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Voorwoord 
Mijn woon-, werk- en slaapkamer is veranderd in een jungle van papieren en boeken. Mokken 

en bekers wachten al veel te lang op een afwasbeurt. En vrijwel de enige plek waar stoffigheid 

geen kans heeft gekregen, is een kleine, intensief gebruikte bureautafel. Maar dat de 

inspanningen voor deze masterscriptie de moeite waard waren, daarover bestaat bij mij geen 

enkele twijfel. In een korte tijd heb ik veel kennis op kunnen doen over Al Qaeda en het 

wereldwijde jihadisme; fenomenen die momenteel hoog, zo niet bovenaan, de internationale 

agenda staan. Daarbij dwong het onderwerp me ertoe mijn horizon te verbreden en binnen 

uiteenlopende disciplines literatuur- en bronnenonderzoek te verrichten. En niet in de laatste 

plaats, vormt dit werkstuk de afronding van mijn masteropleiding Internationale Betrekkingen 

in Historisch Perspectief aan de Universiteit Utrecht. 

 Door de tamelijk solistische aard van het werk, kwam ik er niet of nauwelijks aan toe 

de mensen die mij op verschillende manieren steunden de waardering te geven die zij 

verdienen. Gelukkig kan ik dat bij deze alsnog doen. Ik dank mijn begeleider, prof. dr. Bob de 

Graaff, voor de gelegenheid én de ruimte die hij me bood voor dit onderzoek. Zijn 

constructieve kritiek hielp mij vooral in de beginfase van het onderzoek meer balans te vinden 

tussen theorie en empirie. En dankzij zijn waarderende commentaar en behulpzame suggesties 

in een later stadium, bleef ik gemotiveerd op momenten van lichte vertwijfeling. Drs. Christ 

Klep dank ik voor zijn werk als medebeoordelaar. Verder ben ik Roy Lindelauf, onderzoeker 

bij de Nederlandse Defensie Academie, erkentelijk omdat hij bereid was zijn verhelderende 

inzichten over wiskundige benaderingen van irreguliere oorlogsvoering met me te delen.  

 Mijn vrienden verdienen hier een vermelding omdat zij me af en toe weg konden 

rukken van mijn werkzaamheden en me -vaak juist wanneer dat nodig was- bestookten met de 

broodnodige relativerende opmerkingen. Mijn huisgenoten stonden keer op keer garant voor 

afleiding en humor als ik even een rondje door het huis liep om mijn gedachten te 

herschikken. Wie vooral veel voor me betekend hebben, zijn mijn zus en mijn ouders. Zij 

hebben mijn studie mogelijk gemaakt en vormden ook in roerige tijden een stabiele en 

vertrouwde factor. Mijn vriendin, Agnes, wil ik hier in het bijzonder noemen. Zij heeft mijn 

werkzaamheden aan deze scriptie van begin tot eind gevolgd en veel begrip getoond voor 

mijn stemmingswisselingen en mijn tijdgebrek. Zij stond hoe dan ook steeds voor me klaar. 

 

Anne Sonnenschein       Utrecht, juli 2007 
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Inleiding 
Sinds de terroristische aanslagen van 11 september 2001 vormt Al Qaeda een van de 

belangrijkste prioriteiten van westerse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Osama bin Laden 

en zijn jihadistische geestverwanten stonden weliswaar al langer in de belangstelling van 

contraterrorisme-autoriteiten, maar de aanvallen op het WTC en het Pentagon toonden aan dat 

Al Qaeda catastrofaal terrorisme wilde en vooral kón uitvoeren op westers grondgebied. De 

operationele en tactische vindingrijkheid waarmee de negentien kapers en hun medeplichtigen 

te werk waren gegaan, gaf voeding aan uiteenlopende opvattingen over de aard van deze 

beweging. Met name in de Verenigde Staten was de populaire perceptie van een machtige, 

wereldwijde en gedisciplineerde organisatie tijdelijk wijdverbreid.1 Sceptici wezen dit beeld 

af als ongenuanceerd en overdreven. Maar binnen deze relativistische stroming deden velen 

weer te weinig recht aan de mondiale significantie van Al Qaeda; door haar bestaan te 

ontkennen of haar enkel te beschouwen als een onsamenhangende groep van ideologisch 

gelijkgezinde jihadisten.2 

 Nu, bijna zes jaar later, is Al Qaeda voor het grote publiek nog steeds een schimmig 

fenomeen. Onderwijl hebben wetenschappers en inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

vermoedelijk een veel beter beeld van haar structuur, samenhang en omvang. Toch is het 

maar zeer de vraag of onder terrorismebestrijders consensus bestaat over een theoretisch 

kader waarbinnen Al Qaeda begrepen en geanalyseerd kan worden. Een dergelijk model zou 

een uitgangspunt kunnen zijn voor een internationaal gecoördineerd optreden tegen het 

netwerk van Al Qaeda en de met haar geaffilieerde groepen. Immers, wie dit netwerk kan 

vatten in één enkel model, is beter in staat zowel haar sterke kanten als haar zwakheden te 

benoemen en vervolgens uit te buiten met behulp van een ondubbelzinnige strategie. Dat deze 

strategie momenteel te weinig vruchten afwerpt of niet eens bestaat, maken de verschillende 

aan Al Qaeda gerelateerde aanslagen van de afgelopen jaren wel duidelijk.3 

 Het is een ironisch gegeven dat de strijd tegen het terrorisme het niet makkelijker heeft 

gemaakt een model te formuleren dat haar validiteit, onafhankelijk van de evolutionaire 

wispelturigheid van Al Qaeda, blijft behouden. Het netwerk, zo lijkt het althans, is onder 

grote externe druk voortdurend aan veranderingen onderhevig. Vóór het Amerikaanse 

militaire offensief in Afghanistan kenmerkte in ieder geval de kerngroep rondom Osama bin 

Laden en Ayman al-Zawahiri zich door een hoge graad van organisatie en bureaucratie; met 

                                                 
1 K.A. McLoud en Dolnik, A., ‘Debunk the myth of Al Qaeda’, The Christian Science Monitor (23 mei 2002). 
2 P.L. Bergen, The Osama bin Laden I know (Free Press, New York, 2006) 75. 
3 C. Whitlock, ‘Al Qaeda leaders seen in control’, The Washington Post (24 juli 2005). 
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relatief statische bases en trainingskampen voor rekruten. Maar inmiddels is Al Qaeda dit 

fundament kwijtgeraakt door het aanhoudende offensief tegen haar mensen, financiën en 

materiële middelen. Dat haar relatiestelsel toch in meer of mindere mate een samenhangend 

en functionerend geheel is gebleven, blijkt onder meer uit correspondentie tussen al-Zawahiri 

en de voormalige leider van Al Qaeda in Tweestromenland, Abu Musab al-Zarqawi.4 En 

hoewel een aantal terroristische aanslagen in de afgelopen jaren waarschijnlijk louter 

geïnspireerd zijn door Bin Laden, constateren inlichtingenfunctionarissen in veel andere 

gevallen verbanden die te herleiden zijn naar het netwerk van Al Qaeda.5 

Kortom, er zijn tekenen dat Al Qaeda méér is dan enkel een ideologie waaraan 

onsamenhangende jihadistische groepen inspiratie ontlenen om aanvallen uit te voeren op 

Amerikaanse en Europese doelen of op door het Westen gesteunde regimes. Voor een 

legitieme vergelijking met een strak gecontroleerde militaire of andersoortige organisatie, is 

desondanks geen enkel argument voorhanden. Terrorismedeskundigen pleiten tegenwoordig 

vaker voor het idee van een ‘netwerk van netwerken’, waarbinnen weliswaar sprake is van 

ruwe ideologische overeenstemming, maar geen centrale en formele chain of command 

bestaat.6 Dit beeld van Al Qaeda benadert de werkelijkheid waarschijnlijk beter, maar biedt 

terrorismebestrijders nog onvoldoende houvast. Om bijvoorbeeld sleutelfiguren te kunnen 

onderscheiden van minder belangrijke spelers en een netwerk effectief te kunnen 

neutraliseren, is kennis van hun onderlinge samenhang en de netwerkstructuur een vereiste. 

Een Al Qaeda netwerk waarvan de relatiepatronen niet door een centrale architect zijn 

georganiseerd, kan in essentie worden beschouwd als een complex sociaal netwerk van 

jihadisten. Maar in tegenstelling tot wat netwerktheoretici jarenlang hebben verondersteld, 

suggereren recente ontwikkelingen binnen het vakgebied van de sociale netwerkanalyse dat 

veel complexe relatiestelsels allesbehalve willekeurig zijn gestructureerd. In 1999 

concludeerde de wiskundige Albert-Lázló Barabási dat netwerken slechts voorkomen in twee 

hoedanigheden: willekeurig en schaalvrij. Actoren in een netwerk uit de eerste categorie 

onderhouden allen ongeveer evenveel connecties. Niettemin hebben willekeurige netwerken 

als zwakke eigenschap dat zij instorten of fragmenteren zodra slechts enkele actoren niet meer 

functioneren. Dit is zeker geen kenmerk dat we zes jaar war on terror aan het netwerk van Al 

Qaeda kunnen toeschrijven. Veelbelovender is in deze context het model van het schaalvrije 

                                                 
4 Brief Ayman al-Zawahiri aan Abu Musab al-Zarqawi (9 juli 2005), website Director of National Intelligence. 
http://dni.gov/press_releases/20051011_release.htm. 
5 Whitlock, ‘Al Qaeda leaders seen in control’. 
6 E. Bakker en Boer, L., ‘Al Qaeda: vijf jaar na 9/11. Vulkaan of veenbrand?’, Internationale Spectator 60 (2006) 
419-425, aldaar 420. 
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netwerk. In dit type netwerk bezitten veruit de meeste actoren relatief weinig connecties, 

terwijl enkele sporadische actoren juist buitengewoon goed zijn verbonden: de zogeheten 

hubs. Schaalvrije netwerken zijn extreem robuust. En aan hun ruwweg ontstaan liggen 

volgens Barabási enkele simpele zelforganiserende principes ten grondslag.  
 

 
Figuur 1: Een vereenvoudigde weergave van zowel een willekeurig netwerk (links) als van een 

schaalvrij netwerk (rechts). In schaalvrije netwerken is een elite van hubs zeer dominant. 

Bron: Carlos Castillo. 

 

De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat complexe netwerken met -op zijn minst- 

schaalvrije karakteristieken in de maatschappij eerder regel dan uitzondering zijn.7 Toegepast 

op Al Qaeda, biedt het model opmerkelijke verklaringen voor zowel de sterke als de zwakke 

eigenschappen van haar netwerk. Bovendien impliceert het bijbehorende theoretische kader 

dat in een schaalvrij terroristische relatiestelsel, ondanks de afwezigheid van een bewust 

georganiseerde commandostructuur, wel degelijk sprake kan zijn van een betekenisvolle 

informele machtsverdeling. Daarbij concentreert de meeste invloed zich in de meest 

connectieve hubs. Het schaalvrije model laat met andere woorden de mogelijkheid open dat 

een invloedrijke component het Al Qaeda netwerk in een bepaalde mate aanstuurt. Hoewel we 

in het algemeen hoofdzakelijk zullen nagaan of we Al Qaeda inderdaad in dit model kunnen 

en mogen begrijpen, integreren we dit uitdagende aspect in een lichtelijk provocerende 

stelling die het uitgangspunt vormt voor dit onderzoek:  

 

Al Qaeda moet niet worden beschouwd als een traditionele hiërarchische organisatie, 

maar als een robuust en complex schaalvrij netwerk met een invloedrijke component 

die het geheel ideologische, strategische, operationele en tactische richting verschaft. 

                                                 
7 R. Matthew en Shambaugh, G., ‘The limits of terrorism: a network perspective’, International Studies Review 7 
(2005) 617-627, aldaar 618. 
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Vanzelfsprekend is het schier onmogelijk het Al Qaeda netwerk volledig in kaart te brengen. 

Wel kan een onderzoeker zich aan de hand van gedocumenteerde verhoren van 

terrorismeverdachten, interviews met betrokkenen, onderzoeksrapporten en andere publicaties 

tot op bepaalde hoogte een beeld vormen van relaties, taken en rollen binnen het netwerk. Met 

behulp van dergelijke informatie is een toetsing van de probleemstelling mogelijk. 

 Deze specifieke netwerkbenadering van Al Qaeda werpt een aantal voor de hand 

liggende deelvragen op. Passen de geanalyseerde interacties binnen het theoretische kader van 

een schaalvrij netwerk? Zijn andere organisatie- of netwerkmodellen beter op Al Qaeda van 

toepassing of juist niet? Een andere deelvraag richt zich op de relevantie van bekende 

terroristische kopstukken voor het functioneren van Al Qaeda. Is de invloed van bijvoorbeeld 

Osama bin Laden binnen het veronderstelde netwerkmodel dusdanig dat zijn neutralisatie 

gevolgen heeft voor de samenhang en het functioneren van het netwerk? Biedt dit model 

terrorismebestrijders realistische handvatten, en zo ja, welke? Wat zeggen onze bevindingen 

over de aard van de dreiging die Al Qaeda vormt? 

Het hoofdbetoog voert de lezer allereerst door het theoretische kader van het 

onderzoek. Dit eerste hoofdstuk beschrijft het complexe sociale netwerk van Al Qaeda en 

geeft een netwerktheoretische onderbouwing van de stelling. In het tweede hoofdstuk volgt 

een historische beschouwing van de ontwikkeling van Al Qaeda tot haar huidige gedaante. 

Hierin worden empirische gegevens over de terroristische beweging, waar mogelijk, geplaatst 

in de context van het generatieve mechanisme van het schaalvrije netwerkmodel. Een 

analytisch hoofdstuk, ten derde, illustreert een aantal concrete taken, rollen en interacties van 

individuele actoren en clusters binnen het veronderstelde Al Qaeda netwerk. In het vierde 

hoofdstuk komen de voornaamste lessen aan de orde die terrorismebestrijders mogelijk 

kunnen trekken uit de onderzoeksresultaten. 
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Hoofdstuk 1: 
Al Qaeda in revisie 

Het is controversieel en klinkt bijna iets té simplistisch. Net als postzegelverzamelaars en 

voetballiefhebbers, bevinden jihadistische terroristen zich in gemeenschappen die door 

alledaagse sociale mechanismen tot stand komen. Niet een hoge graad van organisatie, maar 

vriendschap, loyaliteit, groepsgevoel en een gezamenlijke visie op de maatschappij zorgen 

voor samenhang in dergelijke netwerken. Toch biedt deze benadering volgens voormalig 

CIA-medewerker en terrorismeonderzoeker Marc Sageman de meest plausibele verklaring 

voor de proliferatie van de wereldwijde jihadistische beweging. Tijdens een diepgravend 

onderzoek analyseerde hij de biografieën van ruim vierhonderd islamitische militanten. Dit 

leidde hem tot een belangrijke conclusie: jihadisten vormen in essentie niets anders dan een 

wereldwijd sociaal netwerk. Categorisch maakt hij daarbinnen onderscheid tussen vier 

soorten netwerken van mondiaal georiënteerde jihadisten: Al Qaeda, een aantal aan Al Qaeda 

gelieerde groeperingen, meer informele autonome groepen zoals de Hofstad Groep en, ten 

slotte, individualisten en hun helpers.8 In dit onderzoek richten we ons uitsluitend op het 

netwerk waarbinnen de eerste twee categorieën in gezamenlijk verband opereren. 

 

Een sociaal netwerk van jihadisten 

Enkele weken na de aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon, verweet 

hoogleraar Edward Saïd de daders en hun geestverwanten ‘suïcidale onwetendheid’.9 

Dergelijke opvattingen over de achtergronden en drijfveren van terroristen zijn populair. 

Sageman, daarentegen, wijst traditionele verklaringen zoals onkunde, wanhoop, armoede, 

gezinsproblemen en religieuze hersenspoeling op scholen resoluut van de hand. In wat de 

onderzoeker bestempelt als de ‘mondiale salafistische jihad’, spelen dit soort verklaringen een 

ondergeschikte rol. Integendeel, het gros van de jihadisten komt juist uit religieuze, warme en 

stabiele gezinnen in de sociaal-economische middenklasse en genoot ooit in seculier verband 

van een opleiding in het hoger onderwijs. Ook van losbandig gedrag vanwege een gebrek aan 

maatschappelijke verantwoordelijkheden is doorgaans geen sprake. De meeste jihadisten zijn 

gehuwd en als afgestudeerde professionals allerminst kansloos op de arbeidsmarkt. 

Jeugdtrauma’s, mentale storingen en criminele achtergronden zijn eveneens zo goed als 

                                                 
8 M. Sageman, referaat tijdens het Unrestricted Warfare Symposium van de Johns Hopkins University in 
Baltimore op 14 maart 2005.  
http://www.jhuapl.edu/urw_symposium/pages/Presentations/2006/12Sageman.pdf. 
9 E. Saïd, ‘Suicidal ignorance’, Al-Ahram Weekly, afl 560 (november 2001). 
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afwezig in de groep die Sageman onderzocht10 Zijn waarnemingen staan in scherp contrast 

met het klassieke beeld van terroristische bewegingen, waarin een grote groep deelnemers uit 

de marges van de samenleving gehoorzaamt aan een elite van goed opgeleide en welvarende 

individuen11 

 Wat is dan wel een aannemelijk mobilisatieproces? Diverse onderzoekers concluderen 

dat jihadistische bewegingen zoals Al Qaeda vooral rekruteren uit vertrouwde bloedverwante 

en sociale netwerken.12 Sageman bevestigt dit beeld. Zeventig procent van de door hem 

onderzochte personen onderhield al vóórdat zij zich ideologisch loyaal verklaarde aan het 

jihadisme vriendschappen of andersoortige relaties met militanten. In vijftien procent van de 

gevallen ontstond deze affiniteit vanuit een bloedband.13 Het typische draaiboek van het 

sociale mechanisme dat jonge mensen de jihadistische wereld indrijft, beschrijft de 

ontwikkeling van een eenzame en emotioneel vervreemde jongeman die het 

(over)beschermde gezinsleven zat is. In sterk gelovige gemeenschappen, bijvoorbeeld in 

moskeeën, vindt hij steun en maakt hij contacten met geestverwanten. Tijdens een periode 

van intense sociale dynamiek toont hij zich vatbaar voor salafistische denkbeelden (het begrip 

salafisme komt in de volgende paragraaf nader aan de orde); zijn isolatie van zijn familie en 

vroegere jeugdvrienden is dan nagenoeg compleet. Een -toevallige of vertrouwde- relatie trekt 

hem uiteindelijk een militant netwerk binnen. 14 

 De zojuist genoemde persoonskenmerken en de typische socialisatieprocessen die 

leiden tot deelname aan de gewelddadige anti-westerse jihad, zijn evenzeer -en wellicht zelfs 

in extremere mate- van toepassing op de leden van Al Qaeda. Haar veelal Arabische leden 

hebben veel met elkaar gemeen. Ook zij zijn merendeels afkomstig uit welgestelde en hechte 

gezinnen. Hun geestelijke en sociale behoeften kwamen tekort in een periode van 

maatschappelijke secularisatie en imitatie van de individualistische westerse samenleving. 

Een hartstochtelijk participatie in een gemeenschap van gelovigen bood velen van hen een 

spirituele uitweg, maar alleen door deze te verdedigen konden zij zichzelf als waardige leden 

beschouwen. Dit streven naar volwaardigheid vereiste een ultieme confrontatie met hun 

doodsangsten in een strijd tegen de vijanden van de islam. Veel van de huidige Al Qaeda 

leden vochten daarom in de jaren tachtig als zelfverklaarde moedjahedien (heilige strijders) 
                                                 
10 M. Sageman, Understanding terror networks (University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2004) 73-91. 
11 N.J. Smelser en Mitchell F. ed., Terrorism; perspectives from the behavioural and social sciences (The 
National Academies Press, Washington, 2001) 31. 
12 R. Gunaratna, Inside Al Qaeda: global network of terror (Berkley Publishing Group, New York, 2003) xxix. 
13 Sageman, Understanding terror networks, 112. 
14 M. Sageman, verklaring tijdens de derde publieke hoorzitting van de National Commission on Terrorist 
Attacks Upon the United States, 9 juli 2003. 
http://govinfo.library.unt.edu/911/hearings/hearing3/witness_sageman.htm. 
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tegen de Sovjet-Unie in Afghanistan. Hun zware beproevingen en hun intensieve onderlinge 

spirituele en emotionele contacten, creëerden een krachtig groepsgevoel. In Afghanistan 

raakten deze jihadisten vertrouwd met hun jihadistische sociale omgeving en vervreemdden 

qua denkbeelden en ervaringen nog verder van hun familie en hun oude vrienden. Niet voor 

niets was een voortzetting van de jihad - ook ná de terugtrekking van de Sovjet-Unie in 1989- 

een aangenaam vooruitzicht voor de Al Qaeda leden in spe. Radicale opvattingen over de aard 

van de defensieve jihad van enkele appellerende moedjahedien en andere militanten, vielen 

bij deze selecte groep in de smaak. 

 Al Qaeda is in dit licht bezien primair een sociale configuratie van lotgenoten, 

geloofsbroeders en ideologisch verwante personen. En dat geldt evenzeer voor haar bredere 

netwerkmatige samenhang met gelieerde en geassocieerde bewegingen, waarin bijvoorbeeld 

ook vertrouwde contacten uit de Russisch-Afghaanse oorlog actief zijn. De collectieve 

identiteit en betekenis die haar jihadisten hierdoor ervaren, bestaat dus mede dankzij de 

aanwezigheid van hechte sociale of familiebanden binnen haar gelederen.15 Dergelijke relaties 

waarborgen de onderlinge samenhang van Al Qaeda en haar zustergroeperingen. Dit gegeven 

bepaalt het karakter van het netwerk tot op de dag van vandaag.  

De sociale benadering verklaart waarom jihadisten hoogstzelden op eigen houtje 

opereren. Ook psychologen en sociologen onderschrijven de extreme uitwerking die 

groepsprocessen kunnen hebben op individuele actoren. Vaak gaat het om mensen die op 

zoek zijn naar een in hun ogen gepaste en gewichtige rol in de samenleving. Waar zij zich in 

veel sociale verbanden niet thuis voelen, bieden fundamentalistische of terroristische 

gemeenschappen hun een gevoel van potentie, zelfbelang en sociale status. Deze -weliswaar 

negatieve- maatschappelijke rol, is voor velen eveneens aantrekkelijk omdat het een aandeel 

biedt in een ‘groots en nobel’ collectief streven. De psychologische krachten die gepaard gaan 

met groepsprocessen, kunnen uiteindelijk zelfs leiden tot een morele rechtvaardiging van 

terroristische tactieken om dit doel te bereiken.16 

 

Al Qaeda: wie wel en wie niet? 

Sociale netwerken zijn complex van aard, gelaagd en vertonen onderlinge overlap en 

interactie. Een netwerk van bierdrinkende studenten bijvoorbeeld, kan ook gezien worden als 

component van een breder gedefinieerd netwerk -het uitgaanspubliek- waarin deze studenten 

                                                 
15 Sageman, Understanding terror networks, 135. 
16 The sociology and psychology of terrorism: who becomes a terrorist and why? Federal Research Division, 
Library of Congress (Washington, 1999) 29. 
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ook sociale banden hebben met werkende rosédrinkers. Een vraag die zich daarom al snel 

opdringt is: waar lopen de grenzen van een specifiek sociaal netwerk? Welke categorieën van 

relaties tussen individuen moeten we met andere woorden als relevant beschouwen voor de 

samenstelling en het functioneren van het netwerk? Dat moeten we ons in dit onderzoek ook 

afvragen met betrekking tot Al Qaeda en de aan haar gerelateerde groeperingen. Relaties, als 

banden of connecties van verschillende aard tussen individuen, zijn een vitaal onderdeel van 

netwerktheorieën.17 Willen we Al Qaeda als netwerk bestuderen, dan moeten we de ter zake 

doende relaties identificeren en het netwerk daarmee afbakenen. 

Helaas gaat dit nog niet zo makkelijk. Intuïtief denken we, in het kader van een 

geheimzinnig netwerk dat illegale activiteiten uitvoert, aan een gesloten en scherp begrensde 

gemeenschap. In deze opvatting zit zeker een kern van waarheid. Leden van mondiaal 

georiënteerde jihadistische gemeenschappen, zoals Al Qaeda, onderhouden kwalitatief 

zwakke banden met personen binnen andere netwerken. Hierdoor isoleren zij zich aanzienlijk 

van de buitenwereld.18 Desondanks is en blijft Al Qaeda een multinationaal netwerk dat 

inherent aan haar sociale karakter op verschillende manieren integreert in de grotere 

maatschappij. Sommige individuen opereren dus in grijs gebied. Wat te denken van de 

Pathaanse bewoners van het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan die leden van Al 

Qaeda schuilplaatsen aanbieden, omdat een tribale erecode (pashtunwali) dat vereist?19 En 

hoe scheiden we het netwerk van Al Qaeda en de met haar geaffilieerde groepen van het 

netwerk van de Taliban, terwijl beide in Afghanistan waarschijnlijk een gelegenheidscoalitie 

vormen?20 Kortom, in het algemeen is het ingewikkeld of eenvoudigweg onmogelijk de 

grenzen van een onderzoekspopulatie effectief en strikt af te bakenen. Een definitie waarin 

een aantal kenmerkende of mogelijke relaties tussen de actoren in het netwerk zijn verenigd, 

is altijd arbitrair en voor interpretatie vatbaar.21 Toch moeten we, om Al Qaeda in de rest van 

dit onderzoek als netwerk te kunnen bestuderen, een poging wagen. 

Een accurate omschrijving van het netwerk van Al Qaeda en co. behelst, ten eerste, 

een netwerkbreed gedragen ideologie en globale harmonie op het gebied van de daaraan 

gerelateerde religieus-spirituele principes. Al Qaeda is immers een beweging van 

geestverwanten met een bestaansreden; een doel. Gedeelde ideologische beginselen zijn een 

belangrijk fundament van dit gezamenlijke streven, én van de collectieve identiteit die actoren 
                                                 
17 S. Wasserman en Faust, K., Social network analysis: methods and applications (Cambridge University Press, 
Cambridge, 1994) 4. 
18 Sageman, Understanding Terror Networks, 120. 
19 A. Gizabi, ‘Bajaur: tribe and custom continue to protect Al Qaeda’, Terrorism Focus afl. 2 (2006) 2-3. 
20 S. Baldauf, ‘Al Qaeda massing for new fight’, The Christian Science Monitor (9 augustus 2002). 
21 Wasserman, Social network analysis; methods and applications, 31. 
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in haar netwerk ervaren. Deze eensgezindheid komt, zoals eerder aangestipt, tot stand dankzij 

groepsprocessen en het gemeenschappelijke gevoel deel uit te maken van een groter en 

belangrijker geheel. In abstracto is de ideologie die het Al Qaeda netwerk definieert en 

samenhang verschaft, samen te vatten als salafistisch, jihadistisch en mondiaal. Vanuit een 

salafistische wereldbeeld ontlenen haar actoren inspiratie aan een puriteinse interpretatie van 

de islam. Zij streven daarbij naar de wederopstanding van een perfecte islamitische 

samenleving; een gemeenschap van geestelijken (de ummah), geregeerd door de wetten van 

god.22 Als jihadisten proberen zij dit doel voornamelijk te bereiken middels een offensieve en 

gewelddadige strijd tegen alle personen en entiteiten die hen daarbij in de weg staan (de 

ongelovigen, ofwel kuffar). Het criterium dat actoren binnen het Al Qaeda netwerk in dit 

onderzoek onderscheidt van andere salafistische jihadisten, is het feit dat zij hun strijd (ook) 

daadwerkelijk richten tegen het Westen, ofwel de ‘verre vijand’.23  

 De uiteenzetting van het onderzoek van Sageman, heeft reeds duidelijk gemaakt dat 

netwerkleden van Al Qaeda ten derde, naast een ideologie, ook wat betreft hun persoonlijke 

achtergronden veel gemeen hebben. Zij delen -met andere woorden- elementen van wat we 

vanaf nu een kenmerkende verhaalstructuur zullen noemen. De verhaalstructuur van de 

modale Al Qaeda jihadist, herbergt patronen in de individuele levensontwikkeling, 

maatschappelijke grieven, motivaties, ervaringen, symbolen en idolen waarin de meeste leden 

van haar netwerk zich (deels) kunnen herkennen. Het gros heeft immers tijdens een 

radicaliseringproces een reeks vergelijkbare gedaanteveranderingen ondergaan. Van 

egoïstische zorgen naar gemeenschapszin; van een materialistisch naar een spiritueel bestaan; 

van passiviteit naar actieve betrokkenheid; en van het najagen van werelds rendement naar 

hoop op een beloning in het hiernamaals.24 Voorts delen actoren in het Al Qaeda netwerk 

vaak overeenkomstige ervaringen of daadwerkelijke gevechtshandelingen in jihadistische 

arena’s zoals Afghanistan, Bosnië, Tsjetsjenië en -tegenwoordig ook- Irak.25 Andere 

veelvoorkomende bronnen van verwantschap zijn trainingsessies in kampen van Al Qaeda en 

aan haar geaffilieerde groeperingen, maar ook ontmoetingen met haar inspirerende en 

fameuze leiders. De verhaalstructuren van alle actoren in het wereldwijde Al Qaeda netwerk 

sluiten niet naadloos op elkaar aan, maar vertonen wel globale gelijkenis, overlap of 

                                                 
22 Gunaratna, Inside Al Qaeda, 36. 
23 Sageman, Understanding terror networks, 1-24. 
24 Sageman, referaat tijdens het Unrestricted Warfare Symposium. 
25 H.B. Milward en Raab, J., ‘Dark networks: the structure, operation, and performance of international drug, 
terror, and arms trafficking networks’ (Paper, gepresenteerd tijdens de International Conference on the Empirical 
Study of Governance, Management and Performance, Barcelona, 4 oktober 2002). 
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elementen van gemeenschappelijke herkenning. Hierdoor verstevigt het netwerk haar 

collectieve identiteit en derhalve haar samenhang. 

