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De situatie in de wereld schreeuwt om ontspanning. “Laten we vooral 

blijven lachen en niet moeilijk doen”. Nou, dat kan. Er is keus uit 

tientallen luchtige TV kanalen en mocht je er een hebben gemist, dan 

kan je tegenwoordig alles terugkijken. Indien uw geest absolute rust 

nodig heeft. kan ik vooral de voor- en nabeschouwingen van wedstrijden 

door voetbalanalisten erg bij u aanbevelen  

Voor het essay van dit jaar koos ik echter een serieus onderwerp. Dit 

keer geen klimaatzaak of duurzame energie. Dat thema is, geloof ik, 

aardig opgepakt en het ziet ernaar uit dat het probleem zich vanzelf 

oplost als de Carbon bubble, de grootste economische luchtbel aller 

tijden binnenkort klapt, zoals aangekondigd in mijn essay van vorig jaar 

“Wie sterk is hoeft niet slim te zijn”.  

Het was de radicale Islam die me dit jaar bezig hield. Geen vrolijk 

onderwerp dus, maar wel boeiend vanuit de evolutiepsychologie. Wat 

bezielt de mens om zich zo te gedragen? Dat er in “Oermenselijk” van 

2009 nog met geen woord over gerept wordt, beschouw ik achteraf als 

een ernstig hiaat. Duizend profeten, Arabisten, Islamisten, terrorisme 

deskundigen en Midden Oostenkenners ten spijt, blijft het begrijpen van 

dit barbarisme uiterst beperkt. Ik dook er in op mijn manier. In drie 

verdiepingen daalde ik af op zoek naar de bronnen en kwam tot de 

conclusie dat het nog dieper zit dan we allemaal denken. 
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Anders dit jaar 

Het jaar 2015 had veel hoogte- en dieptepunten en tientallen hypes, 

maar werd toch grotendeels bepaald door de gevechten van IS in Syrië 

en Irak, de terroristische aanslagen en de aanzwellende stroom 

vluchtelingen. Daarbij schaamde ik me er regelmatig voor om 

Nederlander te zijn. In het begin van het jaar vanwege de walgelijke 

reacties op facebook en twitter over verdronken bootvluchtelingen. Later 

vanwege de politieke onenigheid over de bed, bad en brood-kwestie 

voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De discussie over illegalen is 

intussen alweer vervangen door de vraag wat te doen met al de legale 

vluchtelingen uit Syrië en Irak. De kille rechtlijnigheid van een 

vooraanstaand politicus die, terwijl hij in een dikke BMW stapt, grijnzend 

uit zijn nek kletst over de aanzuigende werking van opvang, vind ik 

ronduit beschamend. Alsof er aanzuiging nodig is om mensen uit de hel 

te laten willen vluchten. Zo’n man zou eens een poosje in een kamp in 

Jordanië of Turkije moeten wonen. 

Intussen groeit er een vreselijke tweespalt in ons volk, wat zeg ik, in heel 

Europa. Ondanks alle verre vakantiereizen naar exotische oorden 

ontstaat er steeds meer angst voor de vreemdeling. Vreemde 

ongegronde angst maar toch. Naar schatting twintig procent van de 

Europese bevolking hangt populisme aan dat hoe langer hoe meer 

aanschurkt tegen extreem nationalistische tot en met neo-fascistoïde 

patronen. Dat baart mij eigenlijk meer zorgen dan de vluchtelingen zelf. 

Het kan aan mij liggen, omdat ik net het bloedstollende “HhhH” van 

Laurent Binet heb gelezen over Heydrich en de opkomst van het 

fascisme ruim 75 jaar geleden. De aangewakkerde haat tegen 

minderheden, het rücksichtloss uitmoorden van tegenstanders, de 

aanvoering door een handvol gefrustreerde idioten, de geraffineerde 

propaganda en meer overeenkomsten met het nieuws in het afgelopen 

jaar doen me vrezen dat we helemaal niets geleerd hebben.  

Ondanks modder, regen en kou houdt de vluchtelingenstroom niet op. 

Hekken worden tevergeefs gezet. We zien de stakkers dagelijks. Eerst in 

bootjes, dan wachtend in eindeloze rijen, uren dagen weken om dan 

uiteindelijk van het ene tijdelijke kamp naar het andere te trekken en 

weer te moeten wachten. Maanden en soms zelfs jaren totdat de 

zinloosheid van het wachten hen krankzinnig maakt.  
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Deze zomer las ik het vluchtverhaal van een oorlogskind (De lange weg 

van Bruce Cerew) en begreep ik pas goed wat wachten voor deze 

mensen betekent. Europese ministers bezweren elkaar dat het zo niet 

langer kan. Maar de rijen worden desondanks steeds langer en het 

aantal groeit. Dit jaar alleen al een miljoen. Op een bevolking van 500 

miljoen Europeanen is dat niet veel en zelfs als alle vluchtelingen alleen 

naar Duitsland zouden gaan, betekent dat nog maar 1 % ten opzichte 

van het aantal Duitsers. “Wir können das machen” zei Angela Merkel. 

Voor Nederland komen we dit jaar misschien op 0,4 % uit. Net iets meer 

dan de krimp van onze beroepsbevolking. Dat zou dus helemaal geen 

probleem hoeven te zijn als er niet die vreselijke angst voor de 

vreemdeling was, die bij velen uitgroeit tot vreemdelingenhaat. “Straks 

komen ze allemaal, daar kun je op wachten”,  “Onze dochters, zijn niet 

meer veilig” staat op Face book. Joop Glimmerveen en de Volksunie 

herleven. PEGIDA, het Front Nationaal, Fronte Sociale Nazionale, 

Gouden Dageraad, het Vlaams Blok, FPÖ, PVV en ga zo maar door 

staan op winst. Het fort Europa wordt opgetrokken, maar het fundament 

vertoont ernstige scheuren. Na de economie, nu ook de moraal. De 

beschaving brokkelt af. 

Door systematisch alle 1,6 miljard Islamieten over één kam te scheren 

ontstaat uiteindelijk een onstuitbaar voortschrijdende propaganda waarbij 

“wij” en “zij” tegen elkaar worden opgezet. Demonisering groeit in beide 

kampen uit tot een onbeheersbaar en zichzelf versterkend proces. Dolf 

Jansen sprak in zijn conference “Hardverwarmend” over Dog Whistle, 

naar analogie van een fluittoon die wij niet maar honden wel horen. Het 
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zijn boodschappen waarachter leugens en verdraaiing van de feiten zit 

verborgen. Omdat in dit IT tijdperk de hele wereld één dorp is geworden, 

wordt elke hype al snel een uitslaande brand. Beeldvorming, framing via 

emotie, angst en retoriek krijgen in de massamedia ongekende kracht. In 

vergelijking met de koude oorlog en de kernwapenwedloop maakt deze 

hetze veel meer slachtoffers.  

Het valt voor ons Westerlingen natuurlijk ook 

niet mee om iets van de Islamitische wereld te 

begrijpen. We verstaan geen Arabische en 

geen Perzische talen en het aantal landen met 

een overheersend Islamitische bevolking is 

nogal groot. Maar onkunde is geen excuus om 

de ander te verketteren. Bij “Sluit de grenzen” 

en “Gooi ze maar allemaal plat” van een 

tweede kamerlid op 2 oktober vorig jaar: liepen 

me de rillingen over het lijf. Na die woorden groeide zijn aanhang en een 

jaar later was het platgooien in volle gang.  

Valt de ander te begrijpen zonder dat je hem kent?  

Van een vriend kreeg ik de aanbeveling het boek “De hel, dat is de 

ander” van Bart Brandsma te lezen. Deze filosoof/journalist probeert een 

antwoord te vinden op de vraag waarom Moslims en niet Moslims zo 

lijnrecht tegenover elkaar staan. Hij bezocht diverse Moslimlanden en 

sprak met gezaghebbende kenners. In zijn eerste interview met 

Mohammed Arkoun, een professor die aan de Sorbonne in Parijs “De 

geschiedenis van het Islamitisch denken” doceert, kreeg Bart Brandsma 

gelijk de wind van voren; Dat het een schande is dat hij vrijwel niets van 

de Islam geschiedenis en de Arabische wereld blijkt te weten. Brandsma 

schaamde zich inderdaad en besloot zich verder te verdiepen in het 

gedachtengoed binnen de Islamitische cultuur. De filosoof in hem 

ontdekte dat plichtsbesef en gehoorzaamheid binnen de Islam hoog in 

het vaandel staan. In vergelijking met de westerse “Homo secularis” 

heeft de Moslim veel meer respect en ontzag voor de Goddelijke 

ordening. Wat wij vaak wat neerbuigend zien als flegmatische berusting 

in de wil van Allah (Inshallah)  ziet een Moslim als respect en eerbied. 

Onze democratie, die voor ons het hoogste goed lijkt, wordt daarentegen 

door de Moslim gezien als een arrogantie tegenover die Goddelijke orde. 

De Westerling jaagt eigenbelang na en eist rechten op zonder plichten 
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na te komen. In de ogen van de Moslim is de Westerling een decadente 

egoïst en goddeloze materialist.  

Dit oordeel is niet geheel onterecht, vooral waar het de moderne 

prestatie- en consumptiemaatschappij betreft, de uitbuiting van de vrouw 

als lustobject, de verslaving aan alcohol en drugs en meer van dat soort 

kenmerken van onze beschaving. Ook zal iedereen met een beetje 

gezond verstand moeten toegeven dat onze democratie verre van ideaal 

is. Waar haalt het gewone volk de wijsheid vandaan om over 

gecompliceerde zaken te kunnen oordelen? Hoezo beslist de 

meerderheid als slechts een minderheid van de kiezers op komt dagen 

en daarvan dan iets meer dan de helft de doorslag geeft? Wat is 

democratie waard als campagnes alleen betaald kunnen worden door 

donaties van de industrie die bovendien via lobbyisme achter de 

schermen aan de knoppen draait? Dat onze economie overheerst wordt 

door de kapitaalmarkten, en dat door banken geld gecreëerd wordt op 

grond van rente op schuld en speculaties, iets wat de Islam verbiedt, 

vinden we intussen zelf ook niet meer zo fraai. Dus, als er inderdaad een 

Goddelijke wijsheid bestaat, en een wil van God, zoals de Islamiet 

gelooft, zou het helemaal niet zo’n slecht idee zijn om daardoor de 

beslissingen te laten nemen.  

Ik geloof daar niet in en vind het absurd om te denken dat alle problemen 

in de huidige tijd zouden zijn op te lossen met zogenaamd goddelijke 

wijsheden van een zogenaamde profeet die meer dan vijftien eeuwen 

geleden leefde. Die scepsis geldt trouwens niet alleen voor de 

zogenaamd Goddelijke openbaring van Mohammed, maar wat mij betreft 

ook voor Jezus en Boeddha en voor nog een heel leger profeten en 

filosofen uit alle tijden en windstreken die met hun wijze woorden aan 

alle religies en visies in de hele wereld voeding hebben gegeven. Ik 

erken dat hun oorspronkelijke levenswijsheden vaak helemaal niet zo 

gek zijn en soms nog actueel, maar daar blijft het bij. Over latere 

meningsverschillen en ruzies over “het ware geloof” wil ik het nog even 

niet hebben. In de bespreking van de filosofie van een abstracte 

theoretische Homo islamiticus distantieert Brandsma zich ook 

nadrukkelijk van de radicale Islam. 

