Kamer een beleid 

goedkeurde, nou ja, dan was dat gewoon zo. Maar nu, als de Kamer een beleid 

goedkeurde, dan werd er toch tegen opgetreden, met middelen die, naar mijn smaak, in 

een democratie niet geoorloofd zijn. En in een dictatuur deugen ze natuurlijk ook niet. 
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Maar in een democratie, hè, het is niet geoorloofd. Dus ik denk wel dat dat aan de tijd 

gebonden was.  

 

Er zijn in die tijd ook veel waarschuwingen geweest. Het ministerie is wel eens ontruimd 

geweest, maar dat waren dan loze dreigingen. Dat is in hoge mate en dat is lange tijd 

geweest, van die loze dreigingen. Zoals bij de bommelding, van, nou ja, het zal wel weer. 

‘Bommel-ding’ zeiden we dan. Want de bom? Onzin. Maar nee, dat is in een paar van die 

groepen dan toch wèl tot actie gekomen. Overigens, u stelt er een vraag over en ik blijf 

doorpraten, dat is vervelend natuurlijk [lacht verontschuldigend, MG].  

 

Nee, maar op een goed moment, die aanslag bij mij was in november. En op 

nieuwjaarsdag, dat wil zeggen op de avond van nieuwjaarsdag, heeft de gemeente van 

Amsterdam altijd een grote ontvangst. En daar was ik ook met mijn vrouw. Toen kwam 

er een politieman daar, een politiechef uit Noord-Holland, die zei: “nou, we hebben ze, 

hoor!” “Dat is interessant, jullie hebben ze inderdaad?” “Nee, maar dat is voor elkaar.” 

Wat bleek nu: ze hadden met foto’s rond gewaaierd in dat dorp. Vervolgens hadden 

mensen van een bepaalde groep waar ze contact mee hadden, hen herkend. Er waren twee 

knaapjes, het waren jonge jongens, die waren daar herkend door dorpsgenoten. Dat 

bleken de kwartiermakers te zijn. Die hadden de boel verkend. Waarschijnlijk hebben zij 

niets gedaan, maar alleen de boel verkend. Zij waren gesignaleerd in het dorp. En 

daardoor wisten ze bij de politie, zeiden ze, waar ze de daders moesten zoeken.  

 

Ik weet niet of ik nu dingen vertel die politiegeheim zijn, maar daar moet u maar een 

beetje voorzichtig mee zijn [grijnst, MG]. Die jongens waren te relateren aan een groot 

krakersbolwerk in Den Bosch. En ze wisten vervolgens dat er drie leden van die groep 

waren die voldoende kennis hadden om die aanslag te kunnen doen. En ze [de politie, 

MG] dachten dus dat ze daar de boel hadden geklaard. Vervolgens is er nooit meer wat 

vernomen, omdat er natuurlijk – ook in een rechtsstaat zoals deze – voor de rechter wel 

het wettelijk en overtuigend bewijs geleverd moet worden. Dat is nooit geleverd. Dat 

spoor liep dus hartstikke dood. Toen kwam die claimbrief, daar zijn ze toen nog 

achteraan gegaan. Er zijn ook nog mensen aangehouden die dat wellicht gedaan konden 

hebben. Maar ja, dat is ook weer zoiets, want wat bestrijden ze eigenlijk? Dankzij het feit 

dat dit echt een doorgeponeerde rechtsstaat is, en terecht, zeer terecht – [spreekt met klem 

uit, MG:] dat moeten we ook met álles wat in ons is verdedigen – ja, is er nooit een 

vervolging geweest, omdat het wettelijk en overtuigend bewijs niet te leveren was.  

 

Dat is wellicht ook de oorzaak van het gegeven dat dit nog steeds een nooit opgeloste 

vraagstuk is? 

Ja, dat is in zoverre zo, ik denk dat er wel mensen zijn die menen te weten wat het is.  

 

Wie of wat RaRa is? 

Ja, dat weet men wel. Ik denk dat men wel weet wie erachter zit. Dat weet ik eigenlijk 

vrij zeker. Het is niet helemaal geheim...  

 

Hebt u zelf dan enig idee, weet u het antwoord? 
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Ja, maar dat kan ik niet zeggen. Ik kan geen namen noemen. Maar in die tijd zei de BVD, 

de voorloper van de AIVD indertijd… ik heb toen nog met de directeur gesproken… 

 

Dhr. Docters van Leeuwen? 

Ja. “Het zal niet meer gebeuren”, zei hij. “We weten precies wie het zijn. En ze worden 

scherp in de gaten gehouden. Ze kunnen niets meer. Want als ze op het strand liggen, ligt 

op de handdoek ernaast een van mijn mensen.” Dat had hij toen gezegd: “het zal nooit 

meer gebeuren”, en twee, drie maanden daarna kwam die klap op Sociale Zaken. Maar 

dat was het laatste; dat was wel het laatste.  

 

Ik heb inmiddels een aantal vragen gesteld over de schimmigheid rondom de RaRa. De 

aanslag op uw huis was uw directe, persoonlijke kennismaking met RaRa. Heeft u hierna 

nog uit deze hoek weerstand ondervonden? 

