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2.1

Inleiding

Op donderdagavond 29 januari 2015, zo’n twintig minuten voor aanvang van het achtuurjournaal, probeert een jonge man onder dreiging van geweld zich toegang te verschaﬀen tot de NOS-studio op het
Mediapark in Hilversum. Hij wil tijdens de live-uitzending van het
achtuurjournaal een mededeling doen. Terwijl hij een bewaker met een
wapen bedreigt, begeleidt deze hem naar een opnamestudio. De bewaker brengt hem echter niet naar de studio waarvandaan het achtuurjournaal wordt uitgezonden, maar naar een studio die op dat moment
niet in gebruik is. Aldaar wordt de man door de politie overmeesterd.
Toch vindt er die avond geen uitzending van het achtuurjournaal
plaats, wat een unicum is in de geschiedenis. Medewerkers hebben
na het ontruimingsalarm of op last van de politie het NOS-gebouw in
allerijl verlaten. De programmering op zowel NPO1 als NPO2 wordt
noodgedwongen aangepast; ook het populaire programma Wie is de
Mol? komt te vervallen. Vanaf ongeveer 21.00 uur volgt er op NPO1 een
geïmproviseerde reportage vanuit de NOS-studio in Den Haag. Daarin
wordt verslag gedaan van wat er zich die avond op het Mediapark in
Hilversum heeft voorgedaan.
Op het moment dat deze gebeurtenis plaatsvond, lag bij velen de herinnering aan de terroristische aanslag op de redactie van het Franse
tijdschrift Charlie Hebdo nog vers in het geheugen. Op 7 januari 2015
werden bij die aanslag in Parijs twaalf mensen gedood en raakten nog
eens enkelen ernstig gewond. Bij menigeen – zo kon uit berichten op
sociale media worden opgemaakt – leefde de vraag wat er in Hilversum

64

lessen uit crises en mini-crises 2015

aan de hand was. Werd dit keer Nederland getroﬀen door een terroristische aanslag?
Het incident bij de NOS liep gelukkig met een sisser af. Door
kordaat optreden van de beveiliging en de politie kon de dader, Tarik Z.,
snel overmeesterd worden. De 19-jarige student bleek bovendien alleen
te hebben gehandeld. Toch kon de situatie niet anders dan serieus worden genomen en leverde het daarmee een goede leerervaring op.
In dit hoofdstuk analyseren wij het incident aan de hand van twee
dilemma’s. Het eerste dilemma betreft de vraag of en hoe de NOS over
de bedreiging kon berichten nu de nieuwsorganisatie zelf onderwerp
van dreiging was. Het tweede dilemma waar wij op in zullen gaan is
de vraag van welke autoriteit in een casus als deze een duiding van
de gebeurtenis mag worden verwacht. Is dat de burgemeester van de
gemeente waar de (dreiging van een) terroristische aanslag plaatsvindt,
de hoofdoﬃcier van justitie (omdat het een strafrechtelijk incident
betreft), de bestuurlijk verantwoordelijke minister van Veiligheid en
Justitie (VenJ) of de minister-president?
De informatie in dit hoofdstuk is mede gebaseerd op een uitzending
van Argos TV-Medialogica die aan deze casus was gewijd.21 Daarnaast is
gebruikgemaakt van twee evaluatierapporten die naar aanleiding van
dit incident zijn opgesteld (Kaptein et al., 2015 en Scholtens et al., 2015).

2.2

Feitenrelaas

Het is donderdagavond 29 januari 2015 even voor acht uur. De mensen die in afwachting zijn van het achtuurjournaal weten niet dat een
kleine twintig minuten voordien een jonge man de beveiligers bij de
receptie van het NOS-gebouw onder dreiging van geweld heeft opgedragen hem naar de studio te brengen van waaruit om 20.00 uur het
NOS Journaal zal worden uitgezonden.
Op het moment dat hij zich bij de receptie meldt, zegt hij voor
een radioprogramma te komen. Plotseling legt hij op de balie een

