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1. Inleiding 

 

 

Een aantal jaren geleden deed ik, als defensieanalist, een kort 
onderzoek naar het fenomeen van zelfmoordaanslagen door 
vrouwen. Op het moment van het onderzoek was er vrij weinig 
interesse voor dit onderwerp binnen veiligheids- en 
defensiekringen en ook binnen academische kringen werd er 
amper over geschreven. Maar net in de week dat mijn studie 
verspreid werd (9 november 2005)1 raakte bekend dat de 
Belgische Muriel Degauque een zelfmoordaanslag pleegde in 
Irak, waardoor het fenomeen van zelfmoordaanslagen door 
vrouwen in de kijker kwam te staan. Sindsdien is er al heel wat 
inkt gevloeid over dit intrigerende onderwerp. Autoriteiten op 
het vlak van zelfmoordterrorisme door vrouwen belichtten en 
analyseerden het fenomeen vanuit verschillende invalshoeken. 
Wat verklaart de duidelijke stijging van het aantal 
zelfmoordaanslagen door vrouwen de laatste jaren? Wat 
motiveert deze vrouwen? 

Een eensluidende “verklaring” voor het fenomeen is er niet. 
Een abstract profiel schetsen van dé zelfmoordterroriste is niet 
mogelijk. Zwarte Weduwen in Tsjetsjenië, een Palestijnse 
advocate in de dop in Israël, een Sri Lankees tienermeisje, een 
Belgische bekeerlinge in Irak… De context van hun acties, die 
hun motivatie wellicht kleurt, verschilt aanzienlijk. Elke 
conflictsituatie heeft haar eigen dynamiek. Elke terroristische 
beweging is complex. De ideologische drijfveren achter 
terroristische acties zijn uiteenlopend. Vrouwen krijgen, net als 
mannen, verschillende rollen en verantwoordelijkheden 
toegewezen binnen een organisatie.  

                                            

1 Beperkte verspreiding 
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Het valt op dat veruit het meest werd geschreven over 
zelfmoordacties door Palestijnse en Tsjetsjeense vrouwen. Het 
is –toevallig of niet– ook net in die beide gevallen dat 
journalisten en onderzoekers persoonlijke, emotionele redenen 
aangeven als hoofdmotivatie voor een vrouwelijke 
zelfmoordactiviste. Hiermee gaan zij op een flagrante manier 
voorbij aan belangrijke contextuele factoren. In het 
wordingsproces van een terrorist spelen sociale identiteit, 
sociopolitieke motivatie en socialisatie met radicaal 
gedachtengoed een grote rol. Bovendien volstaat individuele 
motivatie niet om een terrorist te worden. De would-be terrorist 
moet gerekruteerd worden door een groep die hem kan 
gebruiken voor zijn acties. Op haar beurt moet de terroristische 
groep prat kunnen gaan op de legitimiteit van zijn acties om op 
de steun van “haar” gemeenschap te kunnen (blijven) rekenen. 

Verschilt zelfmoordterrorisme door vrouwen wel van dat door 
mannen? Speelt gender een rol bij zelfmoordterrorisme? In 
tegenstelling tot het algemene beeld zijn er alleszins geen 
fundamentele verschillen in individuele motivatie. Toch maakt, 
omwille van gender biasing2, het “vrouw zijn” wel degelijk een 
verschil met betrekking tot bepaalde contextuele factoren. 

 

Vrouwelijke zelfmoordactivisten bieden een terroristische 
organisatie tactische en strategische voordelen. Anderzijds 
moet een groepering behoorlijk investeren in het legitimeren 
van deze tactiek.  

Dit artikel onderzoekt de “dodelijke cocktail” van factoren die 
vrouwen aanzetten tot zelfmoordterrorisme. Om de analyse 
voldoende ruim te kunnen kaderen werden ook andere vormen 
van georganiseerd gewapend geweld en terrorisme door 
vrouwen bekeken – zij het fragmentair. Hoewel dit artikel 

                                            

2 Gender bias: Een geheel van opvattingen en verwachtingen die gebaseerd zijn op het 
geslacht van de persoon of groep. Er is geen goede Nederlandstalige term om dit kort aan 
te duiden. 
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vrouwelijk zelfmoordactivisme in een religieus én seculier 
kader bestudeert, ligt de klemtoon op religieus geïnspireerd 
terrorisme, dat als belangrijkste actuele terroristische dreiging 
wordt ervaren. 

 

 

De standpunten van de auteur geven niet noodzakelijk de 
standpunten van Defensie of het Koninklijk Hoger Instituut voor 
Defensie weer. 
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2. Situering van zelfmoordaanslagen door 

vrouwen 

 

 

2.1. Zelfmoordterrorisme 

 

In deze studie wordt zelfmoordterrorisme gedefinieerd als: 
“Een aanvalsmethode waarbij de aanvaller actief en doelgericht 
zijn eigen dood veroorzaakt door zichzelf op te blazen samen 
met zijn doelwit. De dood van de dader is een voorwaarde voor 
het succes van de missie.”3 Deze definitie sluit gewapende 
aanvallen uit, waar de aanvallers een groot risico lopen gedood 
te worden, maar in principe ook kunnen ontkomen. Ook 
zelfmoord van een terrorist buiten het directe kader van een 
actie wordt uitgesloten.4 Praktisch gezien komt het erop neer 
dat de zelfmoordterrorist het aanslagwapen vervoert en 
activeert en daarbij onvermijdelijk zelf omkomt. Voor 
zelfmoordaanslagen wordt dan ook gebruikt gemaakt van 
zelfgeknutselde bommen (Improvised Explosive Devices, IED), 
die vaak in de vorm van een bomvest of –riem op het lichaam 
gedragen worden. Bemande voertuigen zijn een andere optie. 

Tussen 1981 en juni 2008 werden er wereldwijd 1.944 
zelfmoordaanslagen gepleegd door 51 organisaties. Bij deze 
aanslagen vielen bijna 21.000 doden op een totaal van 71.000 
slachtoffers. Een gemiddelde zelfmoordaanslag in deze periode 
veroorzaakte 11 dodelijke slachtoffers en 25 à 26 gewonden.5 Bij 

                                            

3 Definitie gebaseerd op Schweitzer (2000) en Ganor (2000). 

4 De risicovolle, langdurige aanval op een tiental publieke doelwitten in Mumbai (26-29 
november 2008), door 5 terroristische teams die technieken als bomaanslagen, gericht 
schieten en kidnapping gebruikten is een goed voorbeeld. Een voorbeeld van zelfmoord 
door terroristen is wanneer de politie een aantal van de vermoedelijke daders van de 
Madrid-aanslagen (11 maart 2004) wilde oppakken en zij zich collectief opbliezen.  

5 Moghaddam (2009) baseert zich voor zijn onderzoek op gegevens uit de Suicide Terrorism 
Database (National Security Studies Center, University of Haifa) en het Worldwide Incidents 
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zelfmoordaanslagen vallen gemiddeld 4 keer meer doden en 26 
keer meer gewonden dan bij andere types van terroristische 
aanslagen.  
 

Irak en Afghanistan voeren de lijst van “gemiddeld meest 
getroffen landen” aan. Andere veel getroffen landen zijn Israël, 
Sri Lanka, Pakistan en Rusland.6 

 

Zelfmoordterrorisme staat bekend als het ultieme “wapen van 
de zwakke” of “wapen van de arme”. De kosten-batenanalyse 
is voor de terroristische organisatie zeer gunstig. Het rekruteren 
en voorbereiden van zelfmoordterroristen vereist weinig 
fondsen, infrastructuur of transfer van materieel. Het 
benodigde materiaal kost ook erg weinig.7 Bij andere vormen 
van gewapend verzet, bijvoorbeeld guerrilla, ligt het 
kostenplaatje qua bewapening, training en infrastructuur heel 
wat hoger (Sprinzak 2000). 

Een succesvolle aanslag vereist geen technologische 
hoogstandjes. De zelfmoordterrorist is immers zelf de “ultieme 
smart bomb”. De dader kan de precieze plaats en tijd van zijn 
aanslag kiezen. Hij kan, op basis van wat hij waarneemt tijdens 
zijn missie, operationele wijzigingen aanbrengen om het 
dodental zo hoog mogelijk te laten oplopen. Bijkomende 

                                                                                                               

Tracking System (National Counterterrorism Center. Alle beschikbare data werden verwerkt 
in zijn onderzoek, maar vermoedelijk werden er een aantal zelfmoordaanslagen niet 
opgenomen in de databases. Andere (vroegere) bronnen vermelden alternatieve 
schattingen, bijvoorbeeld Falk, Schwartz et al. (2005): “Bij zelfmoordaanslagen vallen 
gemiddeld 4 keer meer doden en 26 keer meer gewonden dan bij andere types van 
terroristische aanslagen.” 

6 Van 2001 tot juni 2008 vonden er 10 keer meer zelfmoordaanslagen plaats dan in de twee 
voorbije decennia. Het cijfer stijgt elk jaar, met pieken in 2005 en 2007. Cijfers en % van het 
wereldwijde totaal 1981- juni 2008: Irak 1.067 (55%), Afghanistan 264 (13%), Israël 188 
(10%), Sri Lanka 110 (5%), Pakistan 94 (5%) en Rusland 37 aanslagen (2%). (Moghaddam 
2009) (De aanslagen in Sri Lanka en Israël worden niet toegeschreven aan de globale 
jihadbeweging).  

7 Volgens Hoffman (2003) kost het materiaal dat gebruikt wordt bij een zelfmoordaanslag in 
Israël gemiddeld 150 USD. 



Don’t Miss: Zelfmoordaanslagen door vrouwen 

    10 

operationele voordelen zijn dat er geen extractieplannen 
moeten opgemaakt worden en dat arrestatie en uit de biecht 
klappen na de daad uitgesloten zijn.  