 Ten derde handelen de leden van het Al Qaeda netwerk vaak naar een gezamenlijke 

doctrine, of ten minste in de geest daarvan. Deze doctrine vormt een breed geaccepteerde 

leidraad voor hun levenswijze en de planning, uitvoering en afronding van uiteenlopende 

taken.26 Zo circuleren binnen het netwerk van Al Qaeda handleidingen waarin zowel 

algemene als gedetailleerde standaarden voor de modus operandi van haar leden staan 

beschreven.27 Dankzij deze netwerkdoctrine weten actoren op operationeel en tactisch niveau 

wat er van hen verwacht wordt en zijn zij in staat met grote zelfstandigheid te opereren, 

zonder daarbij afhankelijk te zijn van een rigide controlerend centraal leiderschap. Over het 

algemeen vergroot dit vooral de effectiviteit van netwerken met een sterke tactische 

decentralisatie.28 De belangrijkste elementen van de Al Qaeda doctrine komen in het tweede 

hoofdstuk nader aan de orde. 

 Het zijn in ieder geval deze drie criteria (ideologie, verhaalstructuur en doctrine) die 

actoren (ten dele) gemeen moeten hebben om überhaupt tot het netwerk van Al Qaeda en co. 

gerekend te kunnen worden. Maar deze criteria zijn nog niet afdoende. Verschillende 

salafistisch-jihadistische groepen die volledig soeverein van Al Qaeda opereren, bestaan uit 

leden met verhaalstructuren die sterk doen denken aan die van de modale spelers binnen Al 

Qaeda. Verder hebben veel autonome individuen en bewegingen na 11 september 2001 grote 

delen van de doctrine van Bin Laden en zijn kompanen overgenomen.29 Iedere actor en elke 

jihadistische groep die in dit onderzoek meetelt in het netwerk van Al Qaeda, moet daarom 

ook formeel trouw hebben gezworen aan Bin Laden óf actieve informele loyaliteit richting 

hem tonen. Door dit laatste criterium toe te voegen, beperken we het Al Qaeda netwerk dus 

niet alleen tot haar formele en min of meer statische componenten. We laten ook de 

mogelijkheid open dat personen of groepen op tijdelijke basis deel uitmaken van het netwerk 

zodra zij een welbewuste bijdrage leveren aan de activiteiten die zich daarbinnen in de naam 

van Al Qaeda en Bin Laden afspelen. Dergelijke veranderlijke componenten van het netwerk, 

zijn voor Al Qaeda een potentiële bron van aanvullende middelen, mensen, expertise en ad 

hoc samenwerking op operationeel en tactisch niveau. 

                                                 
26 J.M.J. Bosch en Teiler, G., ‘Strategisch kader’ in: E.R. Muller e.a., ed., Krijgsmacht. Studies over de 
organisatie en het optreden (Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2004) 618. 
27 Dit valt onder meer af te leiden uit de vondst van een Al Qaeda handleiding tijdens een huiszoeking bij een 
militant in Manchester. Zie hiervoor: U.S. Department of Justice. http://www.usdoj.gov/ag/manualpart1_1.pdf. 
28 J. Arquilla en Ronfeldt, D., Networks and netwars. The future of terror, crime and militancy (RAND 
Corporation, Santa Monica, 2001) 333. 
29 CTV, Canadian Press, ‘The internet a major tool in spreading extremism’ (5 juni 2006). http://www.ctv.ca. 
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We kunnen nu -uit de nog steeds talrijke denkbare relaties in het tot dusver 

afgebakende netwerk- een selectie maken van de connecties die wezenlijk van belang zijn 

voor het functioneren van Al Qaeda. Deze zijn allereerst (militair en politiek) strategisch, 

operationeel, tactisch en technisch van aard. Maar we mogen Al Qaeda niet enkel in haar 

politieke, militaire en optredende gedaante benaderen. Financiële, logistieke, ideologische en 

religieuze interacties tussen de netwerkleden, zijn eveneens essentieel voor haar samenhang 

en haar activiteiten. 

 

Figuur 2: Criteria voor actoren binnen het Al Qaeda netwerk. 

Overeenkomsten 

tussen de 

meeste actoren: 

• Globale ideologische en religieus-spirituele eensgezindheid. 

• Actoren delen elementen van een typische verhaalstructuur. 

• Actoren handelen naar een Al Qaeda doctrine. 

Mogelijke 

associaties: 

• Formele trouw aan de kerngroep van Al Qaeda. 

• Informele en actieve loyaliteit aan de kerngroep door 

bijdrage aan netwerkactiviteiten in naam van Al Qaeda / Bin 

Laden. 

Mogelijke 

relaties: 

• Strategisch 

• Operationeel 

• Tactisch 

• Technisch 

• Financieel 

• Logistiek 

• Ideologisch 

• Religieus-spiritueel 

 

Een topologische benadering 

Vanwege de enorme complexiteit van veel sociale netwerken, bezien de meeste onderzoekers 

deze in een pril onderzoeksstadium bij voorkeur zo abstract mogelijk. Doorgaans maken zij 

gebruik van een concept dat Jacob Moreno in de jaren dertig van de vorige eeuw 

introduceerde: een configuratie van punten en lijnen, ofwel het sociogram. Hierin 

vertegenwoordigen punten mensen; lijnen vormen de grafische weergave van hun onderlinge 
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relaties.30 Simpel doch efficiënt. Met behulp van een sociogram kunnen analisten een 

bescheiden vriendenkring probleemloos vergelijken met een grootschalig en ingewikkeld web 

van militante jihadisten. Details verdwijnen in een sociogram en een fundamentele 

netwerkstructuur openbaart zich. Dergelijke kaarten zeggen iets over de zogeheten topologie 

van netwerken. Niet meer, niet minder. Desondanks kunnen topologische kaarten vele vragen 

beantwoorden. Wie heeft de meeste contacten? In welke mate bestaat het netwerk uit clusters 

van connectiviteit? Wat is de gemiddelde afstand tussen twee willekeurige personen? Het 

sociogram was jarenlang een handig instrument voor doelgericht onderzoek, maar leek tot 

voor kort van beperkt praktisch nut. Onderzoekers in het werkveld van de sociale 

netwerkanalyse beschouwden sociale netwerken als veranderlijk en onvoorspelbaar. Een 

specifiek sociogram biedt in deze visie weinig houvast voor lessen die in de praktijk toegepast 

kunnen worden.  

 

Willekeurige netwerken 

Nog geen tien jaar geleden was de conventionele wijsheid onder netwerktheoretici dat alle 

enigszins complexe netwerken uit volstrekt willekeurige relaties bestonden.31 Iedere 

netwerktopologie had in deze visie unieke eigenschappen en rariteiten. Niemand hoefde het in 

zijn hoofd te halen de topologische patronen van een netwerk van dierenactivisten te 

generaliseren naar dat van een netwerk van milieuactivisten. Een jihadistisch netwerk in 

Europa zou geheel andere topologische patronen bezitten dan een verwant netwerk in het 

grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Toch lijken sociale netwerken vanuit deze 

traditionele opvatting in één opzicht wel op elkaar. De statistische wet van de willekeur 

bepaalt namelijk dat alle individuen in een bepaald netwerk ongeveer evenveel relaties 

onderhouden. Daarbij vervalt de kans exponentieel dat een actor een afwijkende graad van 

verbondenheid heeft ten opzichte van het gemiddelde. Significante afwijkingen van de norm 

zijn dus praktisch uitgesloten (zie figuur 3).32 

 Het is moeilijk te geloven dat menselijke netwerken zo homogeen zijn als de 

geestelijke vaders van het willekeurige netwerkmodel, Paul Erdős en Alfred Rényi, reeds in 

1959 beweerden. Toch verklaart hun model een van de meest besproken eigenschappen van 

netwerken: het small world effect. Dit verschijnsel komt voor in praktisch alle sociale 

                                                 
30 J. Scott, Social network analysis; a handbook (Newbury Park, Sage Publications, 2000) 10. 
31 M. Tsvetovat en Carley, K.M., ‘Generation of realistic social network datasets for testing of analysis and 
simulation tools’ (Technisch rapport, School of Computer Science, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, 26 
september 2005) 1. 
32 A.L. Barabási, Linked (Penguin Books, Londen, 2003) 22. 
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netwerken en indiceert dat het zelfs in de grootste netwerken slechts enkele stappen kost om 

ieder arbitrair gekozen individu te bereiken. Sociale wetenschappers, die voortbouwen op 

experimenten van Stanley Milgram in 1967, gaan er zelfs van uit dat iedereen op deze wereld 

maximaal zes tussenpersonen van elkaar is verwijderd.33 Desondanks wijst een small world 

niet per definitie op de aanwezigheid van een organiserend principe; eerder toont het 

fenomeen aan dat de menselijke maatschappij buitengewoon hecht is verbonden. 

 Onderwijl blijft het knagen: in een volstrekt willekeurig gevormd maatschappelijk 

netwerk, bestaat géén ruimte voor een hechte vriendengroep die relatief ontoegankelijk is 

voor derden. En een ondergronds en gesloten sociaal netwerk van jihadisten, zoals Al Qaeda, 

is volgens deze filosofie al helemaal niet mogelijk. Iedereen is immers in vrijwel gelijke mate 

verbonden met de rest. In een willekeurige sociaal netwerk is -in netwerktheoretische 

terminologie- sprake van een egale distributieverdeling, wat ook inhoudt dat elke groep 

individuen (een cluster) ongeveer even toegankelijk is.  

Dat dit beeld eenvoudigweg indruist tegen het gezonde verstand, vond de socioloog 

Marc Grannovetter al in 1969. Hij opperde juist dat de maatschappij in hoge mate is 

gefragmenteerd in clusters van intieme relaties. Grannovetter oordeelde dat deze clusters vaak 

een hoge, zoniet maximale, clusteringcoëfficiënt bezitten (de hoeveelheid daadwerkelijke 

banden tussen de actoren in de cluster, gedeeld door het aantal mogelijke banden). Deze 

veelal kleine en gesloten sociale gemeenschappen, zouden in de grotere maatschappij 

integreren middels een beperkt aantal kwalitatief zwakke externe banden die als ‘brug’ naar 

andere gemeenschappen functioneren.34 Deze veronderstelling biedt wellicht een meer 

realistische voorstelling van zaken. Helaas had Grannovetters theorie een ernstig mankement: 

het empirisch bewezen small world verschijnsel verdween in zijn netwerkmodel als sneeuw 

voor de zon. Daarom bleef het willekeurige netwerk van Erdős en Rényi tot het einde van de 

jaren negentig de toon zetten. 

 Desalniettemin zijn zowel small worlds als clustering coëxisterende en elementaire 

kenmerken van vrijwel álle complexe netwerken. Netwerktheoretici en sociale 

wetenschappers zijn dankzij de opkomst van de computer in staat dit empirisch vast te stellen 

bij talloze uiteenlopende netwerken. In een relatiestelsel van ruim zeventigduizend 

wiskundigen bijvoorbeeld, kiezen publicisten hun co-auteurs meestal uit een bepaalde hechte 

kliek waarbinnen onderlinge samenwerking met regelmaat voorkomt. Tegelijkertijd zijn al 
                                                 
33 I. Hagendoorn, ‘De structuur van netwerken verklaard. Verstrikt in een wereldwijd web’, Academische 
Boekengids afl 46 (2004). 
34 M. Grannovetter, ‘The strength of weak ties: a network theory revisited’, Sociological Theory 1 (1983) 201-
233. 
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deze wiskundigen slechts een bescheiden aantal relaties (publicist en co-auteur) van elkaar 

verwijderd; een typisch small world effect.35 En hoewel groepen mensen zich als geheel dus 

allesbehalve willekeurig gedragen bij het aangaan van relaties, bood alleen het willekeurige 

netwerkmodel voorheen een verklaring voor het fenomeen van de small world. Een theorie 

die het laatste in harmonie kon brengen met kliekvorming binnen sociale netwerken, was lang 

niet voorhanden. 

 

Schaalvrije netwerken 

Uit onverwachte hoek bood zich in 1999 een oplossing aan. Niet een onderzoek van sociale 

netwerken, maar een studie naar de structuur van het internet leverde revolutionaire en 

verrassende inzichten op. Terwijl veel netwerktheoretici complexiteit nog steeds gretig gelijk 

stelden aan willekeur, ontdekte de wiskundige Albert-Lázló Barabási dat de topologie van het 

internet wordt bepaald door een duidelijk organiserend principe. Hij concludeerde zelfs dat de 

distributieverdeling van het aantal inkomende links per website onderhevig is aan een 

mathematische wet. Ook voor Barabási was dit onthutsend. Hij was ervan uitgegaan dat het 

internet, met zijn miljoenen websites, volstrekt willekeurig van aard was, en dat de meeste 

documenten dus ongeveer even populair zouden zijn. Het tegendeel bleek. In zijn 

omvangrijke steekproef verwees tachtig procent van alle links naar slechts vijftien procent van 

alle websites.36 De topologie van het internet is niet homogeen, maar kenmerkt zich door de 

aanwezigheid van een soort rangorde die wordt gedomineerd door enkele buitengewoon goed 

verbonden websites: hubs. Deze distributieverdeling -verlopend van een groot aantal websites 

met weinig inkomende links naar een zeer klein aantal met buitensporig veel verwijzingen, 

volgt volgens Barabási een wiskundige wetmatigheid: een schaalwet. Hiernaast signaleerde 

hij een small world effect. Iedere website is -dankzij en vaak via hubs zoals Google.com- 

vanaf nagenoeg iedere website in maximaal negentien muisklikken te bereiken.37 Bovendien 

zijn het diezelfde hubs die er voor zorgen dat de distributieverdeling op het internet niet egaal 

is. Clustering is daarom per definitie present. 

 Vandaag de dag zijn de bevindingen van Barabási gemeengoed onder 

netwerktheoretici. Het internet is een zogeheten schaalvrij netwerk, onderhevig aan een 

schaalwet. Anders dan in een willekeurig netwerk, concentreren websites zich qua aantal 

inkomende links niet massaal rondom het gemiddelde: de karakteristieke schaal.38 Waar in 

                                                 
35 Barabási, Linked, 49. 
36 Ibidem, 66-67. 
37 Ibidem, 64. 
38 Hagendoorn, ‘De structuur van netwerken verklaard’. 
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een willekeurig netwerk significante afwijkingen van de norm niet voorkomen, bestaan deze 

in een schaalvrij netwerk wel degelijk. Deze schaalvrije verdeling verschilt elementair van 

een normale of willekeurige verdeling (figuur 3). Een korte illustratie uit het dagelijkse leven 

is nu op zijn plaats. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waren alle 

Nederlandse vrouwen in 2005 gemiddeld 0,64 keer in het huwelijksbootje gestapt.39 We 

zouden enigszins verbaasd reageren tijdens een ontmoeting met een vrouw met vijf exen. 

Maar wie gelooft, afgezien van de voor de hand liggende praktische problematiek, het verhaal 

van een vrouw met vijftig huwelijkservaringen? Bij een schaalvrije verdeling van het aantal 

huwelijken per vrouw zou dit echter sporadisch voorkomen. In de context van het internet: 

negentig procent van de websites had rond de millenniumwisseling minder dan tien 

inkomende links. Toch hadden drie websites, waaronder Yahoo.com, meer dan één miljoen 

referenties.40
 

 

     
 

Figuur 3: Een willekeurige (boven) en een schaalvrije verdeling (onder) van het aantal connecties per 

actor. 
Diagrammen op basis van Barabási. 

                                                 
39 Centraal Bureau voor de Statistiek, ‘Kerncijfers huwen en partnerschapsregistratie 2005’. 
http://statline.cbs.nl/. 
40 Barabási, Linked, 58. 
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Om de betekenis van het schaalvrije model voor Al Qaeda te concretiseren, keren we nu terug 

naar de maatschappelijke realiteit. De verdraagzaamheid tussen small world effecten en 

clustering binnen het schaalvrije netwerkmodel van het internet, verleidde Barabási zijn 

bevindingen te vergelijken met diverse werkelijke sociale netwerken. Hij en verschillende 

andere onderzoekers zagen keer op keer het zelfde ‘universele’ organiserende principe aan het 

werk. Schaalwetten, zo stelt Barabási daarom, vormen ruwweg de topologieën van nagenoeg 

álle complexe sociale netwerken.41 Hubs zijn in de echte wereld spilfiguren, die dominant zijn 

in een netwerk en daarom grote invloed kunnen uitoefenen op wat in een sociale configuratie 

gebeurt. En hier raken we aan de kern. In schaalvrije sociale netwerken is volgens Barabási 

sprake van een soort informele hiërarchie; een waarin de invloed of de relevantie van ieder 

individu wetmatig afneemt naarmate hij minder relaties met anderen heeft. Toch is een 

dergelijk netwerk in geen enkel opzicht een traditionele hiërarchische organisatie. Niemand 

functioneert als de architect van vlees en bloed die het geheel vorm geeft. En de meest 

connectieve hubs oefenen geen rigide controle uit, maar verschaffen vanwege hun dominante 

positie in de communicatiestroom vooral onevenredig veel richting aan het netwerk. 

 Vanzelfsprekend hebben mensen een eigen wil. Ieder individu heeft de keuze al dan 

niet een relatie aan te gaan met een ander. In het model van het schaalvrije netwerk gaat het 

echter om het eindresultaat van al die talloze keuzes. Het model analyseert de wereld niet in 

detail, maar op macroniveau. Gehoorzamen mensen -met individuele keuzevrijheid- als 

collectief aan een universeel ordenend principe? Heeft een topterrorist als Osama bin Laden 

binnen Al Qaeda vooral invloed en een zekere macht omdat hij een hoge positie in een 

netwerkhiërarchie van jihadistische spilfiguren heeft geconsolideerd? Als we de conclusie van 

Sageman dat het wereldwijde jihadistische netwerk in essentie op sociale mechanismen is 

gefundeerd, integreren in het schaalvrije netwerkmodel van Barabási, is dit een mogelijkheid 

die om een nader onderzoek vraagt. 

 
Groei en voorkeursbinding 

Eén ding kunnen we van Al Qaeda alvast met zekerheid zeggen: het is een dynamische en 

evoluerende beweging. Ondanks haar verschillende gedaanteveranderingen tijdens de strijd 

tegen het terrorisme, is het netwerk nog niet geëlimineerd.42 Niettemin hebben we netwerken 

                                                 
41 Ibidem, 227. 
42 B.M. Jenkins, Unconquerable nation : knowing our enemy, strengthening ourselves (RAND Corporation, 
Santa Monica, 2006) 35. 
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tot nu toe vooral als statisch beschouwd. Dit strookt uiteraard niet met de werkelijkheid. 

Barabási’s netwerkmodel incorporeert als enige ook evolutie en groei; opnieuw een 

fundamentele afwijking van de theorieën van Erdős en Rényi. Groei is volgens Barabási zelfs 

één van de twee redenen waarom schaalwetten zich in complexe netwerken manifesteren. Het 

is een kwestie van pure logica. Telkens wanneer het netwerk een nieuw lid opneemt, is de 

kans voor iedere al bestaande actor in het netwerk even groot dat de nieuweling zich aan hem 

bindt. De ‘oudste’ individuen hebben, zo geredeneerd, vanzelfsprekend de meeste relaties; de 

nieuwelingen de minste.43 Groei verklaart dus waarom de distributieverdeling van het aantal 

relaties per actor in sociale netwerken niet egaal is. 

Toch kan de groeifactor alleen de aanwezigheid van een kleine elite van excessief 

verbonden spilfiguren in sociale netwerken niet verklaren. Barabási oppert daarom dat 

nieuwelingen -wederom in weerwil van de ideeën van Erdős en Rényi- zeker niet willekeurig 

sociale banden aangaan. Zij discrimineren juist. Elke nieuwkomer gaat het liefst een relatie 

aan met iemand die al veel connecties heeft in een netwerk. Dergelijke contacten leveren 

namelijk voordelen op.44 In andere bewoordingen: ook al maakt ieder individu zijn eigen 

afweging; in de praktijk kiezen mensen vaker voor sociale contacten met –plat geformuleerd- 

populaire personen. Persoonlijke keuzes zijn onvoorspelbaar, maar als collectief volgen we 

een duidelijk patroon.45 Het samenspel van zowel groei als dit fenomeen van 

voorkeursbinding, verklaart wél waarom sommige mensen zich ontwikkelen tot 

buitengewoon goed verbonden spilfiguren. Een senior in het netwerk heeft namelijk al vaker 

de kans gehad dan een laatkomer nieuwe relaties aan te gaan. Als hij vervolgens ook nog de 

voorkeur krijgen van nieuwe leden, neemt de snelheid waarmee zijn kennissenkring groeit 

voortdurend toe. Zoals Barabási het verwoordt: 

 
 “ (…) dankzij preferente binding trekt iedere actor nieuwe relaties aan met een tempo dat in 

verhouding staat tot zijn huidige hoeveelheid relaties”.46 

 

Zijn groei en voorkeursbinding de generatieve mechanismen van Al Qaeda? En doet een 

ongecompliceerde wetmatigheid die leidt tot een schaalvrij netwerk wel recht aan de 

ingewikkelde werkelijkheid? Vooral binnen de geesteswetenschappen geldt een dergelijke 

voorstelling van zaken al snel als te kort door de bocht. Zo is de opvatting dat al-Zawahiri en 
                                                 
43 Barabási, Linked, 84 
44 I. Piepers, ‘Dynamiek en ontwikkeling van het internationale systeem: een complexiteitsperspectief’ 
(Academisch proefschrift, Faculteit der Geesteswetenschappen, UvA, Amsterdam, 2006) 79. 
45 Barabási, Linked, 85. 
46 Ibidem, 88. 
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andere jihadisten eind jaren tachtig vooral vanwege Bin Ladens financiële en charismatische 

kwaliteiten toenadering tot hem zochten bijvoorbeeld populair en wijdverbreid.47 Bepalen 

daarom niet veel meer eigenschappen van een persoon dan enkel zijn verbondenheid het 

tempo waarmee hij contacten legt? Ongetwijfeld. Maar ook met dit soort sociaal-

psychologische factoren houdt het schaalvrije netwerkmodel rekening. Barabási erkent 

namelijk wel degelijk dat talloze persoonlijke kenmerken -weliswaar samen met 

connectiviteit- de aantrekkingskracht van een individu bepalen. Toch verandert dit volgens 

zijn model niets aan de essentie van het mechanisme van voorkeursbinding. Alleen wordt het 

laatste gedreven 

 
“door het product van het relatieve aantal sociale banden van een individu en zijn 

geschiktheid” 

 

,waarin geschiktheid een variabele is voor zijn persoonlijke aantrekkingskracht.48 Ondanks 

deze theoretische nuancering, leiden groei en voorkeursbinding volgens Barabási alsnog 

consequent tot door schaalwetten geregeerde netwerken. Maar voor een geloofwaardige en 

correcte analyse van de evolutie van Al Qaeda in het kader van het schaalvrije netwerkmodel 

(hoofdstuk twee), is deze nuance uiteraard onontbeerlijk. 

Het concept geschiktheid behoeft een korte uitleg. In een netwerk als Al Qaeda omvat 

het vooral die eigenschappen die relevant en bevorderend zijn voor haar doelmatige 

functioneren. Een actor met een bijzondere geschiktheid als coördinator en planner, kan 

bijvoorbeeld uitgroeien tot een spilfiguur in een operationele cluster binnen Al Qaeda. Maar 

wederom: alleen met deze kwaliteiten redt hij dat niet. Het mechanisme van voorkeursbinding 

vereist dat hij ook wat betreft zijn relatieve verbondenheid sterk staat. Of een actor zich al dan 

niet ontwikkelt tot een hub, is dus primair afhankelijk van een samenspel van twee factoren: 

zijn sociale uitgangspositie én zijn mate van geschiktheid. 

 

Dynamiek en veerkracht 

Uiteraard zijn sociale netwerken onderhevig aan veel meer processen dan alleen groei en 

voorkeursbinding. Het betreft hier alledaagse verschijnselen. Iemand kan overlijden of na een 

conflict zijn plaats in het netwerk verlaten. Een persoon kan een nieuwe relatie met iemand 

aangaan zonder dat hieraan een nieuwkomer te pas komt. En het is natuurlijk ook mogelijk 

                                                 
47 Bergen, The Osama bin Laden I know, 63. 
48 Barabási, Linked, 96. 
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dat een bestaande functionele relatie verschuift. Het zijn allemaal processen die op individueel 

niveau niet zonder gevolgen blijven. Desondanks, zo stelt Barabási, blijft de topologie van 

een complex sociaal netwerk gedurende dergelijke processen globaal hetzelfde: schaalvrij en 

dus gedomineerd door enkele excessief goed verbonden hubs. Wanneer een spilfiguur 

incidenteel verdwijnt, zorgen groei en voorkeursbinding ervoor dat een andere actor zijn 

verbindende rol overneemt. Ook verschuivende relaties in een netwerk worden door dezelfde 

twee factoren gecompenseerd. Kortom, de hiërarchie van hubs is opgewassen tegen 

uiteenlopende processen en het netwerk blijft ruwweg voldoen aan de karakteristieken van 

een schaalvrije small world. 

Hoogconnectieve spilfiguren of hubs maken netwerken met een schaalvrije topologie 

extreem robuust en veerkrachtig. In een willekeurig netwerk hoeven slechts enkele spelers 

communicatiegebreken te vertonen om het uiteen te doen vallen in afzonderlijke, van elkaar 

geïsoleerde, fragmenten. Dit is anders in een schaalvrije configuratie. Daarin zijn slechts een 

paar hoogconnectieve hubs exclusief verantwoordelijk voor de algehele cohesie van het 

netwerk. Het disfunctioneren van de meeste overige actoren heeft nauwelijks gevolgen voor 

de samenhang van verschillende netwerkcomponenten. En de kans dat een actor uitvalt, is 

onder de laagconnectieve meerderheid aanzienlijk groter dan onder de cruciale elite van 

hubs.49 In het statistisch onwaarschijnlijke geval dat een belangrijke spilfiguur tóch wegvalt, 

zorgen de enkele andere hoogconnectieve spelers nog steeds voor continuïteit in de 

samenhang van het netwerk. Een opvolger neemt vervolgens, zoals zojuist beschreven, zijn 

lokale of netwerkbreed verbindende positie geleidelijk over.  

