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Verslag van de conferentie in het Marechausseemuseum
te Buren op 31 oktober 2016

Aanleiding en organisatie
Op 26 oktober 2016 verjaarde het Marechausseemuseum in Buren. Dit museum zag het
levenslicht 80 jaar tevoren in een van de gebouwen van de Van Haeftenkazerne te Apeldoorn.
Een van de grote initiatiefnemers was de toenmalige overste Marius van Houten. Hij begon aan
het begin van de jaren twintig, gesteund door enkele inspecteurs van het Wapen der Koninklijke
Marechaussee, met het vastleggen van de geschiedenis en het verzamelen van
uitrustingsstukken van het Nederlandse gendarmeriekorps. Aan de basis van dit museum lagen
dus een persoonlijk initiatief van een marechausseeofficier en de steun van collega’s. Hun
bedoeling was nieuwe leden van het korps te laten kennismaken met de tradities en gebruiken
van het Wapen en bij hen zo meer korpsgeest aan te kweken. Sedert 1936 beschikt de
Koninklijke Marechaussee dus over een eigen museum dat momenteel gevestigd is in het
Koninklijke Weeshuis te Buren.
In 2016 was het dus tachtig jaar geleden dat het museum werd opgericht en deze gebeurtenis
was de directe aanleiding voor een conferentie. Om heden met het verleden te verbinden is
gezocht naar een thema dat actueel is maar waar toch al in het verleden in Nederland en elders
heel wat ervaring mee is opgedaan en dat aldus aanleiding zou bieden tot gedachtenwisseling.
Dat thema werd terrorismebestrijding. De conferentie spitste zich toe op de ervaringen van
verschillende Europese gendarmeriekorpsen bij de bestrijding van terrorisme.
De conferentie is georganiseerd door de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee en het
lectoraat Politiegeschiedenis van de Nederlandse Politieacademie. De Stichting Van Houten,
vernoemd naar de oprichter van het museum kolonel Van Houten (1879-1953), ondersteunde
het evenement.
Het was van meet af de bedoeling om het thema in een internationale, Europese, context te
plaatsen. De op de conferentie aanwezige sprekers kwamen dan ook uit landen als Frankrijk en
Italië die vanouds beschikken over krachtige gendarmeriekorpsen (de Gendarmerie National en
de Carabinieri) en die ook te kampen hebben gehad met hardnekkig terrorisme. Niet alleen
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Account of the conference in the Marechaussee Museum (Marechausseemuseum)
in Buren, the Netherlands, on 31 October 2016

Background and organisation
On 26 October 2016, the Marechaussee Museum in Buren celebrated its anniversary. The
museum first saw the light of day 80 years earlier in one of the buildings on the Van Haeften
Barracks in Apeldoorn. One of the main initiators was Marius van Houten, who was lieutenant
colonel at the time. In the early 1920s, he started recording the history of the Dutch
gendarmerie corps and collecting pieces of its equipment, supported by several inspectors of
the Royal Netherlands Marechaussee (RNLM). This museum thus has its foundation in the
personal initiative of a Marechaussee officer with the support of colleagues. Their intention was
to introduce new members of the corps to the traditions and customs of the Royal Netherlands
Marechaussee, in order to promote ‘esprit de corps’ among them. The Royal Netherlands
Marechaussee has thus had its own museum since 1936. It is currently housed in the Royal
Orphanage in Buren.
In 2016, it was therefore sixty years ago that the museum was founded and this event was the
reason for the conference. In order to connect the present with the past, a theme was sought
that was current but regarding which a lot of experience has nonetheless already been gained in
the Netherlands and elsewhere in the past, thus providing the background for an exchange of
ideas. The theme that was chosen was counterterrorism. The conference focused on the
experiences a range of European gendarmerie corps had gained in counterterrorism.
The conference was organised by the Royal Netherlands Marechaussee Museum Foundation
(Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee) and the police-history lectureship of the
Netherlands Police Academy (Nederlandse Politieacademie). The Van Houten Foundation
(Stichting Van Houten), named after the founder of the museum, Colonel Van Houten (18791953), supported the event.
From the start, the intention was to place the theme in an international, European, context. The
speakers at the conference were therefore from countries such as France and Italy, which have
traditionally had powerful gendarmerie corps (the Gendarmerie National and the Carabinieri,
respectively) and that have also had to combat persistent terrorism. Contributions were not
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actief dienende vertegenwoordigers van gendarmeriekorpsen en politie leverden een bijdrage;
ook representanten vanuit wetenschap en inlichtingdienst voerden het woord. Daarnaast
konden in het tweede deel van deze conferentie drie workshops worden bezocht waarin
thema’s uit het heden en verleden werden uitgediept.
Dit verslag van deze conferentie is geen woordelijke weergave van de voordrachten. De
organisatoren hebben in samenspraak besloten om alle bijdragen in één beknopte beschrijving
samen te voegen en aan de deelnemers en andere geïnteresseerden beschikbaar te stellen. Het
programma van de dag luidde als volgt:
Programma
10.00 uur Welkom en korte introductie door de voorzitter van het bestuur Stichting Museum
der Koninklijke Marechaussee kolonel b.d. dhr. Hans Hovens.
10.20 uur Prof. dr. François Heisbourg (Internationaal Instituut voor Strategische Studies,
London), The French experience.
11.00 uur Luitenant-kolonel Tako van Hoorn (Koninklijke Marechaussee), Reflections on the
Dutch experiences in combatting terrorism – the Marechaussee Perspective.
11.20 uur Drs. Michael Kowalski (werkzaam voor de Nationale Coördinator voor
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)), Reflections on the Dutch experiences
in combatting terrorism – the Perspective of the National Police.
11.40 uur Vragen en discussie.
12.00 uur Lunch.
13.30 uur Dr. Laurent Lopez (Sorbonne), The French gendarmerie, the State and society from
origins to today: the vagaries of a three-way partnership.
14.00 uur Luitenant-kolonel Luigi Imperatore (Raggruppamento Operativo
Speciale, Carabinieri), The Carabinieri and the combat against terrorism.
14.30 uur Vragen en discussie met betrekking tot beide voordrachten.
14.45 uur pauze.
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only made by actively serving representatives of gendarmerie corps and police corps, but also
by academics and representatives of the intelligence services. In addition, three workshops
could be attended in the second part of the conference, in which present and past themes could
be explored in more detail.
This account of the conference is not a literal transcript of the lectures. In consultation, the
organisers decided to summarise all contributions in one brief account and to make it available
to all participants and other interested parties. The programme of the day was as follows:
Programme
10.00 a.m. Welcome and short introduction from the chairman of the board of the Royal
Netherlands Marechaussee Museum Foundation, Colonel Hans Hovens (ret’d.).
10.20 a.m. Prof. François Heisbourg (International Institute for Strategic Studies, London), The
French experience.
11.00 a.m. Lieutenant Colonel Tako van Hoorn (Royal Netherlands Marechaussee), Reflections
on the Dutch experiences in combating terrorism – the Marechaussee Perspective.
11.20 a.m. Mr Michael Kowalski (of the National Coordinator for Security and Counterterrorism
(NCTV)), Reflections on the Dutch experiences in combating terrorism – the
Perspective of the National Police.
11.40 a.m. Questions and discussion.
12.00 noon Lunch.
1.30 p.m. Dr Laurent Lopez (Sorbonne), The French gendarmerie, the State and society from
origins to today: the vagaries of a three-way partnership.
2.00 p.m. Lieutenant Colonel Luigi Imperatore (Raggruppamento Operativo
Speciale, Carabinieri), The Carabinieri and the combat against terrorism.
2.30 p.m. Questions and discussion on both lectures.
2.45 p.m. break.
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15.15 uur Drie workshops:
1. Drs. Herman Roozenbeek (Nederlands Instituut voor Militaire Geschiedenis,
NIMH), The Fight against Terrorism in the seventies of last century and its
effects.
2. Dr. Jos Smeets (Politieacademie), The International Criminal Police Commission,
ICPC, and the Fight against Terrorism in the Interbellum.
3. Dr. Bart Schuurman (Universiteit Leiden), Rationales for Terrorist Violence.
16.30 uur Terugblik en afsluiting

