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Wat doet een Jemenitisch Al-Qaida in Parijs? 

Terrorisme en de aanslag op Charlie Hebdo in perspectief  

Anita Blom 

Na de moorden bij Charlie Hebdo kwamen al snel details naar buiten over de 
achtergronden van de daders. Bij hun vertrek riepen zij dat ze van Al-Qaida in Jemen 
waren en één van hen zou eerder in Jemen zijn geweest.1 De aanval zou ‘opvallend goed’ 
zijn voorbereid. Daarmee werd de suggestie gewekt dat de moordenaars niet zelfstandig 
opereerden, en even later eiste een woordvoerder van Al-Qaida in Jemen inderdaad de 
verantwoordelijkheid op voor de moorden. Blijkbaar hadden we niet slechts te maken 
met twee misdadigers, maar met een internationaal conglomeraat dat het op ons heeft 
gemunt.  

Voorzichtige nuancering 

Zeker sinds de Iraanse revolutie van 1979 bepalen preoccupatie met onze eigen positie en 
veralgemenisering het nieuws over de islamitische wereld. Uiteenlopende gebeurtenissen 
en actoren in verre landen worden opgedeeld in pro- en antiwesters. Organisaties en 
individuen worden zonder onderbouwing betiteld als ‘Al-Qaida-gelieerd’ en daarmee als een 
dreiging tegen het Westen. Na de recente aanslagen in Frankrijk waren er echter verrassend 
genuanceerde geluiden te horen: paniek en generalisatie van moslims speelden slechts een 
beperkte rol. 

Dat was nieuw. Zeker: het debat over de islamitische dreiging kende vanaf het begin 
deelnemers die erop wezen dat er in de westerse wereld geen grote kans bestaat om te 
overlijden als gevolg van een terroristische aanslag. Slechts een fractie van de aanslagen 
vindt plaats in het Westen en alleen een beperkt deel van het mondiale geweld is islam-
gerelateerd. Maar hun stemmen vormden een minderheid — zeker kort na een 
geruchtmakende aanslag. Dit keer lijkt dat anders en dat is hoopvol.2  

Er zijn geen analyses bekend van de relatie tussen de moordpartij door de broers Kouachi en 
Al-Qaida in Jemen. Het is onduidelijk wanneer een van de broers in Jemen verbleef: 2011 is 
genoemd, maar ook 2009. Daarnaast is het niet aannemelijk dat zijn bezoek aan Jemen, vier 
tot zes jaar geleden, verband houdt met deze schietpartij. Het ligt ook niet voor de hand dat 
de aanschaf van een paar vuurwapens een jarenlang financieringstraject behoeft, of dat een 
aanslag centrale aansturing op afstand vereist. Het is wél denkbaar dat de ideologie of de 
geestesgesteldheid die Kouachi naar Jemen voerde, ook datgene is dat hem tot zijn daad 
heeft gebracht. Het is zeker ook mogelijk dat hij op afstand contact heeft gehouden en zijn 
plannen heeft voorgelegd aan Al-Qaida. Voor een aanslag is echter vooral persoonlijke 
moed, narcisme, een hang naar geweld en enige creativiteit nodig. Wat er niet voor nodig is, 
is aansturing, geld of een organisatie aan de andere kant van de wereld. Indien we het 
vinden van een redactieadres en het vaststellen van het moment van de 
redactievergadering al als ‘zeer goede voorbereiding’ zien, dan kunnen we in ieder geval 
aannemen dat die voorbereiding ter plaatse is verricht, en niet in Jemen. Dat een 



woordvoerder van Al-Qaida in Jemen verantwoordelijkheid claimt, zegt weinig.3 Er is een 
groot verschil tussen verantwoordelijkheid opeisen en verantwoordelijk zijn; er is een groot 
verschil tussen toejuichen en aansturen, tussen applaudisseren en organiseren, tussen 
zielsverwantschap en hiërarchie. Aan deze nuances wordt zelden aandacht besteed en voor 
een mediaquote is een eenvoudige uitleg het meest aantrekkelijk. Al een aantal jaren roept 
Al-Qaida in Jemen geestverwanten overal ter wereld op zelfstandig eenvoudige aanslagen te 
plegen in naam van de internationale jihad. Deze oproep is zelfs de kern van de door deze 
organisatie uitgebrachte internetglossy Inspire. Zou dat niet ook een invulling van 
‘verantwoordelijk’ kunnen zijn?  

Is Europa het onbegrijpelijke slachtoffer van verre conflicten? 