Zelfmoordaanslagen hebben een grote impact, zowel binnen de 
gemeenschap waarvan de aanslag uitgaat als binnen de 
gemeenschap die het doelwit vormt. Binnen de eigen 
gemeenschap, waar dit soort aanslagen gezien wordt als een 
legitieme vorm van verzet, verwerven zelfmoordterroristen een 
heldenstatus. Zo ontstaat een martelarencultus en wordt 
rekrutering bevorderd. De geviseerde gemeenschappen, die 
beseffen dat ze zich moeilijk kunnen beschermen tegen 
zelfmoordaanslagen, voelen zich extra kwetsbaar omdat zij het 
fenomeen van zelfmoordterrorisme en martelaarschap niet 
kunnen plaatsen in hun eigen cultuur.8 Ook naar de ruimere, 
internationale gemeenschap toe brengt zelfmoordterrorisme 
een duidelijke boodschap. Zelfmoordacties hebben een grote 
impact op onze emoties en beïnvloeden ons denken. We zijn 
geneigd meer aandacht te besteden aan een conflict waarbij een 
gemeenschap, die in onze ogen wel erg moet getekend zijn door 
wanhoop, haar leden op deze manier opoffert “voor de goede 
zaak”. 9 

Door de grote fysieke en psychologische schade die ze 
veroorzaken zijn zelfmoordaanslagen het ultieme middel om 
een militair sterker doelpubliek onder druk te zetten. Het is dan 
ook in situaties van zware externe, militaire of andere, druk dat 

                                            

8 Het fundamentele culturele verschil in de benadering van het fenomeen blijkt al uit de 
manier het benoemd wordt. In het westen spreekt men over  “zelfmoord”-terrorisme, waarbij 
onmiddellijk duidelijk wordt dat onze focus ligt op het individu, het “zelf”. De Arabisch-
islamitische terminologie daarentegen spreekt van “martelaarschap”, waar het idee van een 
offer centraal staat. James Dingley (2005) stelde dat het westerse mensbeeld, waar het idee 
van de rationeel-economische en psychologische mens centraal staat, niet overeenstemt 
met het beeld van de mens als sociaal wezen, dat in de meeste culturen leeft: “The west is 
predicated upon the idea of men pursuing material self-interest in a rationally calculated way 
and behaviour is regarded as primarily individual. […] Hence, the emphasis is placed upon 
individual motivation and material wellbeing as normal and rational. Yet, this is a uniquely 
western and modern view of man […]” Zie ook Zedalis (2008). 

9 Ucko & Langton (2002) noemen deze factoren zeer terecht “force multipliers”.  
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groeperingen beslissen deze modus operandi te gaan 
gebruiken.  

Enkele specifieke historische gevallen niet te na gesproken10, is 
zelfmoordterrorisme in zijn huidige vorm een recent fenomeen. 
Het stak de kop op in de jaren 80, wanneer het voor het eerst 
werd gebruikt door de Libanese Hezbollah tegen westerse 
doelwitten.11 Toen de westerse troepen zich terugtrokken uit 
Libanon zette Hezbollah deze modus operandi verder tegen 
Israëlische en Libanese militaire doelwitten in Libanon. Deze 
aanslagen lieten een onuitwisbare indruk achter op de publieke 
opinie en op andere terroristische groeperingen.  

De succesvolle modus operandi kreeg dan ook al snel 
navolging.  

In 1987 richtten de Tamil Tijgers (LTTE) in Sri Lanka het 
zelfmoordcommando Black Tigers op, samengesteld uit 
mannen en vrouwen. Hun doelwitten waren vooral Sri Lankese 
en Indiase politici12 en militair personeel.  

Ook de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) voerde een campagne 
van zelfmoordacties tussen 1995, wanneer het ernstige militaire 
verliezen leed in Zuidoost Turkije, en 1999.  

                                            

10 De Assassijnen, een sjiietische sekte (1090 -1275 na Christus), gebruikten speciaal 
opgeleide commando’s voor politieke moorden. Het slachtoffer werd altijd op drukke 
plaatsen uitgeschakeld met een dolk, wat het schrikeffect verhoogde. Het was ook specifiek 
de bedoeling dat de dader hierbij om het leven kwam en een martelarenstatus kreeg. Dale 
geeft een recenter voorbeeld van islamitische gemeenschappen in Azië van de 18de tot 
vroeg 20ste eeuw, waar zelfmoordaanslagen werden gepleegd tegen kolonialen.  

11 In april 1983 vond de eerste zelfmoordaanslag plaats, die gericht was tegen de 
Amerikaanse ambassade in Beiroet (60 doden). In oktober 1983 volgde, nog in Beiroet, een 
dubbelaanslag op barakken van de US Marines en Franse Chasseurs Parachutistes 
(Multinational Force in Lebanon). 241 Amerikaanse en 58 Franse militairen verloren hierbij 
het leven. Vanuit strategisch oogpunt was deze aanslag een groot succes voor Hezbollah: 
de US en de Fransen trokken zich kort daarna terug uit Libanon.  

12 De LTTE bracht twee staatshoofden om met zelfmoordaanslagen: de Indiase eerste 
minister Rajiv Ghandi in 1991 en de Sri Lankese president Prendesa in 1993. De aanslag op 
Ghandi werd gepleegd door een vrouw (zie verder). 
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In Israël startten de Palestijnse islamistische groeperingen 
Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) in 1993 met 
zelfmoordaanslagen door shahids, islamitische martelaren. In 
het begin richtten deze aanslagen zich tegen militaire 
doelwitten in de Bezette Gebieden, maar ze breidden zich al 
snel uit naar burgerdoelwitten in Israëlische steden. Doorheen 
de jaren 90 bleven Palestijnse zelfmoordacties het monopolie 
van islamistische groepen. Vanaf 2000 namen seculiere 
Palestijnse facties als het Popular Front for the Liberation of 
Palestine (PFLP) en de al-Aqsa Martyrs Brigades de tactiek 
over.  

De zelfmoordaanslagen door deze organisaties beantwoorden 
aan het “klassieke” patroon van terrorisme dat gangbaar was 
tot eind vorige eeuw. In dit patroon gebruiken gestructureerde 
organisaties gewapende activiteiten (waaronder 
zelfmoordacties) in een etnisch-nationalistische strijd, gebonden 
aan een specifiek grondgebied en gericht tegen een lokale 
vijand.  

Met de opkomst van al-Qaeda en de global jihadbeweging als 
los gestructureerd internationaal terroristisch netwerk zagen 
we ook daar al snel –en vermoedelijk onder invloed van het 
Palestijnse voorbeeld - zelfmoordterrorisme als geliefde modus 
operandi verschijnen. Het zou ons in dit artikel te ver brengen 
alle actoren van de global jihadbeweging die 
zelfmoordaanslagen plegen te beschrijven. 

 

Het is een feit dat we tegenwoordig zelfmoordaanslagen zien 
als hét handelsmerk van de globale jihad. Als symbolisch begin 
van deze trend worden meestal de simultane 
zelfmoordaanslagen op twee Amerikaanse ambassades in 
Afrika vermeld.13 Tussen 1998 en 2008 steeg het aantal 

                                            

13In augustus 98 ontploften zeer kort na elkaar twee bemande bomwagens voor de 
Amerikaanse ambassades Dar es Salaam (Tanzania) en Nairobi (Kenia). Er vielen in totaal 
223 doden en 4085 gewonden. Lokale cellen van de Egyptische Islamitische Jihad werden 
in verband gebracht met de aanslagen. Ayman az-Zawahiri, behoorde op dat moment nog 
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zelfmoordaanslagen dramatisch. De situatie in Afghanistan en 
Irak, waar jihadbewegingen aanslagen plegen tegen de 
aanwezige buitenlandse militaire en lokale doelwitten, is hier 
niet vreemd aan. De internationalisering van 
zelfmoordaanslagen is in belangrijke mate te wijten aan de 
propaganda rond de istishhad, het islamitische martelaarschap, 
die in steeds toenemende mate via internet wordt verspreid en 
uitgroeit tot een cultus.  

Een korte toelichting van de ontwikkeling van de concepten 
istishhad en shahid is hier op haar plaats. In het Arabisch is 
shahid het afgeleide substantief van het werkwoord shahada, met 
als eerste betekenis “getuigenis afleggen” (van het feit dat men 
moslim is). In de sjiitische traditie staat het concept van het 
shahid centraal sinds één van de eerste sjiieten, Hoessein, 
omkwam in een slag tegen “de andere partij” – de huidige 
soennieten (Slag van Karbala, 860 AD). Het woord shahid kreeg 
dus de connotatie van “iemand die stierf omwille van de 
islam”, een connotatie die sterk gekleurd is door de 
slachtofferrol. Khomeini gebruikte dit concept actief in de 
oorlog Iran-Irak, wanneer Iran gebruikt maakte van “menselijke 
aanvalsgolven” en ongewapende jongeren de mijnenvelden 
rond Iraakse posities werden ingestuurd. Hiermee werd het 
concept van de istishhad geboren, zichzelf moedwillig opofferen 
voor zijn islamitische gemeenschap. Dit concept overstijgt het 
passieve slachtofferschap en impliceert een proactieve, 
intentionele daad. De sjiitische Hezbollah nam de istishhad over 
en vertaalde het naar de eerste zelfmoordaanslagen. Om een 
zelfmoordactivist aan te duiden wordt nu in de Arabische 
wereld ook gebruikt gemaakt van de term istishhadi. 