 

De kracht en invloed van hubs 

Sociale banden tussen mensen dienen als kanalen voor de doorstroom van zowel materiële als 

non-materiële zaken.50 Spilfiguren in sociale netwerken, ontlenen hun dominantie vooral aan 

hun vermogen deze stroom in hoge mate te controleren. Dit gaat zowel op in een netwerk van 

postzegelverzamelaars als in een netwerk van jihadisten. Toch is in deze vergelijking het non-

materiële ideologische gehalte van het Al Qaeda netwerk onevenredig groot. En ook de 

strategische, operationele en tactische beginselen en methodes van haar actoren, krijgen 

goeddeels vorm door sociaalcommunicatieve processen. Als we Al Qaeda in de context van 

het schaalvrije netwerkmodel proberen te begrijpen, moeten we daarom de mogelijkheid 

openlaten dat slechts enkele individuen, onder wie mogelijk Bin Laden, communicatief 

                                                 
49 A.L. Barabási en Bonabeau, E., ‘Scale-free networks’, Scientific American (mei 2003) 50-59, aldaar 56. 
50 Wasserman, Social network analysis; methods and applications, 4. 
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dusdanig dominant zijn dat zij grote sturende invloed hebben op de wereldwijde jihadistische 

beweging. Als hubs geven zij het netwerk een globale richting, terwijl van een traditionele en 

rigide commandostructuur geen sprake is.  

Jihadistische hubs staan dankzij hun talrijke connecties bloot aan een pluraliteit van 

ideeën en potentiële innovaties van minder sociale netwerkleden. Zelfstandig kunnen deze 

innovatieve leden hun denkbeelden onmogelijk verspreiden, aangezien de doorstroom van 

ideeën naar alle topologische uithoeken van het netwerk afhankelijk is van de kuren van hun 

sociale meerderen. Spilfiguren hebben hierdoor veel invloed en een zekere vorm van macht. 

Binnen een Al Qaeda netwerk met schaalvrije karakteristieken, is een gematigde interpretatie 

van de jihad bijvoorbeeld gedoemd tot de vergetelheid, omdat een succesvolle disseminatie 

daarvan niet mogelijk is zonder medewerking van de gevestigde en veelal radicale hubs. En 

die danken hun opmerkelijk grote connectiviteit juist aan hun geschiktheid als radicale 

ideologen. Omgekeerd kunnen deze spilfiguren veel jihadisten beïnvloeden als zij een 

ideologische wending noodzakelijk achten.51 

Wat geldt voor ideologie, geldt in een schaalvrij Al Qaeda netwerk ook voor de 

strategische, operationele en tactische niveaus van (terroristisch) optreden door haar actoren. 

Als de leiders van Al Qaeda hun status inderdaad onder meer danken aan een superieure kring 

van contacten in hun netwerk, kunnen zij als hubs daarbinnen sterk richting geven aan de 

netwerkbrede ideeënvorming over deze aspecten van de jihadistische strijd. Voorts oefenen 

zij, vanwege hun vaak onevenredig grote toegang tot mensen, expertise, fondsen, en materiële 

zaken, een significante invloed uit op de operationele en tactische capaciteiten van actoren die 

lager in de hiërarchie van spilfiguren staan. Ter illustratie: het schaalvrije netwerkmodel van 

Al Qaeda is goed in harmonie te brengen met wat tot nu toe bekend is over de totstandkoming 

van de aanslagen van 11 september 2001. Het brein achter de aanslagen, Khalid Sheikh 

Mohammed, kreeg binnen het Al Qaeda netwerk nagenoeg alles wat hij nodig had: personeel, 

geld en logistieke steun. Dit gebeurde waarschijnlijk niet omdat een centrale architect ooit 

moedwillig een rigide gecontroleerd en efficiënt functionerend jihadistisch investeringsorgaan 

had opgezet. In de context van het schaalvrije model is het waarschijnlijker dat de meest 

connectieve spilfiguren binnen een ondergronds en mondiaal samenhangend netwerk, 

voortgekomen uit enkele zelforganiserende principes, zijn ideeën enthousiast oppakten en hun 

invloed in het netwerk aanwendden. Zonder hun hulp, was de operatie van Sheikh 
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Mohammed niet gemakkelijk van de grond gekomen.52 Een willekeurig jihadistisch netwerk, 

naar het model van Erdős en Rényi, had hem weinig kunnen bieden. In afwezigheid van 

dominante en koersbepalende actoren, zouden netwerkbrede pogingen tot coördinatie 

vermoedelijk zijn gestrand in wanorde en onenigheid. Het Al Qaeda netwerk zou haar 

collectieve vermogen hierdoor niet efficiënt hebben kunnen bundelen ten behoeve van het 

veeleisende terroristische ontwerp van Sheikh Mohammed.  

 

Een small world met coördinatievermogen 

Naast de aanwezigheid van een hiërarchie van hubs, maakt een Al Qaeda netwerk met 

schaalvrije karakteristieken doeltreffend optreden van jihadisten om nóg een reden mogelijk. 

Het small world effect garandeert een snelle distributie van informatie, materieel en energie 

naar alle gewenste leden van haar menselijke web. In een schaalvrij netwerk kan het 

aansturende leiderschap van Al Qaeda dus relatief makkelijk navigeren en is zij bijvoorbeeld 

in staat verschillende componenten van het netwerk vlot hun globale modus operandi te laten 

synchroniseren. De small world van een schaalvrij Al Qaeda netwerk, brengt een 

coördinerend vermogen met zich mee dat het gebrek aan een formele en netwerkwijde 

commandostructuur in grote mate compenseert. Vooral hubs zijn vanwege hun buitengewone 

verbondenheid zeer geschikt in een dergelijk relatiestelsel een coördinerende functie uit te 

oefenen. En omdat vrijwel alle jihadisten in een small world via relatief weinig intermediaire 

actoren persoonlijk bereikbaar zijn, komt in dat geval ook ideologische, strategische, 

operationele en tactische communicatie vanuit de kerngroep relatief snel aan bij haar 

bestemming. Het collectieve gevoel van loyaliteit aan het traditionele leiderschap van Bin 

Laden, zoals eerder beschreven een criterium voor wat we als het Al Qaeda netwerk 

beschouwen, verzekert dan dat de meeste actoren ofwel nauwgezet ofwel in de geest van deze 

sturing handelen.  

Omdat niet één hub, maar een elitair gezelschap van hubs de grote onderlinge 

bereikbaarheid in een schaalvrij netwerk verzekert, bestaan parallel meerdere korte 

communicatieroutes. In een Al Qaeda netwerk dat topologische overeenkomsten vertoont met 

het netwerkmodel van Barabási, is de arrestatie of dood van een individuele jihadist dan ook 

zelden noodlottig voor een snelle communicatie en overdracht van middelen.53 En indien 

meerdere tussenpersonen wegens omstandigheden niet adequaat functioneren, kunnen 

                                                 
52 The 9/11 commission report, National Commission on Terrorist Attacks upon the United States (Washington, 
2004) 145-149.  
53 R. Rothenberg, ‘From whole cloth: making up the terrorist network’, Connections 24 (2002) 36-42, aldaar 38. 
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jihadisten nieuwe of tijdelijke functionele banden smeden om de isolatie van een belangrijke 

actor te voorkomen. Weliswaar hebben dergelijke processen, zoals eerder besproken, 

consequenties op lokaal niveau, maar de algehele schaalvrije structuur van het netwerk blijft 

intact. Dit impliceert dat jihadisten als Bin Laden en al-Zawahiri binnen een dergelijk 

gevormd Al Qaeda netwerk veel profijt kunnen trekken van de interconnectiviteit en 

veerkracht die besloten liggen in de topologische patronen van hun wereldwijd vertakte 

beweging.  
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Hoofdstuk 2: 
Evolutie van een jihadistisch netwerk 

De invasie van Afghanistan door de Sovjet-Unie (1979) was voor de geboorte van Al Qaeda 

van hetzelfde belang als de afkoeling van de aarde voor het ontstaan van de eerste eencellige 

levensvormen. Het slagveld, maar zeker ook de Pakistaanse stad Pesjawar, vormde als het 

ware een laboratorium waarin de afzonderlijke menselijke bouwstenen van het toekomstige 

netwerk een eerste gelegenheid kregen met elkaar te reageren. En chemie was er. Naar 

schatting drieduizend Arabische moedjahedien uit verschillende landen, stroomden in de loop 

van de jaren tachtig Afghanistan binnen.54 Andere Arabieren, waaronder de geestdriftige 

Egyptische islamist Ayman al-Zawahiri, opereerden vanuit Pesjawar en probeerden van 

daaruit tevens hun nationale strijd nieuw leven in te blazen. De meeste deelnemers aan deze 

beweging van ‘Afghaanse Arabieren’, gaven evenwel gehoor aan een fatwa van de Palestijnse 

geestelijke en ideoloog Abdullah Azzam. In het religieuze decreet noemde hij de verdediging 

van islamitisch grondgebied een religieuze plicht voor iedere moslim.55 De chemie en 

dynamiek tussen twee van deze moslims in het bijzonder, stond aan de wieg van het netwerk 

van Al Qaeda. 

 

Jihadisten in Afghanistan 

Maar Osama bin Laden, de vermogende zoon van een Saudische constructiemagnaat, raakte 

pas omstreeks 1986 vertrouwd met al-Zawahiri. Als overtuigd en streng praktiserend moslim, 

vertrok Bin Laden reeds in 1980 voor het eerst naar Afghanistan. Hij zag het als zijn 

religieuze plicht de moedjahedien in hun strijd tegen de Sovjets te steunen met geld en 

materiële middelen. Ook benutte Bin Laden zijn contacten en expertise op constructiegebied 

om loopgraven, tunnels en wegen te verwezenlijken in het grensgebied tussen Pakistan en 

Afghanistan.56 Dankzij talrijke zakelijke en persoonlijke relaties in Saoedi-Arabië, wierp zijn 

lobbywerk vruchten af en ontpopte hij zich tot een effectieve en getalenteerde fondsenwerver. 

Niettemin had zijn succes in dit opzicht ook een schaduwzijde. Zijn rol in het Afghaanse 

verzet isoleerde hem van zijn welvarende familie en ook van zijn vroegere vrienden die in 

Saoedi-Arabië passief bleven en genoten van de materialistische zaken in het leven. Bin 

Laden leidde tijdens zijn frequente bezoeken aan Pakistan en Afghanistan een vrij sober 

                                                 
54 L. Wright, The looming tower; Al Qaeda and the road to 9/11 (Alfred A. Knopf, New York, 2006) 105. 
55 A. Azzam, ‘Defence of the muslim lands: the first obligation after iman’ (vertaling van de orginele fatwa), 
website Religioscope.  
http://www.religioscope.com/info/doc/jihad/azzam_defence_1_table.htm. 
56 P.L. Bergen, Holy war, inc.; inside the secret world of Bin Laden (The Free Press, New York, 2001) 51. 
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bestaan temidden van andere moedjahedien. Als collectief identificeerden deze strijders zich 

met een nobele zaak en een groter belang. Bin Laden, die in zijn tienerjaren economie en 

management studeerde op een universiteit in Djedda, aardde goed in deze sociale omgeving 

en de omringende primitieve omstandigheden.57 Gedurende zijn jeugdjaren was hij altijd al 

een opvallende verschijning geweest. Hij was namelijk iets ‘anders’ dan anderen: religieuzer, 

introverter, verlegen en niet erg materialistisch georiënteerd.58 Temidden van de Afghaanse 

Arabieren vond hij het gezelschap en de geestelijke en spirituele voldoening die hij in het 

relatief verwesterde en individualistische Saoedi-Arabië ontbeerde. 

 Bin Laden zou indertijd prima model hebben staan voor de typische jongeman die 

volgens Sageman ontvankelijk is om via sociale mechanismen verzeild te raken in een 

gemeenschap van radicale jihadisten. De Saoediër liet zich lange tijd voornamelijk 

beïnvloeden door Azzam, die hij in 1984 ontmoette in Pesjawar, de Pakistaanse uitvalsbasis 

van de Arabische moedjahedien. Hij conformeerde zich al snel aan de ideeën van deze 

radicale, maar religieus gerenommeerde en charismatische ideoloog van de defensieve jihad. 

In Pesjawar richtte hij samen met Azzam het Jihad Service Bureau op (Maktab al Khidmat lil 

Mujahidin al-Arab), waarmee het duo de jihad in Afghanistan ondersteunde. Mede dankzij 

financiële toezeggingen van Bin Laden ontwikkelde de organisatie zich tot een effectieve 

instantie voor het rekruteren van nieuwe strijders en het werven van fondsen. Twee 

instrumenten waren hierbij van belang: het wereldwijd uitgegeven Al Jihad (Magazine) en 

een complex netwerk van belangenbehartigers en afdelingen in ongeveer 35 verschillende 

landen.59 Het Jihad Service Bureau speelde hiernaast een centrale coördinerende rol bij het 

trainen en stationeren van rekruten bij gewapende milities in Afghanistan. 

 Als typisch voorbeeld van een individu die de ideeën en daden van de meest radicale 

en bewonderde leden van een gemeenschap volgt, besloot Bin Laden omstreeks 1986 dat zijn 

financiële en materiële steun aan de jihad niet langer voldeed. Zelfs Azzam kon de 

radicalisering van zijn pupil niet langer in de hand houden. Deze vertrok naar Jaji in 

Afghanistan om daar een exclusief door Arabische strijders bestuurde en bewoonde basis te 

vestigen en te leiden. Hoewel Azzam fel tegenstander was van die statische en kwetsbare 

militaire basis, zette Bin Laden het plan door. Waarschijnlijk liet hij zich overhalen door een 

hechte kring fanatieke Egyptische commandanten in zijn omgeving. Velen van hen, onder wie 

Abu Ubaidah en Mohammed Atef, latere sleutelfiguren binnen Al Qaeda, hadden banden met 
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al-Zawahiri.60 Die leidde de grotendeels in ballingschap verkerende groep Egyptische 

Islamitische Jihad (EIJ) vanuit Pesjawar. Gedurende zijn verblijf in Jaji groeide Bin Laden 

steeds meer naar zijn militante metgezellen toe. Het summum van het gezamenlijke verhaal 

van deze groep strijders, is hun psychologische overwinning op het leger van de Sovjet-Unie 

in het voorjaar van 1987. Tijdens een grootschalige aanval op hun basis in Jaji, hield een 

kleine groep Afghaanse Arabieren stand –ondanks flinke verliezen. In de slag verdiende Bin 

Laden zijn strepen als moedjahid. Maar nog veel belangrijker: de confrontatie creëerde de 

mythe dat een kleine groep diepgelovige moslims in staat was een supermacht te verslaan.61 

Dit gegeven inspireert de kerngroep rondom Bin Laden tot op heden, ook al beïnvloedde de 

gebeurtenis het strijdverloop in werkelijkheid nauwelijks. 

 Enkele wezenlijke elementen van de typische Al Qaeda verhaalstructuur, een 

belangrijk fundament voor haar latere samenhang, kwamen dus tot stand in Afghanistan. 

Maar een omvangrijk sociaal jihadistisch netwerk waarin globale en brede overeenstemming 

over ideologie en doctrine heerste, had zich eind jaren tachtig nog absoluut niet gevormd. 

Veel Egyptische militanten waren bijvoorbeeld naar Afghanistan gekomen om zich te 

reorganiseren en na de oorlog de strijd tegen het seculiere en autoritaire regime in Caïro te 

hervatten. Andere Afghaanse Arabieren hielden er eveneens uiteenlopende (nationale) 

agenda’s op na. Kortom, eensgezindheid over toekomstige operaties in het kader van de 

defensieve jihad was onder hen nog ver te zoeken. Dergelijke onenigheid tekende ook de 

verslechterende relatie tussen Azzam en Bin Laden. De Saoediër veranderde -onder invloed 

van zijn Egyptische islamistische strijdmakkers- van een relatief gematigd jihadist in een 

radicalere militant die ook gewelddadig optreden tegen seculiere en onbekwame 

moslimleiders begon te propageren.62 Azzam daarentegen, verwierp conflicten tussen 

moslims onderling en vond een gewapende jihad alleen noodzakelijk indien deze gericht was 

tegen buitenlandse bezetters van islamitisch grondgebied. De geleidelijke toenadering tussen 

Bin Laden en al-Zawahiri, via Abu Ubaidah en Mohammed Atef, was een belangrijke 

voorwaarde voor de evolutie van het Al Qaeda netwerk. Daarin fuseerden later verschillende 

ideologische opvattingen en doctrines tot een ruw samenhangend gedachtegoed.  
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Netwerkvorming: de eerste actoren 

Eind jaren tachtig stond al-Zawahiri in zijn opvattingen over de jihad al een stuk dichter bij 

Bin Laden dan bij Azzam. Toch hielden beiden er aanvankelijk afwijkende prioriteiten op na. 

De Egyptenaar concentreerde zich vrijwel uitsluitend op de reorganisatie van de EIJ om in 

zijn thuisland de islamistische strijd tegen de regering te hervatten. Bin Laden, die zich hierin 

zeker kon vinden, koesterde intussen meer algemene en enigszins ongestructureerde 

denkbeelden over wie hij als de primaire vijanden van de islam beschouwde. Die entiteiten 

konden zich in zijn ogen overal ter wereld bevinden; dus ook búiten de islamitische wereld. 

Toch ontwikkelde zich een sterke band tussen het tweetal. Vanwege zijn rijkdom, populariteit 

en vele contacten in een wereldwijd netwerk van fondsenwervers, was Bin Laden een 

aantrekkelijke partner en bondgenoot. Vooral in het financiële netwerk, waardoor actoren uit 

Saoedi-Arabië en de golfstaten donaties via goede doelen en non-gouvernementele 

organisaties (NGO’s) naar de Afghaanse Arabieren sluisden, had Bin Laden een centrale 

positie.63  

Al-Zawahiri had een chronische behoefte aan zowel geld als contacten voor zijn 

revolutionaire agenda in Egypte.64 In Bin Laden vond hij twee bruikbare eigenschappen 

gecombineerd: grote geschiktheid op financieel en charismatisch vlak en een hoge 

connectiviteit binnen een wereldwijd netwerk van belangenbehartigers voor de jihad. 

Persoonlijk ontbeerde de Egyptenaar beide kwaliteiten. Zijn vaak antagonistische optreden 

maakte hem impopulair bij veel moedjahedien, maar ook onder islamisten in zijn thuisland. 

Gematigde moslims die niet aan zijn starre militante en anti-democratische opvattingen 

voldeden, bestempelde hij als kuffar. En ook al bezat hij een aardige contactenkring van 

Egyptische geestverwanten en vertrouwelingen, dit bracht hem niet het rendement dat het 

aanzienlijk breder georiënteerde en mondiaal vertakte netwerk van Bin Laden kon bieden. 

Zijn chronische tekort aan charisma, populariteit en vooral vertrouwen, brak hem niet in de 

laatste plaats op gedurende zijn pogingen financiële steun te krijgen voor de EIJ. 

Qua karakter en denkbeelden verschilden Bin Laden en al-Zawahiri van elkaar. Maar 

hun persoonlijke achtergronden en eerste interacties met het jihadisme, vertonen opmerkelijke 

overeenkomsten. Ook al-Zawahiri groeide op in een welvarend, intellectueel en prominent 

gezin in de sociaal-economische elite van de (Egyptische) samenleving.65 Op de lagere school 

had hij al het imago van een opvallende religieuze en introverte buitenstaander; een 
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64 Wright, The looming tower, 127. 
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dagdromer die de aandacht trok door zijn opmerkelijke intelligentie en boekenwijsheid.66 Pas 

in zijn tienerjaren, medio jaren zestig, kwam al-Zawahiri in contact met mensen die zijn 

vervreemding ten opzichte van de contemporaine maatschappij deelden. In een klimaat van 

secularisatie en materialisme propageerden zij militante uitwegen; daarbij vooral beïnvloed 

door de ideeën van Sayid Qutb. Qutb, de belangrijkste ideoloog van het islamisme, ofwel de 

politieke islam, riep destijds op tot een islamitische wederopstanding door middel van een 

gewelddadige strategie. Nadat al-Zawahiri reeds op zestienjarige leeftijd een militante cel had 

opgericht, raakte hij via het sociale discours tijdens zijn studententijd betrokken bij beter 

georganiseerde vormen van verzet. Als een inmiddels ervaren organisator van ondergrondse 

activiteiten en een professioneel chirurg, klom hij eind jaren zeventig snel op binnen de 

gelederen van de EIJ. Het was in dít ondergrondse circuit dat al-Zawahiri, relatief geïsoleerd 

van de buitenwereld, verder radicaliseerde. Na de moordaanslag op de Egyptische president 

Anwar al-Sadat in 1981, zat hij als verdachte drie jaar in gevangenschap. Hij raakte door deze 

ervaring verbitterd en volhardend, maar ook getraind in het articuleren van duidelijke 

politieke en ideologische standpunten. Vooral deze laatste eigenschappen hielpen de 

Egyptenaar, na zijn vrijlating en vertrek naar Pesjawar, op te klimmen tot EIJ-leider. 

Uiteindelijk ontpopte hij zich zelfs tot de voornaamste strategische, ideologische en spirituele 

denker binnen Al Qaeda. 

 

Al Qaeda: een geformaliseerde netwerkcomponent  

Noch Bin Laden, noch al-Zawahiri bedacht het concept van Al Qaeda. Het was Azzam die in 

1988 voor het eerst sprak van een ‘solide fundament’ (Al Qaeda al-Sulbah) om de 

gemobiliseerde jihadisten en het wereldwijde ondersteunende netwerk bijeen te kunnen 

houden voor operaties in het kader van de defensieve jihad.67 Bin Laden en al-Zawahiri, 

daarentegen, hadden veel radicalere doelstellingen en tactieken voor ogen, waaronder 

gewelddadig en zelfs terroristisch optreden tegen islamitische machtshebbers. Het tweetal 

maakte het idee daarom medio 1988 -los van Azzam- op eigen wijze concreet. De 

resulterende organisatie had echter meer weg van een geformaliseerd sociaal netwerk, waarin 

voornamelijk Egyptische topmannen van de EIJ en enkele andere Arabische moedjahedien 

rondom Bin Laden een betrekking kregen. Vanwege de oppositie van Azzam tegen het 

gebruik van terroristische tactieken, bestond Al Qaeda enige tijd onafhankelijk van het Jihad 
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Service Bureau. In gasthuizen rekruteerde Al Qaeda een paar honderd leden en strijders. En 

minstens twee trainingskampen dienden voor hun militaire en ideologische training en 

indoctrinatie.68 Nadat Azzam eind 1989 door een bomaanslag om het leven kwam, kreeg Bin 

Laden, de leider (of emir) van Al Qaeda, eveneens controle over de materiële infrastructuur 

van het Jihad Service Bureau én macht binnen het omvangrijke bijbehorende sociale en 

financiële netwerk. De liquidatie van Azzam gaf de Saoediër de gelegenheid grote delen van 

dit netwerk uit te buiten voor zijn eigen, radicalere en gewelddadige missie. Hoewel het 

onwaarschijnlijk is dat hij direct bij de moord op zijn vroegere mentor was betrokken, bestaan 

er aanwijzingen dat zijn Egyptische medestanders de aanslag beraamden en uitvoerden.69 

Al Qaeda begon in feite als een formele component van een breed sociaal netwerk van 

jihadisten, waarbinnen zich zowel informele als geïnstitutionaliseerde stelsels van vertrouwde 

relaties ontwikkelden. Hoewel haar oprichters het leiderschap en de trainingskampen in een 

bureaucratische en hiërarchische vorm goten, waren sociale mechanismen al in de eerste jaren 

minstens even belangrijk voor het functioneren van Al Qaeda. Zo reflecteerde de verdeling 

van organisatorische functies binnen de formele Al Qaeda cluster in grote mate de onderlinge 

sociale verhoudingen. Deze kwam namelijk allesbehalve tot stand door een rationele 

sollicitatieprocedure, maar was eerder gebaseerd op sterke sociale banden. Kwaliteiten als 

vertrouwen, genegenheid en ideologische eensgezindheid waren daarbij vermoedelijk 

doorslaggevend. Echter, sociale mechanismen garandeerden niet alleen de samenhang van de 

formele netwerkcluster, maar ook dat van het bredere ondersteunende netwerk. In dit grotere 

geheel leverden ook loyalisten die niet lid waren van de kerngroep financiële, materiële of 

andersoortige bijdragen aan de activiteiten die het gezelschap rondom Bin Laden plande.  

De kerngroep van Al Qaeda onderscheidde zich niettemin door een hoge graad van 

organisatie. Een adviesraad (shura) bracht advies uit aan Bin Laden, de leider en ultieme 

beslisser. Daaronder stonden enkele commissies die verantwoordelijk waren voor onder meer 

religie, militaire zaken, politiek, financiën, informatie en administratie.70 In de 

trainingskampen en gasthuizen van Al Qaeda golden strikte bureaucratische procedures met 

betrekking tot de registratie, financiële vergoedingen en stationering van rekruten. 

Gehoorzaamheid aan de militaire trainers en de kampstatuten was een absolute voorwaarde 

voor hun deelname.71 Omdat het curriculum van de meeste aspirant-jihadisten niet langer dan 

enkele maanden in beslag nam, bevonden zij zich desondanks slechts korte tijd binnen de 
                                                 
68 ‘Verslag van een bijeenkomst van het adviserende comité van Al Qaeda op 18 augustus 1988’ in: ibidem, 81. 
69 Gunaratna, Inside Al Qaeda, 31. 
70 Wright, The looming tower, 142. 
71 Bergen, The Osama bin Laden I know, 80-101. 



 33

hiërarchische invloedsfeer van de kerngroep. Hun loyaliteit aan het leiderschap bleef op den 

duur bestaan dankzij het groepsgevoel dat een intensieve periode van sociale interacties en 

collectieve indoctrinatie had gecreëerd. Diezelfde saamhorigheid bleef ook een garantie voor 

de continue samenhang van het wereldwijde sociale netwerk van voormalige rekruten en 

trainingspartners. Het leiderschap nodigde een select aantal opgeleiden uit hun toewijding aan 

deze mondiale Al Qaeda gemeenschap te bekrachtigen door trouw (bayat) te zweren aan Bin 

Laden. Zij kregen specifieke taken en posities in de kerngroep. 

 

Interactie tussen spilfiguren  

Al Qaeda -als organisatie- bleef echter gefundeerd op het sociale small world netwerk van 

Afghaanse Arabieren. Maar net als in alledaagse sociale configuraties, indiceert de 

aanwezigheid van samenhang in een netwerk niet noodzakelijk overeenstemming onder haar 

actoren. Zo ook binnen de sterk geïntegreerde en overlappende sociale netwerken van het 

Jihad Service Bureau en Al Qaeda. Tot 1989 behoorden Bin Laden en Azzam in dit geheel 

vermoedelijk tot de meest invloedrijke spilfiguren. De ideologische status quo tussen deze 

dominante en verbindende hubs vormde duidelijk een belangrijke belemmering voor een 

netwerkbrede globale consensus op het gebied van ideologie en doctrine, ofschoon de meeste 

actoren zich al identificeerden met belangrijke elementen van een typische Al Qaeda 

verhaalstructuur. Pas ná de eliminatie van Azzam, waren Bin Laden en al-Zawahiri in staat 

grote delen van dit totale netwerk stapsgewijs een min of meer eensgezinde richting geven. 