Welkom en introductie
Hans Hovens, voorzitter van de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee, verwelkomde
alle gasten, in het bijzonder de buitenlandse sprekers en onderstreepte het belang van het
Marechausseemuseum bij het verzamelen, beheren en conserveren van het historisch erfgoed
van de Koninklijke Marechaussee en het levendig houden van haar geschiedenis bij een breed
publiek. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het verleden van andere
Gendarmeriekorpsen. Het initiatief om tot oprichting van het museum kwam van kolonel
Marius Cornelius Van Houten. Het museum opende zijn deuren op 31 oktober 1936. Op de dag
af 80 jaar geleden. Het is daarmee het oudste, nog bestaande politiemuseum in Nederland. Het
museum is uit een privéinitiatief voortgekomen en heeft vorm gekregen in de Stichting Museum
der Koninklijke Marechaussee. In de beginperiode bestond het bestuur uit slechts drie leden en
was de Commandant/Inspecteur van het korps de voorzitter. Vandaag de dag is dat laatste niet
meer het geval om belangenverstrengeling te voorkomen.
Na de Tweede Wereldoorlog is het museum aanvankelijk op diverse plaatsen gehuisvest. Er
werd toen gezocht naar een meer geschikte locatie en die leek in Apeldoorn te zijn, nabij het
opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee. Er werden bouwplannen gemaakt en
gelden gereserveerd, maar het liep anders. Een aanbod om voor een symbolisch bedrag te
verhuizen naar het monumentale Koninklijk Weeshuis in Buren bleek te aantrekkelijk. In 1972
werd daar het Marechausseemuseum gevestigd.
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3.15 p.m. Three workshops:
1. Mr Herman Roozenbeek (Netherlands Institute for Military History (Nederlands
Instituut voor Militaire Geschiedenis; NIMH)), The Fight against Terrorism in the
seventies of last century and its effects.
2. Dr Jos Smeets (Netherlands Police Academy (Politieacademie)), The International
Criminal Police Commission, ICPC, and the Fight against Terrorism in the
Interbellum.
3. Dr Bart Schuurman (Leiden University), Rationales for Terrorist Violence.
4.30 p.m. Round-up and closure

Welcome and introduction
Hans Hovens, chairman of the Royal Netherlands Marechaussee Museum Foundation,
welcomed all guests, in particular the foreign speakers, and underlined the importance of the
Marechaussee Museum with regard to gathering, managing and conserving the historical
heritage of the Royal Netherlands Marechaussee and keeping its history alive for a wide
audience. The history of other gendarmerie corps was also mentioned. The initiative to found
the museum came from Colonel Marius Cornelius Van Houten. The museum first opened its
doors on 31 October 1936, exactly 80 years ago today. That makes it the oldest police museum
in the Netherlands still open today. The museum started as a private initiative and was later
formalised as the Royal Netherlands Marechaussee Museum Foundation. In the early days, the
board had only three members and the commander/inspector of the corps was the chairman.
Today, the latter is no longer the case, to avoid a conflict of interests.
After the Second World War, the museum was initially housed in several locations. A more
suitable site was then sought. Apeldoorn seemed to be the answer, near to the training centre
of the Royal Netherlands Marechaussee. Development plans were drawn up and funds were put
aside, but it did not go ahead in the end. An offer to move to the listed building of the Royal
Orphanage in Buren for a symbolic sum of money was an offer too good to refuse. In 1972, the
Marechaussee Museum was housed in the small town.