 

                                                                                                               

tot deze groep en werd rond deze periode ook de rechterhand van Ben Laden. Op dat 
moment begonnen Inlichtingenmiddens hun aandacht te richten op de ontluikende 
internationalisering van de jihad. Naar aanleiding van deze aanslagen werd Ben Laden door 
het FBI op de “Ten Most Wanted (Terrorists)”-lijst gezet. Andere grotere jihadi 
zelfmoordaanslagen op westerse doelwitten waren die op de USS Cole in Jemen in 2002, 
uiteraard 9/11, de aanslagen op een forensentrein in Madrid (2004) en metro in Londen 
(2005). 
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2.2. De vrouw als strijder en terrorist 

 

Vrouwen die actief betrokken zijn bij georganiseerd gewapend 
en terroristisch geweld zijn geen nieuwigheid. Alle types van 
radicale groeperingen- of het nu revolutionairen zijn, seculier of 
religieus geïnspireerde etnoseparatisten en nationalisten, 
rechtse groepen of de global jihad movement- hebben vrouwen 
in hun rangen. Hun aantal, betrokkenheid en rollen verschillen 
van groep tot groep en zelfs van tijd tot tijd. Factoren als 
ideologie, cultuur, organisationele en tactische noden 
beïnvloeden de mate waarin organisaties vrouwen inzetten bij 
hun activiteiten.14 

 

In links-revolutionaire groeperingen spelen vrouwen vaak een 
belangrijke rol, zelfs op leidinggevend niveau. Voorbeelden als 
Ulrike Meinhof en Gudrun Enslinn, koptrekkers binnen de Rote 
Armee Fraktion (RAF) en Fusako Igenobu, de vrouwelijke 
leider van het Japanese Red Army (JRA), zijn vrij bekend 
(MacDonald 1992). 

Minder bekende voorbeelden zijn de Gewapende 
Colombiaanse Revolutionairen (FARC), de 
Sandinistenbeweging en het Lichtende Pad, waar vrouwen 
leidende rollen opnemen in subgroepen.  

We vinden ook heel wat vrouwen terug in seculiere 
nationalistische of etnoseparatistische groeperingen, ondanks 
het feit dat veel van deze groeperingen actief zijn in 
overwegend conservatieve maatschappijen. Groeperingen als 
de PKK en LTTE rekruteerden op een zeer georganiseerde 
manier vrouwen. Vrouwelijke strijders vulden er leemtes in die 

                                            

14 Tussen 1990 en 2003 waren vrouwen gewapend actief in 38 gewapende conflicten (13 in 
Afrika, 7 in Amerika, 8 in Azië, 5 in Europa en 5 in het Midden-Oosten) (McKay 2008) 
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ontstonden door harde tegencampagnes en stijgende verliezen 
van manschappen. Men schat het aantal vrouwelijke strijders in 
deze groeperingen op 30 tot 40%. Een deel van hen werd 
waarschijnlijk onder dwang gerekruteerd, een gekend 
probleem bij etnoseparatistische groepen. Toch werden heel 
wat vrouwen vrijwillig strijder om te ontsnappen aan hun 
armoedige leefomstandigheden en povere vooruitzichten (Ness 
2005). 

Ook in de Palestijnse seculiere bevrijdingsbewegingen streden 
vrouwen. Een bekend voorbeeld is Leila Khaled, het 
vrouwelijke icoon van de Palestijnse strijd in de jaren 70. Als lid 
van het PFLP nam zij deel aan vliegtuigkapingen.15 

Dat vrouwen een vrij groot deel uitmaken van dergelijke 
“lokale” bewegingen16 mag niet verbazen. Deze organisaties 
zijn meestal gericht op een specifieke hervorming (gaande tot 
de totale revolutie) binnen hun natie of staat. Groeperingen die 
een radicale verandering van de traditionele sociale orde 
voorstaan, staan meestal open voor de actieve deelname van 
vrouwen (Handler 1990). Uit interviews met vrouwelijke leden 
van dergelijke organisaties komt ook sterk naar voor dat zij niet 
alleen strijden voor algemene sociale gelijkheid of gelijkheid 
voor hun bevolkingsgroep, maar ook voor de gelijkheid van de 
vrouw. Toch garandeert rekrutering strijdsters zeker geen 
oprechte opwaardering. Zelfs binnen het kader van de actieve 
strijd worden veel vrouwen in niet-strijdende rollen geduwd 
die men als typisch vrouwelijk ervaart, zoals koken, medische 
verzorging en inlichtingenwerk. De uitzonderlijke, 
situatiegebonden “bevrijding” van vrouwelijke strijders sijpelt 

                                            

15 Khaled maakte deel uit van een tweekoppig team dat op 29 augustus 1969 TWA-vlucht 
840 Rome-Athene-Tel Aviv kaapte en verplichtte in Damascus te landen. Na vrijlating van 
de gijzelaars bliezen ze het vliegtuig op. Een tweede poging tot vliegtuigkaping door Khaled 
werd later verijdeld. 

16 “Lokale” bewegingen beperken hun activiteiten en/of agenda beperkt tot een afgelijnde 
geografische regio, in tegenstelling tot “internationale” bewegingen. In het Engels wordt 
deze tegenstelling aangeduid met “domestic-international”. 
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ook allerminst door naar de ruimere sociale context. Ex-
strijdsters raken vaak zelfs sociaal geïsoleerd.17  

De Palestijnse islamistische groeperingen die momenteel het 
terrein domineren, belichamen de islamisering van de 
Palestijnse strijd. Zij kwamen op na de Iraanse Islamitische 
Revolutie in de jaren 80 en legden sterk de nadruk op de 
conservatieve religieuze praktijk. 

Tijdens de Eerste Intifada (1987-1993) nam de druk toe op actief 
strijdende vrouwen om, volgens een strikte gedragscode, de 
scheiding van geslachten te respecteren. Zij werden 
teruggedrongen in symbolische en ondersteunende rollen. Deze 
tendens zette zich verder tijdens de Tweede Intifada (vanaf 
2000). Hamas en de PIJ bleven zich met de steun van religieuze 
autoriteiten verzetten tegen vrouwelijke strijdende deelname. 
Nochtans kwam er van de Palestijnse vrouwen uit op dat 
moment meer druk om op gelijke voet met mannen te mogen 
deelnemen aan de strijd.18 Concurrentie op het terrein 
bewerkstelligde uiteindelijk een evolutie naar een actievere rol 
voor vrouwen, ook bij de conservatieve bewegingen.19 Deze 
evolutie culmineerde in de eerste zelfmoordaanslag door een 
Palestijnse vrouw in januari 2002. 

Het is niet zeker of die evolutie zich zo snel zou voltrokken 
hebben zonder het voorbeeld van de eerste Tsjetsjeense 

                                            

17 Volgens McKay (2008) verliezen vrouwelijke strijders als zij terugkomen uit hun 
“bijzondere situatie” hun “bijzonder statuut” en worden ze door de gemeenschap bekeken 
als vrouwen die een inbreuk pleegden op de sociale codes. Men stelt zich vragen over hun 
daden bij de gewapende groepering en over hun (eventueel sexuele) omgang met 
mannelijke groepsleden. Jonge ex-strijdsters raken om die redenen vaak niet meer 
getrouwd, wat hen in traditionele maatschappijen tot buitenstanders maakt. Volgens Alison 
(2004), die zich baseert op eigen interviews met vrouwen bij de LTTE, zijn ex-strijdsters 
geen gewilde echtgenotes omdat men bang is dat zij te dominant zouden zijn, of hun 
families zouden achterlaten om terug te keren naar het terrein. 

18 Cunningham (2008) legt uit: “This process was largely a response to the deeper features 
of the second intifada, the scope of Israel’s response, and a reaction to the first intifada.” 

19 Zo werden er in 2001 in Israël al 2 vrouwen gearresteerd voor ze een klassieke 
bomaanslag konden plegen. Eén van hen had een zeer actieve logistieke rol bij Hamas en 
was eerder al actief betrokken bij een zelfmoordoperatie die door een man werd uitgevoerd.  
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vrouwelijke zelfmoordaanslag in juni 2000. Deze aanslag deed 
in islamistische middens heel wat stof opwaaien en gaf zelfs 
aanleiding tot een markante fatwa rond istishhad.20  
De Tsjetsjeense strijd begon in 1994 als een nationalistisch 
conflict zonder sterke religieuze ondertoon. Tsjetsjeense 
vrouwen, die in lijn met het Sovjet gender beleid sociaal 
gelijkwaardig waren aan mannen, werden door de stijgende 
verliezen aan mannelijke strijders gaandeweg actiever in de 
strijd. Wanneer een aantal jaren later, onder invloed van het 
salafi-wahhabisme, het conflict een sterke religieuze connotatie 
kreeg, bleef de actieve deelname van vrouwen sociaal 
aanvaardbaar (Cunningham 2008). 

Binnen de globale jihadbeweging zijn vrouwen, in verhouding 
met mannelijke activisten, niet prominent aanwezig. De 
opvattingen over de rol van de islamitische vrouw in de jihad 
verschillen binnen de globale beweging. De vrouw wordt 
vooral gezien als ideologische steun, moeder van toekomstige 
strijders en praktische hulp voor mannelijke jihadi’s. We 
noteren steeds meer gevallen van vrouwen die logistieke steun 
verlenen of werken als operationele facilitatoren, ook in het 
westen (Von Knop 2008).21 

Opvallend is dat zij deze activiteiten zo goed als altijd uitvoeren 
vanuit de positie van “echtgenote van” of “moeder van” een 

                                            

20 De fatwa Islamic Ruling on the Permissibility of Martyrdom Operations: Did Khava 
Barayeva Commit Suicide or Achieve Martyrdom?, vermoedelijk uitgevaardigd door 
Tsjetsjeense islamisten, looft Barayeva als “één van de weinige vrouwen wier naam in de 
geschiedenis zal worden opgenomen”. In tegenstelling tot wat men zou denken gaat de 
fatwa verder niet in op de legitimiteit van zelfmoordaanslagen door vrouwen. Hij handelt hij 
over de islamitische legitimiteit van zelfmoordaanslagen in het algemeen en vormt hij als 
één van de eerste moderne geschriften hierrond een belangrijke ideologische mijlpaal, 
hoewel hij niet werd uitgevaardigd door een bekende en gezaghebbende bron.  