Ik wil in dit essay wel op zoek naar de oorsprong van het radicalisme, 

maar dat kan volgens mij nooit lukken als we ons beperken tot de 

oorspronkelijke levensfilosofieën of de Goddelijke wijsheden van de 

profeten. Er is meer aan de hand. Door de vele gesprekken ontdekte 

Brandsma ook iets anders. Er lijkt een diepgewortelde maar actuele 
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frustratie in de Islamitische wereld te bestaan. Frustratie doordat de 

moderne “Homo islamiticus” volgens zijn eigen gevoel een verliezer is. 

Verliezer op economisch, militair, technisch en wetenschappelijk vlak. 

Brandsma suggereert dat die frustraties een oorzaak voor radicalisering 

zouden kunnen zijn. Je kunt je afvragen in hoeverre de Islam als religie 

daar zelf schuldig aan is. Voor sommige populisten is dat geen vraag. Zij 

roepen in navolging van Pim Fortuin dat de Islam een achterlijke religie 

is, die vanwege die achterlijkheid automatisch tot frustratie moet leiden. 

Ook de flegmatische berusting in de wil van Allah maakt geen winnaars. 

Toch was er een periode, de gouden eeuw van de Islamitische wereld, 

van omstreeks 750 tot 1258 waarin wetenschap, geneeskunde, 

architectuur, techniek, filosofie en kunst voorop liepen bij de rest van de 

wereld. Ik had daar nooit van gehoord totdat in 2014 de tentoonstelling 

“1001 inventions” in het oude postkantoor aan de Coolsingel in 

Rotterdam mijn ogen opende. Na de vernietigende veroveringen door 

het Mongoolse rijk van Dzjengis Khan en de Kruistochten vanuit Europa, 

is die bloeiperiode op brute wijze aan een einde gekomen. 

 

Frustraties zijn echter niet overerfbaar en het is moeilijk voor te stellen 

dat er in de psychologie van de huidige radicale Moslim, frustraties een 

rol spelen die terug gaan tot het jaar 1258. Er is ook nog een andere 

recentere bron voor frustraties. Van 1360 tot 1915 waren veel 

Islamitische staten van nu onderdeel van een groot en machtig 

Ottomaans rijk. Toen dit imperium uit elkaar viel is er heel veel talent en 

intellect naar Europa vertrokken en bleef alleen het centrum van het 

Ottomaanse rijk gefrustreerd achter. Maar volgens mij is ook dit te lang 

geleden om frustraties van de huidige geradicaliseerde twintigers te 
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verklaren. We moeten de oorzaak veel dichterbij zoeken in de meest 

recente geschiedenis. 

In de meeste landen is in de honderd jaar na het uiteenvallen van het 

Ottomaanse rijk een situatie ontstaan van interne rebellie en repressieve 

dictatuur of koloniale bezetting. Bovendien zijn in een groot aantal 

landen de olievelden aangeboord, waarbij Britse en Amerikaanse 

belangen domineerden. De olie heeft een belangrijke rol gespeeld. Tot 

op de dag van vandaag is olie een belangrijke bron van ellende. Tegelijk 

met extreme rijkdom voor de sjeiks is er door het achterblijven van 

andere economische en maatschappelijke ontwikkelingen heel veel 

armoede ontstaan. Het oliegeld heeft een ontwrichtende rol gespeeld in 

de onderlinge machtsverhoudingen binnen de Arabische wereld en 

gezorgd voor een haat/liefde verhouding met het Westen. Saoedi Arabië 

zegt het enige land te zijn dat is ontsnapt aan Westers Imperialisme. Het 

is één van de rijkste landen ter wereld met weinig reden voor frustratie 

en toch is het de broedplaats van de orthodoxe Islam.  

Weliswaar verklaart de combinatie van culturele minachting en frustratie, 

door welke oorzaak dan ook, veel van de haat die thans bij de 

extremisten leeft. Toch kan de radicalisering in de Islamitische wereld 

ook niet los gezien worden van een veel recentere politiek historische 

achtergrond. Daarover schrijft de filosoof Brandsma niet veel, maar ook 

op dat gebied is onze onkunde beschamend.  
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Ondanks de duiding door Arabisten, Islamisten en Midden Oosten 

kenners in de media, weten wij meer over de tweede wereldoorlog dan 

over duizend jaar duizend oorlogen in de Arabische wereld. Alle reden 

voor mij om me daar eens in te verdiepen. Met Google en Wiki is dat 

tegenwoordig geen kunst, en gelukkig hebben we tegenwoordig naast 

bladen die zich bedienen van one liners in chocoladeletters de digitale 

Correspondent met tientallen zeer lezenswaardige artikelen. Het 

samenvatten van de overweldigende hoeveelheid informatie en het 

kiezen welke 99% je moet weglaten is nog wel even wat anders. Het 

voorliggende essay over de opkomst van de radicale Islam is slechts een 

bescheiden poging tot verdieping. 

Ons beeld vanuit de media  

In de herinnering van veel mensen begon de ellende 

van de radicale Islam met Osama Bin Laden. Na het 

oprichten van Al Qaeda in 1988 richtte Bin Laden zijn 

kritiek in eerste instantie op de decadente 

Saoedische prinsen die zich te veel met de VS in 

lieten en het ware moslim geloof zouden 

verkwanselen. Hij kreeg onderdak bij de Taliban die 

eveneens de pure Islamitische leer in praktijk 

meenden te brengen en die werden gesteund door 

de VS wegens hun verzet tegen de Russen. Daarna 

richtte hij zijn haat op de VS en organiseerde een 

reeks aanslagen waarvan die op de Twin-Towers op 11 september 2001 

in ieders geheugen staat gegrift. 

De Amerikaanse president George W. Bush besloot Afghanistan binnen 

te vallen nadat de Taliban een ultimatum om Osama bin Laden en 

andere belangrijke leiders van Al Qaeda uit te leveren naast zich had 

neergelegd. Onder de naam Enduring Freedom vielen de legers van de 

VS, samen met de Britten, Australië, Frankrijk en de Noordelijke Alliantie 

van Afghanistan de Taliban aan. 

Het Taliban-regime was vrij snel verslagen, 

maar Bin Laden wist te ontsnappen. Onder 

leiding van Hamid Karzai werd een nieuwe 

Afghaanse regering geïnstalleerd en een 

nieuwe grondwet opgesteld. Meer dan 5 

miljoen Afghaanse vluchtelingen keerden 

terug naar hun woonplaats. De verdreven 

https://nl.wikipedia.org/wiki/President_van_de_Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
https://nl.wikipedia.org/wiki/Taliban
https://nl.wikipedia.org/wiki/Osama_bin_Laden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Al_Qaida
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Australi%C3%AB_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordelijke_Alliantie_(1996)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Taliban
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hamid_Karzai
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grondwet_van_Afganistan&action=edit&redlink=1
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strijders van de Taliban probeerden na de vernietiging van hun 

bolwerken in Afghanistan het nieuwe bewind omver te werpen vanuit hun 

bases in Pakistan. Hierdoor bleven de gevechtshandelingen veel langer 

duren dan aanvankelijk was voorzien. Na de dood van Bin Laden in mei 

2011 hoopte Obama en zijn staf een einde aan de terreur te hebben 

gemaakt. Dat bleek ijdele hoop. 

Anderen herleiden de huidige radicalisering tot de oorlog met Irak. In 

1990 viel Sadam Hoessein Koeweit binnen en plunderde dat land. Er 

kwam een internationale coalitie om Koeweit te bevrijden in de 

Golfoorlog van 1991, maar die beëindigde niet Hoesseins bewind die 

alom werd veroordeeld voor de wreedheid van zijn dictatuur. 

In maart 2003 viel een coalitie van landen onder leiding van de VS en 

het VK Irak binnen om Hoessein af te zetten onder het vermoeden van 

massavernietigingswapens en banden met terroristen. Het ultramoderne 

wapentuig was spectaculair en effectief. Aan Iraakse zijde 1,4 miljoen 

doden en bijna 5 duizend gesneuvelde Amerikanen. De Ba'ath-partij 

werd ontbonden en het land stapte over op een parlementair 

democratisch systeem. Sadam Hoessein werd gevangen op 13 

december 2003. “We’ve got him.” Hij werd veroordeeld tot de dood door 

ophanging. Het vonnis werd voltrokken op 30 december 2006. Ook deze 

afloop bracht geen einde aan de Islamitische terreur. Bomaanslagen in 

Irak bleven schering en inslag. 

De volgende aanleiding kwam enige jaren later 

uit onverwachte hoek. Door het volledig 

ontbreken van enige vorm van democratie, de 

uitzichtloze werkloosheid voor één derde van de 

gemiddeld jeugdige bevolking, de corruptie en de 

onderdrukking van minderheden brak in 2010 in 

Tunesië, na een betrekkelijk onbetekenend 

incident de zogenaamde Arabische Lente uit. Het 

leek een succes. De Jasmijnrevolutie was besmettelijk en de onrust 

breidde zich in de twee volgende jaren als een lopend vuurtje uit van het 

ene naar het andere land. Na een bloedige strijd in Libië en de dood van 

Khaddafi, opstanden in Jemen en Egypte en de afzetting van Moebarak 

liep die revolutionaire golf vast op Assad in Syrië. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_van_Osama_bin_Laden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koeweit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Golfoorlog_(1990-1991)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ophanging_(doodstraf)
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De revoluties van de Arabische lente hebben vrijwel niets geholpen. 

Waar dictatoriale regimes zijn verdwenen, is chaos uitgebroken of zijn 

nieuwe dictators gekomen. Het monster Al Qaeda is in veel nieuwe 

gedaantes alleen maar sterker en gruwelijker geworden.   
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Eerste verdieping: Scheiding der geesten 

De bovenstaande korte samenvatting van de conflicten gedurende de 

laatste vijftien jaar is mij te simpel om de opkomst van de radicale Islam 

te verklaren. Er moeten dieper liggende oorzaken zijn die wij via de 

media niet meekregen. 