Nee, daarna niet, daarna is alleen die claimbrief gekomen. Het is de eerste keer dat ik 

toen ook gehoord ben door rechercheurs over die brief; of ik daar iets mee kon doen. Zij 

hebben mij vragen gesteld, en ik persoonlijk heb daarna nooit meer iets met RaRa te 

maken gehad. En die grote klap op Sociale Zaken – een schade van negen miljoen gulden 

indertijd, meen ik – dat is het laatste geweest waar de mensheid nog van hen gehoord 

heeft.  

 

Nee, voor deze tijd, heb ik als kamerlid, ik was toen voorzitter van de vaste 

kamercommissie Justitie, wel eens een hoorzitting gehad, Korthals Altes was toen 

minister. Dat Fentener van Vlissingen van de Steenkolen Handelsvereniging toen 

woedend en razend naar Den Haag kwam, dat de overheid hem niet beschermde – ook 

omdat hij met die Makro-branden van doen had; honderden miljoenen guldens schade. 

En daarvoor nog de Shell; dat werd hoog opgespeeld in de politiek. Maar, ja: [gebaart, 

MG] machteloos. Men heeft nooit de namen kunnen achterhalen en een verdachte kunnen 

achterhalen, of zelfs dat er een dader veroordeeld is. 

 

U vertelde wel dat er bepaalde mensen verdacht werden. 

Ja, die werden in de gaten gehouden, aanvankelijk. Misschien dat men later de zaak goed 

in de kijker heeft gekregen, maar ik denk dat het er een beetje uitgegroeid is. Ik bedoel, 

die mensen zijn allemaal ouder geworden en die periode in hun leven is, denk ik, voorbij. 

En als er nu weer iets zou gebeuren, moet het door een groep mensen gebeuren die nu 

nog moeten opstaan. Maar ik denk dat dat onderzoek nu inmiddels uitgewerkt is. Ik denk 

wel dat de naam [van RaRa, MG] wel een keer misbruikt is bij bepaalde aanslagen.  

 

Vorig jaar had je natuurlijk die aanslag in Amsterdam die geclaimd werd door de RaRa. 

Ja, dat was die bunker in Amsterdam, hè, maar dat lijkt me niet. Dat is een beetje een a-

typische actie als dat van de RaRa zou zijn. Die hadden over het algemeen meer schade, 

niet een blutsje in een gevel. Bovendien, de hoek waarin zij bezig waren is ook niet zo 

duidelijk. Maar nee, de RaRa plachtte ideologisch op te treden en van tevoren ook aan te 

kondigen dat zij dat gingen doen. En ze hebben heel, maar dat weet u uit uw onderzoek 

natuurlijk, uitdrukkelijk gezegd dat zij Zuid-Afrika nu gehad hadden en dat zij zich nu op 

het vreemdelingenbeleid gingen richten. Nou, dat was zeker een ideologische actiegroep.  
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Dat zeggen onderzoekers ook inderdaad, dat de RaRa “ideologische ruimte” wilde 

creëren, omdat de linkse politiek zo’n ‘lifestyle-politiek’ zou zijn geworden, gericht op 

welvaart en individualisme.  

Nou ja, het is een machteloos gebaar, zou je kunnen zeggen. Want ze hebben geen enkel 

van hun doelstellingen ooit kunnen bereiken. Ze hebben alleen maar schade aangericht.  

 

Het was typisch een protestgroep in die tijd? 

[Aarzelend, MG:] Ja, én één die heel ver ging en dat, hoe rijk ons politiek spectrum ook 

is, van links naar rechts, kennelijk nergens thuis waren, in wezen ook geen democraten. 

 

Nee, inderdaad. Dat is natuurlijk ook het rare: ze betichtten u, als beleidsmaker, van 

beleid dat tegen de overlegdemocratie in zou gaan, terwijl ze met hun acties allesbehalve 

democratisch optraden. 

Precies, ze zijn antidemocratisch. En pretenderen dat ze het omwille van de democratie 

doen. [Verontwaardigd, MG:] Maar als de democratie dan functioneert, hè – dat heb ik 

daarnet ook gezegd: hoe veelvuldig, hoe polygoon bijna, dat functioneerde, het klassieke 

parlement en regering en de pers die hier in alle vrijheid schrijven en zeggen wat zij 

willen en zich ook hier niet onbetuigd liet – wat wil je nu nog meer?  

 

Terreurbeleid 
Ik heb een aantal vragen over het regeringsbeleid; het terreurbeleid. In hoeverre bent u 

zelf betrokken geweest in het onderzoek? Bent u zelf uitgebreid ondervraagd? 

Nee, helemaal niet. Ik heb aangifte gedaan, omdat dat moest. Over die claimbrief ben ik 

een half uurtje ondervraagd, maar daar konden ze verder ook niets mee. Ik weet trouwens 

nog wel, maar dat was toen ik aantrad als staatssecretaris, toen bleek wel dat er een 

veiligheidscreening gedaan werd, dat weet u wel, en dat ze in mijn geval zeiden, van: 

“Ach nee, die woont zo ontzettend ver weg, in die polder, dat vindt nooit iemand, langs 

die kleine weggetjes”. Daarna [na de aanslag, MG] kreeg ik dus wel, post factum hè, de 

beveiliging. Een camera voor de deur. Dat gaf heel wat ellende, want als er een spin 

langskwam in de nacht, dan werd er door politie gebeld van: “Er is weer wat aan de 

hand”. Dat alarm ging af, dat soort dingen. Als een kruidenier, die bij mij aan de overkant 

woonde, wat bij me neerzette, was dat ook alweer iets waarmee ze aan de gang gingen. 