21 De Marokkaans-Belgische Malika al-Aroud is een standaardvoorbeeld van een vrouw met 
een actieve ondersteundende rol in de globale jihad. Samen met haar Tunesisch-Belgische 
echtgenoot, één van de daders van de moordaanslag op de Afghaanse Commandant 
Massoed, bracht ze enige tijd door in een trainingskamp in Afghanistan, waar ze 
wapentraining kreeg. Er zijn aanwijzingen dat zij logistieke steun verleende voor deze 
aanslag. Al-Aroud is ook nog op het internet actief op radicaal islamistische fora. Er zijn 
gelijkaardige gevallen geïdentificeerd in andere Europese landen (o.a. ook vrouwen die 
steun gaven in het financiële en boekhoudkundige domein), maar ze blijven een minderheid.  
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mannelijke jihadi. Gearrangeerde huwelijken worden ook 
gebruikt om de interne groepsbanden te verstevigen.22  

Autonoom vrouwelijk activisme werd tot nog toe amper 
gesignaleerd. Toch mogen we het vrouwelijke aandeel in de 
jihad als actor van geweld, vooral dan door zelfmoordacties, 
niet over het hoofd zien. 

Vrouwen zijn ook actief in totaal andere spectra van activisme 
dat in een los netwerk is georganiseerd en gepaard kan gaan 
met georganiseerd geweld. Zo valt het op dat naar schatting 
80% van de dierenrechtenactivisten vrouwen zijn. Hoewel lang 
niet alle segmenten van de dierenrechtenbeweging zich 
schuldig maken aan gewelddadige acties, worden vergrijpen 
als brandstichting in labo’s, vleesverwerkende bedrijven en fast 
food restaurants gerekend onder het ecoterrorisme. Bij 
dergelijke acties werden al frequent vrouwen gearresteerd. 

 

 

2.3. Zelfmoordaanslagen door vrouwen: de feiten 

   

De eerste gekende zelfmoordaanslag door een vrouw was die 
van Sana’a Khyadali in 1985. In opdracht van de Syrische 
Socialistische Nationale Partij (SSNP) blies zij zich op vlakbij 
een Israëlisch militair konvooi in Libanon. De SSNP pleegde 12 
zelfmoordaanslagen in Israël, waarbij in 5 gevallen de 
operatoren vrouwen waren.  

Vanaf zijn oprichting in 1987 bevatte het LTTE 
zelfmoordcommando Black Tigers 30 tot 40% vrouwen. Hun 
meest gekende en geprofileerde vrouwelijke zelfmoordaanslag 

                                            

22 Ben Laden en Zawahiri huwelijkten zo bijvoorbeeld hun dochters uit aan groepsleden of 
hun zonen. Ook bij de de Jemaah Islamiyya in Indonesië is dit routine. Gevestigde leden 
huwelijken hun zusters uit aan jonge, veelbelovende rekruten. Door dit huwelijk wordt de 
rekruut niet alleen sterker gebonden aan de organisatie, maar ook aan de familie, wat zijn 
loyauteit verhoogt. (McEvers 2004) 
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was die door Dhanu op de Indiase president Rajiv Ghandi 
tijdens een openbare verkiezingsbijeenkomst in mei 1991. Ze 
slaagde erin, vermomd als zwangere vrouw, te naderen tot 
vlakbij de president en bracht haar bom tot ontploffing terwijl 
ze hem een bloemenkrans aanbood. 

De PKK gebruikte de tactiek met vrouwen voor het eerst in 
1996, toen een aanhangster die zich voordeed als een zwangere 
vrouw, 6 Turkse militairen ombracht met een bomgordel. 
Ongeveer een derde van de PKK-zelfmoordaanslagen zou door 
vrouwen gepleegd zijn.  

De eerste zelfmoordaanslag door een islamitische vrouw in een 
strijd met jihadi ondertonen, was die van de Tsjetsjeeense 
Khava Barayeva tegen een Russische legerbasis in juni 2000. 
Barayeva maakte furore en werd specifiek vernoemd in een 
gezaghebbende markante fatwa rond istishhad. Shahidka’s of 
Zwarte Weduwen zijn naar schatting verantwoordelijk voor 
iets minder dan de helft van de zelfmoordaanslagen tegen 
Russische doelwitten.  

In de Palestijnse context deed het fenomeen van vrouwelijke 
zelfmoord-aanslagen pas anderhalf jaar later zijn intrede. In 
opdracht van de seculiere al-Aqsa Brigades blies de jonge 
Palestijnse Wafa Idris zichzelf op in het winkeldistict van 
Jeruzalem op 27 januari 2002. Dit was de dag waarop Yasser 
Arafat een groep van meer dan 1000 vrouwen, zijn “Leger van 
Rozen”, toesprak en opriep de gewapende strijd tegen Israël te 
vervoegen, als “shahida tot helemaal in Jeruzalem” (Victor 
2004).Kort daarop volgden nog 3 dergelijke aanslagen door 
dezelfde groepering. Het duurde nog meer dan een jaar eer een 
islamistische Palestijnse groepering een vrouwelijke 
zelfmoordaanslag organiseerde. In opdracht van de PIJ pleegde 
Hiba Daraghmeh in mei 2003 een zelfmoordaanslag in een 
winkelcentrum in Afula.  

In oktober 2004 sprong Hamas uiteindelijk mee op de kar, met 
een aanslag door Reem al-Riyashi aan een Israëlische 
controlepost. 
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De twijfelachtige eer één van de eerste vrouwelijke 
zelfmoordterroristen in het kader van de globale jihad geweest 
te zijn komt de Belgische Muriel Degauque toe. Degauque 
bekeerde zich een aantal jaar geleden, toen ze een relatie kreeg 
met een Marokkaanse Belg, tot de islam en volgde hoe langer 
hoe striktere gedragsregels. Ze begaf zich in Belgische 
salafistische23 kringen, die trouwens hun inspanningen meer en 
meer richten op bekeerlingen en vrouwen. Achteraf bleek dat 
ze samen met haar vriend belandde in een jihadi netwerk, 
gelinkt aan de groep van Abu Abu Musab al-Zarqawi, de leider 
van al-Qaeda in Irak. Zarqawi werd berucht door zijn drieste 
aanvallen op (vooral) sjiietische doelwitten in de regio rond 
Bagdad, die tijdens het hoogtepunt van zijn campagne 
honderden levens kostten. Op 9 november 2005 pleegde 
Degauque een zelfmoordaanslag met een bomauto tegen een 
Amerikaans militair konvooi bij Bagdad. Haar vriend werd 
dezelfde dag door Amerikaanse militairen doodgeschoten 
tijdens een ander incident nabij Bagdad. Nog op 9 november 
nam de Iraakse Sajida Rishawi, samen met haar echtgenoot en 2 
andere mannen die allemaal verbonden waren aan de 
jihadbeweging van Zarqawi, deel aan een meervoudige 
zelfmoordaanslag in de Jordaanse hoofdstad Amman. Ze 
opereerde in het Radisson Sas-hotel in tandem met haar 
echtgenoot, maar slaagde er zelf niet in haar bom tot 
ontploffing te brengen. 

In Irak noteerde men, met een cijfer dat draait rond 60 en een 
aandeel dat piekte in 2008, de meeste zelfmoordaanslagen door 
vrouwen. Blijkbaar laten jihadi netwerken in Irak zich in hun 
rekrutering van vrouwen niet afremmen door het debat dat in 
islamistische kringen blijft woeden rond de toelaatbaarheid van 
vrouwelijke inzet in de jihad.24 Een tekort aan mannelijke 

                                            

23 Het salafisme (afgeleid van salaf, de vroeg-islamitische “voorouders”) is een 
fundamentalistische, puriteinse strekking van de islam. Salafisten zijn verdeeld in heel wat 
onderstromingen, gaande van individuele religieus-puriteinen, over aanhangers van de 
defensieve jihad, tot pleitbezorgers van de offensieve gewapende jihad. 

24 Opinie van Mohammed Haikal, geciteerd in Rubin (2009).  
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kandidaten zou de reden hiertoe kunnen zijn. Het lijkt dat heel 
wat buitenlandse en Iraakse mannen wel bereid zijn in Irak te 
vechten – en desnoods te sterven -, maar dat zij een 
gegarandeerde dood bij een zelfmoordaanslag niet zien zitten 
en de opdrachten weigeren.  

In mindere mate werd de tactiek van vrouwelijke 
zelfmoordterroristes al gebruikt in andere landen -bijvoorbeeld 
Uzbekistan, Afghanistan en Pakistan- door groeperingen die 
gerekend worden tot de globale jihadbeweging.  
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3. Visies op zelfmoordterrorisme door vrouwen  

 

 

Een zelfmoordaanslag door een vrouwelijke terroriste slaat 
letterlijk in als een bom. Meer nog dan wanneer een man de 
dader is, zijn we geschokt en hebben we moeite het gebeurde te 
vatten. We kunnen er niet omheen: in ieder mens, in alle 
culturen leeft een onbewust gender bias, dat onze opvattingen en 
verwachtingen rond vrouwen en geweld kleurt. De meeste 
mensen associëren instinctief gewapend geweld en terrorisme 
met testosteron. Wanneer we denken aan vrouwen in een 
gewapend conflict, zijn we geneigd hen te zien als weerloze 
slachtoffers van mannelijke actoren en niet als daders.  