Journalisten en Islamisten verdelen het veld vaak in twee kampen naar 

de twee belangrijkste stromingen binnen de Islam: de Soennieten en de 

Sjiieten. Dat blijkt bij nader inzien natuurlijk ook te simpel. Net zoals er 

binnen katholieken en protestanten nog veel meer stromingen en ordes 

bestaan, zo bestaan er binnen de Soennieten en Sjiieten ook tientallen 

afsplitsingen en is er aan beide kanten een breed spectrum tussen 

seculier en extreem orthodox. Bovendien is in elk van de 35 landen met 

meer dan 80% Moslims de situatie vaak net iets anders en soms heel 

anders. Maar toch… 

 

De oorsprong van die tweedeling gaat terug naar het jaar 632 toen 

Mohamed stierf. Hij was behalve de laatste der profeten in de rij van 

Mozes, Abraham en Jezus, ook staatsman, sociaal hervormer, koopman, 

filosoof, redenaar, leraar, wetgever en militair leider. Zijn invloed was 

bepaald niet onomstreden. Reeds tijdens zijn leven ontstonden er grote 

ruzies om de macht en waren er diverse pogingen om hem te 

vermoorden. Na zijn dood ontstond er onenigheid over de opvolging. Dat 

leidde al direct tot het uitvechten van meningsverschillen volgens 

methoden die toen gebruikelijk waren. De eerste drie opvolgers 

(kaliefen) waren van de koude kant van zijn omvangrijke familie of uit zijn 

vriendenkring. Nummer twee en drie werden vermoord. Daarna kwam in 

656 schoonzoon en neef Ali als eerste opvolger in de directe bloedlijn. 

Ali werd door opstandelingen vermoord, zijn oudste zoon Hassan 

vergiftigd en zijn tweede zoon Hoessein onthoofd. De volgelingen van 

Ali, de Sjiieten of Alawieten hechten daarom veel waarde aan het 

martelaarschap, hoewel je de Alawiet Assad moeilijk als een martelaar 

kunt beschouwen.  



11 

Sjiieten vormen nu ongeveer 10% van alle Moslims en zijn alleen in de 

meerderheid in Iran (90%), Azerbeidzjan(80%),Irak (65%) en Libanon 

(60%). In Syrië zijn ze als minderheid aan de macht, terwijl ze in het Irak 

van Sadam Hussein als meerderheid juist onderdrukt werden. Na Iran 

vormen de Sjiieten van Pakistan de grootste groep. De onderlinge 

verschillen in opvattingen zijn groot. 

In Azerbeidzjan bestaat de moslimgemeenschap uit een mengeling van 

veel verschillende afsplitsingen en kent men misschien wel de meest 

seculiere vorm en ook de meeste tolerantie op het gebied van 

democratie en vrouwenemancipatie. In Iran is de scheiding van kerk en 

staat daarentegen ver te zoeken en hecht men veel waarde aan de 

interpretatie van het ware geloof door de Imams, die allemaal 

afstammeling van Mohamed zouden zijn en ook de invloedrijke 

ayatollahs hebben als geleerde hogepriesters de wijsheid in pacht als 

het gaat over rechtspraak, ethiek, filosofie en politiek.  

In Syrië vertegenwoordigt president Assad als zogenaamde Sjiitisch e 

Alawiet een minderheid van ongeveer 14% die met hulp van Iran een 

meerderheid op dictatoriale wijze onder druk hield. Zijn Baath partij was 

echter in religieus opzicht minder orthodox en zelfs tolerant voor 

Christenen en andere religies. 

De Soennieten beroepen zich direct op de Koran en de Hadith 

(overgeleverde uitspraken van Mohamed) en vormen met 90% de 

overgrote meerderheid binnen de Islam. Ook binnen de Soennieten zijn 

de onderlinge verschillen van opvatting over “de ware Islam” echter 

enorm. 

Dit onderscheid tussen 

twee hoofdstromingen 

die elk verdeeld zijn in 

tientallen sub stromingen 

geeft weinig inzicht in de 

recente politieke 

geschiedenis van de 

Islamitische landen. We 

moeten er dieper 

induiken. 
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Tweede verdieping: Opkomst van de radicale Islam 

Met het overzicht in deze verdieping heb ik niet naar volledigheid 

gestreefd, maar wil ik een beeld schetsen van de diversiteit aan politiek-

historische ontwikkelingen  

 

Landen rondom Syrië 

Saoedi Arabië 

Saoedi Arabië is het land van oorsprong voor de Islam en het Arabisch, 

de taal waarin de Koran is geschreven. De Koran is de grondwet. Saoedi 

Arabië is volgens zeggen het enige Moslimland dat is ontsnapt aan 

Westers imperialisme. Daar regeert het extreem rijke koningshuis van de 

Saoedi’s met zo’n vijf duizend familieleden volgens dictatoriale methoden 

binnen een streng orthodoxe versie van de Soennitische Islam. Dit 

Wahabisme dateert uit de 18e eeuw en is genoemd naar abd Al Wahab 

die ook de samenwerking met het koningshuis regelde. Het verzet zich 

fel tegen afgoderij en heiligenverering en beroept zich op het Islamitisch 

recht, de Sharia die het dagelijks leven volledig bepaalt. Daarin horen 

lijfstraffen die meer dan vijftien eeuwen geleden normaal waren, zoals 

stokslagen, zweepslagen, steniging, en afhakken van handen, 

onthoofding etc. Alleen in 2015 vonden er 151 onthoofdingen plaats. 

Vrouwen zijn volstrekt rechteloos en voor hen is het leven in Saoedië 

een hel. Hoewel de heilige moskeeën in de historische steden Mekka en 
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Medina nog bewaard zijn omdat ze veel geld van de bedevaart 

opleveren, is uit angst voor bijgeloof vrijwel al het cultureel erfgoed in het 

land vernietigd. De Wahabitische Soennieten hechten weinig waarde 

aan imams en zijn van mening dat er geen ruimte is voor interpretatie 

van de heilige geschriften. In hun visie is er ook absoluut geen ruimte 

voor anders denkenden, niet voor andere religies, en niet voor 

democratische principes of westerse rechtsbeginselen. Ze zijn dus 

extreem puriteins. Ook de Sjiieten worden door hen als ongelovigen 

beschouwd. Toch zijn er nog extremer orthodoxe groepen zoals 

Salafisten, Deze leven strikt volgens de regels van Mohammed. Binnen 

deze groep is de meerderheid pacifistisch en behoort slechts een 

minderheid tot de Jihadistische groepen die we kennen als Al Queda en 

IS. Officieel worden deze groepen ten stelligste afgewezen en willen de 

Saoedi’s niets weten van hun barbarisme. De IS bedreigt met hun 

ambitie voor één Islamitische Staat het koningschap en IS noemt het 

koningshuis een verzameling “tirannen” die zich hebben verbonden met 

“hun kruisvaarders meesters” in het Westen. Paul Aarts schrijft in zijn 

boek “Saudi Arabia A kingdom in Peril” dat de theologische 

onderbouwing van beide groepen als twee druppels water op elkaar lijkt. 

Ook wordt er via extreem rijke sjeiks enorm veel geld naar 

extremistische groepen doorgesluisd en zijn er vele duizenden Saoedi’s 

naar IS overgelopen om mee te vechten. Tegelijkertijd leveren ze 

wapens en geld aan de rebellenbewegingen die tegen IS en Assad 

vechten. 

Sinds 1938 drijft de economie vrijwel geheel op olie en gas. Het geld 

stroomt binnen zonder dat iemand er veel voor hoeft te doen. Het BNP 

per hoofd van de bevolking is met 53 000 $ net zo hoog als de rijkste 

landen in Europa maar de Koning en de talrijke prinsen strijken het geld 

op en leiden een decadent leven terwijl een kwart van de 28 miljoen 

inwoners onder de armoedegrens moet leven en circa 3 miljoen 

gastarbeiders uit Azië er als slaven onder mensonterende 

omstandigheden werken. De bevolking groeit enorm snel en de 

werkloosheid is enorm. Tot nu toe ziet het koningshuis kans om 

opstanden de wind uit de zeilen te nemen door tal van sociale 

voorzieningen zoals gratis onderwijs. De VS zijn (vanwege de olie) dik 

bevriend met de Saoedi’s, maar de meeste Soennieten koesteren een 

diepe haat jegens Amerikanen. Het Westen (de VS, VK, Frankrijk en 

Nederland) verfoeit de Saoedi’s vanwege hun schending van 

mensenrechten, maar levert voor vele tientallen miljarden moderne 

wapens. Officieel maakt Saoedië deel uit van de VS alliantie tegen IS, 
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maar in de praktijk stelt dat weinig voor en maken de Saoedi’s zich 

drukker om Jemen waar ze een indirecte strijd voeren tegen aartsrivaal 

Iran. 

Irak 

Onder Saddam Hoessein hadden Soennieten in Irak met slechts 20% 

van de bevolking toch de macht. Koerden en Sjiieten werden zwaar 

onderdrukt of erger. Zijn dictatoriale macht was niet op de sharia 

gebaseerd maar werd vooral gevormd door vriendjespolitiek, militair 

overwicht en brute repressieve moord op tegenstanders. De geheime 

inlichtingendienst was alom gevreesd, maar na de inmenging van de VS 

wegens vermeend bezit van massavernietigingswapens, zijn de 

Soennieten verdreven. Het nieuwe bewind werd gevormd door Sjiieten 

die via president Nuri al-Maliki op hun beurt de Soennieten 

onderdrukten. Ondanks het einde van de oorlog door de VS, waren 

aanslagen aan de orde van de dag. 

Syrië 

Door hun onderdrukking in Irak na het einde van de oorlog in 2003 

vluchtten vele Iraakse Soennieten naar Syrië en sloten zich aan bij de 

Syrische Al Qaeda beweging ( Al-Nusra) en in 2012 bij de opstand tegen 

Assad. Zij hadden niets te verliezen en droomden van een ideaal waarin 

zij het (net als vroeger) alleen voor het zeggen hadden. In 2004 werd 

door groeperingen binnen Al-Nusra een Islamitische Staat (IS) 

uitgeroepen met als uiteindelijke doel een groot Islamitisch rijk te stichten 

dat de omvang van de eerste Sultanaten uit de zevende eeuw zou 

evenaren. De beweging werd in korte tijd steeds radicaler. Aanvankelijk 

dacht president Assad hiervan te kunnen profiteren. Hij steunde zijn 

eigen oppositie in de verwachting dat zij door hun radicale extremisme 

de sympathie van anderen zouden verliezen. Al–Nusra keerde zich in 

2014 inderdaad af van IS en een groot aantal andere rebellengroepen 

sloot zich met de Islamitische Broederschap van Syrië aan tot het 

Islamitisch Front tegen Assad. De overgebleven IS strijders wonnen aan 

kracht en werden steeds radicaler. Niet alleen Sjiieten maar alle groepen 

met een andere religie, die voorheen onder Assad nog getolereerd 

werden, moesten het veld ruimen of werden uitgemoord. Door deze, op 

extreem orthodoxe religie gebaseerde wrede en onverbiddelijke stijl, het 

bundelen van haat tegen de Westerse decadentie en goddeloosheid en 

het ideaalbeeld van een eigen staat (Kalifaat is “paradijs op aarde”) 

behaalden zij verbazend veel “succes” en sloten vele uitzichtloze 
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groepen, gefrustreerde en idealistische individuen zich bij hen aan. 