Dan was het: “Is er wat loos?” Na die verwoesting van ons huis ben ik met mijn vrouw in 

een ander huis gegaan, een dorp verderop, en allemaal camera’s daar overal. Dat was dus 

direct na de aanslag. [Ironisch, MG:] Maar wel mosterd na de maaltijd…  

 

U vroeg daarnet naar die dreiging. Ik ben al meer aangevallen voor het vreemdelingen-

beleid. Ik ben een keer in Leiden geweest. Toen liep ik, omdat mijn auto in de smalle 

straatjes niet bij de Pieterskerk kon komen. Ik liep erheen en toen liep ik in de armen van 

een groepje wat ook tegen mijn beleid bezig was. Dat waren anderen. Die gooiden toen 

met verfbommetjes. Ben ik ook nog ja, geraakt. Ik sprak tot eerstejaars en heb die 

spreekbeurt toch wel gehouden. Maar daar zijn mensen voor veroordeeld, omdat dat 

‘heterdaad-en’ waren. Zij werden ter plekke gearresteerd. Maar even voor de 

volledigheid. Er is dus meer geweest [dan de aanslag van RaRa, MG].  

 

Van dat soort individuele acties? Dat was niet gelieerd aan een bepaalde groep? 
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Nee, nou ja, wel met een grote groep mensen, maar niet bij een groep behorend 

inderdaad. Wat ook zo was, af en toe waren er dreigingen, dat wist ik dan niet eens. Maar 

ja, er werd zorgvuldig gekeken en dan werd ik als ik ergens heen moest met een 

pantserauto vervoerd.  

 

Dat was ook na ’91? 

Ja, precies. Dan gebeurde er ook wel dat er allerlei trucs werden uitgehaald. Het is wel 

leuk, een kleine anekdote [lacht vergoelijkt, MG]. Er was een oploopje, dat was juist in 

Den Bosch, daar moest ik een toespraak houden. Ik werd voorgereden. Er ontstond wat 

gejuich en er kwamen meer mensen, meer mensen voor dat gebouw. Wachtend tot ik aan 

zou komen. En inderdaad, daar reed mijn auto op een goed moment voor. Maar ik ging 

door de achterdeur, met een andere auto. Ik herinner me nog dat er zo’n kraker was, met 

zo’n hond, een bouvier, die begon te gillen dat hij mij daar zag, met mensen die mij daar 

beschermden. Zij duwden die man terug, ik in die auto en we scheurden weg. Een flink 

eind buiten de bebouwde kom, bij een benzinestation stond mijn auto dan weer te 

wachten. Dat soort avonturen, die hebben zich toen ook nog wel afgespeeld [lacht, MG].  

 

U zegt, ik ben naderhand niet meer in het onderzoek betrokken geweest. Het ging ook niet 

om uw persoon, terecht dus. Maar heeft men u nog wel geïnformeerd over het onderzoek?  

Nee, ook daar ben ik niet over geïnformeerd. Alleen over wat ik zojuist vertelde, dat op 

die avond die politieman met dat bericht kwam. Die zei dat zo terloops, want ik nam net 

een glas bij de tap, en hij kwam op mij af en zei: “nou, we hebben ze, hoor!” Maar wat ik 

vermoed, is dat men nogal wat figuren in de gaten is gaan houden daarna. Niet met 

succes, want ze hebben die aanslag op Sociale Zaken gehad. Die was daarna. Maar dat er 

behoorlijk wat informatie was, waar die mensen [politie, BVD, MG] niets mee konden. 

Misschien dat ze het [het onderzoek, MG]zo langzamerhand wel gezien hebben.   

 

Toch is het vreemd. U zegt dat u wel het idee had dat zij wisten wie het waren. Ik las in 

de literatuur een aantal namen, zoals René R., Hans Krikke, Jan Müter, en al die 

personen, die… 

Noemt u die eerste naam nog eens even? 

 

René R. 

Ja, die ja. U kent die naam ook voluit?  

 

Nee.
183

 

Ja, ik wel [lacht, MG]. Dat is inderdaad degene die geacht wordt dit alles gedaan te 

hebben.  

 

Er werd wel triomfantelijk gezegd: we weten wie het zijn. René R., zijn initialen moeten 

we letterlijk nemen: RaRa. En ook Hans Krikke en Jan Müter. Maar er is niets uit voort 

gekomen. Dat waren dus toch niet echt ‘triomfen’? Dat gaf niet echt blijk van het feit dat 

Justitie, de BVD of welke inlichtingendienst dan ook, de zaak in handen had? 

Ze hadden het ook niet in handen.  

                                                 
183

 Tijdens mijn vervolgonderzoek (in augustus 2007) stuitte ik op de naam ‘René Roemersma’ in: Siem 

Eikelenboom, Niet bang om te sterven. Dertig jaar terrorisme (Amsterdam 2007) 169. 
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Hoe verklaart u dan toch de triomfantelijke houding van: we weten wie het zijn? 

Nou ja, triomfantelijk? Deze man, die politieman, dat was een beetje een blaaskaak. 