21

Uitzending ‘Even geduld a.u.b.’ van 11 augustus 2015. Op 26 augustus 2016 ontleend aan
http://www.human.nl/medialogica/2015/even-geduld-aub.html.
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briefje neer en houdt met een wapen de beveiligers onder schot.22 De
beveiligers lezen het briefje, waarin staat dat er een cyberaanval zal
plaatsvinden en in het land zware explosieven met radioactief materiaal
tot ontploﬃng zullen worden gebracht, als de man niet in de gelegenheid wordt gesteld tijdens de live-uitzending van het achtuurjournaal
zijn verhaal te doen; hij eist tien minuten zendtijd. Na het briefje gelezen te hebben, zegt een van de twee dienstdoende beveiligers de man
naar de opnamestudio te brengen. Terwijl de beveiliger met hem op
weg gaat, activeert zijn collega de meldkamer van het beveiligingsbedrijf. Deze alarmeert onmiddellijk de security-oﬃcer van de NOS.
De beveiliger brengt de gijzelnemer echter niet naar studio 8 (van
waaruit het achtuurjournaal zal worden uitgezonden), maar naar studio 10. Wanneer zij bij de regiekamer van studio 10 aankomen, is daar
op dat moment een voltallige studioploeg van vijf personen aanwezig.
Zodra de beveiliger de regieruimte binnenkomt, bemerken de aanwezigen al snel dat de man die bij hem is, gewapend is. De beveiliger overhandigt aan een van hen (i.c. de regisseur van het NOS Journaal) het
briefje waarin de gijzelnemer zijn eisten stelt. De gijzelnemer wordt
gezegd, dat als hij in het achtuurjournaal een mededeling wil doen,
hij naar de opnamevloer van studio 10 zou moeten gaan; een opnamevloer – zo weten de NOS-medewerkers – die op dat moment niet in
gebruik is.
Juist op het moment waarop de gijzelnemer dit wordt gezegd,
probeert Herman van der Zandt – ter voorbereiding van het achtuurjournaal – contact te leggen met verslaggever Martijn Brink die in studio 10 gereed staat om later een kruisgesprek met hem te voeren. Van
der Zandt hoort wat er in studio 10 wordt gezegd, maar krijgt geen
respons. Hem bekruipt het vermoeden dat er serieus iets ernstigs aan
de hand is en hij maant zijn collega’s de opnamestudio van het achtuurjournaal te verlaten. Ondertussen brengt de beveiliger de gijzelnemer
naar de opnamevloer van studio 10; een regisseur en een geluidsman
lopen met hen mee. Eenmaal op de vloer van studio 10 zorgen zij ervoor
dat de gijzelnemer – zonder dat hij daar iets van merkt – in andere
ruimtes op beeldschermen te zien is.
Om 19.54 uur activeert de beveiliger die bij de receptiebalie gebleven is het ontruimingsalarm op de eerste, tweede en derde verdieping
22 Later blijkt het geen echt wapen te zijn.
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van het NOS-gebouw. Om escalatie van de gijzeling te voorkomen, activeert hij het ontruimingsalarm op de vierde, vijfde en zesde verdieping
bewust niet. Hij is daarbij in de veronderstelling dat de gijzelnemer
naar studio 8 (op de vierde verdieping) is gebracht en weet niet dat
zijn collega hem naar studio 10 (op de derde verdieping) heeft geleid
(Kaptein et al., 2015).
Nagenoeg tegelijkertijd komt bij de meldkamer van de politie een
eerste melding binnen van een NOS-medewerker die met spoed om de
politie vraagt. Hij meldt dat er een gijzeling in het NOS-gebouw gaande
is en dat een gewapende man zendtijd eist (Scholtens et al., 2015, p. 11).
Uit de beelden die in studio 10 worden openomen en die in andere
ruimtes op beeldschermen te zien zijn, wordt het voor medewerkers
van het achtuurjournaal duidelijk dat het journaal niet om 20.00 uur
zal kunnen beginnen. Besloten wordt om op NPO1 een stilstaand beeld
uit te zenden: ‘Even geduld a.u.b.’, met daaronder ‘I.v.m. omstandigheden is er op dit moment geen Journaal mogelijk.’23
Rond 20.00 uur brengt de regie van het NOS Journaal de NOShoofdredacteur Nieuws, Marcel Gerlauﬀ, op de hoogte van de situatie.
Gerlauﬀ belt vervolgens onmiddellijk naar de NOS-redactie in de studio in Den Haag en vraagt hen om via de Rijksvoorlichtingsdienst de
minister-president te informeren.
Rond diezelfde tijd wordt burgemeester Broertjes van Hilversum
door de basisteamchef van de politie van het incident op de hoogte
gesteld. Burgemeester Broertjes besluit naar het Mediapark te gaan om
te zien wat zich daar afspeelt (Scholtens et al., 2015, p. 11). Onderwijl
(om 20.05 uur) formeert de politie een Staf Grootschalig en Bijzonder
Optreden (SGBO) en schaalt (op hetzelfde moment) de meldkamer op
naar GRIP-1 (Scholtens et al., 2015, p. 11).24 Bij het NOS-gebouw zijn dan
inmiddels politiemensen gearriveerd. Eenmaal in het gebouw lopen zij
richting studio 10, waar om 20.14 uur de gijzelnemer wordt overmeesterd en gearresteerd.

23

Vanaf 19.59:58 uur tot uiteindelijk 21.05 uur is dit beeld op NPO1 te zien, op enkele
momenten kort onderbroken door gereedstaande promo’s en leaders die per ongeluk worden uitgezonden (Kaptein et al., 2015, p. 15).
24 Zo’n twintig minuten later (om 20.25 uur) schaalt de Leider CoPI, na overleg met de
Operationeel Leider, op naar GRIP-2 (Scholtens et al., 2015).

Tarik Z.: verwarde man of terrorist?

67

Ondertussen vindt er tussen leidinggevenden van de NOS en de NPO
overleg plaats over het al dan niet uitzenden van de reguliere programmering. Na het achtuurjournaal zou een aﬂevering van het programma Wie is de Mol? volgen, maar besloten wordt dat het ongepast
is tot uitzending van de reguliere programmering over te gaan. Voor
wat betreft de berichtgeving over het incident doet NOS-hoofdredacteur Gerlauﬀ aan medewerkers van de NOS (per e-mail) de oproep om
niet aan ‘externe berichtgeving’ te doen, ook niet via sociale media.
‘We doen niets aan communicatie tot er meer duidelijkheid is’ (Kaptein
et al., 2015, p. 17).
Voor televisiekijkers die op NPO1 hadden afgestemd, is inmiddels
wel duidelijk dat er iets bijzonders aan de hand is. Ook op NPO2 vindt
er geen uitzending meer plaats. Op sociale media wordt er druk gespeculeerd over wat er bij de NOS aan de hand is. Voor informatie kan men
(onder meer) terecht bij RTL-4. Deze zender onderbreekt om 20.25 uur
de uitzending van Goede Tijden Slechte Tijden om van de ontwikkelingen verslag te doen. In een extra uitzending van RTL Nieuws wordt
gemeld dat het NOS-gebouw, waarin tevens de NPO gehuisvest is, door
de politie wordt ontruimd.25 Zo’n zeventig à tachtig medewerkers van
de NOS en de NPO staan buiten in de winterkou te wachten op wat er
verder gebeurt.26
Gaandeweg komt – met enige improvisatie – ook de berichtgeving
door de NOS weer op gang. Vanaf 21.05 uur vindt er op NPO1 een extra
journaaluitzending plaats vanuit de NOS-studio in Den Haag. Later
die avond vindt de uitzending weer plaats vanuit het NOS-gebouw in
Hilversum, dat de politie om 22.15 uur heeft vrijgegeven.
Op het stadhuis in Hilversum start om 22.38 uur een persconferentie met burgemeester Broertjes, hoofdoﬃcier van justitie Bac en