8

In de jaren zestig had voormalig commandant Wouter van der Hoek reeds een monumentale
geschiedenis van het korps gepubliceerd. De verhuizing naar Buren was aanleiding om ook de
studie naar de geschiedenis van het Wapen der Koninklijke Marechaussee te intensiveren. Het
stichtingsbestuur wilde zulk onderzoek steunen en nam dit streven op in haar statuten.
Op dit moment bezit het museum een unieke collectie uniformen, wapens, archieven, boeken,
foto’s en talloze andere objecten met betrekking tot de geschiedenis van het korps en van de
Nederlandse politie. Al dit materiaal is van grote waarde voor wie zich in deze geschiedenis wil
verdiepen en deze wil onderzoeken. Het laat de bezoekers op een beeldende wijze kennis
maken met het uitzonderlijke karakter van de Marechaussee en geeft een aansprekend beeld
van de militaire en burgerlijke politietaken.
In de laatste veertig jaar heeft het museum een ontwikkeling doorgemaakt en is de collectie
gestaag gegroeid. Het grootste deel van de werkzaamheden werd verricht door vrijwilligers.
Daarnaast was een klein aantal betaalde krachten aanwezig. De leiding van de Koninklijke
Marechaussee verschafte een jaarlijkse subsidie om de organisatie te professionaliseren. Zo
konden onder meer de openingstijden worden verruimd. Die professionalisering werd in 2005
bekroond met de opname van het museum in het Register van Nederlandse Musea. Hiermee
was aangetoond dat aan de geldende Nederlandse kwaliteitscriteria werd voldaan.
Sinds 2014 maakt het Marechausseemuseum met het Marinemuseum, Mariniersmuseum en
het Nationaal Militair Museum deel uit van de Koninklijke Stichting Defensiemusea. Voor deze
fusie heeft de Stichting Marechausseemuseum haar collectie voor de duur van tien jaar in
bruikleen overgedragen aan de Koninklijke Stichting Defensiemusea.
Hovens stelde dat musea meer zijn dan een hobby zoals het verzamelen van interessante en
mooie objecten. Hun doel reikt veel verder. Het gaat om de expressie van cultureel erfgoed.
Geschiedenis is in de woorden van de Nederlandse historicus Johan Huizinga de wijze waarop
een gemeenschap zich rekenschap geeft van haar verleden. Geschiedenis draagt bij aan een
collectieve identiteit. Meer concreet betekent dit dat de collectie voor het publiek een venster is
om kennis te maken met rol, positie en belang van de Koninklijke Marechaussee in de
Nederlandse samenleving en voor komende generaties marechaussees een kader om zich te
kunnen oriënteren. Het museum is de etalage waarin de waarden, normen en principes van het
korps over het voetlicht worden gebracht, zoals solidariteit, korpsgeest, discipline, toewijding
aan plicht en persoonlijke opoffering. Het 200 jaar oude motto/adagio van generaal Ambert
‘Sans peur en sans reproche’ heeft niets aan betekenis verloren. Gewoontes en tradities, maar
ook symbolen én verhalen worden generatie op generatie doorgegeven. Dat is een dynamisch
proces. Het moge duidelijk zijn dat het Marechausseemuseum in dit proces een rol speelt.
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In the 1960s, the former commander Wouter van der Hoek had already published a
monumental history of the corps. The move to Buren was cause to also intensify the study into
the history of the Royal Netherlands Marechaussee. The board of the foundation wanted to
support such research and included this aim in its articles.
The museum currently owns a unique collection of uniforms, weapons, archives, books, photos
and countless other objects related to the history of the corps and the Dutch police. These
materials are of great value for anyone interested in exploring and investigating this history.
They provide visitors with a visual introduction to the unique character of the Marechaussee
and give an appealing picture of military and civilian police tasks.
Over the last forty years, the museum has developed and the collection has steadily grown.
Most of the work was carried out by volunteers, and there was also a small number of paid
staff. The management of the Royal Netherlands Marechaussee provided an annual subsidy for
the professionalisation of the organisation, enabling the opening times to be extended, for
example. This professionalisation was rewarded in 2005, when the museum was included in the
register of Dutch museums (Register van Nederlandse Musea), which showed that the museum
met the applicable quality criteria in the Netherlands.
Since 2014, the Marechaussee Museum has been part of the Royal Foundation of Defence
Museums (Koninklijke Stichting Defensiemusea) along with the Dutch Navy Museum
(Marinemuseum), the Mariniers Museum (Mariniersmuseum) and the National Military
Museum (Nationaal Militair Museum). Prior to this merger, the Royal Netherlands
Marechaussee Museum Foundation had lent out its collection to the Royal Foundation of
Defence Museums for a period of ten years.
Hovens argued that museums are more than a hobby like collecting interesting and beautiful
objects. Their aim goes much further than that. It is about the expression of cultural heritage. As
Dutch historian Johan Huizinga put it, history is the manner in which a community accounts for
its past. History contributes to a collective identity. In more concrete terms, it means that this
collection for the public is a window providing insight into the role, position and importance of
the Royal Netherlands Marechaussee in Dutch society and to provide future generations of
marechaussees with a framework for orientation. The museum is a window display in which the
values, norms and principles of the corps are put in the spotlight, such as solidarity, esprit de
corps, discipline, dedication to duty and personal sacrifice. The 200-old motto/adagio of General
Ambert ‘Sans peur et sans reproche’ is just as relevant today as it has always been. Customs and
traditions, as well as symbols and stories are passed on from generation to generation. This is a
dynamic process. It is clear that the Marechaussee Museum plays a role in that process.
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François Heisbourg: The French experience
De eerste spreker, François Heisbourg, komt uit Frankrijk en is de voorzitter van het bestuur van
het Geneva Centre for Security Policy en directeur van het International Institute for Strategic
Studies in Londen. In het voorjaar van 2016 publiceerde hij het boek Comment perdre la guerre
contre le terrorisme dat een kritische analyse bevat van de Franse reactie op de terroristische
aanslagen in de voorafgaande jaren. Heisbourg begon zijn loopbaan als politieofficier en gaf
leiding aan de opsporing van de linksradicale terreurgroep Action Directe. Hij was voor
uiteenlopende Franse regeringen voorzitter van commissies die na terreuraanslagen het
politiebeleid onderzochten. Hij was lid van diverse VN-commissies, onder meer van de
Commission on nuclear non-proliferation.
Heisbourg opende zijn voordracht met de stelling dat de Franse regering na de aanslagen van
9/11 terechte kritiek uitte op de Amerikaanse reactie, maar dat zij vervolgens nadat op eigen
grondgebied aanslagen hadden plaatsgevonden toch hetzelfde foute antwoord gaf. Het
antwoord op de terroristische aanslagen kort tevoren was het uitroepen van de noodtoestand
en houden van grenscontroles. Heisbourg wees erop dat het hoofddoel van terroristen is ons te
verdelen; wij zijn geneigd in hun val te trappen. Met symbolische maatregelen en het lang in
stand houden van een noodtoestand gaan we mee in de provocaties van de terroristen. Volgens
Heisbourg was het tussen 1996 en 2012 relatief rustig in Frankrijk. Door het ontbreken van
aanslagen was de Franse overheid als het ware ingedut. Hij achtte het wenselijk dat een
onderzoekscommissie het handelen van de inlichtingendiensten tegen het licht zou houden om
er zo van te leren, maar de regering wil daar niet aan. Het machiavellistische gedrag van de
overheid is slecht. De burger verdient openheid en zoveel mogelijk praktische informatie.
Waarom is die informatie er niet?
Bij het optreden tegen terroristen bleek ook het coördineren van het optreden van de politie en
de gendarmerie een probleem. Beide politieorganisaties stuurden eigen antiterreureenheden
achter de terroristen aan. Aan de basis van deze reactie ligt een merkwaardig eergevoel dat
teruggaat tot de 18de eeuw. De politie in Parijs en de grote steden en de gendarmerie op het
platteland. Een scheiding die eigenlijk niet meer van deze tijd is.
De noodtoestand en de grenscontroles zijn symboolpolitiek. Een langdurige noodtoestand kan
een democratie niet helpen het terrorisme te verslaan. Heisbourg noemt Rusland als voorbeeld.
Ondanks het uitroepen van de noodtoestand kan men daar aanslagen ook niet voorkomen.
Heisbourg waarschuwde er verder voor dat we in deze strijd, als we ons onbezonnen opstellen,
onze waarden, onze ziel en onze legitimiteit kunnen verliezen. We moeten dus niet in de val
trappen van terroristen die erop uit zijn een burgeroorlog te ontketenen.
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François Heisbourg: The French experience
The first speaker, François Heisbourg, is from France and is the chairman of the board of the
Geneva Centre for Security Policy and the director of the International Institute for Strategic
Studies in London. In the spring of 2016, he published the book Comment perdre la guerre
contre le terrorisme that contains a critical analysis of the French response to the terrorist
attacks of the previous years. Heisbourg started his career as a police officer and led the
investigation into the radical-left terrorist group Action Directe. For consecutive French
governments he was the chairman of commissions that investigated police policy after terrorist
attacks. He was a member of various UN commissions including the Commission on nuclear
non-proliferation.
Heisbourg opened his lecture by arguing that after the attacks of 9/11 the French government
rightly criticised the American response, but that it subsequently gave the same incorrect
response after attacks had taken place on its own territory. The response to the terrorist attacks
that had taken place shortly before was to declare a state of emergency and carry out border
controls. Heisbourg pointed out that the main aim of terrorists is to divide us; we are inclined to
fall into their trap. By taking symbolic measures and keeping a state of emergency in place for a
long period, we allow ourselves to be provoked by the terrorists. According to Heisbourg, it was
relatively quiet in France between 1996 and 2012. When the attacks broke out, the French
government had nodded off, so to speak. He was of the opinion that a committee of inquiry
should investigate the actions of the intelligence services in order to learn from them, but the
government is not interested. The Machiavellian behaviour of the government is poor. Civilians
deserve openness and as much practical information as possible. Why is that information not
available?
When acting in response to the terrorists, the coordination and actions of the police and the
gendarmerie also proved problematic. Both policing organisations sent their own
counterterrorist units after the terrorists. The nature of this response has a strange feeling of
pride to it that goes back to the 18th century. The police in Paris and the big cities and the
gendarmerie in the countryside. A split that one does not expect in this day and age.
The state of emergency and border controls are examples of gesture politics. A long-term state
of emergency cannot help a democracy to beat terrorism. Heisbourg cited Russia as an example.
Despite a state of emergency being declared, it is not possible to prevent attacks there either.
Heisbourg also warned that if we act rashly in this fight, we could lose our values, our soul and
our legitimacy. So we must not fall into the traps of terrorists who are intent on unleashing a
civil war.
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Tako van Hoorn: Reflections on the Dutch experience in combatting terrorism
Luitenant-kolonel Tako van Hoorn werkt al 34 jaar voor de Koninklijke Marechaussee. Hij is
opgeklommen door de rangen en begon zijn dienst met de bewaking van residenties van het
Koninklijk Huis. Daarna nam hij allerlei taken waren binnen het Wapen. Zo was hij
brigadecommandant en bekleedde hij verschillende andere operationele functies zoals
algemeen commandant voor crisis- en ander grootschalig optreden. Momenteel leidt hij de
afdeling Veiligheid en Surveillance op het hoofdkwartier van de Koninklijke Marechaussee.
Volgens Van Hoorn is de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid de persoon die
de supervisie bezit over alle inspanningen met betrekking tot de terreurbestrijding in
Nederland. Onder diens leiding is ook een strategisch concept geformuleerd dat bestaat uit vijf
fasen. In het Nederlands zijn dat vijf V’s (in het Engels vijf P’s).
De vijf fasen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Voorspellen van een terroristische dreiging in een zo vroeg mogelijk stadium.
Voorkomen dat aanslagen plaatsvinden.
Verdedigen/beschermen van objecten met verhoogd risico.
Voorbereiden van het publiek op een mogelijke aanslag.
Vervolgen van de daders na een aanslag.