Actieve geweldpleging staat haaks op het beeld van vrouwen 
als zachte wezens die kinderen het leven schenken. Waarom 
zou een vrouw overgaan tot levensberovend geweld? Dit gender 
bias wordt ook geïllustreerd in de media. Het valt op dat de 
berichtgeving over zelfmoordaanslagen door mannen en 
vrouwen sterk verschilt. In artikels over aanslagen door 
vrouwen wordt amper gesproken over het incident zelf of de 
context van de aanslag. De nadruk ligt op het persoonlijke 
verhaal van de vrouw, dat beschreven wordt aan de hand van 
alle gangbare (interculturele) stereotypieën over vrouwen.25 
Vrouwelijke terroristen worden vaak geportretteerd op basis 
van hun uiterlijk, hun slachtofferrol en hun emoties.26 Ook in 

                                            

25 Nacos (2008) stelt dat wanneer men vrouwen niet kan kaderen in rollen die culturele 
normen en vooroordelen als typisch mannelijk aanzien, men vervalt in typische vrouwelijke 
stereotypieën. Dit is niet alleen op vrouwen als actoren van geweld toepasselijk, maar ook 
op vrouwen die politiek actief zijn.  

26 The Sunday Times (2005) beschrijft de Belgische Muriel Degauque als volgt: “Muriel 
Degauque, a pretty blonde 38-year-old brought up in a modest redbrick house in the 
shadows of the coal tip, had become the first European female suicide bomber. […] She 
was pretty, her mother says, and so popular with boys she wasn’t even sure how many 
boyfriends she’d had.” The Guardian (2001) geeft in een inleiding van een interview met 
Leila Khaled nog een sprekender voorbeeld: “The iconic photograph of Leila Khaled, the 
picture which made her the symbol of Palestinian resistance and female power, is 
extraordinary in many ways: the gun held in fragile hands, the shiny hair wrapped in a 
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ernstiger academisch onderzoek gaat de aandacht vooral naar 
de persoonlijke motivatie van vrouwelijke zelfmoordactivistes. 
Een voorbeeld is een onderzoek naar de weg die mannelijke en 
vrouwelijke zelfmoordterroristen doorlopen voor ze hun 
aanslag plegen.27 Vrouwen volgen volgens dit onderzoek een 
indirect en hobbelig parcours, bezaaid met persoonlijke en 
familiale sleutelgebeurtenissen die een grote psychologische 
impact kunnen hebben, zoals familieproblemen, een overlijden 
in de familie of een ontdekte buitenechtelijke relatie. Al te vaak 
worden vrouwelijke zelfmoordactivistes voorgesteld als 
“mislukte vrouwen”, de ene verstoten omdat ze onvruchtbaar 
was, de andere betrapt op overspel, nog één verkracht door 
militairen.  

Op zich is het niet verwonderlijk dat het beeld van 
zelfmoordaanslagen door vrouwen eenzijdig is. Tenslotte zijn 
er, door de aard van de actie, geen directe getuigenissen van de 
activiste. De informatie waarop analyses worden gebaseerd 
bestaat grotendeels uit (bewust of onbewust) subjectieve 
anekdotes van vrienden en kennissen. Ook videotestamenten, 
opgevat als bewuste propaganda, hebben weinig directe 
informatieve waarde. Interviews met gearresteerde would-be 
zelfmoordterroristes lijken de beste bronnen van informatie te 
zijn. Maar ook hier kunnen we onze bedenkingen hebben bij het 
effect van een arrestatie en een verblijf in de gevangenis op het 
verhaal van de arrestante.28 

                                                                                                               

keffiah , the delicate Audrey Hepburn face refusing to meet your eye. But it's the ring, resting 
delicately on her third finger. To fuse an object of feminine adornment, of frivolity, with a 
bullet: that is Khaled's story, the reason behind her image's enduring power. Beauty mixed 
with violence.” 

27 Jacques en Taylor (2008): vergelijkend onderzoek naar belangrijke stappen in het leven 
van 23 vrouwelijke en 25 mannelijke zelfmoordterroristen, gebaseerd uit biografische 
informatie uit open bronnen. 

28 Schweitzer (2008) en Berko & Erez (2005) deden allebei onderzoek naar Palestijnse 
vrouwelijke zelfmoordterroristen op basis van zelf afgenomen interviews met vrouwen die 
vóór hun actie gearresteerd werden en vastgehouden worden in Israëlische gevangenissen. 
Schweitzer vermeldt zelf dat het discours van de vrouwen veranderde naarmate ze langer in 
de gevangenis verbleven. Volgens hem schakelen ze onder invloed van medegevangenen 
over van een initieel emotioneel verhaal naar een politiek verhaal. 
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4. Analyse van het fenomeen 

 

 

Een open, kritische analyse van vrouwelijk 
zelfmoordterrorisme moet rekening houden met meer factoren 
dan enkel individuele motivatie. Niemand wordt zomaar door 
een persoonlijke tegenslag een terrorist. 

Volgens onderzoekers wegen drie factoren even zwaar door in 
de vorming van de “terroristische identiteit” (Knutson 1981): 

- socialisatie met een set overtuigingen, sociopolitieke en –
culturele waarden en wereldbeelden; 

- de drang zichzelf waar te maken door middel van 
toewijding en actie; 

- een katalytische gebeurtenis.29 
Een combinatie van factoren vormt uiteindelijk de “dodelijke 
cocktail” die een individu tot een terroristische daad doet 
overgaan. De persoonlijke beslissing tot zelfmoordterrorisme 
wordt dus gevormd in een interactief proces tussen het 
individu, de terroristische organisatie en de maatschappij. 
“Lone wolf”-zelfmoordterroristen bestaan niet.30 Op basis van 
ideologische en tactische overwegingen rekruteren organisaties 
kandidaten die passen in hun strategie en bereiden ze 
weloverwogen voor op hun actie. De organisatie beslist over de 
uitvoerder van een actie en het doelwit. Zonder stilzwijgende of 

                                            

29 Wat de katalytische gebeurtenis betreft kunnen we stellen dat dit ook voor mannen geldt. 
Dit blijkt onder andere uit een voorbeeld in een onderzoek van Berko naar het traject van 7 
mannelijke en vrouwelijke zelfmoordactivisten die gearresteerd werden Een man uit deze 
groep, die kort voor zijn beslissing van zijn vrouw gescheiden onder druk van zijn 
schoonfamilie -na de nodige huwelijksproblemen, vermeldt dit ook als een belangrijke 
gebeurtenis in zijn verhaal. 

30. Zonder de steun van een groep is het onwaarschijnlijk dat een individu overgaat tot een 
actie die onder de definitie van (zelfmoord-)terrorisme valt. Dergelijke individuele acties 
vallen eerder onder criminele feiten (Shedd 2009). 
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expliciete goedkeuring van de omgeving (of segmenten ervan) 
kunnen terroristen en hun organisaties niet opereren. Een 
goede analyse van zelfmoordterrorisme houdt rekening met 
deze interactie tussen individuele, organisationele en sociale 
motivaties31. 

 

 

4.1. Individuele motivatie als drijfveer 

 

Het individuele proces om over te gaan tot gewapende strijd 
en/of (zelfmoord-) terrorisme schijnt langer te zijn voor 
vrouwen dan voor mannen. Het taboe op vrouwen als actoren 
van geweld speelt waarschijnlijk een belangrijke rol. 

 

Uit beperkt onderzoek blijkt dat vrouwen vrij vlot toegang 
hebben tot rekruterende organisaties.32 Toch komen zij 
waarschijnlijk in een traditionele context, omwille van hun 
beperkte deelname aan het publieke en (ondergrondse) 
politieke leven, moeilijker dan mannen in contact met een 
organisatie. Als vrouwen een gewapende groep willen 
vervoegen als strijdster -zonder zich in eerste instantie aan te 
bieden als zelfmoordactiviste- speelt het feit dat ze over het 
algemeen minder vertrouwd zijn met militaire aspecten 
(bijvoorbeeld de manipulatie van wapens) een rol. Ze zullen 
moeten opboksen tegen mannelijke vooroordelen en deze 

                                            

31 De elementen van informatie waarop deze analyse werd gebaseerd, zijn afkomstig uit 
uiteenlopende bronnen en hebben betrekking op verschillende regionale en 
conflictcontexten. Hoewel de nadruk van de analyse ligt op vrouwen die 
zelfmoordaanslagen plegen, heeft een deel van de informatie ook betrekking op vrouwen 
die een organisatie vervoegen als strijdster. 

32 “Once a decision to volunteer is made, finding an organization that will implement one’s 
wish to become a shahid is straightforward. In most areas where candidates reside, 
information on who is involved in military operations is common knowledge.” (Berko & Erez 
2005) 
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drempel is hoog. De vrije omgang met mannen in een 
gewapende of terroristische groepering roept ook weerstand 
op. Contact met mannelijke rekruterings- en opleidingskaders 
leggen een smet op de reputatie van de vrouw in kwestie. Zij 
kan dus moeilijk op haar stappen terugkeren om 
heropgenomen te worden in haar familie en maatschappij. 
Hierdoor krijgt de beslissing wel een erg definitief karakter en 
gaat er wat tijd overheen. 

Individuele motivaties van vrouwelijke terroristen die actief 
zijn in verscheidene regio’s en uiteenlopende conflicten zijn 
natuurlijk zelden identiek. Toch werden er een aantal –
onderling combineerbare- motivaties geïdentificeerd die vaak 
doorslaggevend schijnen te zijn in het wordingsproces van de 
vrouwelijke terrorist.33  

We kunnen individuele motivaties opdelen in drie 
hoofdgroepen: sociopolitieke motivatie, persoonlijke motivatie 
en geslachtsgebonden (gender-specific) motivatie. 