25

De extra uitzending van RTL Nieuws wist vlak voor half negen ruim 2,6 miljoen kijkers te boeien en was daarmee die avond het best bekeken televisieprogramma. Zie:
Mediacourant, 30 januari 2015. Kijkcijfers: Veel kijkers voor extra RTL Nieuws over gijzeling NOS. Op 26 augustus 2016 ontleend aan http://www.mediacourant.nl/2015/01/
veel-kijkers-voor-extra-rtl-nieuws-over-gijzeling-nos/.
26 Aan medewerkers werd overigens spontaan opvang geboden in de kantine van RTL en
zij konden, na bemiddeling van de OvD Bevolkingszorg, ook terecht in een nabijgelegen restaurant. Zie: Bevolkingszorg Flevoland & Gooi en Vechtstreek, 22 februari 2015.
Ervaringsverhaal: Paniek in Hilversum. Op 26 augustus 2016 ontleend aan https://bfgv.
nl/paniek-in-hilversum/.
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teamchef Wielandt van de politie. Van de persconferentie en wat er zich
eerder die avond in het NOS-gebouw heeft voorgedaan, wordt in het late
NOS Journaal van 23.00 uur verslag gedaan.
Vijf maanden later, op vrijdag 19 juni 2015, verschijnt Tarik Z. voor de
rechter. Het OM eist vier jaar celstraf vanwege gijzeling, bedreiging
en verboden wapenbezit. Eind december 2015 wordt Tarik Z. in hoger
beroep veroordeeld tot drie jaar en vier maanden celstraf (waarvan twee
jaar voorwaardelijk).27

2.3

Nieuwsvoorziening en duiding: twee dilemma’s

Opeens was de NOS, de grootste nieuwsorganisatie van Nederland,
zelf onderwerp van ‘breaking news’. Onder televisiekijkend Nederland,
en uiteraard ook onder medewerkers van de NOS en NPO, heerste
grote consternatie over wat er in het NOS-gebouw gaande was. Met
een dergelijke situatie had de NOS geen rekening gehouden, ook al
was men zich na de recente aanslag op Charlie Hebdo ervan bewust
dat ook journalisten doelwit van terroristische acties kunnen zijn. De
NOS-hoofdredacteur Nieuws, Marcel Gerlauﬀ, werd met deze situatie
voor het lastige dilemma gesteld hoe en wanneer over de gebeurtenis
te berichten, terwijl hij niet wist hoe het met de veiligheid van het eigen
personeel was gesteld. Het bleek niet alleen een moreel vraagstuk te
zijn, maar ook een kwestie die gepaard ging met allerlei praktische
problemen.
Daarnaast kan deze casus worden beschouwd aan de hand van
de vraag wie in een dergelijke situatie de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt om de situatie te duiden. Was burgemeester Broertjes
hiervoor verantwoordelijk, gezien het feit dat het incident in Hilversum
plaatsvond, of lag die verantwoordelijkheid – omdat het mogelijk een
terroristische aanslag betrof – bij de hoofdoﬃcier van justitie, de minister van VenJ dan wel de minister-president? Het is een vraag waar – in
de hectiek van het moment – doorgaans de tijd voor ontbreekt om bij

27 Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 22 december 2015 in zaaknr. 21-00399415 (ECLI:NL:GHARL:2015:9778).
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stil te staan. Het is daarom goed om achteraf ook op deze vraag in te
gaan.