Tot voor kort ging de aandacht vooral uit naar de zogeheten ‘lone wolfs’. Inmiddels is de focus
gericht op het in kaart brengen van netwerken. De Koninklijke Marechaussee richt zich vooral
op de eerste drie fases.
Om in de eerste fase (Voorspellen) adequaat te kunnen optreden is het elementair dat er
toegang is tot relevante informatie. De KMar verzamelt informatie vooral op grensovergangen
en luchthavens. Dit gebeurt door middel van observatieteams die de informatie weer verder
leiden aan de inlichtingendiensten, burgerlijk dan wel militair.
Fase twee is gericht op voorkomen. Omdat de burgerluchtvaart een gewild doel is voor
terroristen, is er de KMar alles aan gelegen om aanslagen op en in vliegtuigen te voorkomen.
Om dit te bereiken worden veiligheidschecks door private veiligheidsfirma’s gecontroleerd en
wordt bagage gecontroleerd. Deze controles zijn de laatste tijd alleen maar verder
geïntensiveerd.
Om terreuraanslagen te voorkomen zijn ook de grenscontroles in de havens verder verscherpt.
Verder neemt de KMar deel aan activiteiten van Frontex en zijn leden van de KMar ingezet in
Griekenland en op zee tussen Libië en Italië. Grenscontroles aan de Nederlandse oost- en
zuidgrens zijn opgevoerd, voor zover het Verdrag van Schengen dat toelaat. De leiding van de
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Tako van Hoorn: Reflections on the Dutch experience in combating terrorism
Lieutenant Colonel Tako van Hoorn has been working for the Royal Netherlands Marechaussee
for 34 years. He climbed up the ranks and started his career in the security of the residences of
the Royal Family. He subsequently took on all kinds of tasks within the Service. He was brigade
commander and held several other operational roles such as general commander for crisis
operations and other major operations. He is currently the head of the security and surveillance
department at the headquarters of the Royal Netherlands Marechaussee.
Van Hoorn explains that the National Coordinator for Counterterrorism and Security (Nationaal
Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid) is the person who supervises all efforts made with
regard to counterterrorism in the Netherlands. Under the Coordinator’s direction, a strategic
concept has been formulated that consists of five phases.
The five phases are:
1.
2.
3.
4.
5.

Predicting terrorist threats in as early a stage as possible.
Preventing terrorist incidents from happening.
Protecting/defending high-risk objects.
Preparing the public for a possible upcoming attack.
Prosecuting the persecutors after an attack.

Until recently, attention was primarily focused on ‘lone wolves’. Now, the focus has shifted to
identifying networks. The Royal Netherlands Marechaussee primarily focuses on the first three
phases.
In order to be able to adequately take action in the first phase (Predicting), it is vital that there is
access to relevant information. The RNLM primarily gathers information at border crossings and
airports. This is normally carried out by observation teams that can pass on the information to
both the military and civilian intelligence services.
Phase two focuses on prevention. As civilian aviation is a popular target for terrorists, it is vital
that the RNLM does everything it can to prevent attacks on and in aircraft. In order to achieve
this, security checks are carried out by private security firms and baggage is checked. Recently,
these checks have been increasingly intensified.
In order to prevent terrorist attacks, the border controls in ports have been tightened too. In
addition, the RNLM participates in Frontex activities and members of the RNLM are deployed to
Greece and at sea between Libya and Italy. Border controls on the eastern and southern borders
of the Netherlands have been tightened, insofar as that is permitted by the Schengen Treaty.
The management of the RNLM is aware that it is not possible to offer civilians absolute security.
It is not possible to make the borders watertight.
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KMar is zich er wel van bewust dat burgers geen absolute veiligheid kan worden geboden. De
grenzen kunnen niet waterdicht worden gemaakt.
Om te beschermen en te verdedigen (fase drie) zijn een aantal gespecialiseerde eenheden
actief. In het hoge geweldsspectrum is daar de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB).
Deze eenheid beschermt ook Vips over de gehele wereld (1). Zwaarbewapende eenheden zijn
actief en zichtbaar op de luchthavens om zo terroristen af te schrikken (2). Verder is er een
eenheid die op ieder moment bijstand en assistentie kan verlenen. Hier valt te denken aan het
handhaven van de openbare orde, maar ook de bescherming van objecten en personen in
binnen- en buitenland indien dat nodig mocht zijn (3). Dan zijn er de Air Marshalls die voor de
veiligheid in vliegtuigen zorgen bij de dreiging van een aanslag. Ze zijn terug te vinden in
vluchten in bestemmingen over de gehele wereld. De mogelijkheid bestaat deze marechaussees
in de toekomst ook mee te laten rijden op treinen of te laten varen op ferry’s (4). De laatste en
jongste loot aan de Marechausseestam vormen de Hoog Risico Eenheden. Deze eenheden zijn
een robuust antwoord op dreigingen en kunnen gebruikt worden voor bewaking en beveiliging.
Momenteel gaat het om een 400 man (5).
Voor wat betreft de toekomst stelt Van Hoorn dat de Koninklijke Marechaussee al haar energie
dient te richten op hoe het nieuwe te bouwen, niet hoe het oude te bestrijden. Het is
waarschijnlijk dat de toekomst een soort van wapenwedloop zal laten zien tussen terroristen en
hun bestrijders. Zo werd tegen de AK 47 Kalasjnikov de Heckler en Koch in stelling gebracht. De
vraag is waar je stoppen moet? Wat doe je als de terrorist antitankwapens gaat gebruiken?
Wapens zijn alleen een middel om te voorkomen dat terroristen onschuldige burgers doden. Er
zijn dus meer opties en innovaties nodig in het arsenaal van bestrijdingsmiddelen.
Bij de aanslagen die hebben plaatsgevonden waren de terroristen bekend bij politie en
veiligheidsdiensten maar toch konden deze personen hun aanslagen plegen. Er was geen
interventie van de kant van de overheid. Daarom moet de aandacht van de autoriteiten gaan
verschuiven van het individu dat we bewaken naar de verdachten die we verdenken een aanslag
te willen plegen. Van Hoorn pleit voor additionele bevoegdheden, maar stelt dat we hier niet
moeten denken aan de politiestaat. Volgens hem betekent een beetje minder privacy en meer
legale mogelijkheden veel voor het verhinderen van aanslagen.
Er is ook een verandering nodig van de manier waarop we de beveiliging aanpakken van
objecten en organisaties. Op het moment is dat allemaal nog te zeer reactief; dat zou veel proactiever moeten worden! Hoe deze ambitie te realiseren is echter complex. Vermoedelijk ligt
het antwoord in flexibiliteit en in specialistisch getraind personeel. Van Hoorn verwacht niet dat
de Nederlandse autoriteiten dit soort ideeën spoedig zullen steunen. Toch was hij blij verrast
met de plannen van de overheid om de veiligheidsdiensten additionele bevoegdheden te geven
om meer informatie te vergaren.
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In order to protect and defend (phase three), a number of specialised units are active. At the
higher end of the spectrum of force is the Special Security Missions Brigade (Brigade Speciale
Beveiligingsopdrachten; BSB). This unit protects VIPs all over the world (1). Heavily armed units
are active and visible at airports in order to deter terrorists (2). In addition, there is a unit that
can provide assistance at any time. When it comes to maintaining public order, for example, or
when protecting objects and persons in the Netherlands and abroad if necessary (3). Then there
are the air marshals, who ensure security on aircraft in the event of a terrorist threat. They can
be found on flights to destinations all over the world. There is the possibility of having members
of the Marechaussee travel on trains or ferries too in the future (4). The latest and youngest
offshoots from the Marechaussee branch are the High Risk Units (Hoog Risico Eenheden). These
units provide a robust response to threats and can be used for surveillance and security. These
units currently have a workforce of 400 personnel (5).
As far as the future is concerned, Van Hoorn argues that the Royal Netherlands Marechaussee
should focus all its energy on how to build the new, rather than how to fight the old. It is
probable that in the future we will see an arms race of a kind between terrorists and those
fighting them. The Heckler & Koch, for example, was brought to bear against the AK 47
Kalasjnikov. The question is, where do we draw the line? What should you do if terrorists use
anti-tank weapons? Weapons are only a means to prevent terrorists killing innocent citizens. So
there are more options and innovations needed in the arsenal of countermeasures.
In the case of the attacks that have taken place, the terrorists were known to the police and
security services, but they were nonetheless able to carry out their attacks. There was no
intervention on the part of the government. There must therefore be a shift of focus on the part
of the authorities from the individual that we protect to those we suspect of wanting to carry
out an attack. Van Hoorn calls for additional powers, but argues that this does not mean a police
state. In his view, a little less privacy and more legal means would go a long way to preventing
attacks.
A change is also needed to the manner in which we approach the security of objects and
organisations. At the moment, this is all still too reactive; it should be much more pro-active!
Realising this ambition is complex, however. The answer probably lies in flexibility and in the
specialist training of personnel. Van Hoorn does not expect the Dutch authorities to support
ideas of this kind in the near future. He was nonetheless pleasantly surprised by the
government’s plans to give the security services additional powers in order to gather more
information.
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Tot slot stelde Van Hoorn dat de vraag centraal staat in hoeverre de Koninklijke Marechaussee
in staat is om adaptief genoeg te zijn om in de toekomst de noodzakelijke taken te kunnen
vervullen. Het gaat erom dat we het juiste doen, op het juiste moment en op de juiste plaats.