 

a. Sociopolitieke motivatie 

 

Terrorisme ontstaat meestal uit een sociopolitieke motivatie in 
een context van structureel geweld (Brunner 2007). 
Zelfmoordaanslagen komen vooral voor als een vorm van 
verzet tegen (buitenlandse) bezetting en in interetnische 
conflicten met een nationalistische ondertoon. Zoals eerder in 
dit artikel al werd aangegeven, speelt hier de constructie van 
een specifieke sociale identiteit en socialisatie met radicaal 
gedachtengoed een belangrijke rol, ook bij vrouwen.34 

                                            

33 Cunningham (2008) identificeert zeven vaak voorkomende motivaties: Geloof in een 
politieke zaak, sociale bevrijding, financiële redenen, geloof, persoonlijke gevoelens, 
moederlijke beschermingsdrang en gedwongen rekrutering.  

34 Uit interviews van Berko & Erez (2005) met Palestijnse gevangenen blijkt duidelijk dat zij 
zich de sociale identiteit van “onderdrukte en vernederde Palestijnen” zeer sterk eigen 
hebben gemaakt. De onderdrukking van het Palestijnse volk wordt via familieverhalen aan 
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Bovendien doet zelfmoordterrorisme zich vooral voor binnen 
eerder traditionele “collectieve” maatschappijen, waar 
individuele veiligheid, welzijn en overleven enkel worden 
gegarandeerd door de bescherming van de groep (Berko & Erez 
2005). De collectieve verzetswil en vooral de bereidheid tot 
geweld worden nog versterkt wanneer er geen legitieme 
alternatieven schijnen te zijn, namelijk als de politieke 
vertegenwoorders geen politieke vooruitgang boeken en de 
autoriteiten er niet in slagen de bevolking te beschermen.  

Kortom: historisch en gemeenschappelijk misnoegen, 
gecentreerd rond etnische, nationalistische of/en religieuze 
kwesties, legitimeert het martelaarschap; het ultieme offer van 
een individu voor de collectieve goede zaak.  

Ook een individu dat geen deel uitmaakt van een gemeenschap 
in conflict kan zich identificeren met lijdende gemeenschappen. 
Er ontstaat een collectief gevoel van historisch onrecht, politieke 
verknechting en sociale vernedering. Dit verklaart 
zelfmoordaanslagen in het kader van het internationale 
terrorisme door personen die nooit rechtreeks in contact 
kwamen met een situatie van bezetting of gewapend conflict.  

Sociopolitiek engagement is waarschijnlijk de meest krachtige 
individuele motivator tot terrorisme en vormt de grondlaag 
waarop andere vormen van persoonlijke motivatie zich enten. 
Zonder sociopolitieke basis zou eender welke andere motivatie 
niet voldoende zijn om de lont aan het kruitvat te steken.  

 

b. Persoonlijke motivatie 

 

Analyses rond de persoonlijke motivatie van vrouwelijke 
zelfmoordactivistes benadrukken negatieve persoonlijke 

                                                                                                               

de jeugd doorgegeven en is ook op school en in het verenigingsleven een courant 
gespreksonderwerp. Ook de media houden dit beeld levend. 
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drijfveren. Slachtoffergemeenschappen schilderen een 
zelfmoordactie vaak af als een toevallige wanhoopsdaad van 
een getormenteerde gek, eerder dan naar de grondredenen van 
structureel geweld te zoeken en het mogelijke eigen aandeel 
hierin onder ogen te zien. 

“Wanhoop” wordt dan ook vaak vernoemd als de meest 
krachtige motivator. Vrouwen die zich kandidaat stellen voor 
een zelfmoordactie worden vaak omschreven als personen die 
geen uitweg meer zien uit een dramatische persoonlijke 
situatie, zoals het overlijden van de echtgenoot, een scheiding 
of betrapping op overspel. Onbewust brengen we daarmee een 
zelfmoordactie terug tot een pure wanhoopsdaad, niet meer of 
minder dan een banale zelfmoord.  

Anderzijds kunnen we er niet omheen dat negatieve ervaringen 
en emoties een belangrijke rol kunnen spelen in de persoonlijke 
beslissing tot zelfmoordterrorisme. Zo kan het verlies van een 
mannelijk familielid, meestal een echtgenoot of broer, een 
catastrofe betekenen voor een vrouw in een patriarchale 
maatschappij. Zij moet niet alleen het verdriet van het verlies 
verwerken, maar verliest ook haar financiële zekerheid. Daarbij 
komt nog dat zij haar sociale status kwijtraakt, nu er geen 
mannelijke verwante meer is die garant staat voor haar gedrag 
en haar veiligheid verzekert.  

Een specifiek persoonlijk trauma of persoonlijk ervaren onrecht 
lijkt ook vaak het zetje te geven tot zelfmoordterrorisme. Het 
gaat dan vooral om een arrestatie, opgelopen verwondingen 
tijdens een rel of huiszoeking, sexuele intimidatie of 
verkrachting door militairen, of een andere diep persoonlijke 
vernedering.  

Niet alleen een persoonlijk slachtoffergevoel kan een aanzet 
geven tot actie, maar ook empathie met het lijden van mensen 
in de directe omgeving kan voldoende motiveren.35  

                                            

35 Zo denkt men bijvoorbeeld dat Wafa Idris, de eerste Palestijnse zelfmoordactiviste, tot 
actie werd bewogen omdat zij als ambulancier vaak geconfronteerd werd met Palestijnse 
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Tenslotte kunnen ook gevoelens van persoonlijk falen, na een 
inbreuk op een algemene morele code of specifieke 
maatschappelijke verwachtingen, een motiverende factor zijn.36  

Al deze persoonlijke factoren lijken specifiek vrouwelijk, maar 
ook bij mannen schijnen negatieve emoties en privéproblemen 
een potentieel doorslaggevende rol te spelen bij de beslissing 
tot zelfmoordterrorisme.37 

We hebben moeite te aanvaarden dat er een positieve drijfveer 
achter een actie met een negatief, verwoestend effect kan zitten. 
Toch kunnen we ook duidelijk positieve drijfveren tot 
zelfmoordacties identificeren. Hierbij verwacht de vrouw een 
materiële, emotionele of spirituele beloning voor haar inzet.  

Die beloning kan zo eenvoudig zijn als… geld voor haar 
familie38. Het is algemeen bekend dat, vooral in het kader van 
de Palestijnse strijd, de nabestaanden van een shahid een som 
geld uitbetaald krijgen, geput uit buitenlandse donaties. Als de 
activist een man is moet dit zijn familie helpen om het verlies 
van inkomsten op te vangen. Dit speelt minder mee in het geval 
van vrouwen. Hun familie wordt dan ook vaak niet of minder 
vergoed (Berko & Erez 2005). 

In gevallen waar vrouwen toetreden tot het gewapende verzet 
speelt het vooruitzicht van tastbare persoonlijke winst ook mee. 

                                                                                                               

gewonden en doden, waaronder kinderen. Zij sprak hier alleszins veel over met haar familie. 
(BBC News 2002) 

36 De Palestijnse Reem Riyashi, een getrouwde moeder van twee kinderen die een 
zelfmoordaanslag pleegde in januari 2004, zou een affaire hebben gehad met een 
Hamasleider. Ze zou daarna door haar man en de organisatie gedwongen zijn een 
zelfmoordaanslag te plegen om zich van de blaam te zuiveren (ITIC 2006). 

37 Berko & Erez (2005) geven het voorbeeld van een gearresteerde mannelijke 
zelfmoordactivist die tijdens interviews zijn echtscheiding als belangrijk element aanhaalt. 
Kort voor zijn beslissing scheidde hij, onder druk van zijn schoonfamilie en na de nodige 
huwelijksproblemen, van zijn vrouw.  

38 Een vrij duidelijk geval waar geld een rol speelde is dat van de gearresteerde 
Tsjetsjeense zelfmoordactiviste Zarema Muzhakhoyeva. Zij had juwelen gestolen van haar 
familie en hoopte dit te kunnen goedmaken met de som die de organisatie na haar dood 
beloofde uit te betalen aan de familie. 
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Ze hopen de materiële en kansarmoede thuis te ontvluchten en 
vaardigheden op te doen die een betere toekomst garanderen.39 

Emotionele of psychologische beloning zijn ook zeer sterke 
motivatoren. Het herstel van eergevoel kan zeer persoonlijk 
bevredigend zijn.  

 

Het idee een beter persoon te worden door zich ‘onbaatzuchtig’ 
in te zetten voor de gemeenschap en voor een betere toekomst 
is verheffend. De vrouw weet dat zij de heldenstatus zal 
bereiken en een idool zal worden, een lichtend voorbeeld voor 
anderen. De status van haar familie zal erop vooruitgaan. 

Ook het idee van tastbare wraak op degenen die haar en haar 
gemeenschap onrecht aandeden kan een krachtige 
psychologische beloning betekenen. Vooral mediaverhalen over 
Tsjetsjeense zelfmoordactivistes melden dat heel wat vrouwen 
speelden met het idee van wraak vanaf het moment dat een 
geliefde of verwante omkwam. 

Machtsgevoel is ook een psychologische beloning. Vrouwen in 
patriarchale maatschappijen hebben meestal weinig 
beslissingsrecht, noch algemeen, noch over hun eigen leven. Als 
zij beslissen tot een zelfmoordaanslag hebben ze voor het eerst 
de touwtjes in handen. Ze beslissen over hun eigen leven én 
over dat van hun vijanden.  

Rond het belang van de voorgespiegelde beloning in het 
hiernamaals wordt heel wat gespeculeerd. Populaire 
opvattingen rond zelfmoordterrorisme gaan ervan uit dat het 
vooruitzicht op “72 donkerogige maagden” volstaat om sexueel 
onderdrukte jonge mannen tot een zelfmoordactie te verleiden. 