Onder hen bevonden zich veel militairen uit het voormalige leger van 

Saddam. Het totale aantal IS strijders wordt geschat op circa 20.000, 

maar het zou kunnen dat daarvan de helft al is gesneuveld. Door 

propaganda via zogenaamde westerse imams en gebruik van internet, 

hebben ze ook zo’n 25 duizend uitzichtloze jongeren uit omringende 

moslimlanden en circa 5 duizend uit Europa geronseld voor deelname 

aan de heilige oorlog (Jihad).  

Door het uitroepen van het kalifaat met de naam Islamitische Staat en de 

ambitie om die uit te breiden tot alle gebieden van het voormalige 

Sultanaat, vormen zij echter ook een bedreiging voor het koningshuis in 

Saoedi Arabië. Het conflict is daardoor niet zozeer een oeroude 

tegenstelling tussen Sjiieten en Soennieten maar een conflict tussen 

orthodox en extreem orthodox terroristisch. Dit hebben we eerder gezien 

toen Bin Laden zich met Al Qaeda tegen Saoedi Arabië keerde. De 

groepering achter IS lijkt echter groter, fanatieker, door roof van banken 

en verkoop van olie uit bezette gebieden rijker en door de ambitie om het 

kalifaat tot alle Islamitische staten uit te breiden, veel gevaarlijker. 

 

 

Na een periode van grote veroveringen langs de Eufraat en de Tigris lijkt 

IS nu weer te worden terug gedrongen door een bundeling van Iraakse 

en Koerdische grondstrijders die daarbij hevig geholpen worden door 

Amerikaanse bommenwerpers in alliantie met o.a. Saoedi Arabië, 

Jordanië, de Emiraten en NAVO leden, waaronder Nederland. Navo 

straaljagers beperkten zich aanvankelijk tot doelen in Irak. Op 27 

september 2015 besloot Frankrijk in navolging van de VS ook IS kampen 

in Syrië te bestoken. Premier Valls verklaart: “We richten ons op mensen 
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die een aanslag in Frankrijk voorbereiden”. Op 13 november werd dit 

beantwoord met een serie aanslagen in Parijs. Sinds enige maanden 

heeft ook Rusland zich in de strijd geworpen, vooral om het leger van 

Assad te steunen. Op 31 oktober stortte een Russisch 

passagiersvliegtuig neer door een bom aan boord gebracht in de 

mondaine badplaats Sharm el Sheikh. 

 

Iran 

De rol van het Sjiitisch e Iran in dit conflict was lange tijd onduidelijk. 

Enerzijds steunden zij Assad en de Sjiitisch e militairen van Irak, maar 

het is moeilijk om zij aan zij met de alliantie van Soenitische Saoedi’s en 

de VS tegen IS te vechten. De langdurige economische boycot van Iran 

door de EU en de VS vanwege vermeende ontwikkeling van 

kernwapens, creëerde een vacuüm waar de Russen in konden schuiven. 

Na de frustrerende nederlaag van de Russen in Afghanistan, bood Iran 

een betere kans voor expansie van invloed en macht. In 2015 begon 

Rusland zich met het conflict te 

bemoeien en daarmee zag Iran een 

kans om samen met de Russen 

mee te doen en alle kampen van 

opstandelingen die tegen Assad zijn 

met bommen en grondtroepen te 

vernietigen. Op 25 november 

schoten de Turken een Russisch 

gevechtsvliegtuig uit de lucht. Poetin 

was woedend. 
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Jordanië 

In het kleine koninkrijkje Jordanië wonen ongeveer 8 miljoen mensen. De 

bevolking groeit niet alleen zeer snel door het grote aantal kinderen maar 

ook door het grote aantal vluchtelingen uit de conflictgebieden. Per 

november 2015 zijn er al 650.000 vluchtelingen in Jordaanse kampen 

aanwezig .en dat aantal loopt op naar 10 % ten opzichte van de eigen 

bevolking. Ruim 95 % van de bevolking is Soenitisch Islamitisch. Over 

het algemeen wordt de religie niet erg orthodox beleden. Meisjes en 

vrouwen kunnen werken en studeren, het dragen van sluiers is niet 

verplicht evenmin als het vasten voor de Ramadan of het bezoek aan de 

moskee voor het vrijdagsgebed. Er bestaat tolerantie voor minderheden 

en andere godsdiensten. De levenshouding van de Jordaniërs is minder 

berustend fatalistisch en hecht meer aan eigen beslissingen. Er zijn geen 

conflicterende politieke stromingen, maar de oppositie is gewoon 

verboden en de Moslim Broederschap domineert als enige legale partij. 

 

Pas na de jaren tachtig is er een lichte trend naar een meer orthodoxe 

stijl, maar van radicalisme wil men niets weten. 

In de conflicten tussen opstandelingen en Syrië probeert Jordanië 

neutraal te blijven. Men steunt de alliantie met de VS door de luchthaven 

beschikbaar te stellen voor Nederlandse en Belgische straaljagers, men 

adviseert Assad om af te treden, maar vreest dat het hiaat in de macht 

wordt opgevuld met IS en Al Qaeda gerelateerde groepen. 
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Turkije 

Turkije was van 1360 tot 1915 onder een reeks machtige sultans het 

centrum van het Ottomaanse rijk dat zich uitstrekte over de 

Balkanlanden tot en met Hongarije, Griekenland en over de Noord 

Afrikaanse landen aan de middellandse zee tot en met Marokko. Nadat 

de meeste Turkse moslims in de Balkanoorlog van 1913 uit de Balkan en 

uit Griekenland waren verdreven, 

kozen zij in ruil voor wapens in de 

eerste wereldoorlog partij voor 

Duitsland. Een aantal van de 

Christelijke Armeniërs liepen over 

naar Rusland en dit zogenaamde 

verraad werd aangegrepen om alle 

Armeniërs te ontwapenen en 

uiteindelijk te verjagen en voor een 

groot deel uit te roeien. De verlaten 

huizen werden bezet door de Turkse 

vluchtelingen uit de Balkan en de 

Armeense kerken werden gesloopt. Tot op de dag van vandaag wordt 

door de Turken ontkent dat dit een genocide was. 

Een ander conflict ontstond in 1925 met de Koerden. Hoewel de 

Koerden al tijdens de Ottomaanse periode waren ingelijfd en daarbij 

overwegend Soennitisch zijn geworden, hebben ze geen Arabische 

oorsprong en bovendien nog steeds een eigen van oorsprong 

Indo/Perzische taal en cultuur. Zij werden al door Atatürk niet als 

volwaardige Turken erkend. Uit angst voor een verdere opsplitsing door 

hun streven naar onafhankelijkheid wordt de eigen identiteit van de 

Koerden nog steeds hevig ontkend. In totaal wonen slechts 14 van de 

circa 34 miljoen Koerden in Turkije een veel groter deel woont in de 

omringende landen Irak, Syrië, Iran en circa 1 miljoen heeft zich 

verspreid over Europa. 

De Turkse versie van de Soennitische Islam is veel minder orthodox en 

veel minder vrouwonvriendelijk. Formeel zijn staat en kerk via de 

grondwet gescheiden, maar de praktijk is anders. Sinds Erdogan premier 

is, zijn er zelfs veel niet orthodoxe inwoners om religieuze reden uit 

Turkije vertrokken. Een minderheid van ongeveer 20% bestaat nog uit 

Sjiitisch e Alevieten, waaronder de Soefi’s, een bijzondere groep met 

aparte spirituele gebruiken.  
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 De rol die Turkije in het conflict met IS speelt is uiterst dubieus. De 

Turken zijn nogal paranoia als het om de Koerden gaat. Sinds 2011 

keren ze zich openlijk tegen Assad door het verzet tegen Assad te 

steunen. Dat doen ze via de Islamitische Broederschappen in Turkije en 

Syrië en via de Syrische tak van Al Qaeda (Al Nusra) en de groep Ahrar 

al-Sham. Binnen de Turkse grenzen zelf huizen ook veel extremisten die 

met Al Qaeda en IS sympathiseren. Deze kunnen via de corrupte 

grenspolitie en inlichtingendienst wapens naar IS brengen en olie kopen.  

 Dat de Koerden een belangrijke rol 

opeisen in de strijd tegen IS heeft 

vooral te maken met de door IS 

bezette olievelden in Koerdisch 

Irak. Turkije vreest dat hun succes 

de Iraakse, Syrische, Iraanse en 

Turkse Koerden zal verenigen en 

hun dichter bij een onafhankelijke 

Koerdische staat zal brengen. Niet 

de religieuze verschillen maar de 

vrees voor onafhankelijkheids-

bewegingen is voor de nazaten van het Ottomaanse rijk de belangrijkste 

zorg in het Islamitisch conflict.  

Complete chaos 

De oorlog in Irak en Syrië is gecompliceerd door de vele facties binnen 

de rebellen en de vele facties Moslim extremisten, maar wordt nog veel 

gecompliceerder door de inmenging van buitenlandse machten. Turkije 

vecht tegen Assad en de Koerden en steunt daarom in het geheim Al 

Qaeda en IS. De Koerden vechten tegen IS en niet tegen Assad, de 

Russen vechten voor Assad tegen de rebellen, de VS alliantie steunt de 

rebellen en de Koerden tegen IS. Iran steunt Assad en vecht tegen de 

rebellen, maar ook tegen Saoedië. De Westerse landen leveren 

ongelofelijk veel wapens aan de Saoedi’s die weer voor een deel bij IS 

en een deel bij de rebellen terechtkomen. Allemaal gooien ze bommen 

vanuit snelle gevechtsvliegtuigen op vermeende vijandelijke doelen. De 

situatie is zo onoverzichtelijk dat niemand precies weet hoe het zit en wie 

wat waar en waarom. 

Indonesië 

Indonesië heeft weinig te maken met de recente conflicten in Syrië en 

Irak en had formeel ook niets van doen met de oorlog in Afghanistan. 
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Het land heeft met ruim 200 miljoen (86% van de bevolking) wel de 

meeste Moslims. De Islamisering is hier niet ontstaan door veroveringen 

maar geleidelijk vanaf de 13e eeuw door de groeiende handel met de 

Arabische sultans. Mede vanwege de honderden verschillende etnische 

groepen met elk hun eigen mythen en legenden is ook de Islamitische 

gemeenschap uiterst pluriform, progressief en tolerant met veel spirituele 

gebruiken die zijn overgebleven uit de oorspronkelijke lokale tradities. De 

Islam is geen staatsgodsdienst en ook Boeddhisme, Hindoeïsme en 

Christendom worden erkend. De laatste 20 jaar is het straatbeeld wel 

veranderd met veel meer witte hoofddoeken en Moskeeën en het overal 

hoorbare gezang van de Imams die vijf maal daags via grote 

luidsprekers tot het gebed oproepen.  