Michael Kowalski: Reflections on the Dutch experiences in combatting terrorism – The
perspective of the NCTV
Michael Kowalski, stafmedewerker van de NCTV en promovendus aan de Universiteit Leiden,
gaf een kort overzicht van het Nederlandse contraterrorismebeleid en reageerde meer in het
bijzonder op het betoog van François Heisbourg.

Laurent Lopez: The French gendarmerie, the State and society from origins to today: the
vagaries of a three way partnership
Laurent Lopez is gepromoveerd contemporain historicus en verbonden aan het Centrum voor
de Geschiedenis van de 19de eeuw van de Sorbonne te Parijs. Aan de universiteit verzorgt hij
cursussen voor nieuw personeel van de Franse Gendarmerie. Lopez is gespecialiseerd in
Europese politiekorpsen en gendarmeries. Vooral de onderlinge relaties en interacties tussen
deze organisaties ter bescherming van de openbare orde interesseren hem.
In zijn voordracht ging Lopez in op de strijd van de Franse gendarmerie tegen het anarchisme
aan het eind van de 19de eeuw. Lopez constateert dat er een duidelijke resonantie valt waar te
nemen tussen de huidige tijd en de late 19de eeuw. In de 19de eeuw werd de Franse staat
geconfronteerd met anarchistisch terrorisme dat al snel internationale, ja zelfs intercontinentale
proporties aannam. Het waren de Franse gendarmerie en de reguliere politie die in het Franse
duale politiebestel de strijd met dit fenomeen aanbonden. De gendarmerie was een politie met
een dubbelzinnige status, namelijk beschermers van de democratie maar door de militaire
status en positie volgens critici inefficiënt. Samenwerking met de civiele politie was vanwege
deze situatie onontkoombaar en onvermijdelijk.
Rond 1880 voegden anarchisten de daad bij het woord en pleegden aanslagen. In 1887 werd in
Lyon een bom tot ontploffing gebracht in een gerechtsgebouw waarbij een commissaris en
verschillende politieagenten gewond raakten. Er werden toen nieuwe wetten aangenomen die
het lidmaatschap van een criminele organisatie strafbaar stelden. Minder in het oog springend
zijn echter hervormingen en de herziening van structuren binnen de politie en de gendarmerie.
De gendarmerie begon met het monitoren van anarchisten en werd zo onderdeel van de
politieke politie. Een taak die bij de leiding van de gendarmerie niet gewild was en tegen de
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In closing, Van Hoorn stated that the question we are facing is to what extent the Royal
Netherlands Marechaussee is able to be adaptive enough to carry out the necessary tasks in the
future. The most important thing is that we do the right thing at the right time and in the right
place.

Michael Kowalski: Reflections on the Dutch experiences in combating terrorism – The
perspective of the NCTV
Michael Kowalski, staff executive of the NCTV and PhD student at Leiden University gave a short
overview of the Dutch counterterrorism policy and responded in particular to the lecture by
François Heisbourg.

Laurent Lopez: The French gendarmerie, the State and society from origins to today: the
vagaries of a three way partnership
Dr Laurent Lopez specialises in contemporary history and is affiliated with the Centre for 19th
Century History of the Sorbonne in Paris. He gives training courses at the university to new
personnel of the French gendarmerie. Lopez is specialised in European police and gendarmerie
corps. The relations and interactions between these organisations in order to protect the public
order particularly interests him.
In his lecture, Lopez focused on the fight of the French gendarmerie against anarchy at the end
of the 19th century. Lopez stated that there is clear resonance of the late 19th century in
current times. In the 19th century, the French state was confronted with anarchistic terrorism
that quickly took on international, and even intercontinental, proportions. In the dual French
policing system, it was the French gendarmerie and the regular police that engaged in the fight
against this phenomenon. The gendarmerie was a police force with an ambivalent status. It was
intended to protect democracy but due to its military status and position it was inefficient
according to its critics. Due to this situation, collaboration with the civilian police was inevitable
and unavoidable.
Around 1880, anarchists put their words into actions and carried out attacks. In 1887, a bomb
was detonated in a court in Lyon, injuring a chief constable and several other police officers.
New laws were adopted at that time that made membership of a criminal organisation a
punishable offence. Less obvious changes, however, were the reforms and review of the
structures of the police and gendarmerie. The gendarmerie started monitoring anarchists and
thus became part of the political police force. This was a task that the management of the
18

cultuur indruiste. Toch voegde het korps zich vanwege het belang van de openbare orde en
veiligheid.
De samenwerking tussen de civiele politie en de gendarmerie werd gaandeweg steeds nauwer.
Lopez noemt dit een ‘republikanisering’ van de gendarmerie: een aanpassing aan de Derde
Republiek. Rond 1900 nam de coöperatie alleen nog maar meer toe; concurrentie tussen de
politieorganen was er weinig. De noodzaak van samenwerking werd door beide partijen
gevoeld. Rond 1912 was er zelfs sprake van een ‘Heilige Unie’ van civiele en militaire politie. De
conclusie is dat de gendarmerie in deze periode professionaliseerde op het gebied van
politietaken zoals de politieke politie en uiteindelijk ook op het gebied van de recherche. Alles
ingegeven door de anarchistische golf van laat 19de eeuw.