Beetje stoer doen. Triomfantelijk is het pas, en dan is het nog misplaatst, hoor, als er op 

een goed moment de rechter een veroordeling uitspreekt.  

 

Als er bewijs was geweest, was er pas echt een triomf geweest? 

Precies, precies. Dan was het een triomf geweest, een zekere opluchting. Maar men is er 

niet in geslaagd. En wat u ook weet natuurlijk, dat de inlichtingen bij de veiligheids-

diensten, tja, dat is nog geen bruikbaar materiaal. En je kunt daar niet mee bij de rechter 

komen of bij de officier van Justitie. De AIVD heeft dit en dit, of de BVD heeft dat en 

dat. Dat is geen bewijs.  

 

Dat is nou net het probleem? 

Ja, daar zit een probleem. Je moet het wettelijk en overtuigend bewijs kunnen leveren, en 

dat is nooit geregeld. En als je een intelligente tegenstander hebt die wil dat hij geen 

wettelijk bewijs tegen hem creëert, dan, tja. Het verhaal gaat dat die R.R., die René R., 

het wel van communisten geleerd heeft, want die werkten met cellen. Want aan hen  [de 

RaRa, MG] worden wel dingen toegeschreven dat ze elkaar niet kenden. Dat ze die 

bekende cellenstructuur, dat ze die toepasten. En dat is intelligent, want het is natuurlijk 

ook moeilijk om dan een bewijs te leveren.  

 

Ik heb inderdaad ook gelezen dat ze de RaRa situeren in de hoek van de communisten, 

juist vanwege enkele organisatorische kenmerken. Nu gaat het niet om de ontmaskering 

van de RaRa in mijn scriptie, maar het gaat mij meer om hoe ermee om werd gegaan 

door BVD, overheid, politie. Er waren toch veel controverses in die tijd tussen de 

diensten; over hoe het onderzoek aangepakt moest worden. Veel ruzies, veel onderling 

wantrouwen. Ik zou dit onderzoeksbeleid, gericht op terreur en terrorisme, breder willen 

trekken. Naast functioneren en samenwerken is het ‘object’ van onderzoek van belang. 

Dan gaat het o.a. om definities. Zo heeft u in ’73 onderscheid gemaakt tussen ‘terreur’ 

enerzijds en ‘terrorisme’ anderzijds, naar aanleiding van de Terreurbrief van Biesheuvel. 

In ’82 heeft u een motie ingediend met dhr. Wolffensperger over de visie van de overheid 

op de strafwetgeving. Hoe zou u het onderscheid tussen terreur en terrorisme nu 

definiëren en wat is precies de relatie tussen terrorisme- cq. terreurbestrijding en 

strafwetgeving? 

U vertelt mij meer dan ik nog weet [lacht, MG]! Ik zit me nu af te vragen wat ik toen 

bedoelde, hoe ik beide begrippen definieerde. Dat weet ik niet meer. In ieder geval is de 

tegenstelling tussen de inlichtingendienst en het openbaar ministerie dat het de 

rechterlijke macht gaat om het wettelijk en overtuigende bewijs, want anders ga je 

mensen op louter verdenking veroordelen. Dat is in strijd met de rechtsstaat. Wat die 

inlichtingen betreft… Tja, die terreurbestrijding is een uiterste consequentie, wordt 

zichtbaar bij repressiemiddelen. Dan denk ik aan die Molukse treinkaping, dat was puur 

terrorisme. Daar heeft men zelfs met repressiemiddelen, zelfs met het leger, heel extreem 

tegen opgetreden.  
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Het gaat mij om die preventiefase; het inlichtingenwerk. Die inlichtingendienst is op 

preventie gericht. Verhinderen dat iets gebeurt. Het openbaar ministerie treedt op als er 

iets gebeurd ís. De reactie op de daad. Dan speelt de vraag: wat kan het openbaar 

ministerie gaan gebruiken? Inlichtingen van die inlichtingendiensten? Nou, nee. Want dat 

is alleen nog maar verdenking. Het moet gewoon om hard bewijs gaan. Waar de rechter 

zijn overtuiging van kan krijgen, dat dit de dader is en dat hij veroordeeld moet worden. 

Dat moet je uit elkaar houden. Dat is nóg zo. Inlichtingen van de inlichtingendienst zijn 

van grote waarde voor de preventie, zijn heel interessant als bij-informatie bij een 

concrete verdenking na een daad, maar als zodanig nooit geschikt om als bewijsmiddel te 

gebruiken.  

 

Hoe kan dan feitelijk terreurbestrijding worden vormgegeven? Dan is terreurbestrijding 

pas efficiënt… ik bedoel, dan kan het nooit preventief zijn, slechts als repressiemiddel, 

dus na de daad?  

Jawel, het kan wèl preventief zijn. Kijk, dat is vaak het probleem van de politie, ook een 

instantie dat gegevens verzamelt, die weten op een goed moment dat er een aanslag wordt 

voorbereid. Zij weten niet wanneer en door wie, maar zij weten dat er groot onheil dreigt.  

En die [de politie, MG] laten weten aan die potentiële daders: “we hebben jullie goed in 

de gaten! Weet dat we jullie volgen.” Zo maken ze het [de organisatie van een aanslag, 

MG] stuk.  

