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Hoe eerlijk zijn rode stoplichten?

Ergernis en frustratie over zestig
seconden wachten 10

MICHIEL COUZY

AMSTERDAM – In Australië zijn van-
ochtenddiverse scholen ontruimdna
bommeldingen, honderden leerlin-
gen zijn elders ondergebracht. Giste-
ren kwamen op drie Amsterdamse
scholen bommeldingen binnen, in
elk geval bij het Amsterdams Lyceum
en de Christelijke Scholengemeen-
schap Buitenveldert. Deze scholen
werdenniet ontruimd.
Eerder deze week gingen zes scho-

len in Parijs en achttien scholen in
Londen en Birmingham enige tijd
dicht na een online dreigement. Ook
in Japan en de Verenigde Staten kwa-
menbommeldingen binnen.
Een Russische groep hackers claimt

achter bommeldingen in Europa te
zitten. Of zij ook verantwoordelijk
zijn voor de dreiging op Amsterdam-

se scholen, is niet bekend. Het Open-
baar Ministerie is een strafrechtelijk
onderzoek begonnen enwil daar ver-
der niets over kwijt.
Alle bommeldingen bleken vals te

zijn, maar ze zorgden wel voor op-
schudding. In Amsterdam zijn extra
agenten ingezet en kwamen burge-
meester, justitie en politie bijeen om
de risico’s te bespreken. Burgemees-
ter Eberhard vander Laan sprak in de
raad van een ‘dreigingsmelding.’
Bommeldingen zijn, zonder dat we

het weten, aan de orde van de dag,
zegt terrorisme-expert Jelle van Buu-
ren. “Als alle meldingen serieus wa-
ren, stonden weinig scholen nog
overeind,” aldus Van Buuren, ver-
bonden aandeUniversiteit Leiden en
het Centrum voor Terrorisme en Con-
traterrorisme.
Waarom wordt bij de ene bommel-

dingde schouders opgehaald en leidt
de andere wel tot actie? “Het is geen
exacte wetenschap,” zegt Van Buu-
ren. In eerste instantie filtert de poli-
tie op basis van ervaring, mensen-
kennis en intuïtie.Mocht dannog on-
zekerheid bestaan over de dreiging,
dan komen experts in actie: psycho-
logen en gedragsdeskundigen. Ook
wordt gekeken of te achterhalen is
waar de dreiging vandaan komt.
In 2013 gingen de scholen in Leiden

dichtnaeendreiging.Ophetmoment
dat duidelijk werd dat demelding uit
Costa Rica kwam, werd de dreiging
alsminder ernstig gezien.
De beslissing om in actie te komen,

is een lastige, zegt Van Buuren. “Als
de burgemeester een dreiging te vaak
serieus neemt, ontwricht dat de sa-
menleving. Bovendien dreigt het ge-
vaar van navolging, mensen die den-

ken: hé leuk, ga ik ook eens doen.”
Maar ja:wat als de dreiging echt is?
“Ik denk dat de meldingen bij de

scholen in Engeland en Frankrijk
een rol hebben gespeeld,” zegt Van
Buuren. “En Amsterdam verkeert als
toneel van het EU-voorzitterschap

toch al in onzekere tijden.”
Uiteindelijk gingen agentennaar de

scholen, maar een ontruiming bleef
uit. “Dat geeft aan hoe ingewikkeld
dit is,” zegtVanBuuren. Inzet vanpo-
litie heeft ook een symbolische func-
tie: ‘Kijk dan,we zijn er.’
In het verleden haalden we wat

sneller de schouders op bij een bom-
melding, maar die tijd is voorbij, zegt
veiligheidsexpert Teun van Dongen,
verbonden aan Hogeschool Inhol-
land. “Vroeger konden we ons niet
voorstellen dat een aanslag echt kon
gebeuren. Inmiddels hebben we de
beelden van terreur op ons netvlies.”
Het is de kracht van terrorisme, stelt

hij: hoemeer aandacht, hoemeer im-
pact.

! Pagina 2: interview rector
Amsterdams Lyceum

Terrorisme Dreiging te vaak serieus nemen leidt tot ontwrichting

Schrikkenweopeens van
eenbommelding op school?
Tientallen scholen in diverse landen,waaronder drie inAmsterdam, hebben de laatste dagen
bommeldingen ontvangen. Hoewel ze alle vals bleken te zijn, zorgden zewel voor opschudding.
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