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Internationale banden

Toegegeven, het valt niet te ontkennen dat de aansla-
gen op het kantoor van Charlie Hebdo in minstens twee 
opzichten opmerkelijk zijn. In de eerste plaats hadden de 
daders contacten met internationale netwerken; de broers 
zouden operationele en religieuze scholing hebben onder-
gaan in Jemen. Een volledig beeld is er nog niet, maar het 
is waarschijnlijk dat de broers banden hadden met Al-Qaida 
op het Arabisch Schiereiland (AQAS), een aan Al-Qaida 
gelieerde organisatie die hoofdzakelijk in Jemen actief 
is.2 AQAS heeft de afgelopen jaren meer dan andere Al-
Qaidatakken moeite gedaan om aanslagen in het Westen te 
plegen en om een westers publiek te bereiken. Nog voor de 
opkomst van de Islamitische Staat gaf AQAS bijvoorbeeld 
een Engelstalige glossy uit om westerse aanhangers te 
winnen.3 Gezien deze internationale aspiraties is het goed 
mogelijk dat de gebroeders Kouachi werden aangestuurd 
of geïnstrueerd door personen die ze in Jemen hebben 
ontmoet. Een andere link met een internationaal jihadis-
tisch netwerk is de band tussen Cherif Kouachi, de jongste 
van de twee broers, en zijn mentor, Djamel Beghal, een 
bekende jihadistische ronselaar die onder meer actief is 
geweest in de Finsbury Park-moskee, tot 2004 een bekende 
radicaliseringshaard in Londen.4

Kalm blijven of 
maatregelen 
nemen?

De roep om hardere maatregelen is, samen met de discussie over de rol van de islam, inmiddels een 
vast onderdeel van de tamelijk voorspelbare reactie op terroristische aanslagen. Na de aanslag op 
het kantoor van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo stelde Andrew Parker, het hoofd van 
de Britse veiligheidsdienst MI5, dat zijn organisatie meer bevoegdheden en middelen nodig heeft om 
potentiële terroristen in de gaten te houden. Ook in de VS werd voorspelbaar gereageerd. Zo grepen 
enkele Republikeinse senatoren de aanslagen aan om de omstreden digitale spionagemethoden 
van de NSA te verdedigen.1 En dan waren er nog de media, en zeker niet in de laatste plaats in de 
sociale media, waar veel werd gepleit voor een hardere aanpak. Maar is deze roep om meer en hardere 
maatregelen terecht? Is er een reden om aan te nemen dat de terroristische dreiging kan worden 
teruggedrongen door de bevoegdheden en budgetten van politie en inlichtingendiensten uit te breiden? 

Wat deze banden opmerkelijk maakt, is dat de meeste 
jihadistische aanslagen in Europa in de afgelopen tien jaar 
het werk waren van jihadisten die zonder hulp van bui-
tenaf opereerden. Door het strengere overheidsoptreden na 
9/11 en de aanslagen in Madrid en Londen werd het voor 
jihadisten in Europa moeilijker om ongezien banden met 
internationale jihadistische netwerken te onderhouden. 
Het gevolg was een versplintering van de jihadistische 
beweging in Europa, wat inhield dat Europese jihadisten 
meer in geïsoleerde cellen of als eenlingen zijn gaan ope-
reren.5 De daders van jihadistische aanslagen in Europa na 
2006 werden weliswaar geïnspireerd door Al-Qaida, maar 
weinigen van hen hebben ooit een trainingskamp bezocht, 
en van enige operationele aansturing door Al-Qaida was 
geen sprake. De gebroeders Kouachi, daarentegen, hadden 
wel toegang tot internationale netwerken, wat mede het 
tweede opvallende aspect van de Charlie Hebdo-aanslag 
verklaart: de professionaliteit.

Afwijkend patroon

Hoewel de Charlie Hebdo-aanslag in het niet valt bij 9/11, 
Madrid, en Londen, gingen de Kouachi’s een stuk professio-
neler te werk dan het overgrote deel van de andere jihadis-
ten die in de afgelopen tien jaar aanslagen in Europa wilden 
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 Een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag op de Amerikaanse legerbasis Fort Hood, in 2009. Inlichtingendiensten 

hadden vooraf informatie over de dader, maar die werd niet als serieuze bedreiging beoordeeld. Tegen dit soort fouten helpt het uitbrei-

den van de bevoegdheden van geheime diensten niet (foto: Flickr/The U.S. Army)

plegen of hebben gepleegd. De broers hadden zichzelf dui-
delijk in de hand toen ze na de aanslag in de auto stapten. 
Bovendien konden ze met zware vuurwapens omgaan. We 
moeten de professionaliteit van de aanslagen ook weer niet 
overdrijven (de Kouachi’s stonden aanvankelijk bij het ver-
keerde gebouw, lieten een paspoort in de vluchtauto achter 
en hadden geen doordacht vluchtplan), maar het valt niet te 
ontkennen dat er een zekere operationele expertise van de 
actie uitging.