Bestond tussen de laatste twee dan wél eensgezindheid? Aanvankelijk slechts 

oppervlakkig, omdat de één vrij algemene doelen nastreefde, terwijl de ander een meer 

nationale jihadistische oriëntatie had. De geïnstitutionaliseerde component van het netwerk 

was daarom tot enkele jaren na het vertrek van de Sovjet-troepen uit Afghanistan vooral een 

gelegenheidsalliantie; een umbrella-organisatie waarvan enerzijds de EIJ en anderzijds de 

vertrouwelingen van Bin Laden profiteerden voor hun afzonderlijke agenda’s. Maar Al Qaeda 

diende ook al een gezamenlijk, nog niet uitgekristalliseerd, doel. In algemene termen: het 

verspreiden van jihadistische denkbeelden en het rekruteren en trainen van strijders. Onder 

invloed van enkele internationale ontwikkelingen, kreeg haar missie mettertijd een concretere, 

anti-westerse lading. Dit was vooral het gevolg van de grote verontwaardiging bij Bin Laden 

over de aanwezigheid van Amerikaanse troepen op Saoedisch ‘heilig grondgebied’ tijdens en 
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na de golfoorlog (1991). 72 Maar ook de militaire interventie van de VS in Somalië gedurende 

Operation Restore Hope (1993), droeg bij aan zijn weerzin tegen het Westen. 

Het lijdt weinig twijfel dat Bin Laden indertijd in de netwerkhiërarchie van progressief 

goed verbonden sociale spilfiguren hoger stond dan al-Zawahiri. Toch wist de Egyptenaar een 

belangrijke rol te bemachtigen met betrekking tot de ideologische, strategische en militaire 

koers van Al Qaeda. Niet zozeer vanwege zijn organisatorische functie, maar dankzij het feit 

dat zijn systematische en innovatieve ideeën weerklank vonden bij Bin Laden, waarschijnlijk 

een zeer invloedrijke hub, die het bredere netwerk hieraan blootstelde. Hun relatie was 

evenwel geen eenrichtingsverkeer; het duo vulde elkaar aan. Al-Zawahiri gaf strategische en 

ideologische richting aan de vage denkbeelden van Bin Laden, maar groeide op zijn beurt toe 

naar de universele jihadistische aspiraties van de Saoediër. Het was Bin Laden die begin jaren 

negentig vanuit Soedan aanstuurde op een strategie waarbij aanvallen op westerse doelen 

prioriteit kregen; al-Zawahiri kneedde deze wensen later tot samenhangende en consistente 

doelstellingen. 73  

 

Netwerkgroei in Soedan 

Het geleidelijk stollingsproces van een netwerkbreed gedeelde verhaalstructuur, ideologie en 

doctrine, zette zich tussen 1992 en 1996 voort in Soedan. Daarvandaan ontplooide Al Qaeda 

haar activiteiten in het relatief gastvrije klimaat dat een islamistisch bewind in Khartoem 

verzekerde. Bin Laden, die vanwege zijn kritiek op het Saoedische koningshuis niet langer 

welkom was in zijn geboorteland, was in Soedan betrokken bij verschillende ondernemingen 

en projecten in de landbouw- en constructiesfeer. Maar de opbrengsten van zijn activiteiten 

als projectontwikkelaar kwamen grotendeels ten goede aan zijn jihadistische projecten. In zijn 

hoedanigheid als leider van Al Qaeda legde hij tegelijkertijd banden met ongeveer twintig 

militante islamistische groepen, die hij onder meer fondsen en trainingsprogramma’s ter 

beschikking stelde.74 Als gevolg van zijn inspanningen kwam ook een islamitische shura tot 

stand waarin de vertegenwoordigers van deze groepen hun onderlinge samenwerking konden 

coördineren.75 Op een aantal complexen en landgoederen gaf Al Qaeda onderdak en training 

aan tussen de duizend en tweeduizend militanten uit verschillende delen van de wereld. Bin 

Laden had graag persoonlijk contact met deze rekruten. Hij vergezelde hen vaak tijdens 
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maaltijden, gebeden en discussies over de islam. De meesten keerden na hun trainingen te 

hebben voltooid terug naar hun uiteenlopende thuislanden óf zochten de strijd op in gebieden 

als Bosnië, Tsjetsjenië, Kashmir en de Filippijnen.76 Kortom, het (sociale) netwerk van 

jihadisten en georganiseerde jihadistische clusters rondom Bin Laden en zijn kerngroep 

groeide gestaag. De Saoediër en zijn adjudanten consolideerden hierdoor rollen die sterke 

overeenkomsten vertoonden met die van elitaire hubs in een schaalvrij netwerk. 

De formele kerngroep van Al Qaeda kreeg, mede dankzij haar functie als 

opleidingscentrum voor jihadisten, invloed op de ideologieën en doctrines van georganiseerde 

componenten en afzonderlijke actoren in het wereldwijde jihadistische netwerk. Een 

belangrijke stap naar een tactische en technische doctrine die ook buiten haar bureaucratische 

kern op brede steun kon rekenen, was de productie en verspreiding van de Encyclopedie van 

de Afghaanse Jihad tussen 1992 en 1994. Dit elf delen tellende handboek voor jihadisten 

werd onder toezicht van Bin Laden samengesteld op basis van ervaringen van moedjahedien 

in de oorlog tegen de Sovjet-Unie. Niettemin is het werk vooral een eenvoudig opgestelde en 

gedetailleerde gids voor een ‘heilige strijd’ tegen het Westen.77 Daarin staat onder meer 

beschreven hoe strijders verschillende soorten wapens, explosieven en ander militaire 

middelen efficiënt kunnen inzetten. Het instructieboek besteedt verder aandacht aan (fysieke) 

gevechtstechnieken, spionage, terreinverkenning en de fabricage van bommen. Ten slotte is 

een aanzienlijk deel ervan gewijd aan richtlijnen om zo onopvallend mogelijk te handelen en 

overheidsdiensten te slim af te zijn.78 

 

Al Qaeda en de EIJ: toenadering en samensmelting  

Tijdens het verblijf van Al Qaeda in Soedan zat al-Zawahiri niet stil. Jarenlang bleef de EIJ 

als grotendeels autonome entiteit bestaan, al profiteerde zij (onder meer financieel) van haar 

deelname in het bondgenootschap. De groep handelde dan ook vaak zelfstandig, in het kader 

van geheel eigen doelstellingen, zoals bij de planning en uitvoering van de aanslagen op de 

Egyptische president Moebarak en de Egyptische ambassade in Islamabad, beide in 1995.79 

Maar ondertussen vonden ook joint activiteiten plaats, die zuiver onder de vlag van Al Qaeda 

plaatsvonden. Zo trainde en adviseerde haar militaire commandant, Atef, in 1993 
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fundamentalistische moslims in Somalië. Waarschijnlijk droeg deze hulp onder meer bij aan 

de vaardigheid waarmee Somalische strijders in hetzelfde jaar tijdens een felle slag in 

Mogadishu Amerikaanse Black Hawk helikopters neerhaalden.80  

In de loop van de jaren negentig stelde al-Zawahiri zijn prioriteiten bij. De toekomst, 

zo besefte de Egyptenaar, lag niet langer bij de nationale strijd van de EIJ, maar bij een 

mondiale salafistisch-jihadistische strijd waar vooral Bin Laden steeds explicieter op 

aanstuurde. Nadat het leiderschap van Al Qaeda in 1996, vanwege grote internationale druk 

op de Soedanese regering te stoppen met het huisvesten van terroristen, gedwongen werd 

terug te keren naar Afghanistan, integreerde een grote factie van de EIJ binnen enkele jaren 

volledig in Al Qaeda. De geformaliseerde en informele sociale netwerken van beide groepen 

deelden toen al veel elementen van een kenmerkende Al Qaeda verhaalstructuur. Maar hun 

geleidelijke fusie nam in dat stadium ook een belangrijk obstakel weg naar de netwerkwijde 

verbreiding en synchronisatie van gemeenschappelijke beginselen op het gebied van ideologie 

en doctrine.  

 

Een innovatieve ideologie en doctrine 

In augustus 1996 verklaarde Bin Laden vanuit Afghanistan de oorlog aan de VS. In een fatwa 

riep hij moslims op zich te verenigen tegen de Amerikaanse troepen in islamitische landen. 

Voorts gaf hij een aantal redenen waarom de gewelddadige jihad zich in eerste instantie tegen 

de VS en Israël zou moeten richten. De ‘bezetting van Palestina’, de VN-sancties tegen Irak 

en vooral de aanwezigheid van Amerikaanse militairen in ‘het land van de twee heilige 

plaatsen’(Saoedi-Arabië), waren zijn voornaamste argumenten.81 En ook al was zijn anti-

westerse retoriek toen nog op persoonlijke titel, het luidde een periode in waarin hij driftig op 

zoek ging naar medestanders. Tussen 1996 en 1998 ontmoette Bin Laden in Afghanistan 

verschillende afgevaardigden van militante islamistische groepen. Hij slaagde erin een aantal 

van deze groepen mee te krijgen in een alliantie die tot doel had moslims overal ter wereld te 

mobiliseren tegen de Verenigde Staten.82 In februari 1998 publiceerden zij, verenigd als het 

Wereld Islamitisch Front, een fatwa voor een ‘jihad tegen joden en kruisvaarders’: 
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“Het voorschrift de Amerikanen en hun bondgenoten te doden –militairen en burgers- is een 

individuele plicht voor iedere moslim die hiertoe, waar dan ook ter wereld de mogelijkheid 

heeft (…)”83 

 

Naast Bin Laden ondertekenden nog vijf andere jihadistische leiders de verklaring: al-

Zawahiri, de emir van de EIJ; Abu-Yasir, een topman binnen de Egyptische Islamitische 

Groep (EIG); sheikh Mir Hamzah, waarschijnlijk een unilateraal handelende secretaris van de 

Pakistaanse politieke partij Jamaat-ul-Ulema Pakistan (JUP); en Fazlur Rahman, de emir van 

de Jihad Beweging in Bangladesh. In werkelijkheid was vooral de deelname van de twee 

Egyptische groepen, of ten minste grote facties daarvan, significant. 

 De fatwa van het Wereld Islamitisch Front markeerde een ideologische kentering in 

het wereldwijde netwerk van voorheen vrijwel uitsluitend nationaal georiënteerde jihadisten. 

Een relatief kleine doch vermogende cluster binnen dit sociale netwerk, bestaande uit 

verschillende geformaliseerde relatiestelsels (militante islamitische groepen), onderging een 

innovatie onder invloed van een individu met sterke karaktertrekken van een dominante hub. 

Actoren in deze cluster bekeerden zich tot een mondiale variant van de salafistische jihad. Om 

de restauratie van een puriteinse islamitische samenleving naar het beeld van het kalifaat van 

vóór het schisma tussen soennieten en sjiieten (632-661 na Chr.) te bereiken, moet in een 

dergelijke strijd eerst de ‘verre vijand’ verslagen worden. Al-Zawahiri, de naaste strateeg en 

ideoloog van Bin Laden, adopteerde, polijstte en articuleerde dit idee tot het belangrijkste 

element van de Al Qaeda strategie. Haar onderliggende ideologie beschouwt niet de seculiere, 

corrupte en autoritaire machthebbers in de islamitische wereld als de grootste obstakels voor 

de herrijzenis van het kalifaat, maar de VS en haar westerse bondgenoten vanwege hun steun 

aan deze regimes.84   

Bin Laden en al-Zawahiri beschouwen Al Qaeda sindsdien als hét instrument om 

moslims aan te moedigen en te inspireren tot deelname aan hun wereldwijde salafistische 

jihad. Derhalve ontwikkelde de groep een modus operandi waarin de nadruk kwam te liggen 

op spectaculaire, gesynchroniseerde aanvallen. Door deze werkwijze te hanteren hoopte Al 

Qaeda onder meer de jihadistische moraal te voeden. Bovenal dienden symbolische operaties 

haar status dusdanig te verhogen dat andere (concurrerende) militante groepen haar anti-
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westerse oriëntatie geleidelijk zouden overnemen.85 Een half jaar na de fatwa van het Wereld 

Islamitisch Front, bevestigde Al Qaeda deze ambitie door gelijktijdig bomaanslagen uit te 

voeren op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania. Hierbij kwamen ruim 

tweehonderd mensen om. Maar het lokte ook een militaire actie uit van de VS tegen 

veronderstelde trainingskampen van Al Qaeda in Soedan en Afghanistan. Door de grote 

media-aandacht en de internationale consternatie die met de aanslagen gepaard gingen, zette 

Al Qaeda zichzelf niet alleen op de kaart; zij werd in één klap een gerenommeerd aanvoerder 

van de mondiale jihad.  

 

Afghanistan: een stabiele basis 

Nog beter dan in Soedan, konden Bin Laden en zijn Egyptische adjudanten de formele kern 

van het Al Qaeda netwerk in Afghanistan langs organisatorische en bureaucratische lijnen 

uitbreiden en stabiliseren. In wat de toenmalige puriteinse islamitische heersers, de Taliban, 

het Islamitische Emiraat Afghanistan noemden, kregen jihadisten meer bewegingsvrijheid dan 

waar dan ook ter wereld. In een stelsel van gasthuizen en trainingskampen ontving en 

instrueerde Al Qaeda rekruten die door verschillende militante groepen, vooral uit Centraal-

Azië, het Midden-Oosten en de Hoorn van Afrika, waren gestuurd. Werkend binnen een strikt 

hiërarchisch systeem besloten de kampcommandanten of iemand na zijn basistraining in 

aanmerking kwam voor een specialisatie en, zo ja, welke. Voor iedere specialisatie, zoals 

training in gevechten, terroristische technieken of het gebruik van gifgassen, bestond een 

apart kamp. En met behulp van een administratiesysteem hielden leidinggevenden de 

evaluaties, financiële vergoedingen en toegankelijkheidsniveaus van de rekruten systematisch 

bij.86 In de stafkantoren van veel kampen bevonden zich zelfs bibliotheken. Daar konden 

strijders-in-opleiding zich verdiepen in religieuze en jihadistische bronnen, waaronder ook de 

Encyclopedie van de Afghaanse Jihad. 

Vanuit Afghanistan breidde Al Qaeda haar activiteiten uit naar Zuid- en Zuidoost-

Azië, waar zij banden aanging met regionale terroristische groepen als Jemaah Islamiyah (JI), 

de Abu Sayyaf Groep (ASG) en het Moro Islamitisch Bevrijdings Front (MILF). In dergelijke 

samenwerkingsverbanden verstrekte zij ideologische en militaire trainingen en zond zij 

adviseurs naar de regio.87 Net als gedurende haar Soedenese tijdperk bleef Al Qaeda –nu op 

grotere en structurele schaal- fondsen, strijders en wapens ter beschikking stellen van 

                                                 
85 M.C. Libicki e.a., Exploring terrorist targeting preferences (RAND Corporation, 2007) 13.  
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politie in 2002’ in: Bergen, The Osama bin Laden I know, 261-266. 
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geaffilieerde groeperingen in het kader van door Bin Laden goedgekeurde operaties en 

doelstellingen. Toch was Al Qaeda duidelijk van gedaante veranderd ten opzichte van de 

periode 1991-1996. Vanuit Afghanistan plande en dirigeerde zij, operationeel zelfstandig, 

geheel eigen terroristische aanslagen; steevast van een grote magnitude en met een 

symbolische lading. Al Qaeda dankte deze capaciteit waarschijnlijk grotendeels aan de 

integratie van het operationele subnetwerk van de EIJ in het mondiale jihadistische netwerk 

van Bin Laden.88 

Al Qaeda ontwikkelde ook haar doctrine verder. Zij deed dit niet langer enkel op basis 

van naslagwerken als de Encyclopedie, maar putte steeds vaker uit de ideeën van al-Zawahiri. 

Onder zijn auspiciën kwam het accent van training, planning en uitvoering te liggen op 

simultaan catastrofaal terrorisme. In de ogen van de Egyptenaar moesten operationeel-

tactische terroristische clusters en veldagenten zulke operaties altijd met geduld en uiterste 

zorgvuldigheid plannen. Eén geslaagde spectaculaire of symbolische operatie zou ter 

inspiratie van de mondiale salafistische jihad belangrijker zijn dan talloze kleine en minder 

opvallende aanslagen. Maar tot veruit het belangrijkste element van de Al Qaeda doctrine 

verhief al-Zawahiri een concept dat vandaag de dag niet meer weg te denken is: de 

zelfmoordaanslag, of, in de spreektaal van jihadisten, de martelaarsoperatie. Vóór de 

effectieve integratie van de EIJ in Al Qaeda, verkondigde hij deze techniek al binnen zijn 

eigen groep. Daarmee deed hij afbreuk aan het verbod op zelfmoord, een conventioneel 

beleden islamitisch principe.89 Desalniettemin promoveerde ook Al Qaeda de 

martelaarsoperatie eind jaren negentig tot een centraal onderdeel van haar doctrine. Sinds de 

aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania, heeft het netwerk nagenoeg 

elke grote operatie uitgevoerd met inzet van zelfmoordterroristen. Ook de traditie dat 

aanstaande martelaars een videoverklaring opnemen om potentiële rekruten en andere 

jihadisten nadien te inspireren, is afkomstig uit de koker van al-Zawahiri.90 Ten slotte omvatte 

de innovatieve doctrine van Al Qaeda een serie ‘legitieme doelwitten’. Hieronder bevinden 

zich burgers en militairen van westerse mogendheden, de Verenigde Naties, Arabische 

heersers en overheidsfunctionarissen, multinationale bedrijven, internationale 

hulporganisaties en zelfs de infrastructuur van het internet.91  
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Groei van het gedachtegoed, expansie van het relatiestelsel 

Precies zoals Bin Laden en al-Zawahiri beoogden, adopteerden steeds meer formele 

componenten in het wereldwijde jihadistische netwerk het gedachtegoed van Al Qaeda, of ten 

minste elementen daarvan. De maximaal twintigduizend rekruten die tussen 1996 en 2001 

training en instructies ontvingen in Afghanistan, lieten zich infecteren met de verhalen, de 

ideologische uitgangspunten en de doctrine van Al Qaeda.92 Enkele honderden -meest 

geschikte- deelnemers werden door het leiderschap uitgenodigd officieel lid te worden van de 

formele kern van het netwerk. De meeste anderen brachten hun lessen in de praktijk bij 

verschillende jihadistische groeperingen in de wereld. Via hen infiltreerde het gedachtegoed 

van de Al Qaeda kerngroep steeds meer clusters en groepen van het jihadistische netwerk. 

Veel van deze actoren, die gezamenlijk zeer intensief hadden getraind, gebeden en gevochten 

in Afghanistan, vormden nadien een informele component van het Al Qaeda netwerk. Zij 

deelden elementen van een kenmerkende Al Qaeda verhaalstructuur en waren ruwweg 

eensgezind op het gebied van ideologie en doctrine. Ook bleven zij in meer of mindere mate 

loyaal of zelfs sociaal verbonden aan Bin Laden, de charismatische hub die aan de wieg stond 

van hun jihadistische basisprincipes. Als leden van dit grotere sociale netwerk, bleven deze 

strijders voor de Al Qaeda kerngroep potentiële bronnen van materiële en non-materiële 

steun.93  

 

Centrale organisatie 

Hoe dan ook, de operationele kernactiviteiten van Al Qaeda in het wereldwijde netwerk van 

jihadisten, concentreerden zich tussen 1996 en 2001 in een formeel gestructureerde cluster 

met een hoge graad van organisatie. Als autoritair leider boven een shura en commissies met 

verantwoordelijkheden over militaire zaken, financiën, religie, inkomsten en media, gaf Bin 

Laden al dan niet goedkeuring aan de activiteiten die enkele honderden, veelal officiële, leden 

op lagere niveaus planden en uitvoerden.94 Volgens een voormalige bodyguard van Bin Laden 

was daarbij sprake van ‘centralisatie van beslissing en decentralisatie van uitvoering’. Het 

leiderschap gaf slechts toestemming voor operaties en droeg zorg voor de noodzakelijke 

fondsen. Daarna kwamen planning en uitvoering grotendeels in handen van formele 

luitenanten in het veld.95 De georganiseerde elite van Al Qaeda leunde daarbij operationeel 
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sterk op het bredere informele jihadistische netwerk van Afghaanse Arabieren, voormalige 

rekruten uit de trainingskampen en andere vertrouwde actoren. Leden van dit grotere netwerk 

waren eveneens van belang voor het financiële overleven van Al Qaeda. Een aantal aan haar 

gelieerde infiltranten waren (en sommigen zijn nog steeds) actief binnen verschillende 

islamitische NGO’s, waar deze geld wegsluisden naar terroristische cellen.96 

 

Terug naar het sociale fundament 

Of de aanslagen van 11 september 2001 nu een strategische misrekening van Al Qaeda waren 

of niet, de daaropvolgende Operation Enduring Freedom (OEF), vernietigde haar 

organisatorische structuur grotendeels. De kerngroep rondom Bin Laden verloor na de val van 

het talibanregime ook haar statische trainingskampen, gasthuizen en andere bases in 

Afghanistan. Hierdoor kon zij niet langer steunen op een hiërarchische commandostructuur en 

bureaucratische capaciteiten. Ook het leiderschap zelf is door het Amerikaanse offensief 

beschadigd. Zo kwam Mohammed Atef, de hoogste militaire commandant van Al Qaeda om 

het leven tijdens een luchtaanval in november 2001. En zijn vermoedelijke opvolger, Abu 

Zubaidah, werd in maart 2002 opgepakt door de Pakistaanse autoriteiten. Hiernaast kregen de 

VS in 2003 en 2005 respectievelijk Khalid Sheikh Mohammed, de voormalige chef-operaties 

van Al Qaeda en zijn opvolger, Abu Farraj al-Libbi, in handen. Dergelijke ontwikkelingen en 

de aanhoudende militaire druk die de VS en hun bondgenoten uitoefenen, isoleren het 

leiderschap van Al Qaeda en beperken haar leidinggevende en operationele mogelijkheden 

nog steeds.97 

Ontdaan van haar centrale organisatorische masker, manifesteert Al Qaeda zich 

tegenwoordig in haar meest fundamentele vorm: een sociaal netwerk van jihadisten.98 De 

voorheen formele cluster bestaat nauwelijks meer en is nu een integraal en meer gelijkwaardig 

onderdeel van het bredere Al Qaeda netwerk. Dit netwerk onderscheidt zich van het grotere 

jihadistische verband doordat al haar actoren een ideologie, een doctrine en elementen van 

een typische verhaalstructuur delen. Veel leden van het netwerk hebben trouw gezworen aan 

Bin Laden. Anderen koesteren een actieve informele loyaliteit of houden er een duaal 

loyaliteitsgevoel op na; zowel richting Bin Laden als richting de leiders van hun nationale of 

regionale moederorganisaties. De traditionele kerngroep van Al Qaeda heeft echter nauwelijks 
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administratieve en organisatorische controle meer over het doen en laten van al deze 

volgelingen.  

Het gedachtegoed van Al Qaeda concentreert zich niet langer in een centrale en 

formele cluster van het jihadistische netwerk. Actoren die haar ideologie en doctrine delen, 

hebben zich als een diffuse nevel door het jihadistische web verspreid en zijn tegenwoordig 

actief binnen uiteenlopende regionale en nationale groeperingen. Sommige onderzoekers 

beschouwen het hedendaagse Al Qaeda daarom primair als een los ‘netwerk van netwerken’ 

dat samengehouden wordt door een ‘geheel van noties’, maar niet veel meer.99 En inderdaad, 

als we Al Qaeda als zodanig definiëren, kan van een samenhangend netwerk met mogelijk 

reële ideologische, strategische, operationele en tactische sturing inderdaad geen sprake meer 

zijn. Helaas stoelt deze opvattingen op de aanname dat netwerken willekeurig van aard zijn en 

geen organisatorische principes bezitten. In de meeste complexe sociale netwerken, die 

volgens contemporain onderzoek schaalvrije karakteristieken bezitten, is dit niettemin wél het 

geval. 

 

Bin Laden: sturing in een schaalvrij netwerk 

Dat we waarschijnlijk ook het Al Qaeda netwerk globaal tot de schaalvrije categorie kunnen 

rekenen, indiceren de bevindingen van Sageman. Hoewel hij het model van Barabási niet 

specifiek aanspreekt, benoemt hij aan de hand van zijn data drie eigenschappen in het netwerk 

van de mondiale salafistische jihad: een small world effect, clustering en de aanwezigheid van 

een elite van onevenredig sociale hubs.100 Zoals het eerste hoofdstuk heeft betoogd, kunnen 

deze eigenschappen theoretisch alleen in een schaalvrij netwerk coëxisteren. Sageman erkent 

weliswaar het belang van hubs als Bin Laden en, voor zijn arrestatie, Sheikh Mohammed, 

voor de algehele cohesie van het netwerk. En eveneens stelt hij dat vrijwel alle communicatie 

in het netwerk via dergelijke spilfiguren verloopt. Maar de verregaande consequenties 

daarvan, die Barabási wél opmerkt, laat Sageman helaas achterwege; namelijk dat een zeer 

kleine elite van goed verbonden spilfiguren ook het denken in een netwerk domineert. Geen 

formele hiërarchie, maar een hiërarchie van enkele uitermate goed verbonden hubs stuurt het 

netwerk aan. Deze sturing is, anders dan in de hiërarchie van een traditionele organisatie, niet 

rigide, maar globaal.  

De vraag rijst of Bin Laden, samen met zijn adjudanten, nog als dominante hub kan 

functioneren als hij zich -waarschijnlijk zeer geïsoleerd- schuilhoudt in het tribale 

                                                 
99 Bakker en Boer, ‘Al Qaeda: vijf jaar na 9/11’, 420. 
100 Sageman, Understanding Terror Networks, 137-139. 



 43

grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan. Het antwoord daarop luidt vermoedelijk 

bevestigend, maar is enigszins dubbelzinnig. Enerzijds beschikt Bin Laden nog steeds over de 

bijzonder omvangrijke en zeer loyale kennissen- en contactenkring die hij de afgelopen 

decennia -vooral in de Afghaanse trainingskampen- heeft opgebouwd. Veel van deze relaties 

deelden dusdanig zware momenten, gevaren en intensieve spirituele en fysieke ervaringen 

met hem dat hun sterke banden waarschijnlijk nog decennia zullen voortleven.101 Anderzijds 

activeert Bin Laden deze connecties uit veiligheidsoverwegingen waarschijnlijk nog maar 

zelden direct. Het conventionele gedachtegoed onder (contra)terrorisme-instanties is dan ook 

dat de kerngroep van Al Qaeda tegenwoordig koeriers en zogeheten 

communicatiecoördinatoren inzet. 102 Deze dienen in de context van het schaalvrije model als 

de hoogconnectieve hubs die de communicatie van het leiderschap ontvangen en deze 

vervolgens namens hen door het netwerk verspreiden. Het vierde hoofdstuk belicht deze 

werkwijze in meer detail.  

Het richtinggevende vermogen van Bin Laden en andere uitermate contactenrijke hubs 

uit het traditionele leiderschap van Al Qaeda, blijft in dit licht bezien dus groot. Alleen is hun 

machtsinstrument niet langer de formele hiërarchie waarmee zij operaties konden maken of 

breken. Tegenwoordig put het leiderschap van Al Qaeda uit een andere bron van sturing; 

eentje die overigens altijd al haar onderliggende kracht is geweest, namelijk haar vermogen de 

communicatiestroom in het netwerk te beheersen. Tot 2001 was Bin Laden gelijktijdig de 

hoogste chef van een organisatie én een hub binnen een breder sociaal netwerk. Als leider van 

de formeel georganiseerde netwerkcomponent was hij commandant. Maar tegenwoordig, 

primair als een indirect communicerende hub, is hij voornamelijk dominant. Hij geeft geen 

bevelen aan een elite van leden, maar verschaft samen met zijn adjudanten richting aan een 

massa van sociaal verwante medestanders. De loyaliteit die actoren in het Al Qaeda netwerk 

ten opzichte van Bin Laden koesteren, verzekert dat deze sturing zijn uitwerking niet mist. De 

jihadisten van Al Qaeda hebben ook niet meer dan globale sturing nodig. De doctrine van het 

netwerk, die Bin Laden in de jaren negentig als dominante spilfiguur in hoge mate vormgaf, 

biedt hen op alle niveaus een leidraad. 
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De dynamische en diffuse grenzen van het netwerk 

Betekent dit dat álle jihadisten die zich herkennen in de doctrine, de ideologie en de 

elementen van de typische verhaalstructuur van de Al Qaeda kerncluster ook daadwerkelijk 

tot haar netwerk behoren en dus binnen de invloedsfeer van haar hubs vallen? Een rapport van 

de RAND Corporation in 2006 benoemt wereldwijd verscheidene grote formele jihadistische 

clusters die de operationele en tactische concepten van Al Qaeda imiteren en haar 

ideologische innovaties uitdragen. Bovendien hebben leden van deze groepen ooit met haar 

strijders getraind of gevochten; zij delen zodoende belangrijke elementen van de Al Qaeda 

verhaalstructuur. Toch hebben volgens de auteurs slechts vier van deze grote groepen officieel 

trouw gezworen aan Bin Laden: (1) de Algerijnse Salafistische Groep voor Prediking en 

Strijd (GSPC); (2) het Iraakse netwerk van wijlen Abu Musab al-Zarqawi; (3) Harakat-ul-

Jihad-Islami in Bangladesh; en (4) Harakat-ul-Mujahideen in Kashmir.103 

 

Figuur 4: Overzicht van de grootste formele jihadistische clusters die gelieerd zijn aan 

 Al Qaeda of op ad hoc basis integreren in haar netwerk (* = officieel gelieerd). 