Door de grote hoeveelheid bedevaartgangers naar Mekka en door de 

intensievere contacten met Egypte na opening van het Suezkanaal zijn 

ook het Wahabisme en Salafisme Indonesië binnen gedrongen. In 1940 

ontstond er al een rebellenbeweging Darul Islam die een Indonesisch 

kalifaat wilden stichten, maar die beweging werd door het militaire 

bewind onder Soekarno de kop ingedrukt en ging vanaf 1962 alleen nog 

ondergronds verder. Onder het bewind van Suharto werden deze 

rebellen verder onderdrukt en veroordeeld of verjaagd. Vanaf 1998 was 

Suharto niet meer aan de macht en verzwakte de repressie tegen het 

extremisme. Veel Moslim-activisten werden uit de gevangenis vrijgelaten 

of keerden uit het 

buitenland terug. In de 

jaren 90 braken er 

onlusten uit op de 

Molukken, en later in de 

provincie Aceh op 

Sumatra waarbij 
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Christenen door Moslims werden geterroriseerd en verdreven. Bij de 

verkiezingen van 1999 en 2009 haalden de radicalen echter heel weinig 

stemmen. Het erkennen van een democratisch gekozen meerderheid 

past echter niet bij de radicale Islam en ondergronds zijn er nog steeds 

diverse radicale groeperingen die met geweld hun ideeën willen 

opdringen. Zij zijn sterk antiwesters, willen de Sharia invoeren en 

schuwen het geweld niet. De bekendste is Jema’ah Islamiyah die 

verantwoordelijk wordt geacht voor een lange reeks terreurdaden in de 

laatste 15 jaar, waaronder tal van zelfmoord bomaanslagen. De huidige 

Indonesische regering bestrijdt het terrorisme zonder pardon en weet 

zich daarbij gesteund door de CIA, de FBI en de Secret Service van de 

VS en door de Australische politie. In 2003 is de antiterrorisme brigade 

Densus 88 opgericht die met redelijk succes het terrorisme bestrijdt. In 

2010 is een omvangrijk paramilitair trainingskamp opgerold waar 

aanslagen werden voorbereid. 

Hoewel de terroristische aanslagen grote aandacht krijgen in het nieuws, 

moet toch geconcludeerd worden dat de overgrote meerderheid van de 

Indonesische Moslims progressief en tolerant is en niets moet hebben 

van het radicalisme. 

Noord-Afrikaanse landen 

De Noord-Afrikaanse landen die door veroveringen van Mohamed en de 

eerste kaliefen tussen 620 en 680 onder invloed van het Islamitisch 

kalifaat kwamen en later deel uitmaakten van het Ottomaanse rijk zijn 

Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Egypte. Via Egypte breidde de Islam 

zich ook uit over Noord Soedan en via het Arabisch schiereiland van 

Jemen naar Somalië. Ook zijn het Noordelijk deel van Nigeria, Mali, 

Niger, Tsjaad en Burkina Faso grotendeels geïslamiseerd. In totaal schat 

men het aantal Moslims op het Afrikaanse continent op 300 miljoen en 

de bevolking groeit snel. 
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Marokko 

Marokko heeft een bevolking van 32 miljoen inwoners die voor driekwart 

bestaat uit talrijke stammen van de oorspronkelijke Berbers. Het land 

heeft een ingewikkelde geschiedenis met vele machtswisselingen, 

opstanden en koloniale bezettingen variërend van Romeinen, 

Ottomanen, Fransen en Spanjaarden. Sinds 1956 is het land 

onafhankelijk en sinds 1972 is er een constitutionele monarchie met een 

gekozen parlement en de Soennitische Islam als staatsgodsdienst. De 

koning heeft volgens de grondwet veel politieke macht. De tolerantie 

tegenover andere godsdiensten is maar heel beperkt. Jodendom en 

Christendom zijn wel erkend maar Marokkanen mogen zich niet tot een 

ander geloof bekeren. Wie dat toch probeert, kan in de gevangenis 

terecht komen. Ook bestaat er een omvangrijke zusterbeweging van de 

Moslim broederschap. 

Marokko is geen oliestaat, maar bezit de grootste mijnen voor 

fosfaaterts. Driekwart van de wereld is voor haar kunstmest afhankelijk 

van deze mijnen. Daarnaast zijn er belangrijke mijnen voor koper, zilver 

en kobalt. Het land fungeert met talloze vrije handelsrelaties als een brug 

voor handel tussen Europa, Afrika en de Arabische wereld. Zowel de 

moderne industrie in tal van sectoren, de visserij en de landbouw 

groeien. Marokko teelt behalve amandelen veel cannabis voor export 

van hasjiesj. Toerisme en een geldstroom vanuit emigranten leveren een 

belangrijke bijdrage aan de economie. De economie groeit voorspoedig 

en het politieke klimaat is stabiel. 
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Algerije 

Algerije behoorde van 1530 tot 1830 tot het Ottomaanse rijk. In die 

periode is de oorspronkelijke Berber bevolking grotendeels vervangen 

door Arabische inwoners. De Arabische bevolking leeft voornamelijk in 

het Noorden, de rest van Algerije bestaat uit vrijwel onbewoonbare 

woestijn met nog wat nomadische Berbers. Na 1830 werd het lange tijd 

een Franse kolonie. Aan het einde daarvan werd gedurende 8 jaar tot 

1962 een bloedige onafhankelijkheidsoorlog gevoerd onder aanvoering 

van het Nationaal bevrijdingsfront FNL. De oorspronkelijk Agrarische 

economie is sinds de onafhankelijkheid uitgebreid met mijnbouw en later 

vooral met olie en gas. Op dit moment is export van olie en gas de 

hoofdzaak, waarmee Algerije zeer kwetsbaar is voor wisselende 

olieprijzen.  

De onafhankelijke republiek veranderde al in 1965 onder het socialistisch 

en seculier georiënteerde FNL in een militaire dictatuur die de radicale 

Moslim bevolking onderdrukte. Dat leidde tot steeds meer verzet. In 

1991 werden de eerste vrije verkiezingen gehouden en die werden een 

grote overwinning van de Moslims van het Islamitisch Bevrijdingsfront en 

dus een groot verlies voor het FNL. Het leger weigerde de uitslag te 

erkennen en stelde Mahammed Boudiaf aan tot hoofd van de militaire 

junta. Dit leidde tot een bloedige burgeroorlog en een Jihad van steeds 

radicalere Moslims tegen de seculiere FNL. Boudiaf werd door een 

radicale Moslim vermoord. In 2002 had het leger uiteindelijk toch 

gewonnen en waren er 40.000 Jihad strijders gesneuveld en nog eens 

150.000 sympathisanten uitgemoord. Ondanks dat is de Soennitische 

Islam wel de staatsgodsdienst en worden pogingen om Moslims te 

bekeren met zware boetes of gevangenis bestraft. Van radicalisme wil 

men niets weten, maar de hevige onderdrukking heeft niet kunnen 

voorkomen dat zich nog in 2013 een groep Radicaal Islamitische 

Commando’s manifesteerde die betrokken waren bij gijzelingsacties en 

bezetting van installaties voor gaswinning. 

Tunesië 

Tunesië heeft op z’n zachtst gezegd een zeer dynamische geschiedenis 

met veel wisselende invloeden en overheersingen. Het oorspronkelijke 

Berbers volk werd gekoloniseerd door Feniciërs, Romeinen, Vandalen 

en Byzantijen en uiteindelijk in de 7e eeuw door de Arabieren ingelijfd in 

het grote Islamitische kalifaat. Na een tussenperiode van ca 600 jaar 

beheersing door diverse Berberdynastieën en conflicten met Marokko en 
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Spanje werden ze weer door Arabieren van het Ottomaanse rijk bezet 

totdat de Fransen hen in 1881 koloniseerden. Na een kleine eeuw onder 

Franse invloed werd Tunesië vanaf 1957 een onafhankelijke Republiek 

waar diverse premiers en presidenten elkaar achtereenvolgens de laan 

uit vochten. Ben Ali had er vanaf 1987 een dictatoriale macht met zware 

repressies ten aanzien van de radicale Islam totdat hij in de 

Jasmijnrevolutie van 2011 werd afgezet. Vanaf 2014 is Tunesië een 

parlementaire democratie.  

Politiek gezien probeert Tunesië een brug te slaan tussen de Europese 

Unie, de Afrikaanse Unie en de Arabische Liga. De jeugdige bevolking 

trekt naar de steden, terwijl het zeer dun bevolkte achterland vergrijst en 

de productie van landbouw achteruit gaat. Tunesië heeft een 

omvangrijke mijnbouw van diverse metalen en kolen en heeft olie en 

gasvelden met petrochemische industrie. De olieopbrengst is echter niet 

genoeg voor eigen gebruik en het land is voor de energie afhankelijk van 

import. Naast de zware industrie is er veel textielbewerking en een 

omvangrijke voedselverwerkende industrie. De helft van de werkende 

bevolking werkt in toerisme, handel en dienstensector en tachtig procent 

van de export gaat naar Europa. 

De bevolking van Tunesië is voor 96 % Soennitisch maar de gematigde 

Islamitische partij Ennahda won de verkiezingen en de radicale 

Salafisten kregen ondanks de verminderde repressie geen zetels. Door 

de liberale meerderheid is er geen steun voor het invoeren van de 

Sharia, geen verplichting voor hoofddoeken en geen verbod op alcohol. 

Kritiek op de Islam is echter strafbaar. De radicale Salafisten van de 

partij Ansar al Sharia laten zich niet onbetuigd. Duizenden Jihadisten zijn 

vanuit Tunesië naar Irak en Syrië afgereisd en onder de honderden die 

teruggekeerd zijn, zitten terroristen van IS. In 2015 werd er door hen een 

aanslag gepleegd op een museum en demonstreerden duizenden vóór 

invoering van de Sharia.  

Libië 

Libië is een heel groot land met slechts 6 miljoen inwoners. Het grootste 

deel van het land bestaat uit woestijn. Na de Ottomaanse bezetting werd 

het in 1912 een Italiaanse kolonie en in 1951 werd het een koninkrijk. 

Korte tijd later werden de grote olievelden ontdekt, maar het geld kwam 

hoofdzakelijk bij de koning Idris terecht. In 1969 ontstond door een 

militaire staatsgreep onder leiding van kolonel Qadhafi (of Khaddafi) een 

dictatuur met een zeer eigen karakter. Zijn ideologie van eigen makelij 
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vastgelegd in “het Groene boekje “ bestond uit een mengsel van 

socialisme en Islam. De oliewinning werd genationaliseerd en alle Britse, 

Amerikaanse en nazaten van Italiaanse kolonisten werden het land 

uitgezet. Libië werd relatief rijk door de olie- en gasexport. Indien de 

inkomsten gelijk verdeeld zouden zijn onder de bevolking zou men er per 

persoon 10.000 $ per jaar aan kunnen overhouden. Van gelijke verdeling 

is echter geen sprake. Qadhafi had ook andere ambities en bemoeide 

zich met buurlanden door o.a steun aan Mugabe in Zimbabwe. De twee 

autoritaire leiders vonden elkaar in hun strijd tegen Westerse invloeden 

en als slachtoffer van Westerse sancties. Door verschillende conflicten 

met de VS, een bomaanslag en de slepende Lockerby affaire waarbij 

een vliegtuig met veel Amerikaanse inzittenden was neergehaald, werd 

het land geïsoleerd door internationale sancties. Mede door de sancties 

was Qadhafi aangewezen op hulp van Rusland, dat hem ruimschoots 

van wapentuig kon voorzien. 