2.4
2.4.1

Analyse
Nieuwsvoorziening versus veiligheid personeel

‘Informeren is mijn journalistieke en publieke taak’, stelde Marcel
Gerlauﬀ enkele dagen na het incident in een column in NRC
Handelsblad.28 Het is journalisten eigen onder alle omstandigheden
het nieuws te verslaan om anderen kennis te laten nemen van wat er
in de wereld gebeurt. Daarop geldt één uitzondering – zo bleek in deze
casus – en dat is als er daardoor gevaar dreigt voor eigen of andermans
leven. Toen NOS-hoofdredacteur Gerlauﬀ onderweg in zijn auto telefonisch van de gijzeling vernam, gingen zijn gedachten uit naar de
veiligheid van diegenen die in het NOS-gebouw aanwezig waren. ‘Ik
had onmiddellijk veel zorgen over wat er gebeurde en hoe het met de
collega’s zou zijn’, aldus Gerlauﬀ.29
‘Ik kreeg te horen dat er op de redactie een man met een wapen
rondliep die van alles eiste en dat er een gijzeling gaande was. Dat
de collega’s zich hadden opgesloten in de regie en niet wisten wat te
doen. Ik hoorde angst, paniek en ontreddering.’30
Gerlauﬀ deelde wat hij had gehoord met Bram Schilham, chef van de
NOS-redactie in Den Haag. Die schrok daarvan:31
‘Ik schrok behoorlijk; het was kort na de gebeurtenissen in Parijs.
We hadden het daar best wel eens over gehad (…): hoe zou dat zijn,
als zoiets in Nederland zou gebeuren? Dus dat speelde toch wel in
je hoofd. En je eerste gedachte is toch: zou dit het dan zijn?’
28 ‘Na de arrestatie was het nog niet veilig bij de NOS’, NRC Handelsblad, 2 februari 2015.
29 Uitzending Argos TV-Medialogica van 11 juni 2015. Op 26 augustus 2016 ontleend aan
http://www.human.nl/medialogica/2015/even-geduld-aub.html.
30 ‘Na de arrestatie was het nog niet veilig bij de NOS’, NRC Handelsblad, 2 februari 2015.
31 Uitzending Argos TV-Medialogica van 11 juni 2015. Op 26 augustus 2016 ontleend aan
http://www.human.nl/medialogica/2015/even-geduld-aub.html.
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Ook Martijn Brink, die de gijzeling van nabij meemaakte, legde een
associatie met de terroristische aanslag in Parijs:
‘We hadden natuurlijk net Charlie Hebdo gehad. Dat lag bij iedereen
hier op de redactie nog heel vers in het geheugen. Ik dacht: nu zijn
wij het, nu zijn wij de klos.’
Het is dan ook volstrekt logisch dat Gerlauﬀ vanwege de veiligheid van
het personeel besloot voorlopig niet aan externe berichtgeving te doen;
de nieuwsvoorziening kwam nu even op de tweede plaats. NOS-directeur Jan de Jong deelde dit standpunt: ‘De veiligheid van de mensen
was voor één keer belangrijker dan het brengen van het nieuws.’32
Naast de veiligheid van het personeel was er voor Gerlauﬀ echter nog
een reden om zijn medewerkers te manen (vooralsnog) niet naar buiten
toe te communiceren. De kans was immers groot dat als iemand van de
NOS iets over het incident zou melden, dit zou worden geïnterpreteerd
als zijnde een bericht dat was vrijgegeven door de NOS, terwijl voor
Gerlauﬀ en anderen die buiten stonden te wachten nog onduidelijk was
wat er gaande was, laat staan hoe de gebeurtenis te duiden.
‘Hoe noem je het? Noem je het een gijzeling, een incident. Dat vaststellen was heel erg moeilijk, omdat het voor de mensen die buiten
stonden lastig was om daar een beeld van te krijgen.’
Gerlauﬀ wenste dus eerst meer duidelijkheid over de situatie alvorens
naar buiten te treden. Maar in hoeverre hield zijn beslissing stand in
het huidige mediatijdperk? Degenen die nog in het NOS-gebouw waren
en de gijzelnemer van nabij hadden meegemaakt of de gebeurtenissen
in studio 10 via beeldschermen hadden gevolgd, wisten de ernst van
situatie al beter in te schatten. Er was weliswaar sprake geweest van
een gijzeling, maar de gijzelnemer was inmiddels gearresteerd. Ook
hadden zij sterk het vermoeden dat hij alleen had gehandeld en met
zijn aanhouding de dreiging was geweken. Zij schakelden daarom als
van nature over op hun journalistieke taak om van het incident verslag

32

Idem.
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te (gaan) doen. Via de zenders van de publieke omroep ging dat echter
nog niet zo eenvoudig.
Op Twitter daarentegen verschenen al kort na acht uur enkele
berichten – eerst veelal nog met humoristisch ondertoon – over de vertraging in de uitzending van het achtuurjournaal.
‘Lol. Vanwege omstandigheden geen Journaal. Zit Rik te mollen
achter de schermen? #npo1 #Nosjournaal #widm.’33
Ondanks Gerlauﬀ’s oproep om niet aan externe berichtgeving te
doen, mengden ook enkele NOS-medewerkers zich (op persoonlijke
titel) in de berichtenstroom. Om 20.05 uur kwam van Studio Sportmedewerker Stefan van der Weijde het bericht: ‘Paniek in Hilversum.
Man met wapen eist zendtijd. Journaal gaat niet door.’34 Twee minuten
later volgde een ANP-persalarm dat door verschillende journalisten
(Metro, de Volkskrant, RTL) werd verspreid: ‘Pand NOS in Hilversum
wordt ontruimd. Man met pistool zou zendtijd eisen (bron: NOS).’
Tot het moment waarop Tarik Z. werd overmeesterd is dit bericht
2.628 keer gedeeld (Jong & Dückers, 2016).
Rond 20.20 uur werd via tweets van wederom enkele NOSmedewerkers duidelijk dat de gijzelnemer was overmeesterd.35 Twintig
minuten later verscheen een eerste af beelding van de brief die Tarik Z.
bij zich had. Om 20.45 uur meldde politiek verslaggever Dominique
van der Heyde in een tweet dat er binnen enkele minuten een journaaluitzending over de ‘kortstondige gijzeling’ zou volgen (zie Van de
Wijngaert, 2015). Daarmee was uit het berichtenverkeer op Twitter in
feite binnen drie kwartier de aard en aﬂoop van het incident bekend.

33
34
35

Bron: Van de Wijngaert, 2015, p. 5.
Hoe de media verslag deden van een media-gijzeling, NRC Handelsblad, 30 januari 2015.
Idem.
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Twitteranalyses
Van de Wijngaert (2015) en Jong & Dückers (2016) hebben – vanuit
een eigen invalshoek – de Twitterberichten over het NOS-incident
geanalyseerd.36
In haar twitteranalyse geeft Van de Wijngaert op een heldere wijze weer
hoe de thema’s van de berichten gedurende de avond veranderden en
wie de prominente auteurs in het twitternetwerk waren. Jong & Dückers
besteedden speciﬁek aandacht aan zowel het ontstaan als de correctie
van een tweetal geruchten die op Twitter rondgingen, namelijk dat ook
bij de Belgische VRT sprake zou zijn van een gijzeling en dat de ouders
van Tarik Z. bij de vliegramp MH17 zouden zijn omgekomen.