Analisten en journalisten vertellen ons al jaren dat onze maatschappij het primaire doelwit 
is van jihadisten overal ter wereld. Dit heeft het beeld opgeroepen van een vijand die groter, 
machtiger en meer verspreid is dan de werkelijkheid rechtvaardigt. Dat beeld wordt 
versterkt door het label ‘islamistisch’ dat iedere actie toegewezen krijgt. Daarmee lijken alle 
aanslagen samen te hangen, of ze nu in Nigeria plaatsvinden tegen schoolmeisjes, of in 
Xinjiang tegen de Chinese overheersing. De angst voor deze grotendeels fictieve vijand heeft 
geleid tot zinloze oorlogen, het omver halen van de laatste stabiele regimes in de 
islamitische wereld en, in onze eigen samenlevingen, tot het aantasten van rechtsgelijkheid, 
burgerlijke vrijheden en privacy.  

Gegeneraliseerde angst voor terrorisme leidt daarbij tot dubieuze bondgenootschappen. In 
360 Magazine van december stond een artikel van de eerder door Al-Nusra gegijzelde 
journalist Theo Padnos.4 Hij beschrijft de hechte banden tussen Al-Nusra en het Vrije 
Syrische Leger (FSA). Let wel: Al-Nusra werd gezien als de grote vijand voordat IS het van de 
voorpagina’s verdrong. Ondertussen werd het FSA door de Verenigde Staten getraind en 
bewapend tegen de regering-Assad. Deze foute keuze in bondgenoten is niet zonder 
precedent: Israël verkoos ooit Hamas boven de PLO, en in de jaren ’80 organiseerde de VS 
de jihad tegen de Sovjetunie. Uit angst voor de ene tegenstander bewapenen we de andere. 
In de strijd tegen terrorisme wordt samengewerkt met regimes die niet beter zijn dan de 
gezamenlijke vijand. Zo vergeleek De Volkskrant onlangs de straffen die Saoedi-Arabië 
voltrekt met die van IS.5 Die straffen zijn voor misdrijven als overspel, homoseksualiteit of 
diefstal vrijwel identiek in beide ‘staten’: steniging, onthoofding, dan wel het afhakken van 
ledematen. Toch noemde het NOS-journaal IS een schrikbewind, maar deed het 
ondertussen kritiekloos verslag van de uitvaart van de Saoedische koning, waarbij Willem-
Alexander zijn eer betoonde.6  

Van Noordwest-Afrika, via Turkije en het Midden-Oosten, het Arabisch Schiereiland, de 
Hoorn van Afrika, Centraal- en Zuid-Azië naar China en Indonesië, loopt een vrijwel 
ononderbroken band van staten die structureel mensenrechten schenden en iedere 
oppositie de mond snoeren, met een beroep op terrorismebestrijding. Veelal zijn het 
bondgenoten en handelspartners van het Westen.  

Het Westen als verre vijand: een korte geschiedenis 

Het idee dat het Westen medeverantwoordelijk is voor misstanden in de islamitische wereld 
is niet nieuw. De koloniale herschikking na de Eerste Wereldoorlog is daar deels debet aan, 



evenals de westerse steun voor Israël. Een meer fundamentele theorie ontstond na de 
oorlog in Afghanistan. De regimes in Noord-Afrika en het Midden-Oosten waren en zijn in 
het algemeen impopulair en incapabel. Politieke oppositie is er altijd scherp onderdrukt, 
maar met een vrijwel uitsluitend islamitische bevolking konden de machthebbers zich niet al 
te hard keren tegen religieuze leiders. Daarom werden religieuze uitingen, zo lang die niet té 
politiek werden, aanvankelijk ongemoeid gelaten. De religie keerde zich echter steeds 
sterker tegen de overheid en soms ook tegen de staat. Tegen de tijd dat de Sovjetunie 
Afghanistan binnenviel, in 1979, voelden veel Arabische regimes zich bedreigd door de 
binnenlandse islamitische tegenkrachten. Door zich luidkeels achter de broeders in 
Afghanistan te scharen, konden deze machthebbers hun vroomheid tonen. Door hun 
oppositie vervolgens naar de oorlog te laten vertrekken — of zelfs te sturen — losten ze veel 
binnenlandse problemen op.7 

Na afloop van de Russische bezetting, in 1989, zochten deze internationale strijders een 
nieuwe missie. Een deel ging terug naar huis, want hun prioriteit lag nog steeds bij de 
bestrijding van de staatsmacht in eigen land. Zo hebben de Algerijnse Afghanistanveteranen 
de Algerijnse burgeroorlog (vanaf 1991) tot een zeer bloedige gemaakt. Een ander deel van 
de strijders trachtte zich om te vormen tot een internationale vliegende brigade die overal 
waar moslims door ongelovigen werden onderdrukt, te hulp zou schieten. Deze strijders 
hebben zich gewelddadig gemanifesteerd in de oorlogen in Bosnië en Tsjetsjenië. Voor de 
derde groep lag de prioriteit bij de bestrijding van ‘afvallige’ regeringen in de islamitische 
wereld via een strijd van buitenaf. Zij streefden bovendien niet naar de macht in 
afzonderlijke landen, maar naar een kalifaat ingericht volgens de sharia — een samenleving 
van moslims, zonder door mensen gemaakte grenzen of door mensen gemaakte wetten. 
Dat dit niet zomaar lukte, kwam volgens hen omdat het Westen de zittende machthebbers 
in het zadel hield. 