Na 9/11 in 2001 werden door Westerse landen de relaties met Qadhafi 

weer aangehaald, vanwege de strijd tegen het terrorisme. In 2011 

braken er opstanden uit die uitliepen op grote slachtpartijen. Het 

Russische wapentuig was grotendeels verouderd en niet inzetbaar en 

met hulp van de NAVO aan de rebellen werd de macht van Qadhafi 

gebroken en de gehate leider gedood. De nationale overgangsraad 

vormde de Libische Republiek en voerde de Sharia in. Ondanks vrije 

verkiezingen in 2012 brak er chaos uit. Uiteraard gaat het bij de 

voormalige Qadhafi aanhangers, rebellen en diverse Afrikaanse 

stammen om de macht over de olievelden. De chaos wordt echter ook 

aangegrepen door terroristen van IS.  

Egypte 

In Egypte speelt al decennia een machtsstrijd tussen orthodoxe en 

seculiere versies van de Soennitische Islam. Dat uit zich in het ontstaan 

sinds 1928 van de Islamitische 

broederschap en de Salafisten als 

een reactie op de toenemende 

westerse oriëntatie. De Salafisten 

zijn de Egyptische variant van de 

Saoedische Wahabisten en zijn 

principieel tegen democratie. De 

Broederschap strijdt  voor behoud 

van de pure islamitische cultuur en 
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een islamitische staat gezuiverd van westerse invloeden. "Allah is ons 

doel, de Koran is onze grondwet, de Profeet onze leider, strijd onze weg, 

en dood voor Allah onze hoogste aspiratie”. De broederschap heeft 

politieke aspiraties en zegt de democratie te respecteren. Juist daarom 

kunnen ze weer niet door één deur met de Salafisten die democratie 

principieel afwijzen. Na een mislukte poging in 1954 om president 

Nasser te vermoorden is de beweging verboden. In 1981 zaten zij echter 

achter de moord op Sadat. Onder Sadats opvolger Moebarak kreeg de 

Moslimbroederschap gaandeweg meer politieke vrijheid en 

organisatorische kracht. Na de val van Moebarak tijdens de Arabische 

lente werd na democratische verkiezingen in 2012 Morsi, die afkomstig 

is van de Moslimbroeders, de eerste gekozen president van Egypte. De 

regering van Morsi verloor zienderogen het respect van de bevolking. Na 

massale protesten tegen Morsi , die groter waren dan die tegen 

Moebarak, werd hij door het leger afgezet. Na de overname van de 

macht door het leger is er weer een nieuwe dictatuur in Egypte onder de 

voormalige generaal  El Sissi  en is de broederschap weer verboden. In 

2015 werden honderden leden van de broederschap ter dood 

veroordeeld. De invloed van de Broederschap is niet beperkt tot Egypte. 

In Marokko, Algerije en Tunesië opereren verwante groepen. 

Hoorn van Afrika  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hosni_Moebarak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Morsi
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Soedan 

Soedan is al sinds omstreeks 640 door de eerste Islamitische kaliefen 

veroverd en geïslamiseerd. Die invloed bleef echter beperkt tot het 

Noordelijk deel. Zuid Soedan is voor 61 % Christelijk en voor de rest 

hangen de 600 stammen met 400 talen diverse Afrikaanse godsdiensten 

aan. Soedan is in de geschiedenis sterk gedomineerd door Egypte en 

gedeeltelijk door het VK. Na diverse opstanden en burgeroorlogen is 

Soedan in 1956 zelfstandig geworden. Conflicten tussen Noord en Zuid 

bleven voortduren. In 1983 werd voor heel Soedan de Sharia ingevoerd 

hetgeen tot protest van het Zuiden leidde.  

In zijn boek Faith under Fire in Sudan, zegt Peter Hammon het volgende 

over de wreedheden van de Islam in dit land: 

“… Sedert 1956 hebben opeenvolgende moslimregeringen in Soedan 

een reeks verwoestende oorlogen gevoerd tegen de niet-islamitische 

zwarte bevolking van het zuiden… Sedert 1993 hebben de regering van 

Soedan en rebellengroepen, totale verwoesting in het Nubagebergte 

gezaaid. De moslimsoldaten hebben burgerlijke graanvoorraden en 

veestapels vernietigd, hun steden gebombardeerd, grote groepen 

mensen als slaven gevangen genomen, in strafkampen vastgehouden, 

en ook christenen en traditionele zwarten om het leven gebracht  Het 

resultaat van de islamitische revolutie in Soedan was de vernietiging van 

de economie van het land, de verdere verdeling van de gemeenschap en 

de dood van om en nabij twee miljoen mensen”. 

Vanuit het Islamic Propagation Centre International dat financieel 

gesteund wordt door Saoedi-Arabië, worden grote hoeveelheden 

moslimpropaganda verspreid. Sommige van deze publicaties zijn hoogst 

agressief en kwetsend, zoals het boek Crucifixion or Cruci-fiction? van 

Ahmed Deedat. 

Sinds 2011 zijn Noord- en Zuid Soedan gescheiden en onafhankelijk. De 

belangrijkste olievelden bevinden zich echter in het Zuiden en via een 

pijpleiding wordt een groot deel naar Noord Soedan vervoerd. In Zuid 

Soedan vechten verschillende stammen en rebellengroepen nog hevig 

tegen elkaar en wordt getwist over het leiderschap.  

Ethiopië 

In Ethiopië hebben de protestantse kerken samen met de Ethiopisch 

Orthodoxe kerk de meerderheid. Landelijk telt Ethiopië 30 % Moslims, 

maar de invloed van de Islam neemt sterk toe vanuit de grenzen met 
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Soedan en Somalië. Daar worden lokale besturen door Moslims 

gevormd en worden Christenen verdreven en kerken tegen de vlakte 

gegooid.  

Somalië  

In Somalië wonen circa 10 miljoen mensen die voor 90 % soennitische 

moslims zijn. De Islamisering dateert al van de vroegste periode in de 

zevende eeuw. De bevolking is niet Arabisch, maar bestaat uit een 

zevental etnische groepen met een eigen Somalische taal. Daarnaast 

wordt door veel mensen ook Arabisch gesproken. Het land is in de 

vorige eeuw bezet geweest door Britten, Fransen en Italianen en werd 

na veel gevechten in 1960 onafhankelijk. Vanaf 1969 werd, na een 

militaire coup het land bestuurd door generaal Siad Barre die een politiek 

van marxistisch-leninistische signatuur combineerde met de Islam. In die 

periode werden banden met Rusland en Oost Europa aangehaald. Er 

volgden oorlogen met buurland Ethiopië en burgeroorlogen en vanaf 

1992 bestreden diverse krijgsheren elkaar. In het krijgsgewoel ontstond 

de Unie van Islamitische rechtbanken (UIR) als een beweging die 

volgens de Koran en de Sharia vrede wilde bereiken. Vanuit de 

jeugdbeweging binnen de UIR ontstond vervolgens Al Shabaab (de 

jeugd) als een ondergrondse rebellenbeweging. Zij willen in Somalië een 

Islamitische Staat vestigen en de Sharia invoeren.   

Sinds 2012 is Hassan Sheikh Mohamud de president van de republiek 

Somalië. De terroristische rebellenbeweging Al Shabaab bestookt 

regelmatig regeringsgebouwen. 

De landbouw lijdt zwaar onder droogte en bij gebrek aan voedsel en 

inkomen doen de Somaliërs veel aan piraterij. De straatarme bevolking 

gaat ook massaal op de vlucht en zoekt asiel o.a. in Nederland. 
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Kenia 

Door het succes van voornamelijk Portugese evangelisten in de 

koloniale tijd is de bevolking van Kenia voor 80 % christelijk geworden. In 

Kenia bestaat tegenwoordig een bont spectrum van tientallen 

protestantse en katholieke kerken met veelal een eigen orthodoxe inslag, 

variërend van Jehova’s tot zevende dag adventisten en 

pinkstergemeente, terwijl de religieuze gebruiken vaak sterk zijn 

vergroeid met oorspronkelijke rituele godsdiensten van lokale stammen. 

De Islam wordt door ongeveer 10 % van de bevolking aangehangen. Dat 

zijn meestal nazaten van Arabische handelaren. In april van dit jaar vond 

er een slachtpartij plaats op de Garissa Universiteit. De aanslag zou zijn 

gepleegd door vertegenwoordigers van Al Shabaab, een Islamitische 

terreurbeweging uit Somalië. 

Jemen 

Jemen ligt aan de golf van Aden tegenover Ethiopië en Somalië en 

grenst aan Saoedi Arabië. De bevolking is reeds in 630, de tijd van Ali 

(Neef en opvolger van Mohammed), geïslamiseerd en was deel van het 

kalifaat. De huidige aanhang is desondanks ongeveer 50/50 Soennitisch 

en Sjiitisch en de scheidslijn tussen beide richtingen verdeelt het land in 

Noord en Zuid.   
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 In Jemen zat tot voor kort de dictatoriale president Ali Abdullah Saleh. 

Hij werd als voormalig president van Noord Jemen na de samenvoeging 

van Noord en Zuid in 1990 president van de Arabische Republiek 

Jemen. In zijn regeerperiode zou hij tientallen miljarden 

achterovergedrukt hebben, die hij ontving voor concessies aan 

buitenlandse geïnteresseerden om naar olie en gas te boren. Hij was 

ook goede maatjes met het koningshuis in Saoedi Arabië. Toen vanaf 

2011 de Arabische lente ook in Jemen met opstanden gepaard ging, is 

hij gewond geraakt en in 2012 afgetreden om plaats te maken voor Al 

Hadi. Deze werd eveneens gesteund door de Saoedi’s die in hun 

buurland graag een vinger in de pap wilden blijven houden. In het 

Noorden van Jemen wonen echter ook Houthi’s met een Sjiitische 

signatuur. Zij vormen met 35 % een minderheid en worden vooral 

gesteund door Iran. Iran heeft wapens gesmokkeld en probeert via de 

Noordelijke Jemenieten invloed te krijgen op de grensstreek tussen 

Jemen en Saoedi Arabië. Deze Houthi’s blijken in hun opvattingen sterk 

anti VS en anti Israël. Ze vormen in het hele spectrum van Sjiieten het 

andere uiterste in vergelijking met die in Azerbeidzjan. Ook bloeit er in 

het chaotische Jemen een grote tak van Al Qaeda waartegen de VS met 

drones ten strijde trekt. Uiteraard wakkert dit de haat tegen de VS aan. 

