
Terrorisme 

 

Deze les gaat over terrorisme, en de oorzaken en gevolgen ervan. Wat terrorisme is, wat 

radicalisering betekent, wat je er tegen kan doen. Verder is er nog een actieve werkvorm 

d.m.v. een discussie, en opzoeken van informatie en oplossingen.  

 Eerst een uitleg van terrorisme wat het is:  

Wat is terrorisme? 
Bij terrorisme gaat het om misdaden die vanuit ideologische motieven worden 

gepleegd. Terroristen richten zich op het voorbereiden of plegen van ernstig geweld. 

Meestal gaat het om daden waarmee ze de maatschappij willen ontwrichten, met als 

doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees 

aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. Als u zelf slachtoffer bent van 

persoonlijke bedreiging, is dat geen terrorisme. 

Terrorisme en haatzaaiing op het internet komen in veel vormen voor. Zo kunnen op 

het internet radicale en terroristische uitingen worden gedaan. Ook zijn er 

bijvoorbeeld teksten en filmpjes die oproepen tot het plegen van geweld. 

Hoe kan ik terrorisme voorkomen? 
Meld verdachte situaties altijd bij de politie. Voorbeelden van verdachte situaties zijn: 

 onbeheerde tassen en koffers in de openbare ruimte of een anderszins verdacht pakketje; 

 als een klant grote hoeveelheden artikelen koopt, bijvoorbeeld kunstmest of 

waterstofperoxide, die u in verband brengt met een aanslag; 

 als jongeren steeds radicalere denkbeelden ontwikkelen; 

 als er een onbekend bestelbusje al weken bij u in de straat staat; 

 als mensen overdreven veel aandacht hebben voor de beveiliging van een gebouw of een 

terrein. 

Hoe meld ik terrorisme? 

 u kunt de politie bellen op telefoonnummer 0900-8844. 

 u kunt uw melding doorgeven via het online meldformulier; 

 u kunt uw tip ook anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-

7000; 

https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldpunten/meldformulier-terrorisme.html
http://www.meldmisdaad.nl/


 bij spoedeisende zaken belt u met het nationale alarmnummer 112; 

 teksttelefoon politie: 0900-1844 (voor doven en slechthorenden); 

 teksttelefoon alarmnummer: 0800-8112 (voor doven en slechthorenden); 

 Wilt u uw informatie liever in een vertrouwelijk gesprek met de politie delen? Dat kan bij 

het Team Criminele Inlichtingen (TCI). U kunt hen bereiken via telefoonnummer 079-3458 

999. 

Waar vind ik meer informatie over een terroristische 

dreiging? 
De website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veligheid (NCTV) 

wordt direct aangepast als de actuele situatie verandert. Ook kunt u deze informatie 

vinden op Rijksoverheid.nl. Dit is het centrale loket van de overheid. In geval van een 

aanslag; kijk regelmatig naar de televisie of luister naar de radio voor informatie. Of 

ga naar crisis.nl. Hier vindt u ook het document 'Wat moet je doen bij een aanslag?'. 

Bron : https://www.politie.nl/themas/terrorisme.html 

Informatie Jihadi John  

Jihadi John (Al Jahra, Koeweit, 17 augustus 1988 – 12 november 2015) was de bijnaam van 
een lid van de Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIS). Hij was bekend vanwege zijn 
optreden als de gemaskerde beul in de als propaganda gemaakte en verspreide video's waarop 
de onthoofdingen van meerdere gijzelaars te zien zijn.  

De werkelijke naam van Jihadi John was Mohammed Emwazi; hij was de zoon van Iraakse 
ouders die vanuit Koeweit naar Groot-Brittannië emigreerden en zich in Londen hadden 
gevestigd. Vermoedelijk in 2013 sloot hij zich aan bij ISIS; in 2014 was hij voor het eerst te zien in 
een onthoofdingsvideo. Eind 2015 kwam hij om het leven bij een Amerikaanse luchtaanval.  

Mohammed Emwazi[bewerken] 

Mohammed Emwazi werd op 17 augustus 1988 in Al Jahra, Koeweit, geboren. Emwazi had één 
broer en twee zussen. Zijn ouders emigreerden in 1994 naar het Verenigd Koninkrijk en 
vestigden zich in North Kensington, Londen, nadat hen in Koeweit eerder het staatsburgerschap 
werd geweigerd.[1] Daar groeide hij op en volgde het reguliere onderwijs. Klasgenoten 
omschreven hem als een rustige moslim die van voetbal hield. Als tiener echter bleek hij zijn 
emoties niet de baas te kunnen en moest hij vanwege de ongecontroleerde woedeaanvallen 
therapie volgen.[2]  