Als je een huis wilt afbreken, moet je eerst de steigers die het overeind houden verwijderen. 
Zo ontstond de theorie van de ‘verre vijand’. Om de directe, nabije vijand te verslaan, 
moesten eerst de steigers van het Westen, de verre vijand, worden afgebroken. De eerdere 
overwinning in Afghanistan leidde tot een forse zelfoverschatting: de jihadi’s hadden één 
supermacht (de Sovjetunie) verslagen, dus dat zou hen met de overgebleven grootmacht 
(de Verenigde Staten) ook lukken. Daarvoor moest wel eerst écht en heldhaftig gevochten 
worden, dus de vijand moest naar de strijd worden gelokt.8  

Van ideologie naar misdaad 

De groep die Al-Qaida is gaan heten formuleerde een oorlogsverklaringen en de aanslagen 
van 11 september moesten de VS daadwerkelijk naar het slagveld krijgen. De VS is hier in 
Afghanistan (en later Irak) grif op ingegaan. Sindsdien heeft Al-Qaida weinig meer 
gepresteerd. Het is de vraag of het er nog toe in staat is, maar die vraag doet nauwelijks ter 
zake. Het idee dat het Westen als een vijand op eigen terrein bevochten kan worden is 
inmiddels een eigen leven gaan leiden. Of de achterliggende analyse nog scherp op het 
netvlies staat bij hedendaagse geweldplegers valt te betwijfelen. 

De lange lijst actuele en sluimerende conflicten, gekoppeld aan het krachtige idee van 
internationale islamitische onderdrukking en solidariteit, motiveert iedereen die dat wil om 
zich in een strijd te mengen. Maar belangrijk is vooral dat gewelddadige ideologieën en 



situaties gewelddadige personen aantrekken. Je wordt geen moordlustig individu omdat je 
in Syrië was: je gaat naar Syrië omdat je een moordlustig individu bént. Voor een enkeling 
zal een hoogverheven doel alle middelen heiligen, maar de meeste plegers van excessief 
geweld — onder Pol Pot, Mao, Pinochet, Stalin, Hitler of Abu al-Bagdadi — zijn verknocht 
aan het geweld zelf. Natuurlijk, de vrijheidsstrijder van de één is de terrorist van de ander. 
Maar wanneer je acties niets dan ellende voortbrengen of in geen verhouding staan met het 
kwaad dat je wilt bestrijden, ben je een misdadiger. Zelfs de mensen die uit een werkelijke, 
diep-doorleefde motivatie naar Syrië trekken of aanslagen plegen, laten zich door 
criminelen misbruiken. De burgeroorlog in Syrië is, net als veel andere oorlogen of 
bezettingen, niets anders dan een ordinaire machtsstrijd gericht op verrijking en 
eigenbelang.  

Er bestaan, zo blijkt zeker de laatste tijd weer, mensen die niet naar het heetst van de strijd 
vertrekken (of die al snel weer verlaten), maar er toch door worden gemotiveerd om zelf 
deel te nemen. Zij voltrekken hun geweldsdaden in de eigen omgeving. Hun acties lijken te 
passen in de ideologie van de verre vijand, maar staan er inmiddels los van. Zij plegen 
moorden omdat ze zich — al dan niet in hun rol van moslim — beledigd voelen of 
tekortgedaan, uit verdwazing of uit een hang naar geweld. Het lijkt daarbij niet uit te maken 
waar hun agressie zich op richt: een metro, een redactiekantoor, een joodse supermarkt, 
een passerende militair of rabbijn, een politiebureau, een school of een marktplein. Dit 
soort aanslagen vindt vooral plaats in de islamitische wereld zelf. Het doelwit is soms 
symbolisch, maar vaak volstrekt willekeurig. Aangezien deze daden lijken te passen in het 
narratief van de held die namens de ummah wraak neemt op afvallige vijanden — hoe 
fictief die ook moge zijn — worden ze verbijsterend vaak kritiekloos toegejuicht. Niet alleen 
westerse stemmen generaliseren, islamitische stemmen doen dat ook. 