Al Qaeda in Tweestromenland (Irak)   * 
Al-Ittihad al-Islami (Somalië) 

Ansar al Islam (Irak) 

Asbat al-Ansar (Libanon) 

Dhamat Houmet Daawa Salafia (Algerije) 

Egyptische Islamitische Jihad (afsplitsing) 

Jamaat al-Islamiyya 

Harakat-ul-Jihad-Islami (Bangladesh)  * 
Harakat ul Mujahidin (Kasjmir)  * 
Islamistisch Leger van Aden (Jemen) 

Islamitische Beweging van Oezbekistan 

Jaish-e-Mohammed (Kasjmir) 

Jamaat al-Islamiyya (Egypte) 

Jemaah Islamiya (Zuidoost-Azië) 

Laskar-e-Taiba  (Pakistan / Kasjmir) 

Laskar-e-Jhangvi (Pakistan / Kasjmir) 

Libische Islamitische Strijders Groep 

Marokkaanse Groep van Islamitische Strijders 

Moro Islamitisch Bevrijdings Front (Filippijnen) 

Salafische Groep voor Prediking en Strijd  * 
Salafiya Jihadia (Marokko) 

Sipah-i-Sahaba 

Tunesische Strijdersgroep 

 

             Bron: RAND / MIPT 

 

Sinds het najaar van 2001 groeit echter ook het aantal kleinere, officieel aan de Al Qaeda kern 

gelieerde, clusters in het netwerk. Alleen al tussen januari 2005 en april 2007 hebben volgens 

schattingen mogelijk veertig nieuwe groepen trouw gezworen aan het traditionele leiderschap 

van Al Qaeda en haar ideologie.104 Deze gehoorzamen bijgevolg aan de globale sturing van 
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Bin Laden; daarbij zowel puttend uit zijn levendige gedachtegoed onder jihadisten óf 

communicatie van de Saoediër die hen bereikt via mediaboodschappen, 

communicatiecoördinatoren en koeriers. Deze sturing is vermoedelijk eens te meer vrij 

effectief, omdat een grote hub als Bin Laden in een schaalvrij jihadistische netwerk met small 

world effecten, de ideeënvorming van de minder sociale massa verregaand kan beïnvloeden. 

De kerncluster van Al Qaeda oefent dus géén centrale en rigide controle uit over deze nieuwe 

generatie, waaronder bijvoorbeeld de Al-Qaeda Organisatie in de Levant en Egypte. Die 

groep eiste in de zomer van 2005 de verantwoordelijkheid op voor zowel raketbeschietingen 

op Eilat als simultane zelfmoordaanslagen in de badplaats Sharm el-Sheikh. Maar Bin Laden 

en zijn adjudanten domineren wel degelijk het collectieve denken in dit soort kleinere 

jihadistische clusters. Vóór 11 september 2001 concentreerde het gevaar van terroristische 

aanslagen zich in de operationele besluitvorming van de Al Qaeda kerngroep. Maar door de 

proliferatie van nieuwe, formeel loyale, groepen, is dit gevaar in haar netwerk nu sterk 

gedecentraliseerd en diffuus.105 

Dat het Al Qaeda netwerk in de praktijk eveneens actoren en clusters omvat die -

althans naar buiten toe- niet officieel trouw zijn aan de kerngroep rond Bin Laden, kan onder 

meer worden afgeleid uit de operationele betrokkenheid van de Pakistaanse groep Lashkar-e-

Taiba (LeT) bij de aanslagen van 7 juli 2005 op het Londense metrostelsel. Van LeT, formeel 

niet gelieerd aan Al Qaeda, is bekend dat zij grote elementen van het gedachtegoed en van de 

typische Al Qaeda verhaalstructuur heeft geabsorbeerd. Maar in plaats van volledig en 

officieel te integreren in het netwerk van Bin Laden en zijn volgelingen, coördineert of 

onderneemt zij op ad hoc basis operaties in samenwerking met actoren in het Al Qaeda 

netwerk.106 Shehzad Tanweer, een zelfmoordterrorist die betrokken was bij de aanslagen op 

de Londense metro, trainde volgens de Britse autoriteiten in een kamp van LeT. Het is 

aannemelijk dat topfiguren of facties binnen deze groep zich daarbij sterk hebben laten 

beïnvloeden door de hub die Bin Laden heet. Hun (sociale) verwantschap is evident. Tussen 

1996 en 2001 trainden veel militanten van LeT in de trainingskampen van Al Qaeda, terwijl 

ná 2001 precies het omgekeerde gebeurde en agenten uit de kerncluster van Al Qaeda 

instructies ontvingen in de Pakistaanse bases van LeT. 107 In 2002 werd Abu Zubaidah, een 

commandant van Bin Laden, gearresteerd op een complex van de groep. En bovendien bestaat 
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binnen inlichtingendiensten het vermoeden dat Bin Laden en zijn netwerk van commerciële 

ondernemingen LeT financieel ondersteunen.108 

Eén ding bewijst deze casus zeker niet: het bestaan van directe operationele 

samenwerking tussen de traditionele commandanten van Al Qaeda en het leiderschap van LeT 

bij de voorbereiding van de aanslagen. Wat het wel suggereert, is een small world effect. De 

aanwezigheid daarvan in een schaalvrij jihadistische netwerk, maakt ruwe ideologische, 

strategische, operationele en tactische sturing door hubs mogelijk. Het small world 

verschijnsel garandeert dat de topmannen in de formeel georganiseerde cluster van LeT 

slechts enkele sociale connecties verwijderd zijn van de invloedrijke hub Bin Laden. Mogelijk 

mede als gevolg van zijn onevenredig grote zeggenschap over de doorstroom van ideeën naar 

andere, minder sociale netwerkactoren, heeft LeT de mondiale salafistische jihad omarmd, 

ook al blijft zij primair strijden tegen de Indiase regering in Kasjmir. Vandaag de dag heeft de 

groep vermoedelijk al duizenden jihadisten getraind en uitgezonden naar gebieden als Bosnië, 

Tsjetsjenië en de Filippijnen.109 Dat veel LeT-leden een duaal loyaliteitsgevoel hebben en dat 

de kampen van de beweging ook ter beschikking staan van Bin Laden en zijn adjudanten, 

maakt (delen van) deze netwerkcluster een belangrijk ad hoc onderdeel van het Al Qaeda 

netwerk zoals gedefinieerd in het eerste hoofdstuk.110 

Dit verschijnsel, waarbij ook autonome groepen bij gelegenheid integreren in het 

bredere operationele netwerk van de Al Qaeda kerngroep, komt met regelmaat voor. 

Dergelijke clusters zijn bijvoorbeeld de Marrokaanse Salafiya Jihadiya en de Marokkaanse 

Islamitische Strijders Groep, maar ook de Zuidoost-Aziatische JI.111 Zo speelde de 

Afghanistan-veteraan Riduan Isamuddin (beter bekend als Hambali) sinds 1998 een 

coördinerende rol tussen de Al Qaeda kerncluster en JI. Aanvankelijk achtte Hambali de 

mondiale doelen van Bin Laden, als een officiële vertrouweling van de regionaal 

georiënteerde JI-leider Abu Bakar Bashir, van secundair belang. Toch inspireerden zijn 

contacten in de kerncluster van Al Qaeda hem geleidelijk zijn prioriteiten te verleggen naar 

een strijd tegen het Westen.112 Op zijn beurt beïnvloedde hij weer militanten in de JI-cluster. 

Dit is goed te verklaren uit de onderzoeksresultaten van Sageman, waaruit Hambali als een 
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duidelijke hub tevoorschijn komt.113 De invloed die Bin Laden als nóg socialere spilfiguur 

door hem uitoefende op actoren in de cluster van JI, culmineerde vermoedelijk onder meer in 

de simultane (zelfmoord)aanslagen op Balinese nachtclubs op 12 oktober 2002. Enkele 

militanten die vervolgens werden opgepakt, bevestigden in 2004 dat de daders van de 

aanslagen zich lieten inspireren door fatwa’s van Bin Laden en dat Hambali de wensen van de 

Al Qaeda leider doorgaf.114 Hoewel in dit geval een officiële samenwerking tussen JI en de 

kerncluster van Al Qaeda niet kan worden aangetoond, was op zijn minst sprake van globale 

en indirecte operationele sturing vanuit Al Qaeda kringen. En dergelijke sturing is vooral 

efficiënt in een schaalvrij netwerk waarin een organiserende principe een small world 

verzekert met onevenredig grote invloed van enkele dominante hubs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 M, Sageman, referaat tijdens het Unrestricted Warfare Symposium. 
114 ‘Bali bombs ‘inspired’ by bin Laden’, The Sydney Morning Herald (3 april 2004). 



 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49

Hoofdstuk 3: 
Het jihadistische bedrijf in een schaalvrij netwerk 

De levensloop van Al Qaeda tussen 1988 en heden karakteriseert zich door groei, grilligheid 

en dynamiek. Tussen 1988 en het heden bewees het netwerk een grote veerkracht te bezitten 

tijdens zeker drie ingrijpende gebeurtenissen die haar aanpassingsvermogen op de proef 

stelden. De eerste geschiedde in 1992, toen Al Qaeda haar centrale activiteiten verplaatste van 

Afghanistan naar Soedan; de tweede in 1996, doordat de kerngroep gedwongen terugkeerde 

naar Afghanistan en grote delen van haar financiële en materiële infrastructuur moest 

opgeven. Maar de meest verstrekkende gebeurtenis voor Al Qaeda was, ten derde, de 

vernietiging van zowel haar meeste materiële bases als haar organisatorische capaciteiten door 

de westerse militaire operaties die op de aanslagen van 11 september 2001 volgden. Die 

operaties, maar ook de overige juridische, politieke en diplomatieke maatregelen die in het 

kader van de ‘strijd tegen het terrorisme’ volgden, hadden niets minder tot doel dan de 

volledige vernietiging van Al Qaeda. Zo verklaarde de Amerikaanse president Bush kort na 

de aanslagen: 

  
 “Onze oorlog tegen het terrorisme begint met Al Qaeda, maar zal daar niet bij blijven. Het zal 

niet eindigen totdat iedere terroristische groep met een wereldwijd bereik is gevonden, gestopt 

en verslagen.”115 

 

Niettemin hebben we reeds geconstateerd dat haar meest fundamentele verschijningsvorm, het 

sociale netwerk van globaal eensgezinde jihadisten, nog bestaat en, zoals het voorgaande 

hoofdstuk heeft betoogd, zelfs groeiende is. Dit netwerk blijft een garantie voor de continue 

samenhang van Al Qaeda en biedt wellicht ook perspectieven voor enig herstel van haar 

voormalige formele verbanden.116 Veel (leidende) actoren in haar netwerk zijn omgekomen, 

weggevallen of bevinden zich in detentie van overheidsinstanties. Volgens de 

toonaangevende schaalvrije netwerktheorie van Barabási veranderen dergelijke 

gebeurtenissen echter weinig aan de ruwe topologische patronen van het netwerk. 117 Waar 

complexe sociale configuraties zijn, manifesteren zich duidelijke organisatorische principes in 

de relatiestructuren én, niet in de laatste plaats, enkele hoogconnectieve en dominante hubs. 

                                                 
115 G.W. Bush, ‘Address to a joint session of congress and the American people’ (20 september 2001), website 
White House.  
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html. 
116 E. Sayers, ‘The Islamic Emirate of Waziristan and the Bajaur tribal region:  the strategic threat of terrorist 
sanctuaries’ (Occasional Paper Series, Center for Security Policy, februari 2007) 1-9, aldaar 4. 
117 Barabási, Linked, 89-90. 
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Maar wat houdt dit in werkelijkheid in voor zowel specifieke individuele actoren als de 

algemene terroristische bedrijvigheid binnen Al Qaeda? En als Al Qaeda inderdaad 

eigenschappen heeft van een schaalvrij netwerk en een select gezelschap spilfiguren is 

cruciaal voor haar samenhang en haar coördinerende vermogen, welke vitale taken, rollen en 

vaardigheden hebben deze hubs dan werkelijk? 

 

Data en gegevens 

Vóór 2001 speelden de kernactiviteiten van Al Qaeda zich af in een kleine, meer formeel en 

hiërarchisch georganiseerde netwerkcomponent. Maar zoals reeds in het tweede hoofdstuk is 

betoogd, vormde de verdeling van organisatorische functies in deze cluster een afspiegeling 

van de sociale verhoudingen en leunde de kerngroep sterk op activiteiten en bronnen binnen 

het veel bredere informele netwerk. Als we de hypothese volgen dat de onderliggende 

schaalvrije netwerktopologie, het fundament van dit volledige netwerk, vandaag de dag 

weinig verschilt ten opzichte van die van weleer, kunnen we het functioneren van 

jihadistische hubs en andere actoren in haar huidige netwerk zonder gewetensnood illustreren 

aan de hand van minder actuele casussen. Dit komt zelfs ten goede aan de nauwkeurigheid en 

de empirische juistheid van het onderzoek. Betrouwbare informatie over de identiteit en de 

functie van een jihadist, komt meestal pas enige tijd ná zijn arrestatie, liquidatie of 

terroristische daad naar buiten; meestal in de vorm van verhoren, interviews met betrokkenen, 

academische publicaties, andere literatuur en mediaberichten. Onderzoekers kunnen aan de 

hand van dit soort informatiebronnen topologische kaarten van (delen van) het netwerk 

samenstellen. Die sociogrammen stellen hen vervolgens in staat de significantie van iedere 

actor voor de integriteit van en de samenwerking bínnen het netwerk in te schatten; in dit 

geval het netwerk van Al Qaeda. En hoewel de exacte wiskundige overeenkomsten tussen het 

schaalvrije model en het werkelijke Al Qaeda moeilijk zijn te verifiëren, hebben verschillende 

netwerkonderzoekers -in overeenkomst met Barabási- inmiddels vastgesteld dat een relatief 

klein aantal hoogconnectieve hubs inderdaad haar samenhang en functioneren bepalen.118 

 

De mondiale Al Qaeda hubs 

Marc Sageman is één van die onderzoekers. Zijn sociogram van de onderlinge relaties van 

zeker vierhonderd mondiaal georiënteerde salafistische jihadisten, demonstreert hoe niet meer 

dan een tiental spilfiguren het geclusterde small world netwerk van Al Qaeda omstreeks 2002 

bijeenhield en in hoge mate domineerde. Sageman identificeert ruwweg vier grote clusters in 
                                                 
118 Barabási, Linked, 222. 
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dit netwerk: (1) de ‘centrale staf’, ofwel de kerngroep van Al Qaeda; (2) een cluster van 

‘kernarabieren’ uit het Midden-Oosten; (3) een cluster van Arabieren uit de Maghreb; en (4) 

een cluster bestaande uit Zuidoost-Aziatische jihadisten. Bin Laden was volgens zijn 

bevindingen indertijd duidelijk de grootste hub; zowel binnen de cluster van de centrale staf 

als binnen het netwerk als geheel. Maar wat vooral opvalt in Sagemans toplogische kaart van 

Al Qaeda, is dat de superieure spilfiguren in de clusters van kernarabieren en Maghreb-

Arabieren, respectievelijk Khalid Sheikh Mohammed en Abu Zubaidah, óók een betrekking 

hadden binnen het leiderschap van Al Qaeda en bijgevolg de dominantie van Bin Laden 

formeel aanvaardden. In de context van het schaalvrije netwerkmodel was hun loyaliteit 

vermoedelijk belangrijk voor de mate waarin Bin Laden in staat was een opmerkelijk groot 

deel van het wereldwijde jihadistische netwerk te beïnvloeden en aan te sturen. Alleen de 

Zuidoost-Aziatische cluster, die hoofdzakelijk bestond uit het geformaliseerde netwerk van JI, 

bleef gedomineerd door een relatief ongebonden hub: de leider van JI, Abu Bakar Bashir. 

Niettemin vormde deze cluster, dankzij de invloed die de centrale staf via de hub Hambali op 

haar leden uitoefende, op ad hoc basis een belangrijke component van het Al Qaeda netwerk. 

 
Figuur 5: Het sociogram van Sageman: enkele hoogconnectieve hubs domineren het netwerk. 
Bron: Marc Sageman. 
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Waar Sageman jihadisten als Bin Laden, Sheikh Mohammed, Abu Zubaidah en Bashir 

beschouwt als de meest invloedrijke en leidende spilfiguren, ziet hij in de selecte groep 

overige hubs in zijn sociogram hun belangrijkste coördinerende (veld)luitenanten.119 In het 

licht van de theorie van Barabási, kunnen we hen daarentegen ook omschrijven als hubs die 

lager in de hiërarchie van hoogconnectieve spilfiguren staan, maar desalniettemin van groot 

belang zijn voor de samenhang van en de informatievoorziening binnen het netwerk. Van 

Mohammed Atta en Ramzi bin al-Shibh, twee spilfiguren die Sageman als veldluitenanten 

aanmerkt, is bijvoorbeeld bekend dat zij cruciale coördinerende rollen hadden in de 

operationele netwerkcomponent die de aanslagen op het WTC en het Pentagon 

voorbereidde.120 Andere dominante hubs die in zijn sociogram naar voren komen, zijn 

Hambali en Ali Ghuffron (Abu Mukhlas) in de Zuidoost-Aziatische cluster; Amar Makhlulif 

(Abu Doha) en Fateh Kamel in de Maghreb-cluster; en Abd al-Rahim al-Nashiri en Waleed 

Mohammed Tawfiq bin Attash (Khallad) in de cluster van kernarabieren.  

 

Khalid Sheikh Mohammed: een operationele hub 

De casus van Sheikh Mohammed, die sinds zijn arrestatie in 2003 gevangen zit in het 

Amerikaanse detentiecentrum op Guantanamo Bay, illustreert bij uitstek hoe een typische 

jihadistische hub een zeer belangrijke rol in het Al Qaeda netwerk kan spelen. Sheikh 

Mohammed is het prototype van de modale jihadist. Zijn radicaliseringproces begon in zijn 

tienerjaren binnen de salafistische kringen van de Moslimbroederschap in Koeweit. Medio 

jaren tachtig studeerde hij op een Amerikaanse universiteit en na zijn afstuderen als 

werktuigbouwkundige in 1986, voldeed hij als hoogopgeleide professional eveneens aan het 

stereotiepe profiel van een jihadist in wording. Enkele maanden later vertrok Sheikh 

Mohammed naar Afghanistan om zich te voegen bij het gewelddadige verzet tegen de 

bezetting van het land door de Sovjet-Unie. Via zijn broer ontmoette hij Abdul Rasul Sayyaf, 

een prominente Afghaanse krijgsheer, die hem als zijn mentor militaire training gaf en in de 

jihadistische gemeenschap introduceerde. Gedurende enkele maanden vocht Sheikh 

Mohammed aan het Afghaanse front, maar hij ondersteunde de jihad ook door 

werkzaamheden te verrichten in het Jihad Service Bureau van Azzam en Bin Laden.121 

Hoewel Sheikh Mohammed in de eerste helft van de jaren negentig niet direct 

samenwerkte met de formele kerngroep van Al Qaeda, had hij zeker de potentie uit te groeien 

                                                 
119 Sageman, Understanding Terror Networks, 138. 
120 The 9/11 commission report, 225, 241. 
121 The 9/11 commission report, 145-147. 



 53

tot een actor in haar netwerk. Vanwege zijn ervaringen in Afghanistan kon hij zich maar al te 

goed identificeren met de verhaalstructuren van de meeste Al Qaeda leden of haar voormalige 

rekruten. En in het wereldwijde small world netwerk van jihadisten onderhield hij veel 

contacten met mensen die wél formele of informele loyaliteit richting Bin Laden koesterden; 

bijvoorbeeld met Mohammed Atef, de chef van de militaire commissie van Al Qaeda. Sheikh 

Mohammed -die graag onafhankelijk wilde blijven van formele verplichtingen- stond 

bovendien ideologisch dicht bij Bin Laden en zijn adjudanten. Ook hij zag in de Verenigde 

Staten het primaire doelwit van gewelddadige jihad; vooral vanwege Washingtons pro-

Israëlische buitenlandse politiek.122 Vanaf 1992 deed hij veel operationele ervaring op tijdens 

het plannen van aanslagen tegen westerse doelen. Zo was hij via zijn neef Ramzi Yousef 

indirect betrokken bij de aanslag op het WTC in 1993. En het daaropvolgende jaar plande hij 

samen met Yousef simultane bomaanslagen op Amerikaanse passagiersvliegtuigen in Azië: 

operatie Bojinka. Dit ambitieuze plan werd tijdig ontrafeld door de autoriteiten in de 

Filippijnen.123 Maar ook daarna bleef Sheikh Mohammed onvermoeibaar terreuraanslagen 

voorbereiden. Niet alleen ontwikkelde hij hierdoor tussen 1991 en 1996 -in netwerktermen- 

een hoge mate van individuele geschiktheid op operationeel gebied; ook breidde hij zijn 

militante contactenkring snel uit. Sheikh Mohammed bemachtigde hierdoor een belangrijke 

rol als spilfiguur in het jihadistische netwerk. 

Vanaf 1996 begon deze nog autonome hub zijn aarzelende maar onvermijdelijke 

integratie in het netwerk van Al Qaeda. Sheikh Mohammed regelde medio dat jaar via 

Mohammed Atef een afspraak met Bin Laden. Tijdens hun ontmoeting, legde hij de leider van 

Al Qaeda een aantal door hem uitgedokterde terroristische projecten voor, waaronder een plan 

dat uiteindelijk uitmondde in de aanslagen van 11 september 2001. Hij had daarvoor wel de 

financiële, materiële en menselijke middelen nodig die Bin Laden als leider en superieure hub 

binnen zijn netwerk kon bemachtigen. Toen deze zijn plan in het begin 1999 als een 

exclusieve Al Qaeda operatie aanvaardde, begon Sheikh Mohammed in nauw verband samen 

te werken met Bin Laden en zijn adjudanten. Sindsdien manifesteerde hij zich -tot aan zijn 

arrestatie- als een geaccepteerde en loyale actor in de stafcluster van Al Qaeda.124 En hoewel 

                                                 
122 U.S. District Court for the Eastern District of Virginia, substitutie voor de getuigenis van Khalid Sheikh 
Mohammed in de rechtzaak tegen Zacarias Moussaoui, bewijsstuk 941, pagina 11. 
http://www.vaed.uscourts.gov/notablecases/moussaoui/exhibits/defense/941.pdf. 
123 Gunaratna, Inside Al Qaeda, xxi. 
124 The 9/11 commission report, 148-150. 
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hij aanvankelijk weigerde zijn toewijding met een formele eed te bevestigen, zwoor hij later 

alsnog bayat aan Bin Laden.125 

Het staat buiten kijf dat Sheikh Mohammed precies de kwaliteiten bezat die 

incidentele actoren volgens Barabási in een complex netwerk doen uitgroeien tot uitermate 

goed verbonden hubs. De beschrijving van hem door de commissie die de aanslagen van 11 

september onderzocht, komt vrijwel naadloos overeen met de stelling van Barabási; namelijk 

dat personen met de hoogste score op het product van geschiktheid en relatieve 

verbondenheid evolueren tot hubs dankzij de elementaire mechanismen van groei en 

voorkeursbinding. In de woorden van de commissie  

 
“(...) was Sheikh Mohammed duidelijk een effectieve coördinator na de vele jaren waarin  

hij zijn vaardigheden had geperfectioneerd en zijn relatiestelsel had uitgebouwd”.126  
 

Binnen Al Qaeda kwam Sheikh Mohammed dan ook bekend te staan als een man met een 

opmerkelijk groot aantal nuttige connecties over de hele wereld. Vooral in het Westen, waar 

Al Qaeda traditioneel een gebrek had aan vertrouwde contactpersonen en agenten, wist hij 

met relatieve eenvoud mensen te rekruteren. Hij socialiseerde vooral met de jonge leden van 

de kerngroep en wist vele andere jongeren te motiveren om zich aan te melden voor 

martelaarsoperaties. Ook had hij toegang tot verschillende financiële donors.127 Het effect van 

voorkeursbinding was Sheikh Mohammed, kortom, op het lijf geschreven. Wie een sterke 

sociale band met hem cultiveerde, kon profijt trekken van zijn brede contactenkring. Zijn 

groeiende connectiviteit -en dus bekendheid- in het Al Qaeda netwerk, vergrootte zijn 

vermogen nieuwe relaties te smeden voortdurend. Dat hij in het sociogram van Sageman als 

een buitengewoon goed verbonden hub opduikt, mag in de context van het schaalvrije 

netwerkmodel dan ook geen verrassing heten. 

De bijzondere persoonlijke capaciteiten van Sheikh Mohammed, vergrootten zijn 

geschiktheid als coördinerende spilfiguur. Als vakkundig jihadist bezat hij het zeldzame talent 

geavanceerde terroristische plannen op te stellen en deze effectief ten uitvoering te laten 

brengen. Hij wist daarbij van geen opgeven en kon tegelijkertijd creatief, geduldig, 

zorgvuldig en gedetailleerd te werk gaan.128 Mede dankzij deze eigenschappen kreeg hij 

                                                 
125 US Department of Defense, woordelijk verslag van een hoorzitting van het Combatant Status Review 
Tribunal voor ISN10024 Khalid Sheikh Mohammed, website CNN. 
http://i.a.cnn.net/cnn/2007/images/03/14/transcript_ISN10024.pdf. 
126The 9/11 commission report, 150. 
127 Gunaratna, Inside Al Qaeda, xxii. 
128 Ibidem. 
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tussen 1999 en 2003 uiteenlopende betrekkingen binnen de geformaliseerde kerncluster van 

Al Qaeda. Naast zijn functie als hoofdverantwoordelijke voor de planning en de organisatie 

van de aanslagen op het WTC en het Pentagon, overzag hij als primaire operationele 

commandant onder Bin Laden ook alle andere terroristische activiteiten in het buitenland en 

stond hij aan het hoofd van het mediacomité van Al Qaeda. Naar eigen zeggen had hij verder 

ook inspraak in haar shura raad.129 In deze duale hoedanigheid, als formeel staflid én als 

informele hub, domineerde hij samen met een kleine elite van andere hubs, zoals Bin Laden, 

de ideeënvorming in het Al Qaeda netwerk. Zo kwamen zeker twee innovaties in de globale 

netwerkdoctrine van Al Qaeda dankzij hem tot stand. Ten eerste verspreidde Sheikh 

Mohammed het beginsel dat een mislukte operatie als les voor andere operaties of een nieuwe 

poging moet worden beschouwd; dus niet als een strategisch verlies. En ten tweede 

introduceerde hij het principe dat strijders van Al Qaeda geen regelgeoriënteerde, maar een 

doelgeoriënteerde houding moeten aannemen. Volgens dit element van de hedendaagse Al 

Qaeda doctrine, mogen veldagenten zich flexibel gedragen en een ander doelwit aanvallen 

wanneer een aanslag op een eerder vastgesteld tactisch doelwit niet mogelijk blijkt. 