 

Daar is ook wel drama geweest, dat men op bepaalde verdachten uit was en dat men iets 

heeft laten gebeuren en gezorgd dat er politie in de buurt was, om een heterdaadje te 

creëren. Een keer hebben ze het gehad, en dat is heel dramatisch afgelopen, dat was op de 

chef van zo’n hele grote supermarkt. Die man ging met de dagopbrengst ergens heen, 

waarvan men wist dat hij overvallen zou worden. Die man verzette zich en werd 

doodgeschoten door de daders. Daar is natuurlijk een geweldige schok van gekomen, 

want de politie wilde dat heterdaadje hebben. Die wilden bij die overval kunnen 

ingrijpen, dan hadden ze een heterdaadje. En heel vaak heeft men bij dat soort situaties 

tegen die knapen gezegd: “we weten wat jullie gaan doen, we hebben jullie in de gaten”. 

Dan ging een bepaald project niet door en dan gingen zij blijmoedig een nieuw project 

opzetten, waar de politie nog niets van wist.  

 

Je hebt niets aan die informatie [die inlichtingen, MG], zou je kunnen zeggen, maar dan 

is goede samenwerking vereist tussen politie en inlichtingendienst. Dan is natuurlijk een 

eeuwige vraag: wie coördineert dat? We hebben nu natuurlijk een Nationale Coördinator 

Terreurbestrijding en je mag hopen dat dat functioneert. We hebben een aantal jaren 

geleden ook wel gehad, dat bij tunnels van die mannen met geweren stonden. Juist omdat 

men dingen wilden voorkomen. Dus dat is de grote waarde van die informatie, van die 

inlichtingen; dat je er wat mee doet. Maar het is heel anders als er iets gebeurd ís. Of je in 

het rechterlijke circuit dan iets aan die informatie hebt, want dat zijn alleen 

verdenkingen? Er moet áltijd concrete bewijslast zijn. 

 

Denkt u dat die samenwerking tussen inlichtingendiensten, Justitie en politie in de jaren 

tachtig goed verliep? 
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Ik denk wel dat er veel voorkomen is, hier en daar. Sommige dingen niet, maar ik 

veronderstel, [herhaalt met klem, MG:] ik veronderstel nogmaals, want ik weet dat niet 

echt, dat er wellicht meer voorkomen is, dan dat er is uitgevoerd. Dat weten wij niet, dat 

weten wij terecht niet. Dat moeten we ook niet weten, want anders kan men in de 

toekomst niets meer voorkomen. Dan heb je niets meer. Wat zichtbaar wordt van de 

AIVD, van de BVD, zijn de mislukkingen. En waar niet over gepraat kan worden, dat 

zijn de successen. Dat is de aard van het werk. 

 

Tot slot nog een vraag. Hoe kwalificeert u de aanslag op uw huis nu? Is dat een 

terreurdaad geweest of een daad van terrorisme? 

Het was typisch een daad van terreur. Maar, het was in wezen van hun kant een 

machteloos gebaar. Want ze hebben niets bereikt.  

 

Hoe definieert u dan ‘terreur’? 

Nou, ‘terreur’ is natuurlijk een poging om zoveel schrik te veroorzaken dat handelingen 

die verricht zouden moeten worden, achterwege blijven. Dat is een heel grof patroon. 

Zeker van dreiging met terreur, dat was hun [RaRa, MG] preventie, om beleid tegen te 

gaan. Ze zijn tegen een bepaald beleid: dreigen met terreur. En de bedoeling is dan, de 

handeling die men verwacht, dat die niet zal plaatsvinden. Of als men de terreur uitoefent 

die handeling zal worden stil gelegd; dat die stopt. Nou, dat is allemaal volstrekt 

wezensvreemd aan een democratie. Want een democratie draait om wat de Kamer wil, 

om wat het volk wil. En die reageert niet op wat enkele terroristen willen. Daarom is het 

[terreur-/ terroristische daden, MG] een altijd stuklopende situatie. Met gijzelingen, met 

hongerstakingen, dat is natuurlijk ook een vorm van terreur, van de zwakken, hè, dat men 

met middelen die niet democratisch zijn, een beleid willen afdwingen, of een 

beleidswijziging willen afdwingen. Wat ik nu gezegd heb, is een heel mooie definitie van 

terrorisme. Maar dat laatste ís terreur, daar gaat het om.  

 

De meest beruchte is natuurlijk de Franse terreur, het Schrikbewind. Dat was voor het 

eerst echt staatsterreur. Het verschil met toen was, en dat zie je nog wel in de wereld, dat 

er regimes zijn, die het proberen te doen; Iran met zijn engerds, die ja, dat is echt 

staatsterrorisme. Staatsterreur is in een democratie per definitie ondenkbaar. Het gaat om 

een groep of zelfs enkelingen, die iets willen afdwingen door hun gedrag.  

 

Je hebt nu, schijnbaar, veel meer een schakering van vormen van terrorisme. Politiek 

terreur c.q. terrorisme – dat misschien meer op de voorgrond stond in de lange jaren 

tachtig – is tegenwoordig veel ideologischer in de zin van extremistisch, fundamenta-

listisch, religieus getint.  