Luigi Imperatore: The Carabinieri and the combat against terrorism
De Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) is wellicht het best te vertalen als Groep Speciale
Operaties van de Italiaanse Carabinieri. Het is een politieorgaan dat zich vooral richt op de
bestrijding van het terrorisme en de georganiseerde misdaad. Het bestaan van de eenheid gaat
terug op wat in Italië bekend staat als ‘De jaren van lood’. Bedoeld worden de jaren 70 die in Italië
gekenmerkt werden door gewelddadigheden. De links-extremistische Brigate Rosso aarzelde niet
prominente Italiaanse politici uit de weg te ruimen. De later zelf vermoorde generaal van de
Carabinieri Carlo Dalla Chiesa verzamelde daarop een groep mannen om zich heen: de ROS. De
eenheid zou later, nadat de Brigate Rosso opgerold was, van zich doen spreken in de bestrijding
van de maffia.
Dalla Chiesa ontwikkelde de volgende strategie:

1. Doel was niet het aanhouden van individuele terroristen maar het neerhalen van de
gehele organisatie.
2. Informatiegaring werd cruciaal. Het ging erom de procedures, kanalen van
communicatie, financiële bronnen, wijze van rekrutering en operationele omgeving
in kaart te brengen.
3. Observatie en het tappen van telefoons om de modus operandi van de terroristen te
leren kennen. Dit laatste noemt Imperatore een ‘anti-crime’ techniek.
4. Van de Carabinieri werd de grootste zelfopoffering geëist. Verschillende Carabinieri
werden vermoord waaronder Dalla Chiesa.
De technieken die de ROS vandaag de dag gebruikt om terrorisme en georganiseerde misdaad te
bestrijden gaan terug op de tijd van Dalla Chiesa.
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gendarmerie did not want to take on and went against the culture. But the corps adapted
nonetheless in the interest of public order and security.
The cooperation between the civilian police and the gendarmerie become closer over time.
Lopez calls this the ‘republicanisation’ of the gendarmerie: an adaptation to the Third Republic.
Around 1900, the cooperation became ever greater; there was little competition between the
police and the gendarmerie. Both parties were aware of the need for cooperation. Around
1912, there was even what was referred to as a ‘Holy Union’ of the civilian and military police.
The conclusion was that the gendarmerie became more professional during this period with
regard to policing tasks, in line with the political police, and finally also with regard to criminal
investigation. All prompted by the wave of anarchy in the late 19th century.

Luigi Imperatore: The Carabinieri and the combat against terrorism
The Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) can perhaps best be translated as the Group of
Special Operations of the Italian Carabinieri. It is a policing authority that focuses on combating
terrorism and organised crime. The history of the unit goes back to what is referred to in Italy as
‘the years of lead’, or the 1970s, which were characterised by violence in Italy. The left-wing
extremist Brigate Rosso made light work of disposing of prominent Italian politicians. Carabinieri
General Carlo Dalla Chiesa, who would later be murdered too, responded by forming a group of
men: the ROS. Later, once the Brigate Rosso had been rounded up, the unit would make a name
for itself in the fight against the Mafia.
Dalla Chiesa developed the following strategy:

1. The aim was not to arrest individual terrorists but to bring down the entire
organisation.
2. Gathering intelligence was crucial. The aim was to identify the procedures, channels
of communication, financial sources, recruiting methods and operational
environment.
3. Observing and tapping telephones was the modus operandi for becoming acquainted
with the terrorists. The Imperatore called the latter an ‘anti-crime’ technique.
4. The greatest self-sacrifice was demanded of the Carabinieri. Several Carabinieri were
murdered, including Dalla Chiesa.
To this day, the techniques that the ROS uses to combat terrorism and organised crime have their
roots in the time of Dalla Chiesa.
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De anarchistische dreiging in Italië werd, nadat de Brigate Rosso opgerold waren, overgenomen
door de FAI, te vertalen als Informele Anarchistische Federatie. Deze groep pleegde
bomaanslagen, vaak via poststukken. Een van de potentiële slachtoffers was de voorzitter van de
Europese Commissie Romano Prodi. De FAI gaf later zelfs in een open brief aan welke doelen zij
beoogde en dat een internationalisering van de strijd van het anarchisme werd nagestreefd.
Begin november 2010 werden, door wat later bekend zou worden als de Griekse ‘Conspiracy Cells
of Fire’, 14 postpakketten verzonden met een explosieve lading. De post werd bezorgd bij
verschillende ambassades. Het doel van deze groep was ook het internationaliseren/globaliseren
van het geweld tegen het staatsgezag. De Griekse politie wist de aanslagplegers aan te houden
maar het is waarschijnlijk dat een informeel terroristisch netwerk tot op heden is blijven bestaan.
In 2012 werden, in het kader van het zogenaamde ‘Ardire’ onderzoek, door de ROS 10
terreurverdachten aangehouden. Onder hen bevond zich Stefano Gabriele, verantwoordelijk
voor vele anarchistische websites zoals iconoclasta.noblogs.org en parolearmate.noblogs.org.
In 2012 verlegden de anarchisten hun aandacht naar firma’s die zich bezighielden met
kernenergie waaronder het bedrijf Ansaldo Nucleare. De baas van dit bedrijf raakte gewond na
met een vuurwapen te zijn beschoten. Deze aanslag werd bekend als de Adinolfi aanslag en werd
later geclaimd door medestanders van de eerdergenoemde Griekse terroristen. Na een
diepgaand onderzoek door de ROS werden Alfredo Cospito en Nocila Gai aangehouden omdat ze
op camerabeelden waren geïdentificeerd. Verder werd aangetoond dat betrokkenen onderling
telefonisch contact hadden gehad en het slachtoffer geobserveerd en zo diens doen en laten in
kaart hadden gebracht. Ook op de communicatie door middel van computers was door de
Carabinieri ingebroken en tot slot was afluisterapparatuur geplaatst en gesprekken afgeluisterd
waarin van de aanslag melding werd gemaakt. De bewijslast was daarmee verzameld. Met de
arrestatie van beide mannen is het anarchistisch terrorisme niet totaal verslagen. Volgens
Imperatore blijft deze vorm van terrorisme de grootste dreiging waar het om op ideologie
gebaseerde terreur gaat.
Volgens de spreker is het moeilijk een conclusie(s) en lering te trekken uit de bestrijding van
ideologisch terrorisme. De ervaring(en) van de ROS is/zijn aan een permanente evolutie
onderhevig en daarbij wordt nog steeds de koers die door generaal Dalla Chiesa werd uitgezet als
leidend beginsel genomen.
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After the Brigate Rosso was brought in, the anarchist threat in Italy shifted to the FAI, translated
as the Informal Anarchist Federation. This group carried out bombings, often through the post.
One of the potential victims was the chairman of the European Commission, Romano Prodi. Later,
the FAI even stated in an open letter its targets and that it sought the internationalisation of the
anarchist cause.
In early November 2010, in what would later be known as the Greek ‘Conspiracy Cells of Fire’, 14
packages containing explosives were sent by post. The post was delivered to several embassies.
This group’s aim was the internationalisation/globalisation of violence against state authority.
The Greek police was able to arrest the bombers but it is likely that an informal terrorist network
still exists today.
In 2012, 10 terrorist suspects were arrested by the ROS as part of the ‘Ardire’ investigation. One
of them was Stefano Gabriele, responsible for many anarchist websites, such as
iconoclasta.noblogs.org and, parolearmate.noblogs.org.
In 2012, the anarchists shifted their attention to firms that were involved in nuclear energy, such
as the company Ansaldo Nucleare. The boss of this company became wounded after being shot
with a firearm. This attack was known as the Adinolfi attack and supporters of the abovementioned Greek terrorists later claimed responsibility for it. After a thorough investigation by
the ROS, Alfredo Cospito and Nocila Gai were arrested, after they had been identified on camera
footage. In addition, evidence was found that those involved had had contact by phone and had
observed the victim to map out his movements. The Carabinieri also broke into computer
communications, fitted bugging equipment and listened to conversations, including the
conversation in which the attacks were reported, thus gathering evidence. The arrest of both men
did not call an end to anarchistic terrorism. According to the Imperatore, this form of terrorism
continues to be the greatest threat when it comes to ideology-based terrorism.
According to the speaker, it is difficult to draw conclusions and lessons learned from
counterterrorism when it comes to ideological terrorism. In the experience of ROS, such terrorism
is constantly evolving and the direction taken by General Dalla Chiesa is still considered to be the
guiding principle.
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De drie workshops