Een deel van het (twitterende) publiek was dus al op de hoogte waarom
er die avond geen achtuurjournaal was, hoewel de NOS daarover zelf
nog geen mededeling had gedaan. In de live-uitzendingen op RTL-4
en op NPO Radio 1 en op verschillende nieuwssites (o.a. Nu.nl en de
Volkskrant) werd vanaf ongeveer 20.20 uur van de ontwikkelingen in
Hilversum verslag gedaan.
Na de arrestatie van Tarik Z. wilden ook de medewerkers van de
NOS en de NPO direct weer aan de slag. Zij konden echter op dat
moment niet in het NOS-gebouw terecht, omdat dit door de politie
werd ontruimd om de aanwezigheid van explosieven uit te sluiten.
Dat dit een vertragende factor was in de nieuwsvoorziening was zeker
niet voor iedereen duidelijk, zo bleek uit de kritieken die de NOS te
verduren kreeg.37 Om zo snel mogelijk weer ‘op zender’ te zijn, moest
worden uitgeweken naar een ander gebouw van de NPO. Vandaaruit
werd getracht een verbinding met de studio in Den Haag tot stand te
brengen. Onderwijl had de NOS-redactie in Den Haag van de beelden
die in studio 10 waren opgenomen een ﬁlmpje van de gijzeling samengesteld. Tijdens de extra journaaluitzending (die vanaf 21.05 uur kon
aanvangen) werd dit aan het brede publiek getoond. Bij aanvang van die
uitzending hadden bijna drie miljoen mensen hun tv (weer) op NPO1
afgestemd (zie ﬁguur 2.1).
36 Uit beide analyses bleek dat van alle tweets die op donderdagavond 29 januari 2015 vanaf
20.00 uur over het incident zijn verstuurd, twee derde een retweet was.
37 Zie bijvoorbeeld de column ‘De NOS had een heftige avond, maar weinig reden zo trots
te zijn’ van Volkskrant-recensent Jean-Pierre Geelen, waarvoor hij later zijn excuses aanbood. Op 26 augustus 2016 ontleend aan http://www.volkskrant.nl/dossier-tv-recensie/
de-nos-had-een-heftige-avond-maar-weinig-reden-zo-trots-te-zijn~a3840548/.
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Kijkcijfers NPO1 (in miljoenen) op 29 januari 2015

Wie geeft duiding?

Een kwestie die eveneens uit de casus naar voren kwam, is dat het niet
altijd even duidelijk is wie nu, in een casus als deze, de leiding heeft
en zich tot het publiek zou moeten richten. Welke autoriteit is bestuurlijk verantwoordelijk en zou naar buiten moeten treden om burgers te
informeren en de gebeurtenis te duiden?
De lokale bestuurder?
De burgemeester heeft op grond van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr)
bij lokale rampen en crises een centrale rol. Hij is in die gevallen
bestuurlijk verantwoordelijk voor de inzet van de brandweer, de ambulancevoorziening en de politie (voor zover het de handhaving van de
openbare orde en veiligheid betreft). Ook dient hij ervoor te zorgen dat
‘de bevolking informatie wordt verschaft over de oorsprong, de omvang
en de gevolgen van een ramp of crisis die de gemeente bedreigt of treft’
(art. 7, lid 1 Wvr). De burgemeester stemt zijn informatievoorziening af
met de informatievoorziening door of onder verantwoordelijkheid van
de bij de ramp of crisis betrokken ministers (art. 7, lid 3 Wvr).
Uitgaande van deze wettelijke bepalingen was het begrijpelijk dat
burgemeester Broertjes van Hilversum, na de melding dat er op het
Mediapark sprake was van een ernstig voorval, zijn verantwoordelijk-
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heid nam. In plaats van direct naar het gemeentehuis te gaan, besloot
hij om eerst ter plaatse poolshoogte te gaan nemen. Buiten in de kou
stonden enkele tientallen medewerkers van de NOS en de NPO die
mogelijk opvang en zorg nodig hadden; iets waarin overigens ook spontaan door collega’s van RTL werd voorzien.
In het evaluatierapport dat door Crisislab is opgesteld, krijgt burgemeester Broertjes het compliment dat hij, door naar het Mediapark
te gaan, al binnen één uur na de melding in staat was de bevolking
over het incident te informeren (zie Scholtens et al., 2015, p. 26). Om
20.25 uur wist hij te melden dat iemand in het NOS-gebouw zendtijd
eiste. Of deze persoon gewapend was, kon de burgemeester nog niet
zeggen. Hierbij zij opgemerkt dat er op dat moment nog geen cameraploegen aanwezig waren, waardoor de burgemeester slechts de schrijvende pers (ook van weblogs) te woord kon staan. Desondanks, zo
stellen Scholtens et al., voldeed de burgemeester aan de ‘richtlijn’ die
het Veiligheidsberaad heeft vastgesteld. Deze richtlijn luidt:38
‘Binnen een uur komt de gemeente of burgemeester (het boegbeeld:
“het gezicht van de overheid”) met een proportionele reactie, die
rekening houdt met de lokale impact en de vragen die onder de
bevolking leven (…).’
Hoewel burgemeester Broertjes aan deze richtlijn zou hebben voldaan,
is het te eenvoudig om te veronderstellen dat in dit geval de lokale
bestuurder de meest aangewezen persoon voor de crisiscommunicatie
was. Dat de burgemeester van Hilversum, later ook op de persconferentie, in de woordvoering een centrale positie innam, lag geenszins voor
de hand. Er waren bij de gijzeling geen slachtoﬀers gevallen, hetgeen
een prominente rol van de burgemeester zou hebben gerechtvaardigd.
Verder heeft de richtlijn waar Scholtens et al. aan refereren speciﬁek
betrekking op situaties met een ‘lokale’ impact, terwijl in dit geval de
impact veel breder was en vooral ook buiten Hilversum werd ervaren.
De hoofdoﬃcier van justitie?
Al uit de eerste melding die bij de meldkamer binnenkwam, kon worden opgemaakt dat het niet ging om een lokale calamiteit (als een
38