Ja, ja. Nu komt het vaak van mensen van buitenaf, uit allochtone hoek. Hoewel, in 

Saoedi-Arabië is dat natuurlijk de autochtone hoek [lacht, MG]. Iedere plek op aarde is 

wat dat betreft als het ware vlakbij gekomen; dat maakt het internationale problematiek.  
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Bijlage B 

“Gedeeld gedachtegoed”, maar “onvoldoende grond”  
Interview met mevr. mr. T. Prakken 

Per mail, 5 augustus 2007 

 

Vragen  
1. U was o.a. advocaat van Opstand; van journalisten zoals Jan Müter en Hans Krikke. 

Zou u de zaak specifiek willen omschrijven? Waar ging het om; wat was de aanleiding, 

de aanklacht en waar werd dit op gebaseerd? 

Opstand stond niet terecht, maar die twee journalisten. Zij werden vervolgd voor 

deelneming aan de criminele organisatie RaRa. Als journalisten hadden zij daar 

belangstelling voor en zij hadden veel materiaal beschikbaar over RaRa en over het 

toenmalige actiewezen in het algemeen. Zij sympathiseerden met veel van wat 

actievoerders bewoog. Zij hadden, zoals dat toen werd geformuleerd, een ‘gedeeld 

gedachtegoed’ met de linkse actiewereld in het algemeen en RaRa in het bijzonder. 

Precies dat gedeelde gedachtegoed was voor het OM de reden om hen te vervolgen. 

Daarop was in wezen de vervolging gebaseerd, al probeerde men natuurlijk wat hand- en 

spandiensten aan te tonen, wat overigens niet gelukt is. Dat de mensen voor het gedeelde 

gedachtegoed werden vervolgd èn dat zij journalisten waren, waren ook de redenen dat 

velen zo fel tegen die vervolging waren gekant: het ging om de vrijheid van politieke 

opvattingen en meningsuiting. Bij gelegenheid van de huiszoeking die gedaan werd 

(overigens voordat Krikke en Müter als verdachten waren aangemerkt) zijn bovendien 

vrachtauto’s vol met journalistiek materiaal in beslaggenomen, op zichzelf al een 

schending van art. 10 EVRM. Uiteindelijk hebben de twee een half jaar na de 

huiszoekingen een paar dagen vastgezeten, waarvoor zij later schadevergoeding hebben 

gekregen. Het is allemaal met een sisser afgelopen, maar er was wel heel veel materiaal 

in beslaggenomen en volgens velen was dat waar het het OM uiteindelijk om ging. 

 

2. Hoe verliep het proces (bewijsstukken, houding en handelingen van Justitie)?  

Van een proces is uiteindelijk geen sprake geweest, althans niet van een strafproces tegen 

Krikke en Müter. Wel is uitvoerig geprocedeerd namens allerlei belanghebbenden over 

teruggave van het in beslag genomen materiaal, waarbij een beroep werd gedaan op 

schending van het recht op privacy en vrijheid van meningsuiting. Allemaal vergeefs, we 

hebben er geen rechterlijke handen voor op elkaar gekregen. Maar de rechter vond wel 

dat er onvoldoende grond was voor vervolging van de twee journalisten. 

 

3. Hoe kijkt u terug op deze gang van zaken m.b.t. het proces; hoe kunt u dit verklaren? 

Achteraf zou ik het zelf natuurlijk nog beter gedaan hebben, misschien wel 

doorgeprocedeerd tot Straatsburg – het Europese Hof voor de Rechten van de Mens –, 

maar naar de toenmalige jurisprudentie zat daar niet zoveel brood in. Achteraf was het 

misschien kansrijk geweest, juist vanwege die huiszoeking bij journalisten. Er was in die 

tijd een neiging bij het OM (die is trouwens nog niet helemaal over) om dankbaar gebruik 

te maken van de informatie die journalisten nu eenmaal moeten bewaren om hun beroep 

te kunnen uitoefenen. Het meest frustrerende was, dat we het eerste jaar het dossier niet 

konden inzien, omdat het onderzoek tegen onbekende verdachten liep. Pas na een half 

jaar werden Krikke en Müter gearresteerd en waren zij verdachten, met als voordeel dat 
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zij recht op inzage van de stukken hadden. Zij zijn toen verhoord, maar hebben niets 

verklaard. 

 

4. Wat is er over van het dossier van Opstand m.b.t. vermeende relaties met de RaRa? Is 

het compleet, is het gesloten? 

Het dossier is indertijd, toen de vervolging gestopt werd, teruggegeven aan mijn twee 

cliënten. Maar waar het natuurlijk ook om ging, was dat de informatie in handen van 

politie en inlichtingendiensten was geraakt. Niet dat zoveel bijzonders was, maar toch. 

 

5. De Revolutionaire Anti-Racistische Actie (RaRa) was het onderwerp van dit hele 

onderzoek. De zaak is gesloten, maar niet voorbij. De wolk van schimmigheid lijkt nog 

steeds niet opgetrokken te zijn rondom deze groep.  

a. Wie of wat is/ was RaRa in uw optiek?  

RaRa was toen een groep activisten die scherp gekant waren tegen Zuid-Afrika onder de 

Apartheid. In dat kader zijn een aantal aanslagen gepleegd van het soort dat we nu mild 

zouden noemen (nooit een slachtoffer, altijd tegen goederen gericht), maar wat toen als 

heel bedreigend werd ervaren. Later is onder de naam van RaRa nog wel een en ander 

gebeurd tegen het vreemdelingenbeleid (aanslag op het huis van staatssecretaris Kosto). 