Workshop ‘Terrorismebestrijding in de jaren zeventig’
Herman Roozenbeek, Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)
Herman Roozenbeek ging in deze workshop in op het ontstaan van het Nederlandse antiterreurbeleid in de loop van de jaren zeventig, onder druk van een golf van terroristische aanslagen in
zowel binnen- als buitenland. Hij besteedde daarbij met name aandacht aan de rol van de
krijgsmacht.
Op het moment dat Molukse jongeren op 31 augustus 1970 in Wassenaar de ambtswoning van
de Indonesische ambassadeur bezetten en daarbij een politieman doodschoten, was de
Nederlandse overheid geheel onvoorbereid op een dergelijke terreurdaad. De inzet van
pantserwagens van de Koninklijke Marechaussee wekte de indruk van daadkracht, maar hun
aanwezigheid ter plaatse berustte volledig op toeval en over het gebruik van dergelijke zware
wapens was nog helemaal niet nagedacht. De bezetting kon echter nog diezelfde dag na
onderhandelingen vreedzaam worden beëindigd.
Hoewel Nederland begin 1972 werd getroffen door aanslagen van een Palestijnse
terreurorganisatie op compressorstations van de Gasunie in Ravenstein en Ommen, waren het
vooral buitenlandse terreuraanslagen die de aanzet gaven tot de ontwikkeling van het
Nederlandse stelsel van terreurbestrijding. Later verklaarde minister van Justitie Dries van Agt
‘dat de dadelijke aanleiding om deze maatregelen in voorbereiding te nemen het drama van
München is geweest’. Hij doelde daarmee op de aanslag door Palestijnse terroristen op de
Israëlische sportploeg tijdens de Olympische Spelen van 1972, maar het besluitvormingsproces
was al eerder in gang gezet. Wel heeft het ‘drama van München’ de ontwikkelingen in een
stroomversnelling gebracht, zodat nog geen drie weken later het beleid kon worden vastgesteld.
Nederland koos hierbij principieel voor het uitgangspunt dat terreurdaden als misdrijven
moesten worden beschouwd. Dit hield in dat de bestrijding ervan een politietaak was, die onder
leiding van de minister van Justitie moest worden uitgevoerd. Vanaf het begin was niettemin
duidelijk dat de politie deze taak niet aankon zonder de hulp van de krijgsmacht. In het stelsel
van bijzondere bijstandseenheden (BBE’n) dat werd opgezet, leverden de politie en de
krijgsmacht elk een eenheid van lange-afstandsschutters en het Korps Mariniers een zogeheten
‘close combat’-eenheid, die in het hoogste geweldsspectrum zou opereren. Omdat de
Politiewet in een dergelijke bijstand door onderdelen van de krijgsmacht eigenlijk niet voorzag –
dit werd pas jaren later rechtgezet –, moest de regering voor de rechtsgrond van deze inzet haar
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The three workshops

Workshop ‘Counterterrorism in the 1970s’
Herman Roozenbeek, Netherlands Institute for Military History (Nederlands Instituut voor
Militaire Historie; NIMH)
This workshop by Herman Roozenbeek was about the creation of Dutch anti-terror policy during
the 1970s, under pressure from a wave of terrorist attacks in the Netherlands and abroad. The
focus of the workshop was on the role of the armed forces in particular.
When Moluccan youth occupied the official residence of the Indonesian ambassador in
Wassenaar on 31 August 1970 and shot dead a police officer, the Dutch government was
completely unprepared for such an act of terrorism. The deployment of armoured vehicles of
the Royal Netherlands Marechaussee gave the impression of a rapid response, but their
presence at the scene was completely coincidental and the use of such heavy weaponry had not
even been thought through. The occupation could nonetheless be peacefully ended the same
day following negotiations.
While the Netherlands was hit by attacks by a Palestinian terrorist organisation at Gasunie
compressor stations in Ravenstein and Ommen in 1972, it was primarily terrorist attacks abroad
that were the reason behind the development of the Dutch counterterrorism system. Later, the
Minister of Justice at the time, Dries van Agt, declared that the actual reason behind preparing
these measures had been the drama in Munich. He was referring to the attack by Palestinian
terrorists on the Israeli sports team during the Olympic Games of 1972, but the decision-making
process had already been started prior to that. The ‘drama in Munich’ did nonetheless
accelerate the developments, and the policy was adopted less than three weeks later.
The Netherlands took the stance that acts of terrorism should in principle be viewed as criminal
offences. This meant that counterterrorism was a policing task that should be carried out under
the direction of the Minister of Justice. From the start it was nonetheless clear that the police
force was not able to take on this task without the assistance of the armed forces. In the system
of special assistance units (bijzondere bijstandseenheden; BBE) that was set up, the police force
and the armed forces each provided one sniper unit and the Marine Corps provided a closecombat unit, which would operate at the higher end of the spectrum of force. As the Police Act
did not in fact permit assistance from units of the armed forces – this would only be corrected
years later – the government had to turn to a curious article (Article 146) in the Code of Criminal
Procedure (Wetboek van Strafvordering) for the legal ground for this deployment. A storm of
criticism was unleashed, which did nonetheless subside over time.
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toevlucht zoeken tot een ‘curieus artikel’ uit het Wetboek van Strafvordering (art. 146). Een
storm van kritiek barstte los, die na verloop van tijd echter ging liggen.
De bijzondere bijstandseenheden zijn in de jaren daarna verschillende malen ingezet. In oktober
1974 kwamen de BBE’n voor het eerst daadwerkelijk in actie toen de marinierseenheid een
einde maakte aan een gijzeling in de Scheveningse strafgevangenis. Het gehele stelsel werd in
volle omvang ontplooid tijdens de Molukse acties van 1975, 1977 en 1978. Terwijl in december
1975 de treinkaping bij Wijster en de bezetting van het Indonesische consulaat in Amsterdam
zonder overheidsgeweld konden worden beëindigd, gaf de regering op 11 juni 1977 de
bijzondere bijstandseenheden opdracht met geweld een einde te maken aan de treinkaping bij
De Punt en de gijzeling van een basisschool in Bovensmilde. De bevrijdingsactie bij De Punt,
waarbij zes kapers en twee gijzelaars om het leven kwamen, staat heden ten dage weer volop in
de schijnwerpers. De in 1972 gemaakte keuze om militairen in te zetten bij de bestrijding van
terroristische acties blijkt na 45 jaar nog steeds vragen op te roepen.

