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Dit zijn de namen van de dodelijke slachtoffers van de bloedige 
aanslagen op 22 maart 2016. Honderden andere personen 

ge raakten gewond. Deze dag zou voor goed in ons collectief ge-
heugen gegrift staan. Ik noem hun namen. Want namen noemen 
is zeggen: jij hebt hier rondgelopen, op deze wereld. Het is zeggen: 
jij hebt hier, in ons midden, een verschil gemaakt.

Achter elk van deze namen gaat een verhaal schuil. Een fami-
lie. Een vriendenkring. Een stoel aan tafel of een plaats in bed, die 
nu niet meer ingenomen zijn. Een leegte, die nooit meer opgevuld 
zal geraken. Een bodemloos verdriet, dat de tand des tijds zal door-
staan en nooit echt weg zal zijn.

Dat is het drama van terreur.
Om de verhalen van al deze mensen te vertellen, schieten 

woorden tekort. Het zijn verhalen die moeten worden verteld. 
Verhalen die elk, op hun eigen manier, mooi en bijzonder zijn. 
Verhalen die veel te snel en abrupt leken te eindigen, maar waar-
aan vrienden en familie nog steeds een vervolg schrijven. Ze doen 
dat door over hen te spreken en te schrijven. Door hun namen te 
noemen.

Je kan je het verdriet van die gezinnen niet voorstellen. Kinderen 
die voortaan moeten opgroeien zonder mama of papa, jonge kop-
pels die plots uit elkaar zijn gerukt, ouders die achterblijven zon-
der kind. Alleen, ontheemd.

Na de aanslagen van 22 maart 2016 ging er een schokgolf door ons 
land. Er was paniek bij de mensen. Plots beseften we wat het be-
tekent zich onveilig te voelen. Plots stond veiligheid bovenaan de 
agenda.

Nog geen vijf jaar later lijkt het gevaar al lang geweken in de ogen 
van de publieke opinie. De aanslagen, de terreur… Het wordt af-
gedaan als iets uit het verleden. Een vage herinnering. Men heeft 
het alleen nog maar over andere dingen. Toch mogen we andere 
dreigingen niet uit het oog verliezen. Nieuwe aanslagen in Oos-
tenrijk en Frankrijk, zoals de onthoofding van Samuel Paty, her-
inneren er ons aan dat het kwaad nog niet is geweken.
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De afgelopen jaren specialiseerde ik me als federaal parlementslid 
in veiligheid. Ik werd voorzitter van de tijdelijke Kamercommissie 
Terrorismebestrijding.

In de zomer van 2018 besloot ik dit boek te schrijven, samen met 
mijn goede vriend Julien De Wit. Ik combineerde mijn expertise, 
visie en netwerk met Juliens vlotte pen en analytische blik. Het 
beloofde een uniek boek op te leveren. We lichten in dit boek het 
Belgische veiligheidsapparaat door. We analyseren en leggen pijn-
punten bloot. Maar we komen ook met oplossingen, op korte en 
lange termijn. In plaats van de huidige brandjes reactief te blussen, 
moeten we vooruitkijken. We moeten kijken naar wat er op ons 
kan afkomen. We moeten proactief handelen. Want we zijn niet 
klaar voor wat de toekomst zal brengen.

Intussen geraken de betrokkenen in onze veiligheidsketen ge-
frustreerd. Onze agenten en andere veiligheidsmensen blijven ont-
wapend achter. Keer op keer. Ze strijden niet met gelijke  wapens 
tegen zij die onze veiligheid in het gedrang brengen. Er is nood aan 
verandering. Criminelen, terroristen en de misdaad ontwikkelen 
zich razendsnel. En bij de politie klinkt volledig terecht steeds 
dezelfde klaagzang: te weinig geld, te weinig middelen, te weinig 
mankracht. Het is vechten tegen de bierkaai.

Ondertussen blijft het vooralsnog rustig in België. Het probleem 
wordt opnieuw de coulissen ingeduwd. Toch is Parijs slechts drieën-
half uur rijden.