In 2006 ging hij naar de Universiteit van Westminster; deze universiteit zou later negatief in het 
nieuws komen omdat de vereniging van moslim-studenten gedomineerd werd door conservatieve 
moslims.[3] Hier studeerde Emwazi Informatica en Business Management. Na zijn afstuderen 
werkte hij tijdelijk in Koeweit als computerprogrammeur. Daarna reisde hij samen met twee 
vrienden naar Tanzania, om er, naar hij beweerde, een week lang op safari te gaan. De mannen 
werden echter naar eigen zeggen bij aankomst op de luchthaven van Dar es Salaam 
aangehouden en 24 uur lang in een cel gehouden op verdenking van door te willen reizen naar 
Somalië, om zich daar aan te sluiten bij de islamitisch-terroristische organisatie Al-Shabaab. Via 
de luchthaven Schiphol keerde Emwazi terug naar Groot-Brittannië. De andere twee mannen 
hebben de safari-reis nooit ondernomen.  

Emwazi maakte vervolgens diverse trips naar Koeweit. Ondertussen viel zijn naam steeds vaker 
bij terroristische zaken. In 2013 liet Emwazi zijn naam officieel veranderen en probeerde hij af te 
reizen naar Koeweit, maar werd tegengehouden. Daarna verdween Emwazi en gaven zijn ouders 
hem als vermist op. Vier maanden later informeerde de politie zijn ouders dat hun zoon zich had 
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aangesloten bij ISIS in Syrië.[4] Volgens Koeweitse autoriteiten zou de moeder van Mohammed 
Emwazi haar zoon direct aan zijn stem hebben herkend bij het verschijnen van de eerste 
onthoofdingsvideo van ISIS in augustus 2014.[5]  

Al in 2014 kende de Britse inlichtingendienst de identiteit van de gemaskerde beul van ISIS.[6] In 
februari 2015 wist ook de Duitse journaliste Souad Mekhennet de ware identiteit van Jihadi John 
te ontdekken.[7] Sinds de terechtstelling van Kenji Goto (31 januari 2015) werd Emwazi niet meer 
als beul op IS-video's gesignaleerd.[8][9][10] Op 13 november 2015 werd bekendgemaakt dat 
Emwazi doelwit was van een Amerikaanse luchtaanval en met vier andere personen was 
gedood.[11] IS bevestigde de dood van Emwazi in januari 2016.[12][13]  

 

Hier kan de opdracht gemaakt worden 

Video jihadi john - https://www.youtube.com/watch?v=iojDRSbVtow 

Door middel van de video, kan je jihadi john gebruiken als casus, om te bespreken of 

terrorisme normaal is of niet – discussieren – klassengesprek. 

Martelaar, kille psychopaat, verwarde puber, onschuldig, duivel, meeloper, slachtoffer van is.  

Actieve werkvorm: leerlingen schrijven op, wie is de held, wie is de schurk, wat is het 

hoogtepunt, wat is het onderwerp,  

Levensbeschouwelijk gesprek:  

1. Wat is goed naar jouw idee? Wat is het goede waar je naar streeft in jouw visie.  

2. Wat is het kwaad wat dat bestreden moet worden? 

3. Jouw visie egt iets over jouw visie maar ook over de ander. 

4. Welke visie heb je op de samenleving 

5. Welk mensbeeld heb je daar ten grondslag. 

 

Dood: je ontneemt iemand het recht om te veranderen, je geeft diegene niet de kans om te 

veranderen, je dood iemand omdat hij niet voldoet aan jouw idee. Maar diegenen doet dat 

ook.  

Moeten terroristen de doodstraf krijgen? Waarom wel waarom niet?  

Doe je dan niet hetzelfde als zij doen?  

Kan je 1 man doden om de samenleving te redden?  
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Uitleg radicalisering: Radicalisering is het proces waarbij de gedachten en gedragingen van 
een persoon of groep extremer worden en in toenemende mate afwijken van de gangbare norm 
in de cultuur, waardoor de persoon of groep geneigd is extremistische daden te plegen. Het 
individu of de groep vervreemdt steeds meer van de maatschappij en kan daarna steeds meer 
neigen naar het uitvoeren van zijn gedachten, een extreme vorm van deviant gedrag.[1]  

De Nederlandse overheid spreekt van radicalisering bij de bereidheid om diep ingrijpende 
veranderingen in de samenleving (eventueel op ondemocratische wijze) na te streven. Bij de 
bereidheid geweld te gebruiken voor het verwezenlijken van doelen spreekt zij van terrorisme.[2]  

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Radicalisering 

Vergelijking met Nederland, Syrië gangers, discussie met actualiteit zal leuk zijn. 

Opletten dat het niet te discriminatief wordt. 
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