Sinds enige maanden proberen de Sjiitische noordelingen de 

Soennitische president Hadi te verjagen. Daarom is Saoedi Arabië met 

bommenwerpers te hulp gekomen. Daartoe hebben ze ook nog een 

alliantie gesmeed met Morocco, Egypte, Jordanië, Sudan, Pakistan, 

Qatar, Kuwait, Bahrain, en de Verenigde  Arabische Emiraten. Met de 

modernste wapens, die o.a. ook door Nederland zijn geleverd, zijn hier al 

meer dan 5000 burgerslachtoffers gevallen. Toch lijkt het conflict hier 
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niet alleen te gaan om de religieus geïnspireerde sektarische verschillen. 

Hier wordt een al dertig jaar durend machtsconflict gestreden tussen Iran 

en de Saoedi’s om een vinger te krijgen achter de olie en het gas in deze 

regio.  

Afghanistan en Pakistan 

Afghanistan 

De oudste menselijke bewoning in Afghanistan dateert al uit het Midden-
Paleolithicum. Door de eeuwen heen vormde het land het strijdtoneel 
voor sterk uiteenlopende mogendheden, zoals de Grieken van Alexander 
de Grote, islamitische Arabieren van diverse kalifaten, de Mongolen van 
Dzjengis Khan, de Perzen, de Britten en de Russen. Het land is al drie 
duizend jaar een strijdperk. 

 

In Perzië India en Afghanistan bestond al vele eeuwen voordat de Islam 

bestond een andere religie, het Zoroastrisme. Afghanistan werd al in de 

zevende eeuw na hevige gevechten met de Perzen bij het Kalifaat 

ingelijfd en de huidige bevolking van circa 31 miljoen is ook nu nog voor 

bijna 100 % Islamitisch en voor het grootste deel Soennitisch.  

Tijdens de “Gouden eeuw van de Islam” was Afghanistan het tweede 

intellectuele en culturele centrum na Bagdad. Deze periode werd 

beëindigd door de invallen van de Mongolen onder Dzjenghis Khan Ook 

daarna werd de bevolking van Afghanistan afwisselend gedomineerd 

door invloeden en bezettingen vanuit India, Perzië en het Ottomaanse 

rijk.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_de_Grote
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_de_Grote
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arabieren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalifaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mongoolse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dzjengis_Khan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Britse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sovjet-Unie
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Als gevolg van eeuwenlang 

invallen en veroveringen 

bestaat de bevolking van 

Afghanistan uit tientallen 

etnische groepen die elkaar min 

of meer vijandig gezind zijn. De 

Pashtun of Pathanen vormen 

met circa 45 % de grootste 

groep. Hun oorspronkelijke 

herkomst is onduidelijk, maar 

zelf beschouwen zij zich als de 

oorspronkelijke Afghanen. 

De Tajiks vormen een kwart tot een vijfde van de populatie en zijn 

oorspronkelijk afkomstig uit Perzië. Zij wonen voornamelijk in de steden 

en spreken een afwijkende taal die is afgeleid uit het Perzisch. De 

Sjiieten vormen een minderheid van tussen 7 en 20 % en zij behoren 

voornamelijk tot de Hazara stam in het centrum van het land. De 

oorsprong van deze etnische groep is gedeeltelijk Mongools en Perzisch. 

De taal is Perzisch. De Hazara worden door de anderen niet als 

Islamitisch beschouwd en ook verder als minderwaardige burgers 

behandeld. De Uzbeks zijn voornamelijk van Turkse afkomst.  

Omstreeks 1900 werd de Sharia ingevoerd. Deze wetgeving op basis 

van geschriften uit de zevende eeuw werd geassimileerd met nog veel 

oudere en primitievere systemen van de oorspronkelijke Pashtun 

stammen.  

Een lange reeks staatsgrepen en wisselende corrupte en incapabele 

regeringen met zowel monarchieën als republieken liep uiteindelijk uit in 

een Sovjet Russische Invasie in 1979 onder Breznev. De atheïstische 

Sovjet soldaten stuitten op hevig verzet van Islamitische verzetsstrijders, 

de moedjahedien. Deze werden financieel gesteund door Saoedi Arabië, 

Iran en Pakistan. De strijders werden geronseld uit zogenaamde 

studentenbewegingen (Taliban) van Pakistaanse universiteiten en 

getraind in speciale Pakistaanse kampen. In werkelijkheid waren het 

grotendeels ongeletterde en werkloze fundamentalisten wiens enige 

perspectief het was om tegen betaling oorlog te voeren. Via Pakistan 

probeerden de VS en het VK de oprukkende Sovjets tegen te werken 

met tientallen miljarden steun aan deze eerste Taliban. De Sovjets 

trokken zich in 1992 terug, waarna de islamitische staat Afghanistan 

gevormd werd. De regering werd echter niet geaccepteerd door een 
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aantal minderheden en dat leidde tot een burgeroorlog van diverse 

verzetstroepen. Deze werden afhankelijk van hun Islamitische signatuur 

gesteund door Saoedi Arabië of door Iran terwijl een groot deel van het 

land in feite bestuurd werd door lokale landlords en milities. 

De instabiliteit werd door Pakistaans legerleider en later president 

Musharraf gezien als een mogelijkheid om meer invloed te krijgen. 

Vanuit het Inter Services Intelligence (ISI) groeide het aantal 

Pakistaanse Talibanstrijders in korte tijd tot een leger van 

honderdduizend en deze veroverden met barbaars geweld alle 

provincies waar de officiële Afghaanse regering weinig macht had. De 

twee belangrijkste tegenstanders van de Taliban waren Massoud uit een 

bevolkingsgroep van Tadzjieken en de Uzbeekse krijgsheer Dostun. 

Massoud was beroemd geworden door zijn strijd tegen de Russen. De 

twee legden hun onderlinge conflicten bij en vormden de Noordelijke 

Alliantie die nog ongeveer 30 % van het land controleerde. 

Dostun vluchte in 1998 na een nederlaag in de strijd om Mazar en het 

verzet tegen de Taliban werd verder geleid door Massoud. Hij was 

gematigd Islamiet, voorstander van democratie en zorgde er voor dat 

meisjes naar school gingen en vrouwen konden werken. Hij schafte de 

Burqa-verplichting af en zocht hulp bij Europa en de Verenigde Naties. 

Massoud werd ook militair geholpen door India. Dat bleek later een 

tactische fout. 

De Taliban vormden in 1994 een Islamitisch Emiraat van Afghanistan 

met Mohammed Omar als leider. Temidden van deze Taliban regering 

vormde de uit Soedan afkomstige Osama Bin Laden samen met Ayman 

al Zawahiri en met steun van Pakistan en Arabische en Centraal 

Aziatische militanten de Al-Qaeda beweging als een staat binnen een 

staat.  

De sfeer van de strijd tussen de extreem fundamentalistische Taliban en 

de gematigde Islam is prachtig verbeeld in De vliegeraar, van Khaled 

Hosseini. Nederlandse vertaling door Miebeth van Horn bij De Bezige 

Bij. In 2007 is er ook een verfilming uitgekomen. 

De toenemende gruweldaden leidden er toe dat de VN veiligheidsraad in 

2000 een wapenembargo tegen de Taliban instelde. 
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Begin 2001 was Massoud op bezoek bij het Europees parlement in 

Brussel en waarschuwde hij voor een op handen zijnde aanval door Al 

Qaeda op VS grondgebied. Dat werd hem 

niet in dank afgenomen door een aantal 

landgenoten van de Taliban. Op 9 september 

sneuvelde hij na de zoveelste aanslag op zijn 

leven door een zelfmoordcommando. Eerder 

dat jaar vernietigde de Taliban een aantal 

Boeddha beelden en wekte daarmee de 

verontwaardiging van de hele wereld. Op 11 

september werd de aanslag op de Twin 

Towers gepleegd. Het vervolg heb ik al in de 

aanvang van dit essay beschreven. 

Pakistan 

Pakistan heeft 190 miljoen inwoners die voor 97 % Islamitisch zijn. 

Daarvan is ongeveer 20 % Sjiitisch. De Pakistaanse Sjiieten zijn na die 

in Iran de grootste groep Sjiieten in de wereld. De Soennieten zijn sterk 

verdeeld in een groot aantal stromingen. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt 

doordat tijdens de invallen door Mongolen in omringende Moslim landen 

de Moslims van heel verschillende herkomst naar Noord India vluchten. 

Het Islamitische deel van Noord India heeft zich in 1947 afgescheiden 

van Brits India en werd Pakistan. Sindsdien is er voortdurend onenigheid 

over de grenzen. Er zijn drie oorlogen met India uitgevochten en de 

vierde in 1999 is op het nippertje afgewend. In 1971 is Oostelijk Pakistan 

afgescheiden en heet nu Bangladesh. Sinds 1976 was Muhammed 

Shariff minister president en deze stelde Musharaff aan tot vier sterren 

generaal met een belangrijke coördinerende taak voor alle 

legeronderdelen. Musharaff was een zeer goed geschoold militair en 

intellectueel maar paranoïde als het ging om de verhouding met India. 

Hij was het brein achter de actie Kargil, een grensdistrict in Kashmir . Na 

infiltraties tot over de grens met India, heeft het Indiase leger de posities 

terugveroverd. Toen Musharaff van Shariff de schuld kreeg van de 

mislukking, verslechterde de aanvankelijk goede relatie. Musharaff 

pleegde in 1999 een coupe, verving een groot aantal militaire leiders 

door vrienden die hij met vier sterren onderscheidde en werd president. 

Shariff werd met zijn hele familie naar Saoedi Arabië verbannen. . De 

politieke rol van Musharaff was zeer dubbel. Enerzijds streed hij tegen 

het terrorisme en geholpen door de VS en Saoedi Arabië via de 

Mujahedien tegen de Sovjet Russen, maar tegelijkertijd werkte zijn Intern 
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Service Intelligence samen met de VS en Saoedi Arabië aan de training 

van de Taliban en hun strijd in Afghanistan. Later verklaarde hij dat dit 

was om te zorgen dat na de 

terugtrekking van de Sovjet 

Russen de Noordelijke Alliantie 

in Afghanistan met Massoud 

niet te veel door Indiase milities 

werd beïnvloed. Radicale 

Islamitische groeperingen in de 

provincies grenzend aan 

Afghanistan hadden Musharaff 

na de coupe geholpen, maar 

moesten niets hebben van zijn vriendschap met de VS. De VS hielpen 

Musharaff omdat zij dachten dat hij hervormingen zou doorvoeren en het 

extremisme buiten de deur zou houden. Het radicalisme groeide echter 

gestaag door inmenging van Saoedi Arabië. De Saoedi’s zagen in het 

grote aantal Sjiieten een gevaar. Beïnvloeding was niet moeilijk. De 

omvangrijke bevolking van Pakistan is zeer arm, grotendeels 

analfabetisch en niet in staat de teksten van de Koran zelf te lezen. 

Jongens uit kinderrijke gezinnen lieten zich gemakkelijk radicaliseren en 

overhalen om tegen betaling te vechten.  

