
e aanval op het Bataclan the-
ater geeft hiervoor enkele aan-
wijzingen. Door gebrek aan 
gesofistikeerde informatie-

systemen, bouwen terroristen een sociaal 
netwerk uit die alle informatie over doel-
witten groepeert en deze gebruikt wan-
neer een terroristische cel klaar is om toe 
te slaan. Een parallel kan getrokken wor-
den met computers. Overheidsinstanties 
bezitten supercomputers. Maar bijna 
hetzelfde resultaat kan bekomen worden 
door een groot aantal kleine compu-
ters aan elkaar te koppelen. Indien deze 
theorie klopt, betekent dit tevens dat 
verschillende terroristische groeperin-
gen, ten minste op inlichtingenvlak, met 
elkaar samenwerken.
De vraag is dus hoe het Bataclan op hun 
terroristenlijst kwam. Een onderzoek van 
de Jewish Chronicle zet de feiten op een 
rij. In 2008, acht jaar voor de aanslag, 
hebben 10 mannen het veiligheidsper-
soneel van het Bataclan benaderd. Ze 
hebben hun gezichten verborgen ge-
houden onder keffiyehs, dat uitgegroeid 
is tot symbool van Palestijns nationa-
lisme. Aan de wachters hebben ze ver-
klaart “dit is iets dat wij niet langer gaan 
aanvaarden. Jullie zullen boeten voor de 
gevolgen van jullie acties”. 
Voor de wachters was het duidelijk dat 
ze refereerden naar de toenmalige Joodse 
eigenaar en zijn pro-Israëlische hou-
ding. Twee jaar later, werd aan anti-ter-
reurbestrijders gezegd dat er een moge-
lijke aanslag kan komen op het Bataclan 
vanuit de terroristische organisatie Jais 
Islam, de Gaza afdeling van Al Qaeda. 

was van het Bataclan- maar indien men 
wil doden, tellen details minder mee. 
De doeltreffendheid en samenwerking 
van internationale inlichtingendiensten 
kan op heel wat kritiek rekenen. Inge-
geven door nationalistische belangen 
verloopt de samenwerking moeilijk. Zo 
ook gaven de Russen de namen door 
van de Tsjetsjeense terroristen die een 
bom plaatsten tijdens de marathon in 
Boston. Maar niemand keek naar de 
waarschuwing. 
Voor onze veiligheid kunnen wij enkel 
hopen dat de tragische gebeurtenissen 
in Frankrijk een internationale samen-
werking tegen alle terroristen zal teweeg-
brengen. Sergei Lavrov, de minister van 
Buitenlandse Zaken van Rusland, 
verklaarde dat “diegenen die spreken 
als een terrorist, lopen als een terrorist 
en zich alzo gedragen, terroristen zijn”. 
Maar woorden komen niet altijd over-
een met daden. Rusland werkt samen 
met Hezbollah, omdat deze hen helpt 
in Syrië; eigenlijk op dezelfde manier 
als de VS met de Taliban in Afghani-
stan in de jaren ’80. Europa steunt het 
Palestijns terrorisme door hun te belonen 
over hun messenaanvallen in Israël door 
het labelen van Israëlische producten. 
Niemand wil toegeven dat geen en-
kele steun of logica geen enkel land zal 
beschermen daar chaos en dood hun 
levenswijze is.

Het theater was tot september eigen-
dom van de Franse Jood Joel Laloux en 
hij kreeg een groot aantal doodsdreigin-
gen over de jaren heen. In oktober heb-
ben 500 “Christenen voor Israël” er een 
vergadering gehouden. Tussen 2006 en 
2009, werd er de jaarlijkse gala gehouden 
van de Frans-Joodse weldadigheidsor-
ganisatie Migdal. In 2011, heeft Le Fi-
garo gepubliceerd dat Farouk Ben Ab-
bas, die in Egypte aangehouden werd 
voor een aanslag op Franse studenten 
in Caïro, heeft toegegeven dat hij een 
aanval plande op het Bataclan. De Ea-
gles of Death Metal wiens concert werd 
onderbroken door terroristisch geweld, 
speelden nog recentelijk in Israël. Wat 
kan men uit al deze feiten leren? Eerst 
en vooral dat doelwitten lang op voor-
hand en meerdere keren in de “terroris-
tische databank van doelwitten” komen. 
Een tweede opmerking is dat de opvol-
ging van indicaties door de politie en 
Europese inlichtingendiensten, op zijn 
zachts uitgedrukt, te wensen over laat. 
Het feit dat er zoveel aanwijzingen wa-
ren voor een mogelijke aanslag en geen 
maatregelen of bewaking werd voorzien, 
is hallucinant. De terroristen gebruiken 
een simpele methode: al het opzoek-
werk door verscheidene terroristische 
groeperingen en sympathisanten wordt 
gebundeld en gebruikt. Het is rudimen-
tair -gezien er al een andere eigenaar 

Het lukt de Europese inlichtingen-
diensten maar matig om informatie te 
verzamelen en potentiële terroristen op 
te volgen. Maar niemand stelt zich de 
vraag hoe de terroristen zelf voldoende 
inlichtingen verzamelen over mogelijke 
doelwitten en dan grote gecoördineerde 

aanvallen uitvoeren.
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Hoe terroristen een netwerk 
van inlichtingendiensten uitbouwen
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