Daarvoor is nooit iemand opgepakt. We weten dus niet of het om dezelfde groep 

personen ging. Een aantal jaren voor de huiszoeking bij Krikke en Müter waren een 

aantal verdachten opgepakt wegens directe deelname aan RaRa-aanslagen. De bekendste 

is René R., die uiteindelijk een gevangenisstraf van, ik geloof, een jaar heeft gekregen 

wegens deelname aan een mislukte aanslag. Van het belangrijkste feit werd hij 

vrijgesproken (wegens de onrechtmatigheid van het bewijs); het ging om de 

brandstichting bij de Makro. De andere zeven verdachten zijn helemaal niet veroordeeld, 

hebben wel korte tijd vastgezeten. Overigens zijn deze mensen nooit vervolgd wegens 

deelneming aan een criminele organisatie, maar wegens het plegen van aanslagen. 

 

b. Hoe gingen de overheid, de BVD en de politie om met deze vermeende terreurgroep? 

Hoe zou u het terreurbeleid in die tijd typeren? 

Veel van het antwoord zit al in het voorgaande besloten. Politie en inlichtingendiensten 

waren zeer gefrustreerd dat zij de mensen niet te pakken kregen, hoewel ze zeiden precies 

te weten om wie het ging. Dat laatste kan ook heel goed bluf zijn, maar natuurlijk waren 

de namen van een aantal radicale activisten bekend. Hoewel deze mensen hoog op de lijst 

van te vervolgen personen stonden, heeft Justitie nogal geblunderd bij de vervolging. Eén 

vonnis van een jaar is natuurlijk niet wat men in gedachten had voor deze groep.  

 

c. Hoe verliep, volgens u, de samenwerking tussen BVD, politie, Justitie in deze periode? 

De samenwerking tussen politie en BVD was notoir slecht en het had er alle schijn van 

dat een interne ruzie tussen die twee tot gevolg heeft gehad dat met de arrestatie van de 

acht (onder wie René R.) voor deelneming aan aanslagen de politie te vroeg heeft 

toegeslagen met het voor hen slechte resultaat als gevolg. Overigens was de 

onrechtmatigheid van het belangrijkste bewijs in de zaak tegen René R. niet de schuld 

van de politie, maar van de RC die de huiszoekingen de facto had overgelaten aan de 

politie; in strijd met de wet. 
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5. Hoe definieert u ‘terreur’ en ‘terrorisme’?  

Dat is een lastige. Er zijn boekenkasten over volgeschreven. Duidelijk is dat een 

belangrijk deel van de strijd precies om die definitie gaat. Menig politiek regime 

definieert zijn tegenstanders als ‘terroristen’, met Mandela als schoolvoorbeeld. Ik vind 

in ieder geval blind politiek geweld dat onschuldige slachtoffers maakt als ‘terrorisme’ 

aan te merken. Met gericht politiek geweld kan dat wel anders liggen, maar daarover kun 

je een langdurige boom opzetten. 
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Bijlage C 

Grimmige rechtzaak tegen René R. 
Interview met mr. P.M. Michels 

Per mail, 31 augustus 2007 

 

Vragen  
1. U was rechter in de zaak tegen de vermeende RaRa-verdachte van de Makro-branden 

in Duivendrecht, Duiven en Nuth.  

De zaak diende voor de meervoudige kamer. Ik was dus niet de enige rechter, maar 

voorzitter van de uit drie rechters bestaande kamer 

 

Zou u de zaak specifiek willen omschrijven? Waar ging het om; wat was de aanleiding, 

de aanklacht en waar werd dit op gebaseerd, wat was het eindoordeel? 

Het ging om brandstichting bij Makro-vestigingen. Het was bedoeld als protest tegen het 

Apartheidsregime in Zuid-Afrika. Het was gericht tegen bedrijven, die banden hadden 

met het Zuid-Afrikaanse regime. De verdachte werd beschuldigd van brandstichting. De 

verdachte werd namelijk tijdens de brand aangetroffen bij de Makro in Duivendrecht. Hij 

werd vrijgesproken, omdat zijn aanwezigheid onvoldoende bewijs voor door hem 

gepleegde brandstichting opleverde. 

 

2. Hoe verliep het proces (bewijsstukken, houding en handelingen van Justitie)?  

Ik kan me niet herinneren, dat ik gewraakt werd door de advocaat mr. Bakker Schut. Ik 

neem dat aan op grond van het artikel in De Gelderlander. Die wraking is afgewezen, 

maar mr. Bakker Schut zette hiermee wel de toon. De verdachte wenste geen vragen te 

beantwoorden. Hij uitte zijn minachting voor de rechtbank door het hele proces zijn 

benen op het hekje voor hem te leggen. Ik heb daar niet op gereageerd. De verdachte 

werd bij gebrek aan bewijs vrijgesproken.  

 

U spreekt over handelingen van de Justitie. Wat bedoelt u hiermee?  