                                            

39 Een directe getuigenis van het feit dat deze factor doorslaggevend kan zijn kreeg ik van 
een gearresteerde PKK-zelfmoordactiviste (Interview Center Of Excellence-Defense Against 
Terrorism Ankara, oktober 2005). Zij gaf tijdens dit interview aan dat zij als jong meisje haar 
familie en dorp, waar voedselgebrek heerste en geen opleidingskansen waren, ontvluchtte 
om de PKK te vervoegen. Ze had gehoord dat daar behoorlijk in het onderhoud van de 
militanten werd voorzien en dat zij er opleiding kregen.  
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Zelfmoordterrorisme zou dan puur rond posthume sexuele 
beloning draaien. Nochtans beschrijft de klassieke islamitische 
doctrine nog andere vormen van beloning in het hiernamaals, 
namelijk de perfectie en een gegarandeerde toegang tot het 
paradijs voor 70 familieleden. De klassieke doctrine wijdt 
amper uit over de specifieke beloning in het paradijs voor de 
vrouwelijke martelaar. Algemeen wordt gezegd dat haar ook 
de perfectie en toegang voor familieleden te beurt zal vallen. 
Het “moderne” verhaal is dat ze in het paradijs zal verenigd 
worden met haar “wettelijke echtgenoot” en dat ze de mooiste 
zal zijn van zijn harem. Of dit voor een vrouw een krachtige 
motivator kan zijn is maar de vraag. Alleszins halen niet veel 
gearresteerde zelfmoordterroristes deze motivatie aan.40 

 

c. Geslachtsgebonden motivatie 

 

Een vaak gehoorde uitleg voor zelfmoordaanslagen door 
vrouwen is dat zij hiermee revolteren tegen het patriarchale 
systeem van de traditionele maatschappijen waarin ze leven. In 
dergelijke samenlevingen is het gedrag van de vrouwen een 
graadmeter voor de eerbaarheid van de familie. Als een vrouw 
de sociale regels breekt, worden de mannen van haar familie 
daarop aangekeken. Daarom zijn vrouwen onderworpen aan 
een bijzonder strenge mannelijke en sociale controle, waarbij ze 
elke vrijheid verliezen. De beslissing zich tegen de gangbare 
normen in kandidaat te stellen voor een zelfmoordactie zou dan 
symbool staan voor “de bevrijding van de vrouw”.  

 

 

                                            

40 Berko & Erez (2005) halen wel een paar voorbeelden aan van gearresteerde vrouwen die 
verwijzen naar de beloningen in het paradijs. 
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Waar vrouwen toetreden tot etnisch-nationalistische 
bevrijdingsbewegingen als gewapende strijdsters klinkt 
inderdaad wel eens de echo van het vechten voor de rechten 
van de vrouw, naast die van het volk.41 Toch kan men in geen 
van beide gevallen spreken van een echte “Women’s Lib”. Bij 
sommige gewapende bewegingen worden vrouwen enkel 
gebruikt voor lagere taken en zelfs sexueel misbruikt. De 
beslissingsstructuren van organisaties die vrouwen inzetten 
voor zelfmoordaanslagen blijven door mannen gedomineerd. 
Hoewel vrouwen plaatsen bezetten in de commandostructuur 
van bepaalde strijdende bewegingen, dringen zij niet door tot 
de beleidskern. Verder blijkt het feit dat vrouwen “mogen” 
deelnemen aan gewapend geweld geen enkel effect te hebben 
op de algemene sociale status van de vrouw in hun 
gemeenschappen. Sterker nog: ex-strijdsters worden vaak 
sociaal uitgesloten.  

Geslachtsgebonden motivatie kan wel haar oorsprong vinden 
in het feit dat vrouwen direct en indirect zwaar lijden onder 
gewapende conflicten. Ze worden vaak het directe slachtoffer 
van specifiek tegen vrouwen gericht geweld, waar mannen hen 
niet afdoend kunnen tegen beschermen. Bovendien kunnen ze 
in conflictsituaties hun basisrol als beschermster van het gezin 
en de kinderen niet vervullen. Uit interviews en een occasioneel 
videotestament blijkt dat dit een voldoende motivatie kan zijn 
om niet aan de kant te blijven staan, maar het heft in eigen 
handen te nemen. Sommigen proberen hun eigen lijf en leden te 
beschermen in de letterlijke zin, door toe te treden tot een 
gewapende beweging in de hoop verkrachting en verminking 

                                            

41 Leila Khaled in een interview met The Guardian (2001): “The question of women is part of 
our struggle, but not the only part. Revolution must mean life also; every aspect of life. ‘Is 
she a woman or a Palestinian first?’ I cannot differentiate. A woman and a Palestinian at the 
same time.” Hetzelfde artikel citeert ook Mairead Farrell, een IRA-lid: “I’m oppressed as a 
woman, but I’m also oppressed because I’m Irish… We can’t successfully end our 
oppression as women until we first end the oppression of our country.” Een meer recente 
getuigenis vinden we in een CNN-artikel (Damon 2008) over de PKK: “Women grow up 
enslaved by society. The minute you are born as a girl, society inhibits you. We’ve gone to 
war with that. If I am a woman, I need to be known by the strength of my womanhood, to get 
respect. Those are my rights. And it was hard for the men to accept this.” 
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door vijandige troepen te ontlopen. Anderen zien hun inzet 
ruimer, als een offer van een vrouw ter verdediging van haar 
hele gemeenschap. 

 

 

4.2. De organisationele motivatie als drijfveer 

 

Individuele motivatie volstaat niet om een terrorist te worden. 
De would-be terrorist moet zich kunnen aansluiten bij een groep. 
Of de organisatie de kandidaat aanvaardt hangt meestal af van 
zijn capaciteiten en kwaliteiten – dus van het nut dat de 
organisatie uit de kandidaat kan halen. De meerwaarde van 
vrouwelijke elementen voor terroristische groeperingen ligt 
precies in het feit dat ze vrouwen zijn.  

Vrouwelijke zelfmoordactivisten bieden de organisatie 
meerdere tactische voordelen. Net omwille van gender biasing is 
een gewelddadige aanval door een vrouw onverwacht en speelt 
het verrassingselement mee. Een andere factor die uitgebuit 
wordt is de weerstand tegen fysieke controle van een 
vrouwenlichaam, dat explosieven kan verbergen (verhuld door 
ruime kleren of vermomd als zwangere buik), door mannelijk 
veiligheidspersoneel. Bovendien kan het gebruik van vrouwen 
voor zelfmoordacties gezien worden als een tactische keuze 
voor de “minst dure” middelen.  

Vrouwen trainen voor andere acties zou meer tijd en moeite 
kosten dan het geval is voor mannen. Voor zelfmoordacties 
moeten ze amper getraind worden. 

De kostbare middelen kunnen dus gespaard worden om 
mannelijke gewapende strijders op te leiden. Bovendien hoeft 
er geen mannelijke strijder “verspild” te worden in een 
zelfmoordactie als er een vrouwelijke kandidate is. Daarom is 
een zelfmoordaanslag vaak de enige optie tot actie die aan een 
vrouw wordt geboden (Schweitzer 2008). 
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De grote media-aandacht voor een zelfmoordaanslag door een 
vrouw brengt organisaties ook strategische winst (Nordstrom 
2008). De internationale aandacht wordt extra gevestigd op de 
gemeenschap waarvan de aanslag uitging. De perceptie dat 
deze gemeenschap ertoe “moet” overgaan vrouwen te offeren 
voor haar zaak wekt empathie van buitenstaanders. Binnen de 
eigen gemeenschap speelt de organisatie in op het eergevoel 
van potentiële mannelijke rekruten.42  

Hoe groot het tactische voordeel ook is, organisaties moeten 
zeer zorgvuldig omspringen met de rekrutering van vrouwen. 
Het blijft een sociaal gevoelige kwestie en organisaties moeten 
ervoor zorgen hun legitimiteit in de ogen van het volk niet te 
verliezen. Net daarom zouden bijvoorbeeld Palestijnse 
organisaties, in tegenstelling met het beeld dat algemeen 
opgehangen wordt, geen sociale probleemgevallen rekruteren.43 
Het is dan ook pas in situaties van zware externe druk dat 
groeperingen beslissen vrouwen in te zetten, hetzij onder 
militaire druk van de opponent, hetzij onder concurrentiedruk 
van andere groeperingen. 

 

 

                                            

42 De Tsjetsjeens Khava Barayeva pleitte er bijvoorbeeld in haar videotestament voor dat 
“mannen niet de rol van vrouwen zouden aannemen door thuis te blijven zitten”. (Dolnik) De 
Palestijnse Ayat Akras zei in haar videotestament “Ik trek ten strijde in de plaats van de 
Arabische legers, die toekijken terwijl Palestijnse meisjes eenzaam vechten.” (Bloom 2005) 

43 Beweringen dat terroristische organisaties kinderen, zwakzinnigen en gehandicapten 
inzetten bij zelfmoordacties circuleren al een hele tijd. Deze beweringen kunnen niet 
gestaafd worden met consistente bewijzen. Hoewel er best al een paar dergelijke gevallen 
kunnen geweest zijn, kan men lang niet spreken van een patroon (Berko & Erez 2005). In 
voetnoot 37 vermeldt Berko dat sommige organisaties hun vrouwelijke zelfmoordactivisten 
een soort disclaimer laten ondertekenen, waarin staat dat ze zelf toestemden met hun 
zelfmoordactie en niet verplicht werden door de organisatie.  
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4.3. Religie als dragende en drijvende kracht 

 

a. De sociaal dragende kracht 

 

Moord en zelfmoord zijn in de meeste culturen moreel 
onaanvaardbaar. Een maatschappij die zelfmoordterrorisme 
tolereert moet dat aan zichzelf kunnen verantwoorden. 
Vrouwelijke zelfmoordactivisten overtreden niet alleen een 
algemene morele regel, zij treden ook nog eens alle sociale 
verwachtingen en normen ten overstaan van hun geslacht met 
de voeten. Gewapende strijd en geweld zijn traditioneel het 
domein van de man. Zeker in de islamitische wereld, met de 
scheiding van geslachten als basisnorm van het publieke leven, 
kan het overschrijden van die lijn de maatschappij 
ondergraven. Vrouwen moesten zich lang tevreden stellen met 
de bijrol van “echtgenote van” of “moeder van” een martelaar 
(Ness 2005). “Draag de kinderen voor de Revolutie” was een 
motto dat Yasser Arafat tot vrouwen richtte (Naajjar 1992). 