Uit: Bevolkingszorg op orde 2.0, p. 45.
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gezinsdrama of een brand); er werd met spoed om de politie gevraagd,
omdat er ‘een gijzeling gaande was in het NOS-gebouw’. Er was
daarmee sprake van een strafrechtelijk incident en in dat geval heeft
ook de strafrechtsketen (de hoofdoﬃcier van justitie, het college van
Procureurs-Generaal en de minister van VenJ) een rol. Daarbij kwam
dat – zoals Tarik Z. in zijn brief had aangegeven – rekening moest worden gehouden met de aanwezigheid van explosieven. In deze casus zou
daarom het ‘Stelsel bewaken en beveiligen’ van toepassing kunnen
worden geacht. Dit is het geheel van regelgeving en werkafspraken die
tot doel hebben (terroristische) aanslagen te voorkomen. Een uitgangspunt van het stelsel is dat ‘de ernst van de dreiging’ en in het bijzonder
‘het eﬀect en de aard van de verwachte gebeurtenis’ bepalend zijn voor
de vraag of het primaat bij hetzij de burgemeester hetzij de hoofdoﬃcier van justitie ligt.39 De burgemeester is (op grond van zijn verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid) verantwoordelijk
voor de bewaking en beveiliging van objecten en diensten. Zo ging de
discussie na aﬂoop vooral over de vraag hoe het kon dat Tarik Z. zich
toegang tot het NOS-gebouw had verschaft. Is er echter sprake van ‘een
concrete dreiging waarbij beveiligingsmaatregelen worden genomen
ter voorkoming van straf bare feiten’ (zoals in dit geval de ontruiming
van het NOS-gebouw vanwege de mogelijke aanwezigheid van explosieven), dan is de hoofdoﬃcier van justitie primair verantwoordelijk. 40
Langs deze lijn bezien lag het gezag in deze casus dus primair bij
de strafrechtsketen. Het zou daarom logisch zijn geweest als niet de
burgemeester, maar de hoofdoﬃcier van justitie de persconferentie
had geleid. Ook in andere strafrechtelijke casus waarbij sprake was van
maatschappelijke onrust, zoals na de arrestatie van de moordenaar van
Marianne Vaatstra (2013) en de fatale overval in Deurne (2014), was
het vanzelfsprekend dat de hoofdoﬃcier van justitie de centrale positie
achter de perstafel innam. Natuurlijk kan daartegenin worden gebracht
dat het OM in die casus het voortouw nam, omdat over de (voorlopige)
uitkomst van het opsporingsonderzoek iets kon worden gemeld. Op
het moment waarop in Hilversum de persconferentie plaatsvond,
was weliswaar de dader al gearresteerd, maar het onderzoek naar

39 Zie paragraaf 4.2 van de Circulaire bewaking en beveiliging personen, objecten en diensten 2015.
40 Idem.
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de toedracht van zijn handelen nog in volle gang. Hoofdoﬃcier Bac
was om die reden terughoudend. In het belang van het opsporingsonderzoek konden alleen de leeftijd en woonplaats van de dader worden gemeld. Een duiding van de gebeurtenis (bijvoorbeeld in termen
als ‘Dit is geen Charlie Hebdo’) bleef achterwege en was misschien ook
wel te veel gevraagd.
Toch kwam de persconferentie die om 22.38 uur op het stadhuis in
Hilversum aanving een beetje als mosterd na de maaltijd. In de twee
uren voorafgaand had menigeen, hetzij via RTL Nieuws, Radio 1, Hart
van Nederland of Twitter, al van het incident en de aﬂoop ervan kunnen
vernemen. Ook de NOS had inmiddels in een extra journaaluitzending
al uitgebreid verslag van de gijzeling gedaan en meerdere keren het
ﬁlmpje getoond waarop te zien was hoe Tarik Z. was overmeesterd.
Nederland haalde weer opgelucht adem. Het beeld van een terrorist
was al genuanceerd tot ‘een verward persoon’. Een bevestiging van
de hoofdoﬃcier van justitie dat ‘het gevaar’ was geweken, was op zijn
plaats geweest of er zou daarover bij het OM nog gerede twijfel moeten hebben bestaan. Als dat het geval was, dan had van de autoriteiten
wel wat meer informatie – en betekenisgeving (zoals dat zo mooi in de
boekjes heet) – mogen worden verwacht. De vraag is wie dan degene
zou kunnen zijn die iets over de aard en omvang van de dreiging had
kunnen zeggen?
De voorzitter van de veiligheidsregio of de regioburgemeester?
Aangezien de actie van Tarik Z. een incident was van meer dan plaatselijke betekenis, waarover de hoofdoﬃcier van justitie nog geen verdere
uitspraken kon doen, zou het te overwegen zijn geweest om de publiekscommunicatie over te laten aan een bestuurder op regionaal niveau;
hetzij de voorzitter van de veiligheidsregio of de regioburgemeester.
Hoewel bij een (dreigende) aanslag de strafrechtsketen formeel de
leiding heeft, betekent een aanslag per deﬁnitie een verstoring van de
openbare orde en veiligheid. Ook de algemene keten heeft daarom in
die situaties een rol. Op grond van de Wet veiligheidsregio’s is ‘in het
geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis’ (of
van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan), de voorzitter van de veiligheidsregio bestuurlijk verantwoordelijk voor de rampenbestrijding
en crisisbeheersing. Daaronder zij inbegrepen de informatievoorziening aan de bevolking over de oorsprong, omvang en de gevolgen
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van de gebeurtenis. In situaties waarin sprake is van een (dreigende)
aanslag zou dus de woordvoering c.q. duiding van de situatie kunnen
worden overgelaten aan de voorzitter van de veiligheidsregio waar de
(dreigende) aanslag plaatsheeft. In deze casus zou dan burgemeester
Broertjes niet als lokale bestuurder hebben opgetreden, maar als voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (wat feitelijk niet het
geval is geweest).
Een andere optie zou kunnen zijn om in dit soort situaties de regioburgemeester de gebeurtenissen te laten duiden. De regioburgemeester
is een relatief ‘nieuwe speler’ in het veld die in bepaalde gevallen een
rol heeft of kan vervullen. Sinds de invoering van de nieuwe Politiewet
(1 januari 2013) kennen we tien politie-eenheden, waarbij voor elke
politie-eenheid een regioburgemeester is aangewezen die regelmatig
overleg heeft met de hoofdoﬃcier van justitie en de politiechef over
zaken die de inzet van de politie betreﬀen. Hoewel het overleg in de
zogenoemde ‘regionale driehoek’ voornamelijk over beheerszaken
gaat, kan het niet anders dan dat de regioburgemeester in die functie
beter dan andere burgemeesters op de hoogte raakt van ontwikkelingen op strafrechtelijk terrein. Mede om die reden zou juist in strafrechtelijke casus die een landelijke impact hebben, maar in ernst niet direct
noodzaken tot opschaling naar nationaal niveau, de regioburgemeester
de rol van ‘duider’ kunnen vervullen. In deze casus had dan de burgemeester van Utrecht (als regioburgemeester van de politie-eenheid
Utrecht-Flevoland) tijdens de persconferentie naast de hoofdoﬃcier
van justitie gezeten en een duiding van de situatie kunnen geven.
De minister van Veiligheid en Justitie?
Zoals gezegd gingen de gedachten aanvankelijk uit naar een terroristische actie. Als daar werkelijk sprake van zou zijn geweest, dan was
onmiskenbaar de strafrechtsketen ‘in charge’. Bij (dreiging van) een
terroristische aanslag zou bovendien bij voorbaat opschaling plaatsvinden van de informatievoorziening en het mediabeleid. 41 Het is in
dat soort situaties aan de minister van VenJ (of de minister-president)
om de gebeur tenis(sen) te duiden. Vooral de aanvankelijke onwetendheid (‘Is hier sprake van een terroristische aanslag?’), die breed (onder
televisiekijkend Nederland) werd gedeeld, maakte dat – zeker als de
41