Hoewel de rechtbank ook een onderdeel van Justitie is, bedoelt men in de pers met 

Justitie meestal het Openbaar Ministerie (de Officier van Justitie). De Officier heeft zoals 

gebruikelijk de bewijsmiddelen genoemd, die naar zijn mening tot een veroordeling 

moesten leiden. Uiteraard bepleitte de advocaat vrijspraak. Dat werd ook het oordeel van 

de rechtbank. 

 

3. Hoe kijkt u terug op deze gang van zaken m.b.t. het proces; hoe kunt u dit verloop 

verklaren? 

De zaak had een wat grimmig verloop door de houding van de verdachte en de toon van 

de advocaat. De RaRa verzette zich tegen de gevestigde orde in Zuid-Afrika en 

beschouwde bedrijven en ook de Nederlandse overheid als bondgenoten van die 

verwerpelijke Zuid-Afrikaanse overheid. 

 

4. Wat is er over van het dossier m.b.t. de RaRa? Is het compleet en/ of is het gesloten? 

Het dossier is uiteraard naar het archief van de rechtbank gegaan, de zaak was gesloten. 

Als de zaak nog in het archief ligt, is het compleet. 
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5. Heeft u nog andere zaken gedaan die in verband stonden met de RaRa? 

Nee. 

 

6. De Revolutionaire Anti-Racistische Actie (RaRa) was het onderwerp van dit hele 

onderzoek. De zaak is gesloten, maar de vragen rondom deze groeperingen zijn niet 

beantwoord. De wolk van schimmigheid lijkt nog steeds niet opgetrokken te zijn rondom 

deze groep.  

a. Wie of wat is/ was RaRa in uw optiek? 

Zoals hierboven aangegeven. 

 

b. Hoe gingen de overheid, de BVD en de politie om met deze vermeende terreur- of 

extremistische groep? Hoe zou u het beleid m.b.t. dit soort groeperingen in die tijd 

typeren? 

Dat moet u vragen aan de desbetreffende instanties. Ik weet alleen datgene, wat in het 

dossier stond. 

 

c. Hoe verliep, volgens u, de samenwerking tussen BVD, politie, Justitie in deze periode? 

Daar heb ik geen inzicht in. 

 

7. Hoe definieert u ‘terreur’ en ‘terrorisme’? Zou u een van deze etiketten op de RaRa 

kunnen plakken? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet en hoe betitelt u deze groep dan? 

Volgens Van Dale is ‘terrorisme’: “(het plegen van) gewelddadigheden (individuele of 

collectieve aanslagen, gijzelingen, verwoestingen) ter demoralisering van de bevolking  

om een politiek doel te bereiken”. Strikt genomen vallen de brandstichtingen van de 

RaRa onder deze definitie. Ik kan me echter niet herinneren, dat toen het woord 

‘terrorisme’ voor de brandstichtingen werd gebruikt. In de Twin Towers gaat het nu om 

vernielingen, waarbij onschuldige mensenlevens zijn gemoeid. En zo wordt het begrip nu 

meestal gebruikt. 

 

8. Heeft u overige opmerkingen of herinneringen over deze periode? 

Het leek een vrij incidentele zaak van één groepering. 
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Bijlage D 

Lijst van RaRa-acties 

Lijst van acties door RaRa geclaimd
184 

 

RaRa-acties 
1.  17 september 1985: brand Makro Duivendrecht 

2.  9 juli 1986:  brand Van Leer Amsterdam 

3-4.  18 december 1986: brand Makro Duiven 

    brand Makro Duivendrecht 

5.  10 januari 1987: brand Makro Nuth 

6.  19 juni 1987:  vernieling Shell-benzinestation Nieuwegein en Zaandam 

7.  26 juni 1987:  brand Shell-benzinestation Alphen aan den Rijn 

8. 10 juli 1987:  bommelding nabij Shell-station Amsterdam 

9.  25 januari 1988: inbraak en brand Elba Schiedam 

10-11. 7 maart 1988:  vernieling bij Shell-benzinestations in Amsterdam en  

Muiden 

12. 11 april 1988:  vernieling Shell-pomp Almere-Haven 

13.  24 augustus 1988: brand Philips Amsterdam 

14. 21 september 1988: vernieling Shell-pomp Nieuwegein 

15. 16 april 1989:  brand Shell-benzinestation Hilversum 

16-22. 17 april 1989: vernielingen Shell-bezinestations Nieuwerkerk aan den 

IJssel, Leiderdorp, Waddinxveen, Leiden, Hazerswoude, 

Reeuwijk en Bodegraven 

23-25. 19 april 1989: vernielingen Shell-benzinestations Hoofddorp, Aalsmeer en 

Nieuw-Vennep 

26-27. 18 maart 1990: aanslag kantoren van de Marechaussee in Arnhem en 

Oldenzaal 

28.       26 maart 1990: bomaanslag Ministerie van Justitie Den Haag 

29.       27 maart 1990: brand Byzantiumcomplex Amsterdam 

30-31. 13 november 1991: bomaanslag woning staatssecretaris van Justitie mr. A. 

Kosto in Grootschermer 

  bomaanslag Ministerie van Binnenlandse Zaken Den Haag 

32.       30 juni 1993:  bomaanslag Ministerie van Sociale Zaken en  

Werkgelegenheid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
184

 Deze lijst heb ik onder andere gebaseerd op een overzicht van Stichting Keesings Historisch Archief, 

www.kha.nl. Geraadpleegd 11 december 2007. 
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