Tenminste, zolang dit strookt met de strategische prioriteiten van Al Qaeda.130 

 

Ramzi Bin al-Shibh: een intermediaire hub 

Lager in de hiërarchie van hubs, zoals die resulteert uit het jihadistische sociogram van 

Sageman, stond Ramzi bin al-Shibh, een van de belangrijkste coördinerende veldluitenanten 

van Sheikh Mohammed bij de totstandkoming van de aanslagen van 11 september 2001.131 

Deze uit Jemen gemigreerde jongeman stond erom bekend dat hij grote persoonlijke 

aantrekkingskracht uitoefende op zijn omgeving en dat hij het initiatief niet schuwde.132 Waar 

Sheikh Mohammed de grote lijnen van het plan uitdacht en kandidaat-martelaars, doelwitten 

en tijdschema’s overlegde met Bin Laden en zijn adjudanten, delegeerde hij andere 

coördinerende taken naar de voornamelijk vanuit Duitsland opererende Bin al-Shibh.133 Die 

functioneerde onder meer als intermediair tussen Sheikh Mohammed in Afghanistan en 

Mohammed Atta in de Verenigde Staten. Atta, een voormalig huisgenoot van Bin al-Shibh uit 

                                                 
129 Woordelijk verslag van een tribunaalhoorzitting inzake Khalid Sheikh Mohammed. 
130 Gunaratna, Inside Al Qaeda, xxv. 
131 Y. Schweitzer, ‘Another important arrest of a senior Al Qaida member’ (15 september 2002), website 
LABAT Strategic Consulting. 
http://www.labat.co.il/articles/Another_%20important_arrest.pdf. 
132 R. Bennett, ‘Inside the mind of a terrorist’, The Observer (22 augustus 2004). 
133 Australian Broadcasting Corporation, ‘Program transcript: interview with Al-Jazeera reporter Yosri Fouda’. 
http://www.abc.net.au/lateline/stories/s689774.htm (uitzending 30 september 2002). 
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Hamburg, was op zijn beurt de lokale hub en de leider binnen de netwerkcluster die de 

operatie sinds het voorjaar van 2000 op Amerikaanse bodem voorbereidde. 

In 1999 kwam Bin al-Shibh voor het eerst in contact met de dominante Al Qaeda hubs 

Bin Laden en Sheikh Mohammed. De manier waarop dit gebeurde, is tekenend voor de small 

world werking van het wereldwijde jihadistische netwerk. Zoals zoveel jihadisten, 

radicaliseerde hij niet alleen, maar samen met zijn drie huisgenoten en de latere kapers, Atta, 

Marwan al-Shehhi en Ziad Jarrah. Daarbij speelden de intensieve sociale interacties in hun 

gemeenschappelijke appartement en hun gezamenlijke bezoeken aan de radicale al-Quds 

moskee in Hamburg waarschijnlijk een belangrijke rol.134 Rond het moment dat het viertal in 

1999 aanstalten maakte gezamenlijk af te reizen naar Tsjetsjenië om daar deel te nemen aan 

de gewelddadige jihad, raakte Bin al-Shibh tijdens een treinreis in gesprek met een man die 

hem in contact bracht met Mohamedou Ould Slahi, een agent van Al Qaeda. Op het advies 

van Slahi, besloten de vier huisgenoten in november dat jaar niet naar Tsjetsjenië te 

vertrekken, maar naar Quetta in Pakistan, vanwaar enkele talibanstrijders hen meenamen naar 

Kandahar. Daar ontmoetten zij Bin Laden en zijn militaire commandant, Mohammed Atef. 

Het leiderschap van Al Qaeda zag in Bin al-Shibh en zijn kompanen ideale rekruten voor de 

operatie van Sheikh Mohammed. En nadat zij zich formeel lieten inzweren als leden van Al 

Qaeda, maakten in ieder geval Bin al-Shibh en Atta kennis met Sheikh Mohammed. Die 

stelde het viertal op de hoogte van onderdelen van zijn plan voor de aanslagen in de VS.135  

Kortom, in de small world van het jihadistische netwerk hadden Bin al-Shibh en zijn 

gevolg slechts enkele tussenpersonen nodig om hubs als Bin Laden en Sheikh Mohammed te 

bereiken. De grote kans dat de leden van de Hamburg-cel in dit netwerk ooit in aanraking 

zouden komen met onproportioneel goed verbonden spilfiguren zoals Bin Laden en Sheikh 

Mohammed, resulteerde in hun geval ook daadwerkelijk in een ontmoeting. De twee grote 

hubs van Al Qaeda boden het reeds geradicaliseerde en maatschappelijk vervreemde viertal 

een doel, een missie en een belangrijke plek in een gemeenschap van geestverwanten. Bin al-

Shibh en zijn kameraden raakten verstrikt in het netwerk van Al Qaeda. 

Bin al-Shibh ontwikkelde zich binnen Al Qaeda tot een duidelijke hub met een 

veelzijdige rol. Vanaf het moment dat de andere leden van de Hamburg-cel, Atta, al-Shehi en 

Jarrah, in 2000 lessen volgden op Amerikaanse vliegscholen, verzorgde hij zowel hun 

administratieve zaken als hun contacten met de kerngroep in Afghanistan. Eveneens 

functioneerde hij onder de hoede van Sheikh Mohammed als een van de belangrijkste 

                                                 
134 Sageman, Understanding Terror Networks, 103-106. 
135 The 9/11 commission report, 150-167. 
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logistieke en financiële coördinators voor de operatie.136 In de zomer van 2000 maakte Bin al-

Shibh vanuit Duitsland in vier afzonderlijke transacties bijna 10.000 dollar over naar Shehi.137 

Atta, de voornaamste spilfiguur binnen de cluster in de VS, reisde in 2001 af naar Duitsland 

om persoonlijk aan Bin al-Shibh te rapporteren dat de vlieglessen waren voltooid. Bin al-

Shibh vertrok vervolgens naar Afghanistan om het leiderschap van Al Qaeda hierover in te 

lichten en nieuwe instructies te ontvangen voor de voorbereidingen in de VS. Hij verbleef 

naderhand gedurende enkele maanden in Afghanistan en Pakistan, waar hij onder meer de 

doorreis van andere aspirant-kapers via Karachi ondersteunde. Deze kapers moesten er op 11 

september 2001 voor zorgen dat de vier piloten hun kamikazemissie volledig en ongehinderd 

konden uitvoeren. Bin al-Shibh had gedurende deze periode geregeld persoonlijk contact met 

Bin Laden en Sheikh Mohammed. Van Bin Laden kreeg hij de opdracht Atta op het hart te 

drukken dat de veiligheid van het plan de hoogste prioriteit had en dat de eerder overlegde 

tactische doelwitten ongewijzigd bleven. Ook kreeg hij van de Al Qaeda leider toestemming 

een laatste vergadering met Atta te beleggen.138 

Vlak voordat Bin al-Shibh terugkeerde naar Duitsland, instrueerde Sheikh Mohammed 

hem een ontmoeting te regelen met Atta om in overleg een geschikte datum voor de aanslagen 

te selecteren. Begin juli ontmoetten Atta en Bin al-Shibh elkaar in Madrid. Daar bracht Bin 

al-Shibh de boodschap over dat de aanslagen zo snel mogelijk moesten plaatsvinden. Atta, die 

als lokale hub nog druk bezig was de activiteiten van verschillende actoren in de VS-cluster te 

coördineren om zo een simultaan en collectief optreden te kunnen verzekeren, meldde hem 

nog enige tijd nodig te hebben. Hij beloofde echter dat hij Bin al-Shibh enkele weken vóór de 

door hem vastgestelde datum zou inlichten. In de maand die aan de aanslagen voorafging, 

intensiveerden de coördinerende contacten tussen het tweetal. Zij bespraken in die periode 

onder meer zaken omtrent de definitieve samenstelling van de kaperteams, aanvullende 

financiële middelen voor de operatie en de definitieve lijst van doelwitten. Nadat Atta eind 

augustus de datum van 11 september voor de operatie had gekozen, informeerde hij Bin al-

Shibh, die vervolgens via een tussenpersoon Sheikh Mohammed en de kerngroep van Al 

Qaeda daarvan op de hoogte stelde. Tijdens de laatste dagen voor de operatie, onderhielden 

Bin al-Shibh en Atta vrijwel continu en direct contact via email en telefoon.139 

                                                 
136 Gunaratna, Inside Al Qaeda, 142. 
137 US Department of Defense, woordelijk verslag van een hoorzitting van het Combatant Status Review 
Tribunal voor ISN10013 Ramzi bin al-Shibh (9 maart 2007), website Global Security. 
http://www.globalsecurity.org/security/library/report/2007/bin_al-shib_csrt-hearing070309.htm. 
138  The 9/11 commission report, 227-243. 
139 Ibidem, 243-249. 
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Evenals hubs in alledaagse sociale netwerken, distribueren hubs in het Al Qaeda 

netwerk niet louter één specifieke categorie van communicatie. En dat gold ook voor Bin al-

Shibh. In het operationele netwerk dat de aanslagen van 11 september voorbereidde, had hij 

duidelijk een grote verbindende en invloedrijke rol. Maar ook in het bredere informele 

netwerk van Al Qaeda, functioneerde hij als een belangrijke liaison. Zo was hij als regionale 

verspreider van strategische boodschappen naar minder goed verbonden actoren in sommige 

componenten van het netwerk van grote betekenis. Bin al-Shibh gaf bijvoorbeeld vlak vóór de 

aanslagen op het WTC en het Pentagon actieve cellen van Al Qaeda in Europa de opdracht te 

evacueren. Kort daarna vluchtte hij zelf naar Pakistan.140 Zijn mogelijke betrokkenheid bij de 

planning van de zelfmoordaanslag op de USS Cole in oktober 2000, onderstreept zijn brede 

functionaliteit in het netwerk indertijd eens te meer.141 In een dagboek van Sayf al-Adel, een 

hoge militaire commandant in de stafcluster van Al Qaeda, staat Bin al-Shibh bovendien 

omschreven als een “zeer professionele jihadist.”142 

 Samengevat, stonden individuen als Bin Laden en Sheikh Mohammed omstreeks 11 

september 2001, volgens de gegevens van Sageman, bovenaan de hiërarchie van een select 

aantal hoogconnectieve hubs. Hun ideeën domineerden daarom op netwerkniveau de ruwe 

strategische en operationele koers van zowel individuele actoren als van verschillende 

clusters; dus ook die van componenten die de aanslagen in de VS voorbereidden. Ook 

vormden deze hubs, mede vanwege hun invloed op de doctrinevorming de Afghaanse 

trainingskampen, in zekere mate de tactische en technische werkwijze van de kapers en hun 

helpers. Daarentegen bezat Bin al-Shibh, een wat minder sociale hub en een veldluitenant, 

niet op macroniveau, maar in enkele specifieke topologische regio’s van het Al Qaeda 

netwerk een belangrijke operationele, logistieke, financiële en soms zelfs strategische 

spilfunctie. Al deze activiteiten dienden echter het einddoel: de aanslagen zelf. En vandaag de 

dag is het gemeengoed dat de meest gedetailleerde operationele, tactische en technische 

voorbereidingen daartoe, én het optreden zelf, op het conto staan van een zeer lokale en 

kleinschalige cluster van het Al Qaeda netwerk in de VS.  

 

Mohammed Atta: een lokale hub 

Binnen wat Valdis Krebs beschrijft als het plaatselijke ‘projectteam’ van Al Qaeda, bevonden 

zich buiten de negentien kapers ook een aantal medeplichtigen die hen financiële, logistieke 

                                                 
140 Woordelijk verslag van een tribunaalhoorzitting inzake Ramzi bin al-Shibh. 
141 E. Watkins, ‘Landscape of shifting alliances’, Terrorism Monitor afl. 7 (2004) 3-5, aldaar 4. 
142 Woordelijk verslag van een tribunaalhoorzitting inzake Ramzi bin al-Shibh. 
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of andersoortige ondersteuning verschaften voor de operatie.143 Krebs, een management-

consultant met ervaring in sociale netwerkanalyse voor bedrijfstoepassingen, bracht in de 

maanden na 11 september 2001 het relatiestelsel van de kapers en hun helpers in kaart. Zijn 

data verzamelde hij hoofdzakelijk op basis van een kritische, zorgvuldige selectie en analyse 

van nieuwsberichten. Het onderzoek van Krebs staaft de conclusie van Sageman dat Atta in 

de VS-cluster de onbetwiste lokale hub was. Atta, zo blijkt uit zijn sociogram, onderhield 

contacten met vijftien van de 37 actoren in de VS-cluster. Weliswaar hadden enkele andere 

actoren, waaronder Jarrah en al-Shehhi, ook belangrijke verbindende taken, maar veruit het 

merendeel karakteriseerde zich door een relatief lage verbondenheid. Actoren in deze 

meerderheid hielden zich veelal geïsoleerd bezig met individuele taken en lieten de 

coördinatie en de planning van clusterbrede activiteiten over aan een select gezelschap van 

hoogconnectieve spilfiguren, waaronder de tactische leider Atta.144 De min of meer 

harmonieuze samenwerking tussen alle actoren in de VS-cluster vloeide dus niet zozeer voort 

uit collectieve gehoorzaamheid aan een formele en rigide organisatorische hiërarchie. Maar 

eerder accepteerden deze netwerkende jihadisten vanwege globale eensgezindheid op het 

gebied van ideologie en doctrine en uit een collectieve perceptie van het grotere belang van de 

missie, de coördinatie en leiding van hun veldluitenant(en). Zij gaven daarbij indirect 

vrijwillig gehoor aan de sturing van hubs als Bin Laden en Sheikh Mohammed. 

 

                                                 
143 V.E. Krebs, ‘Mapping networks of terrorist cells’, Connections 24 afl. 3 (2002), 43-52, aldaar 43. 
144 The 9/11 commission report, 434. 
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Figuur 6: Sociogram van de VS-cluster. Alleen de namen van Atta en de overige kapers zijn 

weergegeven. De posities van de meest cruciale spilfiguren zijn met zwart geaccentueerd. 
Bron: Valdis Krebs. 

  

De voorgeschiedenis van Atta, als lid van de Hamburg-cel, vertoont veel overeenkomsten met 

die van Bin al-Shibh. Zijn functie als contactpersoon van Bin al-Shibh is hierboven reeds 

beschreven. Maar wat was zijn rol als hub bínnen de VS-cluster? Atta, die zich vooral 

onderscheidde door besluitvaardigheid, intelligentie en overtuigingskracht, zocht na zijn 

aankomst in de VS contact met ruim dertig vliegscholen om informatie en offertes te 

bemachtigen voor de toekomstige kamikazepiloten.145 Samen met al-Shehhi ontving hij in de 

zomer van 2000 een transactie van 114.500 dollar van een neef van Sheikh Mohammed. Maar 
                                                 
145 Ibidem, 168. 
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vermoedelijk was het Atta die primair verantwoordelijk was voor de besteding en verdeling 

van deze financiële middelen. Niettemin werkte hij tot aan aanslagen intensief samen met al-

Shehhi, die in het sociogram van Krebs verschijnt als de op één na belangrijkste spilfiguur in 

de VS-cluster. Hoewel informatie over het doen en laten van Atta en al-Shehhi tussen 2000 en 

2001 beperkt en fragmentarisch is, indiceert het rapport van de 9/11 commission dat al-Shehhi 

in deze periode Atta’s belangrijkste vertrouweling en assistent was. Het tweetal nam onder 

meer samen lessen op een vliegschool in Florida. 

 Vanaf het voorjaar van 2001 kreeg Atta’s coördinerende rol steeds meer vorm. In 

overleg met Bin al-Shibh en andere tussenpersonen van Sheikh Mohammed en Bin Laden, 

dacht hij het tijdschema uit voor de stapsgewijze aankomst van de vijftien overige kapers in 

de VS. Geassisteerd door al-Shehhi verwelkomde hij velen van hen op vliegvelden en regelde 

hij hun verblijfplaatsen. Gedurende de zomer van 2001 begon hij eveneens contact te zoeken 

met Nawaz al-Hazmi, een andere spilfiguur binnen de VS-cluster en een vriend van Sheikh 

Mohammed. Mogelijk uit veiligheidsoverwegingen was hun connectie tot op dat moment 

inactief geweest. Maar met de definitieve datum voor de aanslagen in het vooruitzicht, wilde 

Sheikh Mohammed dat de spilfiguren bijeen kwamen. Tijdens frequent gezamenlijk overleg, 

slaagden Atta en al-Hazmi erin de planning en de activiteiten van twee -voorheen betrekkelijk 

gescheiden- componenten van de VS-cluster op elkaar af te stemmen. Hiernaast verschafte 

Atta hem aanvullende financiële middelen. Vermoedelijk maakten zij eind augustus tezamen 

een definitieve selectie van de lijndiensten waarop de kapers hun missie op 11 september 

uitvoerden.146 

 Tot op het laatste moment bleef Atta als coördinerende hub van essentieel belang voor 

de operatie. Hij verbood alle kapers afscheid te nemen van hun familie. En nadat hij de datum 

voor de missie via Bin al-Shibh had doorgegeven aan de stafcluster van Al Qaeda, overlegde 

hij waarschijnlijk nog op 7 september met één of meerdere kapers van het team dat de aanval 

op het Pentagon uitvoerde. Twee dagen later sprak hij -voor zover bekend- een laatste maal 

met zijn kameraad al-Shehhi, de piloot en de aanvoerder van het team dat een vliegtuig in de 

zuidtoren van het WTC boorde. Atta zelf vloog op 11 september met vier medekapers een 

Boeing-767 in de noordelijke toren van het WTC.147 

 

                                                 
146 Ibidem, 241-249. 
147 Ibidem, 249, 253. 
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Veiligheid versus coördinatievermogen 

De geslaagde onderneming van Atta, de overige kapers en hun medeplichtigen, maakte 

pijnlijk duidelijk dat een efficiënte coördinatie en een synchronisatie van activiteiten binnen 

een ondergronds netwerk van eensgezinde actoren goed mogelijk is. Dit gegeven gold 

klaarblijkelijk zelfs tot op de laagste tactische en technische niveaus van de operatie. Alle 

kapers selecteerden hun stoelen zodanig dat zij de voorkant van de cabine snel van de rest van 

het vliegtuig konden isoleren. Dit hielp hen de kamikazepiloot zonder problemen in de 

cockpit te installeren en effectief te beschermen. Vermoedelijk gebruikten zij op alle vluchten 

pepperspray, scheermesjes en andere kleine scherpe messen om de passagiers en de 

bemanning op afstand te houden en ook dreigden zij met nepexplosieven. En met behulp van 

mededelingen via de intercom, poogden zij inzittenden te kalmeren door aan te kondigen dat 

het vliegtuig spoedig zou landen. 148 

De gedisciplineerde werkwijze van de kaperteams aan boord van de vier vliegtuigen 

was vrijwel identiek en vermoedelijk van te voren op elkaar afgestemd. Ook in vrijwel alle 

andere opzichten verliep het plan, van voorbereiding tot uitvoering, nagenoeg vlekkeloos; een 

teken van succesvolle onderlinge coördinatie. Deze constatering roept een belangrijke vraag 

op over de interconnectiviteit in de VS-cluster. Hoe balanceerden de jihadisten hun 

onvermijdelijke behoefte aan coördinerend vermogen in het netwerk met het vereiste zo 

onopgemerkt en veilig mogelijk te opereren?149 Theoretisch verlopen communicatiestromen 

in netwerken het meest efficiënt als iedereen met iedereen in verbinding staat. Zo’n hoge 

graad van onderlinge verbondenheid, ofwel een hoge clusteringscoëfficiënt, stelt alle actoren 

in staat taken gedetailleerd en frequent op elkaar af te stemmen, een grote sociale controle uit 

te oefenen en -uiteindelijk- een missie te volbrengen. Paradoxaal genoeg loopt diezelfde 

missie juist meer gevaar naarmate de onderlinge verbondenheid van actoren in een netwerk 

toeneemt. Hoe beter mensen in een ondergronds netwerk elkaar kennen, hoe groter de kans 

dat rechtshandhavende instanties het netwerk blootleggen en oprollen zodra één of meerdere 

(gedetineerde) leden haar geheimen kunnen prijsgeven. 

Helaas voor de Amerikaanse autoriteiten, bevonden Atta en zijn medeplichtigen zich 

volgens de bevindingen van Krebs niet in een jihadistisch netwerk waarvan het coördinerende 

vermogen werd gegarandeerd door een hoge dichtheid van connecties, maar in een netwerk 

met trekjes van een small world. Hierin was iedere jihadist slechts enkele contactpersonen 

                                                 
148 The four flights, National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, zevende openbare 
hoorzitting, stafverklaring no. 4  (27 januari 2004) 2-8. 
149 Krebs, ‘Mapping networks of terrorist cells’, 46. 
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verwijderd van iedere andere. Gemiddeld kon iedere kaper via minder dan drie connecties met 

iedere andere kaper communiceren. Maar vooral van belang was de plaats van Bin Ladens 

veldluitenant, Atta, in het netwerk. Hij was als coördinator -niet verrassend- gemiddeld 

slechts twee en maximaal vier tussenpersonen verwijderd van alle andere kapers. Dit soort 

small world eigenschappen garandeerden een snelle distributie van informatie, instructies en 

middelen naar alle topologische uithoeken van de VS-cluster. De jihadisten dankten hun 

succesvolle coördinatie dus voornamelijk aan hun grote onderlinge bereikbaarheid. Zij 

konden elkaar snel op de hoogte stellen, ook al vormden zij geen kliek waarbinnen iedereen 

elkaar kende. Slechts dertien procent van het aantal denkbare connecties in de VS-cluster 

bestond ook daadwerkelijk (een clusteringscoëfficiënt van 0,13).150 

Voor de leden van Al Qaeda die in de VS de aanslagen van 11 september 

voorbereidden, bood deze small world naast coördinatievermogen óók een zekere 

veiligheidsgarantie voor ondergrondse activiteiten. De meeste actoren in de VS-cluster waren 

immers vreemden van elkaar. Maar nog veel belangrijker: enkele opmerkelijk 

hoogconnectieve jihadisten, onder wie Atta, waren verantwoordelijk voor de volledige 

samenhang van het netwerk. De kans dat de autoriteiten jihadisten uit het netwerk hadden 

geneutraliseerd die minder van belang waren voor haar samenhang en functioneren, was 

indertijd beslist het grootst.  

 

De VS-cluster: schaalvrije karakteristieken 

Het schaalvrije netwerkmodel van Barabási is stellig over het verband tussen hubs en het 

fenomeen van de small world in een netwerk: dankzij en vooral vía hubs, kunnen alle actoren 

snel andere actoren bereiken. Dergelijke spilfiguren máken complexe sociale netwerken 

derhalve tot een small world.151 En alleen in het model van het schaalvrije netwerk, waarin 

een elite van dergelijke spilfiguren de communicatiestroom beheert, zijn hubs en small world 

effecten volgens Barabási te verenigen met het verschijnsel van clustering in netwerken. De 

vraag is dus of de kleine operationeel-tactische cluster van Al Qaeda op Amerikaanse bodem, 

net als haar bredere netwerk op macroniveau, inderdaad uitgroeide tot een small world door 

de aanwezigheid van een select gezelschap hubs onder een veelheid van minder goede 

verbonden actoren. Geformuleerd in netwerktaal: vertoont de distributieverdeling van het 

aantal connecties per actor in de VS-cluster een correlatie met een distributieverdeling die 

wordt bepaald door een schaalwet?  

                                                 
150 Ibidem, 47. 
151 Barabási, Linked, 63-64. 
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De data van Krebs, alhoewel ongetwijfeld incompleet, geven hierop een bevestigend 

antwoord (figuur 7). Slechts vijf jihadistische spilfiguren waren binnen de VS-cluster 

verantwoordelijk voor de samenhang en de integriteit van het netwerk. In volgorde van 

belangrijkheid waren dit respectievelijk Atta, al-Shehhi, Hanjour, al-Hazmi en Jarrah; een 

hiërarchie van hubs. De verbondenheid van iedere actor die na hen volgt, daalt hierna scherp 

naar waarden die indiceren dat het merendeel van de actoren weinig effect had op de 

netwerkcohesie en het proces van het doorsluizen van interne informatiestromen.152 

 

 
Figuur 7: De distributieverdeling binnen de VS-cluster vertoont een sterke correlatie met die van een 

schaalvrij netwerk. 
Grafiek op basis van data Valdis Krebs. 

 

Atta was, zoals we al eerder hebben geconstateerd, als superieure hub van bijzonder belang 

voor de clusterbrede coördinatie. Desondanks zou zijn vroegtijdige neutralisatie door 

overheidsinstanties niet hebben geleid tot de desintegratie van VS-cluster. Al-Shehhi, 

Hanjour, al-Hazmi en Jarrah zouden het netwerk in dat geval dankzij hun excessieve 

verbondenheid bijeen hebben gehouden. Bovendien hadden zij Atta’s functie kunnen 

overnemen. In afwezigheid van álle vijf genoemde hubs, daarentegen, zouden de 32 overige 

                                                 
152 Krebs, ‘Mapping networks of terrorist cells’, 48. 
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Al Qaeda clusterleden uit Krebs’ onderzoek zich in afzonderlijke, onderling niet-

communicerende, netwerkcomponenten hebben bevonden (figuur 8). Het lokale netwerk zou 

als geheel niet langer hebben gefunctioneerd. Een dergelijk gebrek aan samenhang binnen de 

VS-cluster, zou inspanningen van Bin Laden en Sheikh Mohammed de voltallige groep te 

mobiliseren en onderling te laten coördineren, ernstig hebben belemmerd. En een geslaagde 

simultane terroristische aanval, zoals we op 11 september 2001 hebben gezien, was in dat 

geval zeker onwaarschijnlijk geweest. 

 

 
Figuur 8: Zonder de vijf cruciale jihadistische spilfiguren in de VS-cluster, zouden de 32 overgebleven 

actoren geen netwerkmatige samenhang meer hebben vertoond. 
Bron: Valdis Krebs. 

 

De aard van de banden 

De geschiedenis vertelt echter een ander verhaal. De operatie vond plaats zoals gepland, mede 

doordat de Al Qaeda cluster in de VS dankzij haar schaalvrije karakteristieken effectief was te 

coördineren en voldoende veiligheid bood aan haar actoren. Toch zou het té simplistisch zijn 

de samenhang en het robuuste karakter van de VS-cluster enkel te verklaren aan de hand van 

haar topologische patronen. De constatering dát er banden waren tussen de actoren in het 

netwerk, verklaart nog niet waarom al haar actoren eensgezind met elkaar samenwerkten en 

elkaar trouw bleven. Conflicten en breuken binnen sociale netwerken zijn in de alledaagse 

praktijk immers eerder regel dan uitzondering.  

Binnen de religieus-ideologisch geïnspireerde VS-cluster waren daarentegen sterke 

sociaal-psychologische krachten aan het werk. Atta, de overige kapers en hun medeplichtigen 
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bleven trouw en eensgezind samenwerken tot en met de voltooiing van hun missie. Alle 

actoren in dit netwerk bleven gemotiveerd om langdurig en geduldig samen te werken aan een 

terroristisch project dat vele maanden, zo niet jaren, in beslag nam. Deze constatering 

bevestigt goeddeels wat we al eerder voor het bredere Al Qaeda netwerk hebben vastgesteld: 

de volgelingen van Bin Laden ervaren een opvallend grote collectieve identiteit die niet alleen 

inhoud geeft aan de concrete sociale banden binnen het netwerk, maar ook aan de perceptie 

van haar actoren over hun plaats binnen een denkbeeldig groter geheel.153 Globale consensus 

op het gebied van ideologie en doctrine, gedeelde elementen van een typische Al Qaeda 

verhaalstructuur, en loyaliteit aan een charismatische hub, zijn de belangrijke ingrediënten 

voor deze netwerkbrede solidariteit. Vermoedelijk hielden dergelijke ruwe, doch zeer efficiënt 

bindende, factoren ook de jihadisten binnen de VS-cluster toegewijd aan hun missie. 

 Behalve van hun grote saamhorigheid én van de gunstige topologie van hun 

jihadistische netwerk, profiteerden de kapers ook van enkele vanouds sterke persoonlijke 

relaties. Eensgezindheid op zichzelf volstaat namelijk zelden als de figuurlijke lijm die een 

groep mensen bijeenhoudt. Hechte familieverbanden en sterke vriendschappen vormen 

dikwijls een minstens even belangrijke garantie voor onderling vertrouwen en loyaliteit. 