Zie Bestuurlijke Netwerkkaart Terrorisme, p. 1.
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situatie langer had voortgeduurd – de minister van VenJ primair verantwoordelijk zou zijn geweest voor de crisiscommunicatie.
Tot slot
Premier Rutte verklaarde achteraf dat in dit geval de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) al vrij snel
had geconcludeerd dat het een aangelegenheid voor de lokale driehoek
betrof, maar dat desalniettemin het incident een ‘hele grote landelijke impact’ had. 42 De gevolgen van de gijzelingsactie bleven gelukkig
beperkt, maar het is niet moeilijk allerlei varianten te bedenken die de
casus hadden kunnen compliceren. Enkele varianten zouden kunnen
zijn geweest:
– De dader is gewapend en schiet één of enkele personen neer en
weet te ontkomen.
– Er zijn meerdere terroristen die het NOS-gebouw weten binnen te
dringen en mogelijk over explosieven beschikken.
– De gijzeling doet zich bij een regionale omroep voor (bijvoorbeeld
TV-Rijnmond of AT5 in Amsterdam).
– Door minder handig optreden van de NOS worden beelden van de
gijzeling, de verklaring van de gijzelnemer(s) en mogelijk zelfs een
beschieting rechtstreeks uitgezonden.
– Vrijwel gelijktijdig of kort erna is er ook een gewapende inval in de
studio van Omroep Brabant (of elders in Nederland of Europa).
– Na korte tijd vindt er op Schiphol (of elders) een hevige explosie
plaats.
In elk van deze situaties zou steeds opnieuw de vraag gesteld moeten
worden wie in dat speciﬁeke geval de leiding behoort te nemen en de
situatie dient te duiden. Met andere woorden: van wie mag worden verwacht op televisie te verschijnen? Het zal duidelijk zijn dat de situatie
al naargelang de ernst van het scenario (de mate van dreiging, de plaats
waar het incident zich voltrekt, de mate waarin burgers van de situatie
op de hoogte zijn, enzovoort) anders zal worden beleefd en dus ook een
andere aansturing vergt. Bij (mogelijke) terroristische acties verwach-

42 NOS, 30 januari 2015. Nieuws: Politiek: Rutte vindt dat gijzeling NOS landelijke impact
had. Op 26 augustus 2016 ontleend aan http://nos.nl/artikel/2016347-rutte-vindt-datgijzeling-nos-landelijke-impact-had.html.
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ten we niet dat een burgemeester van een kleine gemeente op televisie
verschijnt, maar dat op zijn minst een hoofdoﬃcier van justitie of de
minister van VenJ uitleg geeft. Bij een casus met een daadwerkelijke
schutter of meerdere daders die nog niet allemaal opgepakt zijn, zal het
justitiële aspect een veel grotere betekenis krijgen. Als echter de situatie
zich in Amsterdam of Den Haag zou voordoen, zullen we ook weer niet
vreemd opkijken als burgemeester Van der Laan of burgemeester Van
Aartsen – die mede vanwege hun voormalig ministerschap landelijke
bekendheid genieten – op de voorgrond zou treden. Het is ten slotte
goed denkbaar – en misschien soms zelfs wel verstandig – dat degene
die naar buiten toe de situatie duidt en als de ‘gezaghebbende autoriteit’
opereert, achter de schermen een beperkter rol heeft. Er hoeft geen
volledige congruentie te bestaan tussen ‘de duider’ en ‘de beslisser’.
In deze casus werd de woordvoering gedaan door burgemeester Broertjes van Hilversum. Achteraf kan echter de vraag worden gesteld of
het primaat van de crisiscommunicatie in dit geval wel bij de lokale
bestuurder lag. Uit de evaluatie van Crisislab blijkt dat de Hilversumse
driehoek niet heeft onderkend dat afgewogen had moeten worden of er
een landelijke dreiging bestond (zie Scholtens et al., 2015, p. 34). Dat
is opmerkelijk, ook omdat NOS-hoofdredacteur Gerlauﬀ daarmee wel
rekening hield en direct de minister-president over de situatie bij de
NOS liet informeren. Hij zei hierover achteraf:43
‘Het was mij onmiddellijk helder dat dit een heel groot nieuwsfeit
betrof, en het leek mij belangrijk dat het kabinet direct hoorde wat er
bij de publieke omroep aan de hand was.’
Als inderdaad van een landelijke dreiging sprake zou zijn geweest,
dan had naar nationaal niveau opgeschaald moeten worden. Een gijzeling of terroristische actie kan daarnaast natuurlijk ook reden zijn
voor opschaling op lokaal niveau om bijvoorbeeld de hulpverlening en
eventuele eﬀecten voor de openbare orde en veiligheid in goede banen
te leiden, maar dat maakt niet automatisch de lokale bestuurder ‘het
boegbeeld’ van de samenleving.
43