Deze gedachtengang typeert maatschappijen die getekend zijn 
door (gewapend) militantisme. Het is er de traditionele taak 
van de vrouw normen en verwachtingen, dus ook radicaal 
gedachtengoed en de bereidheid zichzelf op te offeren, over te 
dragen op haar zonen (Caiazza 2001). Recente afwijkingen van 
deze regel bleven een uitzondering.44 Een bijkomend probleem 
is de culturele erecode die zegt dat een vrouw altijd 
toestemming moet hebben van een mannelijk familielid voor 
elke actie buitenshuis. Een organisatie die, buiten het 
medeweten van haar vader, man of broer, een vrouw rekruteert 
overtreedt een maatschappelijke basisregel.  

Als zij de gangbare maatschappelijke orde verstoren proberen 
zowel seculiere als religieuze groeperingen de controversiële 

                                            

44 Bijvoorbeeld de bataljons gesluierde vrouwelijke soldaten die onder Khomeini in de 
Islamitische Revolutie en de Oorlog Iran-Irak de wapens opnamen (Reeves 1989). 
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kwestie te gronden in de gemeenschappelijke geschiedenis. Zo 
willen zij aantonen dat ze geen schokkend nieuw fenomeen 
promoten, maar eerder een nieuwe uitdrukking geven aan een 
historische traditie (Schalk 1997). 

In samenlevingen waar religie de voornaamste bindende en 
regulerende factor is, wordt historische legitimatie vooral in de 
religieuze traditie gezocht. Zo wordt religie de dragende kracht 
van zelfmoordactivisme door vrouwen. 

Moslims refereren voor historische legitimering naar de Koran, 
Hadith of klassieke legale literatuur. Als deze bronnen niet 
kunnen worden gebruikt ter legitimatie, worden in vraag 
gestelde praktijken vaak “officieel” kracht bijgezet door een 
fatwa van een religieuze autoriteit.45 In de klassieke bronnen is 
“gewapende jihad”46 nauwelijks aan de orde voor vrouwen. In 
de Hadith komt, naast een “alternatieve jihad” voor vrouwen,47 
een ondersteunende rol op het slagveld ter sprake, die bestaat 
uit drinken aanvoeren, gewonden verzorgen en doden 
weghalen. In sommige klassieke bronnen komen enkele 
(schaarse) voorbeelden voor van vrouwen die aan de zijde van 
de profeet streden in de vroege moslimoorlogen (Cook 2008). 
Echt substantiële informatie kunnen apologisten van 
zelfmoordacties door vrouwen dus niet vinden in de oude 
religieuze traditie.  

 

 

                                            

45 Ahmed Sheikh Yassin vaardigde een fatwa uit om vrouwen toe te laten zich zonder 
mahram (mannelijke begeleider, familielid) buitenshuis te begeven in het kader van een 
zelfmoordactie. 

46 De islamitische doctrine onderscheidt twee soorten jihad : de “grote jihad” (de inspanning 
die ieder moslim “in zijn hart” en “met de tong” levert om een goed moslim te zijn) en de 
“kleine jihad” (inspanning “met het zwaard”. De grote, gewapende, jihad, wordt slechts 
aanvaard door een kleine minderheid binnen de islam. Deze groep maakt nog een 
onderscheid tussen defensieve en offensieve jihad. Degenen die de gewapende, offensieve 
jihad voorstaan worden momenteel algemeen aangeduid als jihadi’s of jihadisten. 

47In bepaalde Hadiths stelt de profeet voor de vrouw het gehoorzamen aan de echtgenoot 
en de bedevaart naar Mekka gelijk aan de gewapende jihad voor de man. 
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De Tsjetsjeense fatwa over istishhad na de actie van Barayeva 
was het eerste publieke moderne geschrift dat 
zelfmoordactivisme door een vrouw vermeldde, maar niet 
besprak (zie voetnoot 24). Toch gaf dit de aanzet tot een 
doctrinaire discussie in islamitische middens. Ruim een jaar 
later bracht de gezaghebbende Saoedische Hoge Islamitische 
Raad een fatwa uit die Palestijnse vrouwen aanmoedigde 
zelfmoordaanslagen te plegen (Ness2005). Na een tijdje lieten 
ook sommige conservatieve Palestijnse en andere religieuze 
autoriteiten hun ambivalente houding varen en spraken zij zich 
duidelijk uit vóór zelfmoordaanslagen door vrouwen. Ter 
verantwoording stelt men dat, wanneer de islam onder vuur 
komt te liggen, het de plicht is van elke individuele moslim zijn 
geloof en gemeenschap te verdedigen en zich desnoods 
hiervoor op te offeren.48 Vrouwen “moeten” zich dus ook 
opofferen voor hun gemeenschap, die een dergelijk religieus 
geïnspireerd offer niet “mag” afkeuren. Zo zien we dat er een 
cultus van het martelaarschap ontstaat, die bewust levend 
wordt gehouden met videotestamenten, eloges, TV-
uitzendingen en posters. Deze martelarencultus bevordert 
nieuwe rekruteringen en maakt zo de terroristische 
aanvalscyclus49 rond. 

 

b. De persoonlijk drijvende kracht 

 

Deze martelarencultus, doorspekt met religieuze elementen, 
mist zijn invloed op de psyche van would-be 
zelfmoordactivisten niet. Zelfs al lijken velen van hen niet 

                                            

48 De islamitische wet (fiqh) kent de fard kifaya (verplichting die rust op de 
moslimgemeenschap in het algemeen) en de fard ayn (individuele plicht van elke moslim). 
De mainstream  klassieke theorie bepaalt dat de jihad een fard kifaya is. Bepaalde jihadi 
stromingen aanzien en promoten jihad echter als  een fard ayn. Een bekend voorbeeld 
hiervan is de eerste “Fatwa tegen de joden en de kruisvaarders” (februari 1998) van Ben 
Laden.  

49 De terroristische aanvalscyclus loopt van rekrutering over training, celvorming, planning, 
aanslag tot opeising en nieuwe rekrutering. 
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diepgelovig, zij worden toch geraakt door het religieuze 
element. Het stellen van een religieus geïnspireerde, 
altruïstische en noodzakelijke daad wordt een hoger motief. 
Een daad uit deze motivatie is gemakkelijker voor zichzelf te 
verantwoorden dan een actie omwille van lage gevoelens als 
wrok en wraak. 
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5. Conclusie 

 

 

“Shoot the women first”. Naar verluidt zou dit overal ter 
wereld het advies zijn dat de scherpschutters van 
antiterrorisme-eenheden meekrijgen50. Misschien terecht…  
Terrorisme door vrouwen vormt een blinde vlek in ons 
veiligheidsbewustzijn. Een transcultureel gender bias kleurt onze 
verwachtingen rond vrouwen en geweld, waardoor we 
vrouwen niet instinctief als actoren van geweld zien. Dit levert 
terroristische organisaties die vrouwen inzetten voor 
zelfmoordaanslagen een voordeel op en maakt ons als doelwit 
extra kwetsbaar.  

Om ons beter te kunnen wapenen tegen dit soort aanslagen 
proberen we inzicht te krijgen in de motivaties achter 
vrouwelijk zelfmoordactivisme. We staren ons soms blind op 
de individuele motivatie en meer specifiek op persoonlijke 
redenen, die voor mannen en vrouwen niet eens zo verschillend 
zijn. Nochtans ontstaat terrorisme meestal uit een sociopolitieke 
motivatie in een context van structureel geweld. Sociopolitiek 
engagement is, ook voor vrouwen, waarschijnlijk de meest 
krachtige individuele motivator tot terrorisme en vormt de 
grondlaag waarop andere drijfveren van het individu zich 
enten.  

Individuele motivatie maakt een vrouw nog niet tot 
(zelfmoord-)terroriste. Dit kan ze pas worden als ze door een 
organisatie “nuttig” wordt bevonden en ingezet wordt voor een 
aanslag. Precies het feit dat zij een vrouw is maakt haar 
meerwaarde uit voor de organisatie. De tactische en 
strategische winst die vrouwelijk zelfmoordactivisme 

                                            

50 Het is ook de titel van het boek over vrouwen en terrorisme van Eileen Macdonald (1992). 
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terroristische organisaties biedt is de motor achter het 
fenomeen.  

Het feit dat organisaties pas vrouwen rekruteren als zij onder 
sterke externe druk staan toont aan dat zelfmoordaanslagen 
door vrouwen maatschappelijk gevoelig liggen. Meer dan 
mannelijk activisme moet terrorisme door vrouwen 
gelegitimeerd worden ten overstaan van de sympathiserende 
gemeenschap. In de context van het religieus geïnspireerde 
terrorisme, dat actueel als de belangrijkste internationale 
veiligheidsdreiging wordt ervaren, wordt deze legitimering 
vooral verstrekt door “moderne” religieuze autoriteiten. Hieruit 
ontstaat een martelarencultus die nieuwe rekruteringen 
bevordert en zo het circuit van de terroristische aanvalscyclus 
sluit. 
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