Een einde aan de mythe 

Voor misdaad is geen centrale aansturing nodig. De massamoorden in de metro’s van 
Londen en Madrid waren eenvoudige, zelf-georganiseerde aanslagen van fellow travelers. 
Het is dan ook, ondanks de toespraak van Al-Ansi, vrij waarschijnlijk dat dit bij de 
moordpartij in Parijs niet anders was.9  

Het zijn de fellow travelers die ons de meeste angst aanjagen. Het is goed ons te realiseren 
dat hun band met organisaties in de islamitische wereld vaak op fantasie berust en 
hoogstens ideologisch is. Wanneer we denken in termen van mondiale organisaties, 
centrale aansturing of externe financiering, zoeken we naar de foute aanwijzingen en 
oplossingen. Gewelddadige ‘terroristische’ acties zijn misdrijven, net als andere moorden. 
Een moord uit ideologie hoort een maatschappij niet méér te beklemmen dan een 
lustmoord of een moord uit winstbejag. Het wordt pas terrorisme wanneer we zelf de angst 
de overhand laten krijgen. 

Iedere keer dat we de verwoestende burgeroorlog in Syrië koppelen aan puberale 
wansmaak op internet, slaan we de plank mis. Telkens wanneer we suggereren dat deze 
lieden méér zijn dan opscheppers, verwarden of criminelen, dragen we bij aan de mythe die 
ze trachten te scheppen, en versterken wij de steun die ze krijgen. 



Wanneer we denken dat financieringsstromen relevant zijn voor de dreiging, vergeten we 
dat een huurauto of een keukenmes genoeg is voor een aanslag; net als bij een niet-
ideologische moord. Hiermee kun je direct vaststellen dat er in onze maatschappij vrijwel 
niemand is die echt een aanslag wil plegen. Het is zó simpel en het gebeurt gelukkig zó 
zelden — alle ‘bedreigingen’ ten spijt. Wanneer we denken dat iedere uiting op sociale 
media een reële dreiging is die in de kiem gesmoord moet worden, tasten we onze eigen 
samenleving aan.  

Vrijheid van meningsuiting is niet voorbehouden aan de meerderheid of aan mensen met 
een goede smaak. Wanneer er werkelijk een misdrijf wordt gepleegd zijn het OM, de politie 
en de rechter aan zet — niet een paniekerig publiek of angstige politici. Hopelijk zijn de 
gematigde journalistieke commentaren na ‘Parijs’ een eerste stap in die pragmatische 
richting.  

Anita Blom is politicoloog. Zij schreef dit artikel op persoonlijke titel.  

1. Ook bekend als Al-Qaida op het Arabisch Schiereiland (AQAS) of (Engels) AQAP 
2. Lees de heldere column van Charles Groenhuijsen in De Volkskrant van 16 januari 

(“Angst voor terrorisme; is dat niet ook de schuld van de journalist?”), maar hij is lang 
niet de enige. Er worden zelfs grappen over gemaakt. 

3. Op de site van Al Jazeera staat een deel van de gefilmde claim, uitgesproken door Nasr 
al-Ansi. De voice over vertelt ons dat de naam El-Ansi niet bekend is maar dat de man 
‘appears to be one of the most senior leaders of al Qaeda’. De manier waarop hier een 
gebrek aan feiten wordt ingevuld met aannames is illustratief voor de berichtgeving op 
dit terrein en voor de behoefte aan een herkenbare organisatiestructuur bij de vijand. 

4. 360 magazine nr. 68; 4-18 december 2014. 
5. De Volkskrant, 24 januari 2014. 
6. NOS-journaal, 27 januari 2015. 
7. De meeste internationale strijders gingen overigens niet naar Afghanistan, maar bleven 

aan de andere kant van de Afghaans-Pakistaanse grens — in bases in Noord-Waziristan. 
Pakistan werd voor deze opvang gefinancierd door Saoedi-Arabië en de CIA. Zowel Al 
Qaida als de taliban heeft veel aan deze situatie te danken. Lees voor een uitstekende 
historische analyse Jason Burke: Al Qaeda; Penguin, Londen 2003. 

8. Dat deze jihadisten de Sovjetunie hebben verslagen is een fictie. De strijd is gewonnen 
door de Afghaanse mujaheddin, geholpen door de malaise in de USSR zelf. De jihadisten 
hebben nauwelijks gevochten in Afghanistan, maar de mythe is sterk. 

9. ‘Eenvoudig’  wil zeggen dat er niet veel geld of organisatie voor nodig was. Dat maakt de 
gevolgen niet minder vreselijk. De initiator van de aanslag op de metro in Londen, 
Sidiqui ali-Khan, is overigens wél op bezoek geweest in Pakistan en is achteraf door Al-
Zawahiri bejubeld in een video. Maar dat maakt de aanslag nog geen Al-Qaida-actie. 

 