Wanneer ik met de mensen op het veld spreek, wordt pijnlijk 
duidelijk dat de terrorismedreiging brandend actueel is. Nog da-
gelijks worden potentiële terroristen door onze veiligheidsdiensten 
in de gaten gehouden. Ze worden gescreend, gevolgd en bestudeerd, 
met de weinige middelen die onze agenten tot hun beschikking 
hebben. De dreiging is nog daar, weliswaar overschaduwd door 
andere fenomenen. Maar vergis je niet. In ons land zijn er nog al-
tijd moskeeën waar de radicale islam wordt gepredikt. Op 18 april 
2019 kopte De Tijd dat er in ons land om en bij de honderd radicaal 
salafistische organisaties actief zijn,1 die door onze Staatsveiligheid 
worden beschouwd als problematisch. Alle leden van die salafisme-
clubs opvolgen is voor onze veiligheidsdiensten onbegonnen werk.
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Maar die cijfers doen geen alarmbellen meer afgaan. Men steekt 
zijn hoofd in het zand.

Dit boek is niet beperkt tot terreur. We onderzochten het volledige 
veiligheidsbeleid. Bovendien beperken we ons niet tot islamitische 
terreur. Ook terreur vanuit extreemrechtse hoek behoort tegen-
woordig tot de waaier van dreigingen waar onze inlichtingendien-
sten rekening mee houden. Zoals gezegd: terreur is niet de enige 
uitdaging die ons veiligheidsapparaat moet verduren. De politie 
krijgt het steeds moeilijker. Vandaag de dag is het leven van een 
politieagent een hoop gevaarlijker dan pakweg vorig decennium. 
Geweld tegen de politie is in opmars. We kijken in dit boek ook 
verder dan terrorisme. Ook met georganiseerde misdaad hebben 
onze veiligheidsdiensten de handen vol. Het is daarom dat geor-
ganiseerde misdaad wel eens de nieuwe terreur genoemd wordt.

Verder brengt de nabije toekomst nog heel wat andere uitdagingen 
met zich mee. Hoe zullen we omgaan met de eerste grote cyberaan-
val? Wat als een terrorist zich niet langer opblaast in een station, 
maar ziekenhuizen lam legt van achter zijn toetsenbord? Uit het 
TE-SAT-rapport van Europol2 blijkt dat terroristen meer en meer 
interesse krijgen in het gebruik van biowapens. Is de volgende 
bomgordel gevuld met virussen in plaats van explosieven?

Het zijn allemaal vragen die de huidige politiek te weinig bezig-
houden.

Voor de meeste moeilijke problemen bestaat geen pasklaar ant-
woord. Ik wil hier echt niet pretenderen de wijsheid in pacht te 
hebben. Ik zal niet proberen dé grote oplossing voor alle problemen 
te bieden. Wel wil ik het systeem verbeteren. Op mijn manier. De 
laatste jaren heeft het mij al bloed, zweet en tranen gekost (en vele 
liters koffie). Maar dat is uiteindelijk waar ik het voor doe. Dat is 
mijn doel en mijn plicht als politicus. Stukje bij beetje kunnen we 
die wereld veranderen. Want zoals Albert Einstein naar verluidt 
heeft gezegd: ‘De wereld zal niet vernietigd worden door zij die 
kwaad doen, maar door diegenen die het kwade gadeslaan zonder 
iets te doen.’
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Ik wil oprecht alle experten bedanken die ik voor dit boek mocht 
raadplegen. Walter Damen, Catherine De Bolle, Marc Cools, Ralph 
Briers, Geert De Decker, Floor Lams, Paul Van Tigchelt, Ivo Ver-
eyc ken, Heidi De Pauw, Brahim Laytouss, Joren Vermeersch, Bart 
De Wever, Godfried Geudens en zovele anderen.

Het is een eer met zulke ervaren deskundigen te mogen werken. 
Een speciaal woord van dank ook voor al wie dit boek mee moge-
lijk maakte: vrienden, familie, kennissen, collega’s…

‘Ik kan alles aan door zij die mij de kracht geven.’ 
— Fil 4:13

Mijn aandeel in de opbrengsten van dit boek gaat integraal naar 
V-Europe, de vereniging die de slachtoffers van terreuraanslagen 
ondersteunt. De gesprekken die Julien en ik met de slachtoffers 
mochten voeren hebben ons diep geraakt.

Koen Metsu, Julien De Wit
31 december 2020
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