Ook in dit opzicht wijkt de Charlie Hebdo-aanslag af van een 
patroon dat zich de afgelopen tien jaar heeft afgetekend. 
Doordat de geïsoleerde cellen en eenlingen geen beroep 
konden doen op grotere netwerken om aan middelen, trai-
ning en expertise voor het plegen van aanslagen te komen, 
waren veel aanslagen in Europa in de afgelopen tien jaar 
nogal amateuristisch en soms zelfs ronduit klungelig van 
aard. Bijvoorbeeld, de terrorist die eind 2010 een zelfmoord-
aanslag wilde plegen op een winkelcentrum in Stockholm 
doodde alleen zichzelf, en het plan van een andere jihadist 
viel in duigen toen de bombrief die hij wilde versturen in 
zijn gezicht ontplofte.6 In andere gevallen waren de explo-
sieven zo slecht in elkaar gezet dat ze niet tot ontploffing 
kwamen. 

De rol van de inlichtingendiensten

Het is dus waar dat de Charlie Hebdo-aanslag van een 
andere orde is, maar is daarmee ook gezegd dat er hardere 
maatregelen nodig zijn om terrorisme adequater te kunnen 
bestrijden? De banden met AQAS en de professionaliteit van 
de aanslagen zijn zorgelijk, maar het verder opvoeren van 
het antiterrorismebeleid gaat het probleem niet oplossen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld, is het 
plannen en voorbereiden van een terroristische aanslag 
een grillig en onvoorspelbaar proces, en daar kan zelfs een 
geheime dienst die alles weet en alles mag niets aan veran-
deren. Om een voorbeeld te geven: de onderzoeken die de 
Britse overheid liet doen naar aanleiding van de aanslagen 
in Londen in 2005 wezen uit dat Mohammed Siddique Khan, 
de leider van de cel die de aanslagen pleegde, in voor-
gaande jaren al eens op de radar van MI5 was verschenen. 
Begrijpelijkerwijs riep deze constatering de vraag op of de 
aanslagen voorkomen hadden kunnen worden, maar op het 
moment dat MI5 zag dat Khan zich in jihadistische kringen 
bewoog, was hij nog van plan om in Pakistan of Afghanistan 
als martelaar te sterven.7 Het plan voor de aanslagen ont-
stond pas toen hij in een trainingskamp in Pakistan zat. MI5 
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had dus nooit uit de beschikbare informatie kunnen afleiden 
dat Khan aanslagen in Londen wilde plegen.

Net als veel mensen die geen terrorist zijn, veranderen terroris-
ten vaak van gedachten over wat ze willen bereiken, wisselen 
ze periodes van activiteit af met periodes van besluiteloosheid 
of apathie en laten ze hun plannen soms helemaal varen. Dat 
betekent dat onzekerheid inherent is aan terrorismebestrijding. 
Immers, als de daders zelf al niet weten wat ze gaan doen, hoe 
kunnen politie en inlichtingendiensten het dan wel weten? De 
suggestie dat deze onzekerheid weggenomen kan worden door 
politie en inlichtingendiensten meer bevoegdheden en toegang 
tot meer informatie te geven, is in het gunstigste geval oppor-
tunistisch en in het ongunstigste geval bedrieglijk.

Een andere reden waarom we terughoudend moeten zijn met 
het uitbreiden van de bevoegdheden van politie en inlichtin-
gendiensten is dat het nog helemaal niet duidelijk is wat er 
in de aanloop naar de aanslag op Charlie Hebdo is misgegaan, 
laat staan dat duidelijk is of het een probleem is dat opgelost 
kan worden door de politie en de inlichtingendiensten meer 
bewegingsruimte te geven. Gezien de banden van de daders 
met AQAS en het feit dat Cherif Kouachi in augustus 2014 uit 
Syrië is teruggekeerd, is het zeker mogelijk dat de voorberei-
ding van de aanslag sporen heeft nagelaten en dat de aanslag 
voorkomen had kunnen worden, maar dat gegeven op zichzelf 
zegt weinig over de aard van het probleem.