Uitzending Argos TV-Medialogica van 11 juni 2015. Op 26 augustus 2016 ontleend aan
http://www.human.nl/medialogica/2015/even-geduld-aub.html.
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Afronding

Het bericht dat in het NOS-gebouw een gijzeling gaande was, zette
twee simultane processen in gang die beide als doel hadden het publiek
te informeren over wat er in Hilversum aan de hand was. Ten eerste
trachtten de NPO en de NOS de nieuwsvoorziening via NPO1 weer
zo snel mogelijk te hervatten. Over de inspanningsverplichting waaraan de NPO zou moeten voldoen, bestond in de dagen na het incident
enige onduidelijkheid (zie Kaptein, 2015, p. 10). Volgens sommigen zou
NPO1 te allen tijde als rampenzender moeten kunnen fungeren. Die
suggestie werd mede gewekt door de reactie van minister Opstelten
van VenJ (‘publieke omroep mag niet op zwart gaan’) op de dag na
het incident, 44 maar dit betreft echter een misverstand. Weliswaar
kan de minister-president op grond van de Mediawet in buitengewone
omstandigheden van de publieke omroep zendtijd en faciliteiten vorderen, maar de nationale publieke omroep heeft niet de verplichting om
als rampenzender te fungeren. Die taak is neergelegd bij de regionale
omroepen. 45
Terwijl bij de NOS de nieuwsvoorziening weer opgang kwam,
kwam in Hilversum de lokale driehoek bijeen. Daarnaast vond in
Den Haag overleg plaats tussen de NCTV, de minister van VenJ en de
minister-president. De crisisstructuren werden zogezegd in werking
gesteld. In Hilversum bleek het overleg in de driehoek lastig samen
te gaan met opschaling volgens de GRIP-methodiek; een knelpunt dat
zich wel vaker voordoet bij incidenten met een duidelijke strafrechtelijke component. Politie en OM zijn in dergelijke situaties weinig
bereid om informatie over het opsporingsonderzoek met anderen dan
de burgemeester te delen. Toch zal de burgemeester ook in staat moeten worden gesteld zijn verantwoordelijkheid in de crisisbeheersing
te nemen. Het is dan zoeken naar een passende modus waarin een
driehoeksoverleg samengaat met een multidisciplinair beleidsteam.
In de Handreiking aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding op
44 NOS, 30 januari 2015. Nieuws: Politiek: ‘Opstelten: Publieke omroep mag niet op zwart
gaan’. Op 26 augustus 2016 ontleend aan http://nos.nl/artikel/2016344-opstelten-publiekeomroep-mag-niet-op-zwart-gaan.html.
45 Sinds 1991 fungeren de radiozenders van regionale omroepen als calamiteitenzender, hetgeen betekent dat deze zenders bij een ramp of calamiteit direct gebruikt moeten kunnen
worden voor mededelingen van het bevoegd gezag.
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lokaal niveau geeft de NCTV aan dat er bij een terroristische aanslag
voor gekozen kan worden de lokale driehoek en het beleidsteam (deels)
te integreren:
‘Op die manier kunnen de belangen van hulpverlening, openbare
orde en opsporing goed op elkaar worden afgestemd. Door de
regionaal geneeskundig commandant en de regionaal commandant
brandweer te betrekken bij de besluitvorming, kunnen zij de noodzakelijke maatregelen treﬀen, zoals het gereedstellen van ambulances, het voorbereiden van ziekenhuizen, en mankracht beschikbaar
houden voor hulpverlening.’ (NCTV, 2014, p. 55)
Bij incidenten met een duidelijke strafrechtelijke component kan het
dus beter zijn om – in plaats van een heel team ter ondersteuning van
de burgemeester in te richten – de driehoek uit te breiden met een of
enkele adviseurs die voor de burgemeester relevant zijn en bij het OM
en de politie het vertrouwen mogen genieten om met gevoelige informatie om te gaan.
Ten slotte heeft het weinig zin om naar aanleiding van een enkele
casus regels en structuren aan te passen. Diegenen die eerdere publicaties van ons – in bijvoorbeeld deze reeks – gelezen hebben, weten dat wij
daar geen voorstander van zijn. Vandaar dat wij hier geen andersoortige invulling van de besluitvormingsstructuur voorstellen. Wel denken wij dat het goed is als – bijvoorbeeld binnen de veiligheidsregio’s
en/of politie-eenheden – geagendeerd wordt hoe bij een (dreigende) terroristische aanslag de externe communicatie en voorlichting ter hand
te nemen? Het kan geen kwaad deze discussie vooraf eens expliciet met
elkaar te voeren. Wie regisseert? Is er een rol voor de regioburgemeester weggelegd? Wanneer stapt de hoofdoﬃcier van justitie naar voren?
Zeer waarschijnlijk zal in een onverhoopt geval ‘naar bevind van zaken’
gehandeld (moeten) worden. Dat laat echter onverlet dat een discussie
over dit thema het handelen wel degelijk kan versterken.