Dergelijke sterke banden zijn met name van belang binnen relatiestelsels die niet degelijk zijn 

geïnstitutionaliseerd.154 Binnen de VS-cluster bestonden meerdere relaties met een lange en 

intensieve voorgeschiedenis. Een aantal kapers, waaronder de broers Wail en Waleed 

Alshehri, en Salem en Nawaz al-Hazmi, hadden onderlinge bloedbanden. Anderen waren 

vooral vriendschappelijk verwant en hadden hun sterke banden gecultiveerd in de Afghaanse 

trainingskampen of zelfs al lang daarvoor. 

In deze laatste categorie was de relatie tussen Khalid al-Mihdhar en Nawaz al-Hazmi 

een schoolvoorbeeld. Het duo reisde in 1995 af naar de Balkan om daar zij aan zij te vechten 

met de Bosnische moslims.155 Hun gezamenlijke betrokkenheid bij diverse militante 

islamistische groepen nam nadien systematische vormen aan. In januari 2000 woonden Al-

Mihdhar en Al-Hazmi een door Hambali georganiseerde bijeenkomst van Al Qaeda in 

Thailand bij.156 En in juli 2001, terwijl Atta bezig was zijn laatste coördinerende taken af te 

ronden, kwamen de twee bevriende jihadisten weer bijeen in de VS. Zoals vaker het geval is 

bij Al Qaeda strijders die samen hebben gevochten, ging hun vriendschap vermoedelijk zeer 
                                                 
153 F. Polletta en Jasper, J.M., ‘Collective identity and social movements’, Annual review of sociology 27 (2001) 
283-205, aldaar 298. 
154 Arquilla en Ronfeldt, Networks and netwars, 341. 
155 The 9/11 commission report, 155. 
156 P. Thompson, Cooperative Research, ‘Alhazmi and Almihdhar: the hijackers who should have been caught’ 
(18 oktober 2002). http://www.cooperativeresearch.org/essay.jsp?article=essaykhalidandnawaf. 
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diep. Tussen de zomer van 2000 en de zomer van 2001, toen al-Hazmi zonder al-Mihdhar in 

de VS verbleef, zou hij zich door de afwezigheid van zijn vriend zeer eenzaam hebben 

gevoeld.157 

Maar de meest degelijke sociale component binnen de VS-cluster bestond 

waarschijnlijk toch uit de leden van de Hamburg-cel. De vertrouwde en sterke vriendschap 

tussen Jarrah, Atta en al-Shehhi, ontstond immers reeds gedurende hun studietijd in 

Duitsland, waar zij samen met Bin al-Shibh een gesloten en hechte kliek vormden. De 

geestverwanten zonderden zich af in hun appartement, bekeken video’s van jihadistische 

groepen, discussieerden over politiek en deden samen hun gebeden.158 Onder invloed van hun 

intense sociale interacties en hun gedeelde spirituele en fysieke ervaringen in de kampen van 

Al Qaeda in Afghanistan, werden hun banden vermoedelijk alleen maar sterker. Gedurende de 

periode dat zij in de VS hun jihadistische activiteiten planden en uitvoerden, waren deze 

sterke connecties van onschatbare waarde voor de samenhang van hun groeiende lokale 

netwerk; temeer omdat zij hierbinnen tevens als vitale spilfiguren functioneerden. 

 

Zelfgelijkenis op alle niveaus 

Dit hoofdstuk heeft een opvallende eigenschap van het Al Qaeda netwerk aan het licht 

gebracht: zelfgelijkenis op alle topologische niveaus. Netwerkonderzoekers beschouwen 

zelfgelijkenis als een fundamenteel en onderscheidend kenmerk van schaalvrije netwerken. 

Ieder deel, op welk niveau of op welke schaal dan ook, is in een perfect schaalvrij netwerk 

statistisch en organisatorisch gelijk aan het geheel.159 De beschikbare data over het Al Qaeda 

netwerk tonen eveneens terugkerende patronen en fenomenen. Van macroniveau tot 

microniveau; van het brede strategische en ideologische netwerk tot aan de kleinste lokale 

tactische clusters. Telkens weer manifesteren zich ruwweg schaalvrije distributieverdelingen, 

dominante en coördinerende hubs, en small world effecten. In deze context ontleent elke 

component van het Al Qaeda netwerk dezelfde kwaliteiten aan haar schaalvrije topologie, 

maar ook dezelfde zwakheden. Als we hier op een waarheidsgetrouw beeld stuiten, werpt 

deze conclusie een voor de hand liggende vraag op: wat kunnen terrorismebestrijders leren 

van het schaalvrije model van Al Qaeda? Het volgende hoofdstuk formuleert de belangrijkste 

lessen. 

 

                                                 
157 The 9/11 commission report, 223-241. 
158 Bennett, ‘Inside the mind of a terrorist’. 
159 A. Kurakin, ‘The network theory of mind’ (Paper gepresenteerd tijdens de 2e International Academic 
Conference of Analytical Psychology & Jungian Studies, Texas A&M University, 8 juli 2005). 
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Hoofdstuk 4 
Lessen en mogelijkheden voor contraterrorisme   

Sinds het begin van de ‘oorlog tegen het terrorisme’ woedt onder contraterrorisme-

autoriteiten en wetenschappers een vurig debat over de huidige toestand en de capaciteiten 

van Al Qaeda. Hoewel deze discussie wordt getekend door onenigheid over de mate waarin 

haar traditionele leiderschap een bedreiging vormt en nog controle uitoefent over haar 

volgelingen, erkennen veel participanten terecht dat de centrale staf, de vroegere formele en 

hiërarchisch georganiseerde kerncluster van Al Qaeda, ernstig is verzwakt.160 Wie deze 

wereldwijde beweging nog serieus als een volwaardige organisatie beschouwt, doet de 

wenkbrauwen fronsen. Het label ‘terroristisch netwerk’ is tegenwoordig de norm geworden. 

In 2004 bevestigde de toenmalige CIA-directeur George Tenet dit eveneens: 

 
Opeenvolgende tegenslagen voor het centrale leiderschap van Al Qaeda, hebben de 

organisatie getransformeerd in een losse verzameling van regionale netwerken die min of 

meer autonoom opereren.161 

 

In de praktijk blijft het maar al te vaak bij de constatering dát de volgelingen van Bin Laden 

tegenwoordig -nog meer dan vroeger- in netwerkverband opereren. De vraag hóe dat netwerk 

eruit ziet, blijft achterwege; waarschijnlijk in de veronderstelling dat alle sociale configuraties 

een chaotische topologie hebben en daarom bestaan uit min of meer willekeurige 

relatiepatronen. In deze visie is het zinloos een topologische studie van complexe 

(jihadistische) netwerken te ondernemen om de lessen daarvan te vertalen naar 

contraterrorisme-strategieën die consequent en onafhankelijk van ruimte en tijd toegepast 

kunnen worden op álle terroristische netwerken en clusters, binnen of buiten Al Qaeda. Toch 

wijzen steeds meer analisten van sociale netwerken het idee van willekeurige patronen binnen 

complexe menselijke relatiestelsels van de hand. Ondersteund door empirisch onderzoek, 

wijst deze stroming op het concept van zelforganisatie binnen de 

complexiteitswetenschappen.162  

Ook Barabási kan, met zijn stelling dat zelforganisatie een elementair onderdeel is van 

complexe netwerken, tot deze groep onderzoekers worden gerekend. De universele processen 
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van groei en voorkeursbinding, leiden volgens hem altijd tot schaalvrije small world 

netwerken waarvan de topologieën steevast gevormd zijn naar identieke organiserende 

principes. In complexe netwerken zijn actoren georganiseerd in een grofweg wetmatige en 

naar connectiviteit afnemende reeks; een hiërarchie die bovenaan begint met enkele zeldzame 

en excessief goed verbonden hubs eindigt met talloze onbeduidende actoren. Beschikbare 

gegevens over Al Qaeda, zoals aangevoerd in het voorgaande hoofdstuk, bevestigen dit beeld 

en demonstreren dat hubs -niet toevallig- in veel gevallen ook de meest cruciale taken en 

rollen binnen haar netwerk vervullen. Dit is bovendien op vrijwel alle topologische niveaus 

het geval. Hiernaast kan de evolutie van Al Qaeda worden beschreven langs de lijnen van het 

theoretische generatieve mechanisme van een schaalvrij netwerk. 

 

Weerstand dankzij hubs 

Dankzij haar schaalvrije karakteristieken, bezit het mondiaal vertakte Al Qaeda netwerk een 

grote weerstand. Het absolute merendeel van haar leden draagt nauwelijks bij aan haar 

samenhang. Een paar jihadistische hubs, daarentegen, vervullen op verschillende niveaus 

cruciale verbindende rollen. De kans dat juist deze spilfiguren tegelijkertijd wegvallen, 

waardoor het netwerk grote schade oploopt, is theoretisch al klein. Maar in de praktijk van de 

strijd tegen het terrorisme is een dergelijke gebeurtenis nóg onwaarschijnlijker gebleken. 

Vooral hubs die traditioneel van ideologisch en strategisch belang zijn voor Al Qaeda, onder 

wie momenteel natuurlijk Bin Laden zelf, houden zich schuil, laten zich vermoedelijk 

beschermen en betrachten uiterste voorzichtigheid.163 

Dat overheidsinstanties er de afgelopen jaren bij tijd en wijlen toch in slaagden 

belangrijke spilfiguren te arresteren, zoals Sheikh Mohammed, Abu Zubaidah, Hambali en 

Bin al-Shibh, bracht het netwerk geen beslissende slag toe. Ten eerste hielden andere hubs het 

netwerk na deze incidentele successen nog steeds stevig bijeen. Onder hen bevonden zich 

waarschijnlijk verscheidene spilfiguren die nog niet waren opgemerkt door 

terrorismebestrijders; een plausibele veronderstelling, aangezien een dergelijk gebrek aan 

kennis over de significantie van jihadistische individuen niet ongebruikelijk is. Zo waren 

inlichtingendiensten tot halverwege 2002 amper op de hoogte van de sleutelrol van Sheikh 

Mohammed binnen het Al Qaeda netwerk.164 Een tweede reden voor de continuerende 

samenhang van Al Qaeda na de eliminatie van de genoemde hubs, is de lange tijdsspanne 

tussen de respectievelijke neutralisaties. Andere actoren konden zich hierdoor ontwikkelen tot 
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nieuwe, plaatsvervangende hubs; een elementair proces in schaalvrije netwerken met 

zelforganiserende en -herstellende vermogens.  

 Militair of politioneel optreden tegen Al Qaeda, met als doel zo veel mogelijk van haar 

leden en strijders uit te schakelen, kan haar menselijke potentieel wellicht tijdelijk reduceren. 

Toch hebben dergelijke acties vermoedelijk slechts een beperkt effect op de samenhang en de 

topologie van haar netwerk -ook als zij zeer grote verliezen lijdt. Computersimulaties hebben 

aangetoond dat een netwerk met perfecte schaalvrije kenmerken zelfs een niet-

gediscrimineerde verwijdering van tachtig procent van haar actoren trotseert.165 Na zo’n 

enorme aanslag, blijft dit type netwerk globaal onveranderd; een schaalvrije small world 

waarbinnen iedere actor via relatief weinig tussenpersonen is te bereiken. Het sociale netwerk 

van Al Qaeda blijft in dit licht zelfs onder extreme druk voortbestaan als een solide 

fundament voor de communicatie en de coördinatie van terroristische activiteiten, maar ook 

voor het herstel van haar jihadistische potentieel. Een willekeurig gevormd netwerk, 

daarentegen, heeft over het algemeen een zeer lage kritieke grens en valt derhalve al snel 

uiteen in niet-communicerende componenten zodra slechts een fractie van haar actoren 

wegvalt. Dat Al Qaeda de afgelopen jaren inderdaad blijk heeft gegeven van 

incasseringsvermogen, versterkt het beeld van haar als een schaalvrij netwerk, zoals ook de 

sociogrammen en de data van onderzoekers als Sageman en Krebs dat schetsen. Sinds 2001 

zijn in Afghanistan, Pakistan, Irak en elders duizenden Al Qaeda strijders gedood. In februari 

2006 schatte zelfs de leider van Al Qaeda in Tweestromenland het aantal gedode buitenlandse 

strijders erg hoog in. Volgens hem waren dit er meer dan vierduizend.166 Hiernaast zijn 

wereldwijd nog eens zeker vierduizend personen gearresteerd op verdenking van deelname 

aan de activiteiten van Al Qaeda.167 

Ondanks deze resultaten, is haar netwerk nog steeds een bedreiging én een 

communicerend geheel; zo indiceren althans verschillende aan haar gerelateerde aanslagen en 

onderschepte communicaties.168 Maar waar de primaire operationele besluitvorming voorheen 

plaatsvond binnen de stafcluster, is dit nu gedecentraliseerd naar regionaal en lokaal 

leidinggevende hubs. Deze nemen -weliswaar op basis van de globale strategische en soms 

ook operationele sturing van Bin Laden en zijn adjudanten- zelfstandig beslissingen en 
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verschaffen de gedetailleerde coördinatie voor terroristische projecten. De traditionele leiders 

van Al Qaeda, de actieve hubs van vroeger, zijn evenwel nog steeds van groot sturend en 

coördinerend belang. Enerzijds zijn zij dit vanwege hun leiderschapsstatus; anderzijds 

vanwege hun omvangrijke loyale, bruikbare, kennissen- en contactenkring en de daarmee 

gepaard gaande invloed op de communicatiestroom. Hun isolatie dwingt hen er echter toe 

zich persoonlijk gedeisd te houden. Koeriers of zogeheten communicatiecoördinatoren 

functioneren momenteel namens deze leiders als de spilfiguren die informatie distribueren 

naar hun vele contacten en daardoor eventueel naar het bredere netwerk of specifieke clusters. 

 
Hubs: de zwakke plekken 

Het moge duidelijk zijn dat de kleine groep hoogconnectieve hubs niet alleen de ruggengraat 

van Al Qaeda vormt, maar ook haar achilleshiel. Hoewel een netwerk met schaalvrije 

eigenschappen nog niet fragmenteert als een enkele spilfiguur verdwijnt, raken al grote 

clusters geïsoleerd van het grotere geheel als slechts een paar van haar meest cruciale 

spilfiguren gelijktijdig wegvallen. Naarmate meer hubs uit dit type netwerk verdwijnen, 

nemen het tempo en de omvang van de fragmentatie toe, waarmee het collectieve 

coördinerende vermogen van het totale netwerk juist omgekeerd-evenredig afneemt. 169 De 

indirect communicerende hub Bin Laden, van wie de communicatie momenteel nog erg 

dominant is in het netwerk, zou in een dergelijk scenario steeds minder goed in staat zijn de 

strategische koers van verschillende clusters aan of bij te sturen.  

Desalniettemin is het niet erg realistisch dat overheden de weinige, doch moeilijk op te 

sporen, spilfiguren die het wereldwijde Al Qaeda netwerk bijeenhouden en richting geven, 

ooit tegelijkertijd weten te neutraliseren. Afgezien daarvan kan een gerichte strategie, waarbij 

autoriteiten de verbindende en invloedrijke hubs van Al Qaeda blootstellen aan niet aflatende 

militaire en andersoortige druk, de netwerkbrede communicatie en coördinatie wel serieus 

hinderen. Hubs zijn slechts hubs, omdat ze kúnnen communiceren. En een hiërarchie van 

spilfiguren die een onafgebroken doelwit vormt van arrestaties, fatale militaire acties en 

communicatiebeperkende maatregelen, kan niet effectief meer functioneren.  

De aanhoudende militaire druk op het leiderschap van Al Qaeda heeft er, zoals eerder 

betoogd, al toe geleid dat de traditionele hub Bin Laden niet langer direct communiceert met 

zijn ooit omvangrijke kring van contacten. De kerngroep van Al Qaeda is hierdoor mogelijk 

niet langer het instrument, maar -doordat zij haar communicerende rol delegeert naar minder 

opvallende hubs- nog wel de bron van de communicatie die het netwerk aanstuurt en 
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samenhang verschaft. Immers, de netwerkbrede loyaliteit aan Bin Laden is een van de 

voornaamste factoren voor het functioneren van het Al Qaeda netwerk als een relatief 

eensgezind geheel. Het feit dat hij waarschijnlijk nog leeft en in staat is te communiceren, is 

in deze context van wezenlijk belang voor de continuerende samenhang van dit wereldwijde 

terroristische relatiestelsel. Invloedrijke hubs die daarbinnen de potentie hebben met elkaar te 

concurreren, verscheuren het netwerk niet, maar stellen zichzelf in dienst van Bin Laden en 

zijn adjudanten die zowel concreet als symbolisch leiderschap blijven geven. De neutralisatie 

van Bin Laden kan de samenhang van Al Qaeda dan ook ernstig beschadigen. Maar 

terrorismebestrijders moeten in deze visie niet alléén de neutralisatie van het leiderschap van 

Al Qaeda tot hun hoogste prioriteit verheffen; zij moeten zich minstens even hard inspannen 

de vaak minder opvallende hubs die haar boodschappen verspreiden te elimineren of in hun 

taak te belemmeren. 

Belangrijke spilfiguren die de kerngroep van Al Qaeda vertegenwoordigen, zijn 

overigens al het doelwit geweest van contraterrorisme-operaties. Zo schiep de arrestatie van 

Mohammed Naeem Noor Khan in Pakistan in 2004 een goed precedent voor het potentiële 

succes van een dergelijke hub-gerichte aanpak. Khan was tot zijn arrestatie een cruciale 

communicatiecoördinator voor het Al Qaeda leiderschap, dat zich vermoedelijk verschanst in 

de Pakistaanse tribale gebieden nabij de grens met Afghanistan. Hij stond daarbij niet direct 

in contact met Bin Laden en zijn adjudanten, maar kreeg hun handgeschreven brieven en 

computerschijven uit het grensgebied aangeleverd via een menselijke keten van verschillende 

koeriers. Hij distribueerde deze berichten naar talrijke actoren in het wereldwijde netwerk van 

Al Qaeda door ze gecodeerd op websites te plaatsen of ze per email naar specifieke 

bestemmingen te zenden. Informatie die de autoriteiten op zijn computer vonden, wijst erop 

dat hij correspondeerde met vele Al Qaeda leden of loyalisten in het Midden-Oosten en 

Afghanistan.170 Dat hij binnen het netwerk als een belangrijke hub functioneerde, blijkt ook 

uit het feit dat hij de contactgegevens bezat van meerdere Al Qaeda commandanten en een 

aantal gezochte terroristen. De detentie van deze belangrijke spilfiguur, heeft de capaciteit van 

Bin Laden te communiceren met zijn volgelingen, volgens sommige analisten ernstig 

geschaad.171 

Desondanks kan de kerngroep van Al Qaeda na de eliminatie van iemand als Khan 

waarschijnlijk terugvallen op enkele andere hubs die haar communicatie verspreiden door het 
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wereldwijde netwerk. Omdat het aannemelijk is dat die spilfiguren doorgaans toegang hebben 

tot veel van dezelfde contacten, bleef ook na zijn arrestatie continuïteit bestaan in de 

aansturing van, bijvoorbeeld, operationele veldcommandanten door de kerngroep.172 Het 

verschijnsel dat hubs ten minste een deel van hun directe contactenkring delen met andere 

hubs, is overigens een typisch kenmerk van een schaalvrij relatiestelsel en verschaft het 

netwerk een ingebouwd veiligheidsmechanisme als een enkele hub onverhoopt uitvalt. Maar 

een innovatieve contraterrorisme-strategie, waarbij terrorismebestrijders hun middelen en 

mankracht primair inzetten om zoveel mogelijk cruciale hubs te identificeren en onafgebroken 

onder druk te zetten, kan de strategische en operationele sturing vanuit de kerngroep -en dus 

ook de samenhang van het wereldwijde Al Qaeda netwerk- ernstig ondermijnen. 

De casus van Khan onderschrijft de veronderstelling dat het traditionele leiderschap 

van Al Qaeda ook nu nog in staat is strategische richting te geven aan haar volgelingen en 

zelfs terroristische projecten te autoriseren. Hubs aan het uiteinde van een menselijke keten 

van koeriers, distribueren haar visies of ideeën, waarna de operationele en tactische details 

worden uitgewerkt door regionale en lokale veldcommandanten, vaak eveneens hubs. Ook zij 

bezitten coördinerende taken op verschillende niveaus en zijn primair verantwoordelijk voor 

de daadwerkelijke invulling, implementatie en uitvoering van een jihadistische plan of 

ontwerp. 

 

Opties op lokaal niveau 

Met name als het gaat om Al Qaeda activiteiten in operationele en tactische clusters op 

regionaal of lokaal niveau, biedt het schaalvrije netwerkmodel terrorismebestrijders 

handvatten en realistische opties. Hubs bevinden zich in haar netwerk immers op álle 

topologische niveaus. Spilfiguren die zich binnen lokale componenten van het netwerk 

bezighouden met de coördinatie van de gedetailleerde operationele, tactische en technische 

aspecten van terroristische operaties, staan vaak niet hoog in de algehele netwerkhiërarchie 

van hubs. Toch zijn zij, net als Atta in de VS-cluster, waarschijnlijk van doorslaggevend 

belang voor de integriteit van dergelijke clusters én natuurlijk voor de coördinatie van de 

jihadistische activiteiten die daarbinnen spelen. In principe stelt het dikwijls plaatselijke 

karakter van dit soort Al Qaeda clusters autoriteiten beter in staat deze te monitoren en 

individuen met belangrijke verbindende en coördinerende functies te onderscheiden van 

actoren die niet of nauwelijks van betekenis zijn voor de clusterbrede samenhang.  
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Om zulke plaatselijke terroristisch netwerken vervolgens effectief te kunnen opbreken, 

is het in de context van een schaalvrije configuratie -bij afwezigheid van acute dreiging- 

essentieel dat overheidsinstanties pas tot actie overgaan als zij de belangrijkste hubs min of 

meer gelijktijdig kunnen neutraliseren. De tijdige ontwikkeling van nieuwe jihadistische 

spilfiguren, die continuïteit in de samenwerking tussen alle niet-geëlimineerde 

clustercomponenten kunnen waarborgen, krijgt in dat geval geen kans. Verschillende 

jihadistische groepjes of individuele actoren blijven daarentegen geïsoleerd achter, in 

afwezigheid van coördinerende hubs die hun totale vermogen hadden kunnen benutten voor 

een daad van catastrofaal terrorisme. Met behulp van een dergelijke strategie, kunnen 

contraterrorisme-autoriteiten een cluster ontmantelen en een specifiek terroristisch project op 

middellange termijn afwenden.  

Op langere termijn betekent dit echter niet dat de overgebleven leden van de 

opgebroken cluster voorgoed ongevaarlijk zijn. Zeker als zij zich ook formeel loyaal hebben 

verklaard aan Bin Laden, zullen actoren die adequaat zijn geïnfecteerd met de ideologie, de 

doctrine en de typische verhaalstructuur van Al Qaeda, onvermijdelijk zoeken naar nieuwe 

operationele spilfiguren die hun een nieuwe missie kunnen verschaffen.173 In de small world 

van Al Qaeda is de kans reëel dat deze actoren wederom een van haar hubs vinden; 

bijvoorbeeld via radicale geloofsgemeenschappen in de sporadische moskeeën die 

publiekelijk bekend staan als zenuwcentra voor jihadisten. Zo was de Finsbury Park Mosque 

in Londen onder de radicale imam Abu Hamza al-Masri tot voor kort een bekende smeltkroes 

voor fundamentalisten, militanten en wervers van Al Qaeda.174  

 

Reductie van samenwerkingscapaciteiten 

Mede dankzij het bestaan van hubs, die een grote onderlinge bereikbaarheid in netwerken 

garanderen, kent Al Qaeda een lange traditie van samenwerking met terroristische groepen en 

clusters die formeel niet tot haar wereldwijde netwerk behoren. Actoren zijn in haar small 

world in staat op gelegenheidsbasis effectief te coördineren en te communiceren met andere 

jihadistische groepen als LeT en JI of facties daarbinnen.175 Terrorismebestrijders zien zich 

dus geconfronteerd met een zeer decentraal opererend Al Qaeda netwerk, bestaande uit zowel 

vaste als veranderlijke componenten. Daarbinnen is de dreiging niet geconcentreerd in 
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bekende clusters, maar juist zeer diffuus, beweeglijk en onvoorspelbaar. Terwijl het 

traditionele Al Qaeda netwerk onder druk niet meer in staat leek grootschalige aanslagen uit 

te voeren, bewezen de aanslagen op Bali in 2002 bijvoorbeeld dat een met haar geassocieerde 

groep (JI) bereid was een terroristische operatie uit te voeren die haar strategische belangen 

diende. Hieraan kwam waarschijnlijk slechts minimale assistentie en sturing vanuit de 

kerngroep van Al Qaeda te pas. 

 Omdat Al Qaeda sinds 2001 operationeel nóg afhankelijker is van de infrastructuur en 

de capaciteiten van geassocieerde jihadistische groepen, zijn de relatief zeldzame hubs die 

haar actoren toegang en invloed verschaffen in deze autonome clusters, aanlokkelijke 

doelwitten voor terrorismebestrijders.176 Door vaste componenten van het Al Qaeda netwerk 

middels een hub-gerichte strategie de mogelijkheid te ontnemen te communiceren met 

gelegenheidsclusters, vermindert haar mondiale terroristische potentieel. Een dergelijke 

isolatie van Al Qaeda ten opzichte van clusters die haar welgezind zijn, is zeker geen garantie 

voor een einde aan terrorisme. Maar het belemmert wel pogingen van Al Qaeda en 

geaffilieerde groepen bronnen en expertise uit te wisselen of hun gezamenlijke vermogen te 

bundelen ten behoeve van grootschalige projecten. 

 

Hubs met waarde 

Een hub-gerichte contraterrorisme-strategie is evenwel om meerdere redenen kansrijk en 

veelbelovend. Die belooft namelijk niet alleen de aansturing, de samenhang en het 

coördinerende vermogen van Al Qaeda te beschadigen, maar kan ook nog eens een schat aan 

informatie opleveren over haar jihadistische netwerk en de activiteiten die zich daarbinnen 

afspelen. Waar het gros van haar leden een onbeduidende positie inneemt in de 

communicatiestroom en dus nauwelijks informatie bezit over het netwerk als geheel, 

concentreert vrijwel alle informatie zich in een zeer kleine elite van buitengewoon goed 

verbonden hubs. Eenmaal in gevangenschap, kunnen zij de autoriteiten bijvoorbeeld op het 

spoor brengen van een groot aantal andere (top)terroristen en jihadistische operaties in een 

voorbereidend stadium. Terrorismebestrijders hoeven een gedetineerde hub dus niet alleen te 

beschouwen als een doel op zich, maar kunnen hem ook zien als een middel om meer te 

weten te komen over de topologische patronen van het netwerk, de manier waarop haar 

actoren communiceren én natuurlijk de identiteit van andere hubs. 