Workshop ‘De rol van de IKPK in de terreurbestrijding tijdens het interbellum’
Jos Smeets, Politieacademie
Jos Smeets ging in zijn workshop in op de rol van de Internationale Kriminal Polizeiliche
Kommission en de bestrijding van het terrorisme tussen beide wereldoorlogen. Aanleiding voor
de discussie over welke rol het internationale politiesamenwerkingsverband zou moeten gaan
spelen was de moord op de koning van Joegoslavië en de Franse minister van Buitenlandse
Zaken in Marseille in 1934. Binnen de organisatie rees nu de vraag of de IKPK er alleen was om
de internationale misdadiger aan te pakken of dat ook terroristen in die hoek moesten worden
geplaatst en met alle mogelijke politiële middelen moesten worden bestreden. De vraag was
fundamenteel en deed de gemoederen binnen de normaliter zeer zakelijke sfeer van de IKPK
oplopen. Uiteraard waren Frankrijk, waar de moord immers had plaatsgevonden, en België
helemaal voor om middelen tegen het internationale terrorisme in te zetten. Het probleem was
echter dat zich, zeker in de jaren dertig van de vorige eeuw, autoritaire regimes hadden weten
te vestigen. In Rusland had dictator Stalin de teugels al strak in handen en enkele jaren later
zou, wat bekend zou komen te staan als de ‘grote terreur’, een aanvang nemen. Italië was al
verschillende jaren een fascistische dictatuur onder Mussolini en in 1933 was de democratische
Duitse republiek ten onder gegaan en was daar Hitler voor in de plaats gekomen.
Reden genoeg voor de Nederlandse marechausseeofficier en erevoorzitter van de IKPK Marius
van Houten om zich af te vragen of de internationale politiesamenwerking wel die kant zou
moeten opgaan. Zo was een precieze definitie van wat terrorisme was niet zo makkelijk te
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The special assistance units were deployed on several occasions in the years to follow. In
October 1974, the special assistant units truly came into action for the first time when the
Marine Corps brought to an end the hostage-taking in the prison in Scheveningen. The whole
system was fully deployed during the Moluccan acts of terrorism in 1975, 1977 and 1978.
Although it had been possible to bring an end to the train hijacking near Wijster in December
1975 and the occupation of the Indonesian consulate in Amsterdam without the force of the
state, on 11 June 1977 the government ordered the special assistance units to use force to bring
an end to the train hijacking near De Punt and the hostage-taking at a primary school in
Bovensmilde. The rescue operation near De Punt, during which six hostage-takers and two
hostages were killed, is back in the spotlight again today. The decision taken to deploy the
military for the purpose of counterterrorism in 1972 is apparently still raising questions 45 years
later.

Workshop ‘The role of the ICPO in counterterrorism during the interwar period’
Jos Smeets, Police Academy
During his workshop, Jos Smeets focused on the role of the International Criminal Police
Organization (ICPO) and counterterrorism between the two world wars. The reason behind the
discussion of what the role of the international police cooperation should be was the murder of
the King of Yugoslavia and the French Minister of Foreign Affairs in Marseilles in 1934. Within
the organisation, the question arose of whether the ICPO was only intended to tackle
international criminals or whether terrorists should also be included and countered with all
possible policing resources. The question was fundamental and emotions ran high in the
otherwise very professional ICPO. Indeed France, where the murder had taken place, and
Belgium were fully behind using the resources to combat international terrorism. The problem,
however, was that – especially in the 1930s – authoritarian regimes had managed to become
established. In Russia, Stalin had a tight grip on the country and a few years later what would
become known as the ‘great terror’ would start. Italy had been a fascist dictatorship for years
under Mussolini and in 1933 the democratic German republic had fallen and been replaced by
Hitler.
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geven. Naast het terrorisme van groepjes anarchisten en gelijkgezinden was er in die jaren ook
zoiets als wat als staatsterrorisme te boek zou kunnen staan. Wat voor de ene regering een
terrorist was kon voor de andere regering een vrijheidsstrijder zijn. Van Houten voelde er
helemaal niets voor om de IKPK de belangen te laten dienen van regimes met een twijfelachtige
reputatie. De IKPK moest zich verre houden van wat als politiek gezien kon worden en weinig te
maken had met bestrijding van internationale criminaliteit. Volgens de Nederlander en zijn
medestanders stond het aangaan van de strijd tegen het terrorisme dan ook gelijk aan de
spijker in de doodskist van de IKPK slaan.
Van Houten wist het Frans-Belgische initiatief voorlopig te blokkeren. Hij kon echter niet
verhinderen dat de Duitsers steeds meer invloed uitoefenden op de koers van de organisatie.
Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog had de IKPK feitelijk zijn bestaansrecht verloren
omdat een land als Engeland er geen deel meer van uitmaakte. Een teleurgestelde Van Houten
zag toen dat hij gelijk had gekregen met zijn stelling dat de IKPK ten onder zou gaan indien zij
zich zou laten gebruiken in het internationale politieke machtsspel. Een duivels dilemma met
actualiteitswaarde?

Workshop ‘Rationales for Terrrorist Violence’
Bart Schuurman, Universiteit Leiden
Bart Schuurman ging in de door hem gegeven workshop op de wijze waarop individueel
optredende terroristen hun aanval plannen en voorbereiden. Hij putte uit een toen lopend data
gedreven onderzoek dat inmiddels is afgesloten. In de workshop poneerde hij de stelling dat er
een nieuwe evaluatie moest komen van het concept van de alleen acterende/opererende
terrorist.
Volgens Schuurman was de laatste jaren de focus bij de terreurbestrijding komen te liggen op
de zogeheten ‘lone wolfs’. Dit kwam door terroristen zoals Anders Breivik, Omar Mateen en Ted
Kaczynski (de UNAbomber). Een term die hij absoluut wilde vermijden omdat hij van mening
was dat de term veel te sensationeel zou zijn en een beletsel voor een nuchtere pragmatische
inschatting van het fenomeen van de individueel optredende terrorist. In het onderzoek van
Schuurman zijn 55 terroristen betrokken die op individuele basis acteerden. Uit het onderzoek
blijkt ook dat de meesten van die groep wel degelijk een sociaal netwerk hadden en dat ook
nodig hadden om hun motivatie voor terroristische acties te behouden. Vanwege deze
netwerken en interacties is bij de meesten dan ook een spoor te traceren van wat hun
bedoelingen waren. Kortom, bij de meesten had kunnen worden verwacht dat zij tot
terroristische daden zouden overgaan. Breivik, Mateen en Kaczynski zijn eigenlijk
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Reason enough for the Dutch Marechaussee officer and honorary chairman of ICPO Marius van
Houten to wonder whether it was a good course for international policing cooperation to take.
One problem was the difficulty of precisely defining what terrorism was. In addition to the
terrorism of groups of anarchists and like-minded people, what could be described as state
terrorism had also been seen during those years. A terrorist to one government could be a
freedom fighter to another. Van Houten was against the ICPO serving the interests of regimes
with a dubious reputation. The ICPO had to keep a distance from what could be considered to
be political and largely unrelated to combating international crime. According to the Dutchman
and his supporters, the start of the fight against terrorism was actually the first nail in the ICPO’s
coffin.
Van Houten succeeded in blocking the French-Belgian initiative for the time being, but he could
not prevent the Germans from exerting ever more power over the direction of the organisation.
When the Second World War broke out, the ICPO had in fact lost its raison d’etre, because
countries such as the UK were not part of it. A disappointed Van Houten saw that his
predication that the ICPO would fall if used for international political plays of power had been
correct. A dilemma that is still relevant today?

Workshop ‘Rationales for Terrorist Violence’
Bart Schuurman, Leiden University
The workshop given by Bart Schuurman addressed the manner in which individually operating
terrorists plan and prepare their attack. He drew on a data-driven investigation that was
running at the time and has since been completed. During the workshop he argued that the
concept of terrorists acting/operating alone should be re-evaluated.
According to Schuurman, counterterrorism of the last few years had come to focus on ‘lone
wolves’, as a result of terrorists such as Anders Breivik, Omar Mateen and Ted Kaczynski (the
Unabomber). A term that he absolutely wanted to avoid because he was of the opinion that it
was much too sensational and stood in the way of a clear pragmatic analysis of the
phenomenon of terrorists operating individually. In his investigation, Schuurman included 55
terrorists that had acted on an individual basis. The investigation showed that most of this
group did in fact have a social network and also needed that to maintain their motivation for
acts of terrorism. These networks and interactions means that for most of these terrorists it was
in fact possible to trace their intentions. In short, in most cases it could have been predicted
that they would carry out acts of terrorism. Breivik, Mateen and Kaczynski are actually
exceptions and are certainly not representative of the majority of terrorists acting alone. Due to
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uitzonderingen en zeker niet representatief voor de meerderheid van individueel acterende
terroristen. Vanwege dat laatste pleit Schuurman voor de eerdergenoemde evaluatie op grond
van dit op data gebaseerde onderzoek.
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the latter, Schuurman calls for the above-mentioned re-analysis on the basis of this data-based
investigation.
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