In de nasleep van een terroristische aanslag richt het politie-
ke en publieke debat zich vaak op het vermogen van geheime 
diensten om relevante informatie te verzamelen. Analyses 
van zogenoemde ‘intelligence failures’ wijzen echter uit dat 
het ook op hele andere punten mis kan gaan. Bijvoorbeeld, 
de 9/11 Commission, de commissie die het Amerikaanse 
overheidsoptreden rond de aanslagen van 9/11 onderzocht, 
oordeelde onder meer dat de benodigde informatie wel 
was verzameld, maar dat de betrokken organisaties hadden 
verzuimd om de informatie met elkaar te delen.8 Ook kunnen 
er zaken misgaan in de analyse van de informatie. De FBI be-
schikte over informatie die erop wees dat Nidal Malik Hassan, 
de dader van een terroristische aanslag bij de Texaanse leger-
basis Fort Hood in 2009, een gevaar vormde, maar toch werd 
Hassan niet als een serieuze dreiging beoordeeld.9 Tegen dit 
soort fouten helpt het uitbreiden van de bevoegdheden van 
geheime diensten niet, en voordat is vastgesteld dat het bij 
de Charlie Hebdo-aanslagen niet is misgegaan in bijvoorbeeld 
de verdeling of de analyse van informatie, is de roep om meer 
bevoegdheden voor inlichtingendiensten prematuur.

Door het vrij plotseling oplaaien van de terroristische 
dreiging is het gemakkelijk om te vergeten dat er nauwe-

lijks een beleidsterrein is dat in de afgelopen vijftien jaar 
sneller is gegroeid dan terrorismebestrijding. In de gehele 
westerse wereld zijn de strafrechtelijke mogelijkheden om 
terreurverdachten te vervolgen enorm verruimd, zijn de 
budgetten van inlichtingendiensten sterk gegroeid en zijn 
er allerlei nieuwe organisaties in het leven geroepen om 
informatie te delen en antiterrorismebeleid te coördineren. 
Met andere woorden, er zijn al heel veel instrumenten die 
we in kunnen zetten om de terroristische dreiging in te 
perken. Uiteraard moeten we bereid zijn om verbeterin-
gen in het beleid aan te brengen, maar alleen als er een 
duidelijke reden is om dat te doen. Uit de aanslagen tegen 
Charlie Hebdo is die noodzaak nog niet gebleken, dus we 
doen er goed aan om geen overhaaste beslissingen te 
nemen en voorlopig vast te houden aan het aanzienlijke 
arsenaal dat we al hebben.
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Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.

1. “MI5 chief seeks new powers after Paris magazine attack”, 
The Guardian, 8 januari 2015 en “GOP Senators: Paris 
shooting justifies NSA powers”, The National Journal, 7 
januari 2015.

2. “Kouachi brothers had weapons training in Yemen”, Al 
Jazeera, 11 januari 2015.

3. Marc Ambinder, “Al Qaeda’s first English language maga-
zine is here”, The Atlantic, 30 juni 2010.

4. Gordon Rayner en David Barrett, “Charlie Hebdo suspect 
‘mentored’ by Abu Hamza disciple”, The Telegraph, 8 januari 
2015.

5. De gewelddadige jihad in Nederland (AIVD: Zoetermeer, 
2006), 24 en 27-28 en Teun van Dongen, Jihadistisch terroris-
tische aanslagen in de EU, 2004-2011 (The Hague Centre for 
Strategic Studies: Den Haag, 2012): 69-70.

6. “Stockholm suicide bomb attack: lucky escape for Sweden”, 
BBC News, 13 december 2010 en “Bomb suspect ‘targeted 
Danish paper Jyllands Posten”, BBC News, 17 september 
2010.

7. Lady Justice Hallett, Coroner’s inquest into the London Bom-
bings of 7 July 2005, 14.

8. The 9/11 Commission Report: Final Report of the National 
Commission on Terrorist Attacks Upon the United States 
(New York: W. W. Norton & Company, 2004), 416–417. 

9. “Major Hasan’s e-mail: ‘I can’t wait to join you’ in afterlife”, 
ABC News, 19 november 2009 en Charles Keyes en Alan 
Silverleib, “Report: FBI, Army failures preceded Fort Hood 
massacre”, CNN, 3 februari 2011.

Katern: Opinie