 De arrestatie van Khan, de voormalige communicatiecoördinator van de Al Qaeda 

kerngroep, is hiervoor wederom illustratief. Dankzij informatie van Khan konden de 
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Pakistaanse autoriteiten een Al Qaeda cel in het land oprollen. Bij die actie werd ook de leider 

van de cel, Ahmed Khalfan Ghailani, gevangen genomen. Ghailani adviseerde in Pakistan 

onder meer militanten die zich tegen het bewind van president en legerleider Pervez 

Musharraf verzetten. Eveneens zou de Tanzaniaan een sleutelrol hebben gespeeld bij de 

aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998. Verder leidde het 

verhoor van Khan tot de arrestatie van de regionale Al Qaeda commandant in Groot-

Brittannië, Abu Eisa al-Hindi.177 Al-Hindi coördineerde vermoedelijk verschillende 

operationele cellen in het Westen en liet surveillances uitvoeren van tactische doelwitten. Via 

Khan zou al-Hindi met de kerngroep van Al Qaeda in contact hebben gestaan om de lijst van 

potentiële doelwitten, afhankelijk van de strategische prioriteiten van het leiderschap, verder 

af te bakenen.178  

Het verhoor van Khan, evenals informatie op zijn computer, leidde wereldwijd tot nog 

meer arrestaties en leverde terrorismebestrijders verschillende namen op van andere 

belangrijke figuren binnen Al Qaeda. Voorts bleek Khan een kostbare bron van kennis over 

de wijze waarop Al Qaeda communiceert met behulp van koeriers, 

communicatiecoördinators, codes, websites en tijdelijke emailadressen. Een hooggeplaatste 

Amerikaanse inlichtingenfunctionaris, verklaarde zelfs dat de informatie van Khan 

“gedetailleerder en nauwkeuriger was dan al het andere dat hij tijdens zijn 24 jaar in het 

inlichtingenwerk had gezien”.179 Kortom, als hub was Khan in de handen van 

contraterrorisme-autoriteiten een goudmijn, ook al had hij binnen Al Qaeda geen enkele 

noemenswaardige leiderschapsfunctie. Hij diende voornamelijk de distributie van bevelen, 

richtlijnen en informatie vanuit de kerngroep te verzekeren. Hoewel veel andere, maar zeker 

niet alle, hubs in het wereldwijde netwerk van Al Qaeda wél leidende of sturende rollen 

hebben vanwege hun coördinerende capaciteiten, onderstreept deze constatering het nut van 

heldere prioriteiten aan de kant van terrorismebestrijders. Zij moeten zich niet alleen 

concentreren op de neutralisatie van haar -dikwijls bekende- leiders, maar ook op de 

identificatie en detentie van minder prominente en of zelfs onzichtbaar opererende 

spilfiguren. 
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De identificatie van hubs 

Wie hubs wil identificeren en beoordelen naar gelang hun waarde, moet echter meer criteria 

hanteren dan alleen de kwantiteit van de connecties. De casus van de VS-cluster heeft in dit 

onderzoek al geïllustreerd dat niet iedere relatie in een sociaal netwerk van gelijke betekenis 

is voor het functioneren van het geheel. Zeker in een ondergronds netwerk, is de aard en de 

gevoeligheid van de informatie die personen met elkaar uitwisselen, sterk afhankelijk van de 

kwaliteit van hun band. Evenzo bepalen meerdere variabelen hoe belangrijk hoogconnectieve 

hubs zijn voor de samenhang en de communicatie binnen een (sub)netwerk van Al Qaeda. 

Een spilfiguur die talrijke intieme persoonlijke relaties met een lange voorgeschiedenis 

onderhoudt, ontvangt en distribueert waarschijnlijk belangrijkere communicatie door het 

netwerk dan een spilfiguur met een betrekkelijk onbeproefd relatiestelsel van vage kennissen. 

Naast de aard van de banden, biedt ook de regelmaat waarmee een hub deze activeert een 

indicatie van zijn significantie. Sommige jihadisten die in een netwerk onevenredig veel 

sterke connecties hebben, bijvoorbeeld banden waarvan de herkomst is terug te voeren op 

gezamenlijke trainingssessies in de Afghaanse trainingskampen, spreken deze relaties -onder 

andere uit veiligheidsoverwegingen- slechts zelden aan. De echte belangrijke hubs, 

daarentegen, onderscheiden zich omdat zij vanwege hun coördinerende rol actief contact 

moeten houden met hun netwerkomgeving. 

Hoewel niet onoverkoombaar, stuit een hub-gerichte contraterrorisme-strategie op 

enkele algemene praktische problemen. Ten eerste is het voor autoriteiten vrijwel onmogelijk 

een compleet en perfect beeld te krijgen van een terroristisch netwerk. Analisten en 

onderzoekers zullen onvermijdelijk connecties over het hoofd zien of verkeerde inschattingen 

maken van de waarde van afzonderlijke hubs voor de jihadistische activiteiten die zich in het 

Al Qaeda netwerk of een cluster daarbinnen afspelen. En ten tweede is het netwerk niet 

statisch, maar voortdurend onderhevig aan veranderingen en processen die gevolgen met zich 

meebrengen voor de significantie van individuele actoren.180 Zo kan een jihadist, die op het 

ene moment nog een belangrijke spilfunctie vervult, het netwerk plotseling verlaten of zijn 

coördinerende en verbindende rol overdragen of afstoten. Ook de entree van nieuwe actoren 

verandert de positie van actoren die zich al langer in het netwerk bevinden. 

Terrorismebestrijders zullen nooit kunnen beschikken over data en sociogrammen die de 

topologie van het Al Qaeda netwerk of componenten daarvan stipt in real-time weergeven. 

Maar de foutmarge van het identificatieproces van cruciale hubs binnen Al Qaeda is, zowel 

met betrekking tot de problematiek van volledigheid als die van actualiteit, wel te beperken en 
                                                 
180 Krebs, ‘Mapping networks of terrorist cells’, 44. 
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–wederom- deels afhankelijk van de prioriteitenstelling bij overheden. Inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten kunnen, met behulp van grotere investeringen in mankracht en technische 

middelen, hun capaciteiten vergroten om door inzet van HUMINT en SIGINT betrouwbare 

gegevens te verzamelen en deze systematisch bij te houden. 

Contraterrorisme-autoriteiten die jihadistische hubs pogen op te sporen, zien zich 

derhalve geconfronteerd met een gecompliceerde, doch allesbehalve onmogelijke taak. Met 

adequate inspanningen en investeringen, een juiste methodiek en de bovengenoemde 

identificatiecriteria, moeten vitale spilfiguren op verschillende niveaus in het netwerk van Al 

Qaeda gevonden kunnen worden. Instanties moeten daarbij echter niet uit het oog verliezen 

dat de dreiging van een feitelijke terroristische daad zich op tactisch niveau niet noodzakelijk 

concentreert in spilfiguren. Waar hubs in een voorbereidend fase dikwijls een 

doorslaggevende rol spelen, kunnen meer perifere actoren de daadwerkelijke uitvoering in een 

vergevorderd stadium op zich nemen. Hub-gerichte strategieën zijn in potentie succesvol 

tegen de favoriete modus operandi van Al Qaeda (grootschalige gecoördineerde aanslagen), 

maar bieden minder garanties tegen kleinschalige en op zichzelf staande terroristische 

aanslagen of eenmansacties. 

 

Preventie 

Het is duidelijk dat een groter bewustzijn van de schaalvrije eigenschappen van het Al Qaeda 

netwerk, verschillende mogelijkheden openbaart voor offensieve contraterrorisme-strategieën. 

Toch biedt de netwerkbenadering van Al Qaeda in dit onderzoek méér dan alleen 

aanknopingspunten voor repressieve remedies tegen haar mondiale jihadistische activiteiten. 

Preventie is in deze context ook een optie. Het elementaire generatieve mechanisme van groei 

is, volgens het model van Barabási, cruciaal voor het Al Qaeda netwerk. In afwezigheid van 

groei, kan Al Qaeda zich niet handhaven als een zelforganiserend, globaal schaalvrij netwerk 

met grote veerkracht en bruikbare navigatie- en coördinatievermogens. De eliminatie van 

zoveel mogelijk factoren die deze groei mogelijk maken, belooft daarom niet alleen de 

numerieke omvang van haar netwerk te beperken, maar ook haar robuustheid en haar 

coördinerende capaciteiten te beschadigen.  

 Zoals eerder beschreven, danken jihadistische netwerken, waaronder Al Qaeda, hun 

aanwas vooral aan de gevoeligheid van maatschappelijk vervreemde islamitische jongeren 

voor sociale radicaliseringprocessen. Sageman, die dit stereotiepe scenario baseert op 

consistente patronen in de levensverhalen van een groot aantal contemporaine jihadisten, stelt 

dan ook dat juist dít mobilisatieproces verstoord moet worden om de groei van Al Qaeda 
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tegen te gaan. Overheden kunnen, ten eerste, maatregelen nemen om te voorkomen dat deze 

jongeren zich afkeren van de samenleving. Bijvoorbeeld door de voedingsbodems van hun 

frustratie, zoals corruptie, het Palestijns-Israëlische conflict, westerse decadentie, 

discriminatie en onrechtvaardigheid weg te nemen, óf hun percepties daarvan bij te stellen. 

Ten tweede kunnen autoriteiten de groepsprocessen verstoren die deze jongeren in aanraking 

brengen met het alternatief van participatie aan een mondiale gemeenschap van gewelddadige 

salafistische jihadisten. En ten derde is het onontbeerlijk dat de aantrekkingskracht van de 

ideologie van het salafistische jihadisme teniet wordt gedaan. Sageman oppert in dit verband 

dat de haalbaarheid en de geloofwaardigheid van de salafistische boodschap in de islamitische 

wereld aan het wankelen moet worden gebracht; bijvoorbeeld door de verschrikkingen en de 

catastrofes van de Taliban in Afghanistan en de Groupe Islamique Armé (GIA) in Algerije 

wijdverbreid te publiceren.181 

 

Algemene constateringen 

Uit het schaalvrije netwerkmodel van Al Qaeda vloeien tal van contraterrorisme-lessen voort. 

Maar wat zegt dit in het algemeen over deze zelfverklaarde vijand van westerse en seculiere 

samenlevingen? Eén ding is inmiddels in ieder geval duidelijk: waar traditionele hiërarchische 

organisaties gebaseerd zijn op een kwetsbare centrale en rigide controle over een hechte 

verticale structuur van formele rangen, bezit het netwerk van Al Qaeda een veiligere 

informele, horizontale en gedecentraliseerde structuur.182 Hierbinnen worden activiteiten niet 

uitgevoerd door functionarissen met afgebakende taakomschrijvingen, maar door informeel 

aangewezen ‘verantwoordelijken’ met flexibele taken en ruime improvisatievrijheid.183 En 

hoewel de belangrijkste taken en rollen doorgaans zijn geconcentreerd in een kleine 

hoeveelheid bijzonder goed verbonden jihadistische hubs, zijn deze dusdanig overlappend 

(qua connecties), talrijk en diffuus verspreid, dat het netwerk erg moeilijk is te vernietigen.184   

 Het gedecentraliseerde en gedistribueerde netwerk waarbinnen de jihadisten van Al 

Qaeda  opereren, beperkt ook de kennis van individuele actoren over het netwerk als geheel; 

zelfs die van hubs. Hierdoor blijft de kwetsbaarheid van het netwerk relatief laag ten opzichte 

van een hiërarchische organisatie, waarin een centraal en bureaucratisch management vaak 

zoveel exclusieve informatie bezit dat haar detentie of eliminatie het totale systeem 
                                                 
181 M. Sageman, ‘Winning the war of ideas’, referaat bij de Advanced Concepts Group van Sandia National 
Laboratories, 7 juni 2004.  
http://www.bfrl.nist.gov/.  
182 Milward en Raab, ‘Dark networks’. 
183 Gunaratna, Inside Al Qaeda, 128. 
184 Matthew en Shambaugh, ‘The limits of terrorism: a network perspective’,  619. 
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respectievelijk kan onthullen of verlammen. Binnen het Al Qaeda netwerk bestaat echter geen 

centrale component die op systematische wijze alle geldstromen, mensen en activiteiten volgt 

en registreert.185 Zo’n orgaan is voor Al Qaeda overigens ook minder noodzakelijk. De 

actoren in haar netwerk ontlenen hun samenhang en discipline niet aan een rigide controle, 

maar aan het onderlinge vertrouwen en de solidariteit die voortvloeien uit een globale 

eensgezindheid op het gebied van ideologie en doctrine, gedeelde elementen van een typische 

verhaalstructuur en een collectieve loyaliteit aan Bin Laden.  

 Vrij van een strak controlerende macht, bezit Al Qaeda een grote mate van flexibiliteit 

en aanpassingsvermogen. Hubs en andere actoren in operationele of tactische clusters zijn niet 

gebonden aan gefixeerde regels en hoeven geen gedetailleerde verantwoording af te leggen 

aan het strategische leiderschap. Zolang zij binnen de ideologische en strategische marges van 

het globale Al Qaeda gedachtegoed blijven handelen, staat het hun vrij op lokaal niveau 

problemen op te lossen, van tactiek te wijzigen of te improviseren in het geval van 

veranderende omstandigheden. Het netwerk bezit deze flexibiliteit hoofdzakelijk omdat haar 

schaalvrije small world karakteristieken een snelle horizontale navigatie en distributie van 

informatie mogelijk maken. De toch al geïsoleerde kerngroep rondom Bin Laden blijft zo ook 

het verschijnsel van overbelasting door een veelheid aan verticale communicatie bespaard. 

Maar dit geldt evenzeer voor individuele jihadisten en coördinerende hubs in haar horizontale 

netwerk. Ook die lopen dankzij de efficiënte informatieverwerking en -verdeling in het 

schaalvrije relatiestelsel geen risico communicatief te zwaar beladen te raken.186 Het Al 

Qaeda netwerk herbergt met bovengenoemde eigenschappen, kortom, niet de gevaren die in 

een strak gecontroleerde hiërarchie vaak wél op de loer liggen. In de praktijk van traditionele 

hiërarchische samenwerkingsverbanden, leidt een hoge graad van organisatie en regulering 

geregeld tot inflexibiliteit en inefficiëntie. Hiernaast dreigt in dergelijke organisaties een 

overbelasting van de hoogste niveaus als de communicatiestroom vanuit de lagere regionen in 

de boomstructuur niet goed wordt gefilterd.187 

 Ondanks deze nadelen van formeel en hiërarchisch georganiseerde sociale systemen, 

zoals we ze ook veel terugzien in onze eigen westerse maatschappij, is de schaalvrije 

netwerkconfiguratie van Al Qaeda niet per definitie superieur. Organisaties met een centraal 

communicatie- en besluitvormingsorgaan, hebben een ongeëvenaarde capaciteit 

informatiestromen te beperken en te managen. Zulke formele hiërarchieën zijn zeer doelmatig 
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inzake het afhandelen van relatief simpele taken en standaardprocedures die de efficiënte 

coördinatie van informatie vereisen. Maar zodra complexere taken of dubbelzinnige 

problemen opdoemen, reduceren zij juist het probleemoplossend vermogen van een groep 

mensen. Formele hiërarchieën hinderen namelijk de vrije sociale interacties die nodig zijn om 

problemen snel en efficiënt op te lossen. Volgens organisatiewetenschappers zijn meer 

gedecentraliseerde en minder mechanische sociale systemen daarom beter in staat innovatieve 

en complexe taken uit te voeren.188  

 Niet verrassend, is Al Qaeda beslist geen netwerk waarbinnen zich routinematige, 

simpele en probleemloze activiteiten afspelen. Integendeel, haar actoren opereren over het 

algemeen in een lerende en vijandige omgeving. Deze omgeving dwingt jihadisten van Al 

Qaeda constant tot aanpassingen en variatie in hun operationele, tactische en technische 

werkwijze. Zo ziet Al Qaeda zich alleen al na praktisch iedere geslaagde of verijdelde aanslag 

geconfronteerd met nieuwe en verscherpte veiligheidsmaatregelen die beproefde tactische 

doelwitten minder kwetsbaar en dus minder aantrekkelijk maken voor een nieuwe poging aan 

de hand van een standaardprotocol. Het Al Qaeda netwerk heeft met andere woorden behoefte 

aan lokale creativiteit en improvisatie, en een groot probleemoplossend vermogen om 

complexe vraagstukken op te kunnen lossen en zo van betekenis te blijven. En in haar huidige 

hoedanigheid als een zelforganiserend, informeel en gedecentraliseerd netwerk, zijn haar 

actoren hiertoe beter in staat dan in een gecentraliseerde hiërarchische organisatie. 

 

Strategische tekortkomingen 

Een schaalvrije netwerkstructuur biedt Al Qaeda echter weinig perspectieven op enig 

daadwerkelijk strategisch succes op de lange termijn. Individuele en lokale componenten in 

haar gedecentraliseerde small world, bezitten de flexibiliteit en het coördinatievermogen 

sporadisch aanslagen te plegen op basis van ruwe strategische en soms operationele sturing 

vanuit de kerngroep. Maar afgezien van dit soort kleine en vaak plaatselijke overwinningen, is 

het vermogen van het Al Qaeda netwerk tot een wereldwijd gecoördineerde collectieve actie 

over te gaan nihil. Bij gebrek aan een centrale en rigide controlerende macht, bestaat te weinig 

orde en continuïteit in haar netwerk om uiteenlopende prioriteiten de kop in te drukken en een 

algehele en duurzame mobilisatie mogelijk te maken.189 Daar komt nog bij dat het Al Qaeda 

netwerk momenteel een geringe capaciteit heeft als geheel adequaat en snel te reageren op de 

                                                 
188 W.R. Scott, Organizations. Rational, natural and open systems (Pearson Education Inc., New Jersey, 2003) 
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dynamiek die een aanhoudende collectieve actie met zich mee zou brengen. We spreken 

immers over een ondergronds netwerk onder dusdanig grote externe druk, dat haar 

strategische en operationele communicatie -zelfs in een small world- uit 

veiligheidsoverwegingen vaak via relatief veilige, doch veel te langzame, wegen verloopt 

(bijvoorbeeld koeriers).190 

 Op basis van deze zwakke eigenschappen van Al Qaeda, hebben enkele 

netwerkonderzoekers het zelfs al aangedurfd de veronderstelling te lanceren dat de 

krachtmeting tussen het terroristische netwerk en het Westen met haar bondgenoten, 

onvermijdelijk zal eindigen in het voordeel van de laatste partij. Zij stellen, net als Barabási, 

dat niet alleen terroristische netwerken, maar vrijwel álle complexe maatschappelijke 

netwerken schaalvrije karakteristieken bezitten.191 Deze netwerken, die onder meer aanwezig 

zijn in de economie, het transportwezen, de veiligheidssector of het politieke leven, bezitten -

dankzij de dominante rol van een relatief klein aantal hubs- dezelfde robuustheid en 

veerkracht als Al Qaeda. Niettemin valt de krachtenbalans volgens deze school van theoretici 

uit in het voordeel van het Westen, omdat de talloze schaalvrije netwerken in haar 

samenleving vaak extra efficiëntie ontlenen aan uiteenlopende overlappende hiërarchische en 

georganiseerde systemen. Hierdoor zijn westerse politieke leiders –anders dan Al Qaeda- wél 

in staat hun netwerken te mobiliseren en effectief aan te sturen ten behoeve van een 

collectieve actie.192 

 

Al Qaeda en het internationale jihadisme in een tijdsperspectief 

In het licht van bovengenoemde strategische tekortkomingen ten opzichte van westerse 

organisatiesystemen, werkt de tijdfactor duidelijk in het nadeel van het Al Qaeda netwerk. 

Gedurende de zeven jaren na 11 september 2001 zijn de militaire en politieke activiteiten van 

de VS en haar bondgenoten in de islamitische wereld alleen maar toegenomen. Westerse 

troepen zijn heden ten dage niet alleen aanwezig in Saoedi-Arabië, maar ook in Irak en 

Afghanistan. De militaire en economische steun van de VS aan regeringen en staten die Al 

Qaeda als haar grootste vijanden beschouwt, waaronder Israël, Egypte en Saoedi-Arabië, is in 

weerwil van haar doelstellingen juist gegroeid.193 En hoewel het netwerk erin is geslaagd 

tactische successen te boeken en rekruten en groepen te inspireren deel te nemen aan de 

mondiale salafistische jihad, hebben haar incidentele acties niet geleid tot de beoogde 
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grootschalige mobilisatie van moslims tegen het Westen of tegen seculiere en gematigde 

regimes in de islamitische wereld. Dit gebrek aan aantrekkingskracht en het onvermogen van 

Al Qaeda in haar tegenwoordige netwerkvorm een collectieve actie te ondernemen, maakt het 

onwaarschijnlijk dat zij haar ultieme salafistische einddoel, de restauratie van het puriteinse 

kalifaat, zal kunnen realiseren. In het scenario dat Al Qaeda deze tekortkomingen ooit 

probeert te compenseren door een meer formeel georganiseerde en hiërarchische structuur aan 

te nemen, zal zij kwetsbaarder worden voor de acties van contraterrorisme-autoriteiten.194 

 Als we het overleven en het huidige functioneren van Al Qaeda echter als een gevaar 

en een jihadistische triomf op zich beschouwen, staat het netwerk er vanwege haar robuuste 

schaalvrije karakteristieken sterk voor op korte en middellange termijn. Desalniettemin blijft 

vermoedelijk ook vanuit deze invalshoek het verstrijken van de tijd op langere termijn 

ongunstig voor Al Qaeda. Ten eerste dankt een relatiestelsel met schaalvrije eigenschappen 

haar krachtige en efficiënte topologische patronen volgens Barabási primair aan het 

generatieve en tijdgerelateerde mechanisme van groei. De vraag of Al Qaeda in de toekomst -

en mogelijk in een andere internationale context- op een continue toestroom van nieuwe 

actoren kan blijven rekenen, is dus zeer relevant. Ten tweede blijft de samenhang van het Al 

Qaeda netwerk momenteel goeddeels gehandhaafd door de relatieve eensgezindheid tussen de 

meest dominante hubs -in het bijzonder door hun collectieve loyaliteit aan het traditionele 

leiderschap en met name Bin Laden. Maar deze is niet duurzaam. Wanneer de kerngroep haar 

leiderschapsstatus geleidelijk kwijtraakt door de tand des tijds, door het overlijden van Bin 

Laden of door nieuwe voorkeuren van jongere generaties jihadisten die het netwerk 

onvermijdelijk zullen infiltreren, is het Al Qaeda netwerk waarschijnlijk gevoeliger voor 

fragmentatie door een richtingenstrijd en door botsende machtscompetenties binnen de elite 

van invloedrijke, maar vermindert solidaire en intensiever concurrerende hubs.  

 De vraag of de daadwerkelijke dreiging uit de hoek van het internationale jihadisme in 

het algemeen afneemt met een lagere graad van samenhang binnen dit specifieke netwerk, is 

echter van een geheel andere orde. Dit onderzoek heeft zich exclusief georiënteerd op Al 

Qaeda. Hoewel mogelijk beperkter in haar capaciteit grootschalige en catastrofale aanslagen 

te plegen, kan een verder gefragmenteerde beweging van jihadisten met een internationale 

agenda wel eens ongrijpbaarder, onvoorspelbaarder en gevaarlijker blijken dan het 

hedendaagse Al Qaeda netwerk.195 En als het zo is dat complexe jihadistische netwerken 

vaker of zelfs meestal getekend worden door schaalvrije relatiepatronen en in de toekomst 
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kunnen leunen op een aanhoudende groei, kan de factor tijd juist in het voordeel werken van 

deze beweging. Het vooruitzicht op een pluraliteit van onsamenhangende jihadistische 

netwerken met veerkrachtige eigenschappen en aanzienlijke coördinerende vermogens, is 

vanzelfsprekend niet erg aantrekkelijk voor terrorismebestrijders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87

Conclusie 
Ken het netwerk van uw tegenstander. Dat is een van de belangrijkste boodschappen van dit 

onderzoek aan (contra)terrorisme-autoriteiten. De netwerkbenadering van Al Qaeda die 

hiervoor de revue is gepasseerd, dient dan ook vooral ter bewustwording. We hebben immers 

de mogelijkheid onderzocht dat het complexe relatiestelsel van deze mondiaal georiënteerde 

salafistisch-jihadistische beweging, ondanks haar gebrek aan formele organisatie, allesbehalve 

chaotisch en willekeurig is gestructureerd en daardoor wel degelijk stereotiepe 

kwetsbaarheden bezit. Voortbouwend op een aan steun winnende wetenschappelijke stroming 

die stelt dat alle complexe netwerken globaal overeenkomstige zelforganiserende principes 

volgen, hebben we Al Qaeda getoetst aan de hand van het door deze school gevierde 

schaalvrije netwerkmodel. Dit model veronderstelt dat haar netwerk zowel op macro- als op 

microniveau ruwweg gelijke topologische patronen, machtsverdelingen, kwaliteiten en 

zwakheden herbergt. 

 We kunnen vaststellen dat Al Qaeda in essentie beschouwd kan worden als een 

wereldwijd informeel sociaal netwerk waarbinnen krachtige sociale mechanismen, een gevoel 

van collectieve identiteit en loyaliteit aan een traditioneel leiderschap voor samenhang zorgen. 

Bovendien vertoont dit netwerk inderdaad karakteristieken die overeenkomen met de 

zelforganiserende patronen van een schaalvrij netwerk, het enige model dat het bestaan van 

enkele onproportioneel contactenrijke hubs, een small world effect en clustering in haar 

netwerk kan verklaren. Op verschillende topologische niveaus van het Al Qaeda netwerk zien 

we vooralsnog dat haar netwerkmatige samenhang vrijwel volledig afhangt van een kleine 

elite van hubs. Hoewel betere data en uitgebreider onderzoek absoluut vereist zijn om het 

schaalvrije karakter van het Al Qaeda netwerk met grotere stelligheid te kunnen 

onderbouwen, bieden de onderzoeksresultaten houvast voor een voorzichtige conclusie. 

  In het Al Qaeda netwerk hebben mogelijk slechts enkele jihadistische hubs dusdanig 

veel invloed op de communicatiestroom dat zij het betrekkelijk efficiënt te navigeren small 

world netwerk in relatief grote mate richting kunnen geven. Die sturende capaciteit 

concentreert zich op macroniveau echter primair in het traditionele leiderschap van Al Qaeda. 

Zeker is dat in ieder geval de tweede man van het netwerk, al-Zawahiri, strategische 

boodschappen blijft verspreiden. En Osama bin Laden, die dankzij zijn rol als inspirator en 

organisator van de mondiale jihad in de jaren negentig een cruciale spilpositie binnen zijn 

netwerk consolideerde, blijft waarschijnlijk ook nu nog via koeriers en andere hem getrouwe 

hubs communiceren naar zijn omvangrijke jihadistische contactenkring. Met loyaliteit aan 
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deze tegenwoordig zeer indirect communicerende hub als voorwaarde voor alle actoren en 

vitale hubs binnen haar netwerk, bepaalt de kerngroep van Al Qaeda vermoedelijk nog steeds 

de ruwe strategische en ideologische koers van haar volgelingen. De neutralisatie van Bin 

Laden, als de belangrijkste bron van de samenhang en de relatieve eensgezindheid binnen het 

relatiestelsel, kan het functioneren van het totale netwerk daarom ernstig beschadigen. 

 Hoewel het traditionele leiderschap waarschijnlijk ook sporadisch invloed uitoefent op 

operationeel en tactisch niveau, is het netwerk in dit opzicht uitermate gedecentraliseerd. Dit 

beperkt de kwetsbaarheid van het totale systeem en verschaft het de flexibiliteit en het 

probleemoplossende vermogen die rigide gecontroleerde hiërarchische organisaties dikwijls 

ontberen. Niettemin zijn de belangrijkste taken en rollen ook binnen operationele en tactische 

Al Qaeda clusters veelal geconcentreerd in elitaire en lokaal dominante hubs. Deze vervullen 

dikwijls brede coördinerende en de facto leidinggevende functies, die zij vanwege hun 

onevenredig hoge connectiviteit en de grote onderlinge bereikbaarheid in het small world 

netwerk effectief kunnen uitoefenen. 

 Haar schaalvrije small world karakteristieken in het algemeen en specifiek de kleine 

groep cruciale hubs die garant staan voor haar netwerkcohesie, maken van Al Qaeda 

vermoedelijk een zeer robuust en veerkrachtig netwerk. Het wereldwijd vertakte terroristische 

relatiestelsel biedt haar actoren bijgevolg zowel een hoge graad van veiligheid als een 

beduidend coördinerend vermogen. Maar als het Al Qaeda netwerk werkelijk tot de 

schaalvrije categorie behoort, werpt dit gegeven terrorismebestrijders eveneens verschillende 

opties voor reële contraterrorisme-strategieën in de schoot. Daarbij vormt vooral de bijzonder 

grote afhankelijkheid van het netwerk van jihadistische hubs een aanknopingspunt. En 

ofschoon het opsporingsproces van dergelijke spilfiguren gecompliceerd en veeleisend is, 

vormt een hub-gerichte strategie, ondersteund door een uitgedachte identificatiemethodiek, 

zeker een haalbare kaart. 
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