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onlangs trad ik als raadsman op in een straf-
zaak tegen een jongen die via Twitter had 
aangekondigd dat hij de op 9 april de door 
Tristan van der v. aangerichte slachting in 
Alphen aan de Rijn, op zijn school zou gaan 
overdoen. ondanks dat mijn cliënt op de 
zitting verklaarde dat het een grapje was 
geweest, werd hij veroordeeld. De rechter 
vond dat er sprake was van een misdrijf: be-
dreiging.
Deze zaak is in zijn soort verre van uniek. 
Bedreigingen via Twitter en andere ‘sociale’ 
media zoals Hyves lijken een bizarre trend 
te worden. Het wachten is op een ‘grapjas‘ 
die gaat aankondigen dat hij de nieuwe 
Anders Behring Breivik is, de persoon die 
verantwoordelijk is voor de moord op  tien-
tallen jongeren in Noorwegen, ongeveer een 
maand geleden.
Internet vormt bij uitstek een podium voor 
provocatie en niet sociaal gedrag. Dreige-
menten worden met een simpele druk op de 
knop publiek gemaakt. De vraag is wat er nu 
wel en wat niet gezegd kan worden via de 
sociale media.
De politie claimt alert te zijn, als het gaat om 
‘dreigtweets ‘. Internet-surveillanten zijn op 
zoek naar dergelijke berichten binnen de so-
ciale media en nemen aangiftes van bedrei-
ging serieus. 
op de site www.doodsbedreiging.nl wordt 
inzichtelijk gemaakt welke doodsbedreigin-
gen, met name op Twitter, actueel worden 
geuit. Het is een schrikbarende hoeveelheid. 
Ik doe een greep uit de afgelopen twee (!) 
dagen:
Jouw kanker moeder gaat de kofferbak voe-
len
Ik gooi je kankervader uit het raam
Jouw familie dood met pistool na ramadan
Ik maak je dood als ik je zie
Stelletje homowouten kanker joden ik maak 
jullie af

Ik ga hem neersteken
Ik ga je lek schieten
Als ik ooit Arie Boomsma tegenkom maak ik 
hem kapot ik haat hem echt
Ik ga op auto’s schieten op de A10

Gelet op het enorm aantal bedreigingen, is 
het zeer de vraag of de politie wel in staat is 
adequaat op te treden.
Indien verzenders van dreigtweets worden 
aangehouden, verweren zij zich meestal door 
te stellen dat het bericht grappig bedoeld is. 
Maar ironie, sarcasme, provocatie zijn niet 
gemakkelijk uit te drukken in een berichtje 
van maximaal 140 tekens. 
voormalig premier Balkenende ontving via 
Hyves het volgende bericht: ey bolle vet zak 
met je kanker bolle kanker bril je gaat died 
bitch ik kom je halen.
De verdachte werd vervolgd vanwege be-
dreiging, maar het gerechtshof te Amster-
dam sprak de jongen vrij. Men overwoog 
dat Balkenende niet zodanig bang moest zijn 
geweest om het leven te verliezen of zwaar 
mishandeld te worden omdat aan het bericht 
vijftien smileys waren toegevoegd. 
De opkomst van digitale en in het bijzonder 
de sociale media leiden tot andere omgangs-
vormen en nieuwe vraagstukken. Als het 
gaat om dreigtweets, geuit op een openbaar 
forum, is het de vraag wat hiermee moet ge-
beuren indien er sprake is van een beperkt 
aantal followers en daarnaast de bedreigde 
zelf geen kennis neemt van de Tweet. Ik 
vraag mij af of Arie Boomsma kennis heeft 
genomen van de door mij zojuist opgete-
kende dreigtweet. Wellicht ben ik de enige 
en neemt u, als lezer van deze column, er nu 
pas kennis van.
onsociaal gedrag op de sociale media zal nog 
een hele kluif voor politie en justitie worden.
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