Musharaff moest in 2008 aftreden wegens een dubieuze rol omtrent de 

atoomgeleerde Kahn die Pakistan had geholpen om een kernmacht te 

worden en week uit naar Londen. Shariff keerde terug uit ballingschap 

en werd in 2013 opnieuw tot president gekozen. 

Bangladesh  

Het sinds 1971 onafhankelijke Bangladesh heeft een bevolking van 160 

miljoen. De inwoners zijn als sinds Mohamed en de eerste kalifaten uit 

vrije wil bekeerd tot de Islam. De versie is seculier en de Indische 

volksaard is altijd tolerant geweest. Armoede, overstromingen en 

corrupte zijn er al eeuwen een probleem. 

Pas in de laatste 10 jaar steekt het radicalisme de kop op met 

terreuraanslagen en moordpartijen op Westerse journalisten en internet 

bloggers. 
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Derde verdieping: Afdaling naar de bronnen van de 

radicale Islam  

In de eerste verdieping van dit essay beschreef ik de oorsprong van het 

conflict tussen Sjiieten en Soennieten. Een conflict van bijna 1400 jaar 

geleden. De huidige religieuze verschillen binnen de Islam worden 

uitvoerig uiteengezet door Prof. Johan Malan (maart 2007) 1 . Het is 

eigenlijk geen tweespalt maar een bonte verscheidenheid van tientallen 

stromingen. Volgens Malan zijn het echter niet zozeer die onderlinge 

verschillen maar is het gebruik van geweld en de intolerantie inherent 

aan de Islam zelf en direct gerelateerd aan de uitspraken van Mohamed. 

Deze mening wordt door meer kenners van de Koran geuit. Halim El 

Madkouri id is arabist en islamoloog. Hij stelt in de Volkskrant van 1 

december dat de gewelddadige en gruwelijke praktijken regelrecht uit de 

ideologie van de Islam voortkomen. Hij verwijst naar de belangrijkste 

handboeken voor de Jihad die zeer gedetailleerde verwijzingen bevatten 

naar authentieke bronnen in de Koran en de Hadith en naar 

interpretaties van vooraanstaande moslim-geleerden. Hij stelt dat het 

zinloos is om te blijven roepen dat IS niet Islamitisch is. Ik kan dat niet 

beoordelen. De serie moordpartijen op de eerste opvolgers van 

Mohammed lijkt de moraal uit die tijd goed te illustreren. Toch vormen de 

Jihadistische groeperingen van nu slechts een kleine minderheid binnen 

de anderhalf miljard vredelievende Moslims. Indien het Wahabisme 

inderdaad de bron is voor het Salafisme en dit weer de bron is voor het 

Jihadisme hebben we wel een erg groot probleem. Dan zijn al die 

mensen potentiele Jihadisten. Saoedi Arabië vertoont intussen een 

enorme expansiedrang voor hun Wahabisme. Het NRC Handelsblad 

meldt op 5 december: ”Op de Islamitische Universiteit van Medina zijn al 

sinds 1961 zo’n 45.000 mensen uit 160 landen met ruimhartige 

studiebeurzen van de Saoedi’s afgestudeerd. Sinds de jaren zestig zijn 

er wereldwijd duizenden scholen en moskeeën gefinancierd, honderden 

hogescholen en islamitische cultuurcentra gebouwd. De World Assembly 

of Muslim Youth heeft afdelingen in 56 landen en de Islamitische 

                                                             
1 http://www.bibleguidance.co.za/ Johan S. Malan was professor antropologie aan de ‘Universiteit van die 

Noorde’ in de Limpopo Provincie van Zuid-Afrika, en zoon van een voormalige zendeling in Zuid-Afrika en 

Swaziland. Hij is ook redacteur van een tweemaandelijks Christelijk tijdschrift in het Afrikaans - Die Basuin 

- dat voor het eerst verscheen in 1984. 

 

http://www.bibleguidance.co.za/
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Hulporganisatie IIRO combineert in 80 landen humanitaire hulp met 

zendingswerk.”   

De vraag is echter niet of het aanzetten tot geweld jegens anders-

denkenden of de belofte op een hemels paradijs voor martelaren in de 

originele geschriften wordt genoemd maar of dit uniek is voor de Islam. 

Verschilt de Islam in dit opzicht 

werkelijk met de opvattingen in 

het Oude Testament? Dit boek vol 

met geweld is immers ook de 

basis voor Joden en Christenen. 

Waren de praktijken onder de 

Mongoolse invasie met Dzjenghis 

Khan anders? Hoe anders was de 

moraal tijdens tientallen koloniale 

oorlogen of binnen het Nazi 

regiem van Hitler? Offerden de 

vele Engelse piloten die de Duitse 

steden bombardeerden en 

verzetshelden in WOII zich niet ook op voor volk en vaderland? Zijn we 

de aanslagen door de RAF, de IRA en de Basken vergeten? Wat te 

zeggen over de slavernij waarbij medemensen als beesten op de markt 

werden verhandeld? Is de periode van ruim 100 jaar Ku-Klux Klan sinds 

1876 ook al vergeten? Mij dunkt is het verbranden van ketters door de 

Rooms Katholieken, het preken van hel en verdoemenis door de 

Gereformeerde protestanten of de belofte van een paradijselijk 

hiernamaals, dan wel het dreigen met hel en vagevuur nauwelijks anders 

dan de idiote belofte van 72 maagden na een zelfmoordaanslag voor de 

Jihad. Als we het “zendingswerk” van de Saoedi’s vergelijken met dat 

van de Christenen in de vorige eeuwen, zijn de Saoedi’s uiterst 

bescheiden. Maar we hoeven niet in het verleden af te dalen. Alleen al in 

het jaar 2015 vonden er in de VS 353 brute schietpartijen plaats waarbij 

in totaal 462 doden en 1312 gewonden vielen .Op een enkele na was 

daar geen Islamitische inspiratie voor nodig. 

Het moge onzinnig zijn om te stellen dat de Islam niet gewelddadig is. 

Het is volgens mij nog onzinniger om te denken dat alle ellende alleen 

door de Islam wordt veroorzaakt. Dit is zelfs een uitermate gevaarlijke 

generalisatie die alle 1,6 miljard Islamieten in een kwaad daglicht stelt.  
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Uit de beschrijving van de politieke geschiedenis in de tweede verdieping 

van dit essay blijkt ook dat de religieuze tegenstelling tussen Sjiieten en 

Soennieten lang niet altijd een goede verklaring levert. Veeleer is het 

een door lokale politieke geschiedenis gegroeide tegenstelling tussen tal 

van orthodoxe facties onderling of tussen seculiere politiek en orthodoxe 

Islam, of tussen een onderdrukte minderheid en een dictatoriaal of 

corrupt gezag. De religieuze tegenstelling is vaak een dekmantel voor 

een politieke tegenstelling waarbij grootmachten over de hoofden van 

anderen hun onderlinge machtsstrijd uitvechten. Zoals Iran en Saoedi 

Arabië in Pakistan en nu ook weer in Syrië en in Jemen de eeuwenoude 

strijd tussen Perzen en Arabieren voortzetten. In Afghanistan speelde 

bovendien ook de koude oorlog tussen de VS en de Sovjet Republiek en 

werd de haat tussen India en Pakistan uitgevochten.  

Omtrent de politieke geschiedenis is het al even zinloos om te 

generaliseren. Een groot aantal Islamitische landen deelt weliswaar een 

gemeenschappelijke geschiedenis. Ze waren na 630 deel van het 

kalifaat of behoorde ruim vijf eeuwen tot het grote Ottomaanse rijk. Na 

het uiteenvallen van dit rijk ontstonden per regio en per land echter sterk 

verschillende politieke situaties. 

Het Wahabisme ontstond al in de 18e eeuw in Saoedi Arabië. In 

sommige Aziatische landen stak het de kop op rond 1900 en in 

Indonesië in 1940. In Bangladesh dat al sinds Mohamed vrijwillig tot de 

Soennitische Islam is bekeerd, komen pas de laatste 10 jaar aanslagen 

van radicalen voor. In veel van de Noord Afrikaanse landen waren 

extreem orthodoxe stromingen vanwege de koloniale bezettingen, 

gevolgd door revoluties en sterk dictatoriaal lokaal gezag lange tijd 

onzichtbaar voor het Westen. Marokko, Algerije en Tunesië hebben elk 

met een eigen koloniaal verleden en diverse onafhankelijkheidsoorlogen 

te maken gehad. Libië met de geschiedenis van een door communisme 

geïnspireerde Khadaffi en de huidige chaos met duizend vechtende 

milities is niet te vergelijken met de militaire dictatuur in Egypte. De 

Arabische lente heeft hier en daar de repressie verzwakt en chaos 

gecreëerd. Radicalen die er al lange tijd waren, grepen hun kans.  

Sinds het uiteenvallen van het Ottomaanse rijk worstelt vooral Turkije als 

voormalig centrum met een historische frustratie, met een Armeense 

kwestie en de Koerdische onafhankelijkheidsbeweging, Saoedi Arabië is 

met zijn grote olierijkdom en uitgebreide koningshuis niet te vergelijken 

met Afghanistan waarin vele tientallen stammen elkaar al sinds vele 

duizenden jaren bestrijden.  
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Generalisatie is op grond van al deze verschillen volstrekt onzinnig. Toch 

heb ik wel een aantal factoren gevonden die de opkomst van de radicale 

Moslimbeweging een algemeen kader kunnen geven.  

Ergernis over decadentie, goddeloosheid en zedeloosheid 
binnen Westerse beschaving, gecombineerd met frustratie 
over dominantie op politiek, militair, wetenschappelijk en 
economisch vlak 

De Westerse beschaving wordt gezien als het Sodom en Gomorrah 

waartegen een Goddelijke strijd (Jihad) gerechtvaardigd is. Deze Jihad 

tegen verval van de “ware en zuivere” Islam schiet door tot radicalisme 

waarbij alles is geoorloofd om de “ongelovigen” uit te schakelen. In 

combinatie met de verheerlijking van martelaarschap geeft het de 

tegenstelling vleugels. Dit vijandsbeeld van het decadente Westen 

tegenover de zuivere Islam wordt via propaganda vanuit de 

Moslimwereld sterk aangewakkerd. De meeste terreuraanvallen van de 

laatste tientallen jaren zijn gericht op doelen die symbolisch zijn voor de 

Westerse decadentie.  

 

De economische situatie 

Afgezien van de puissant rijke oliestaten, zijn de meeste Islamitische 

landen relatief arm met gemiddelde inkomens tussen 10.000 en 1.000 

dollar per jaar. Belangrijker dan het gemiddelde inkomen is vooral de 



40 

zeer ongelijke verdeling en de corruptie die in al de Islamitische landen 

bestaat. Daar waar de rijkdom zeer eenzijdig verdeeld wordt onder een 

elite, die een onderklasse uitsluit of verdrukt, ontstaat altijd opstand. Olie 

werkt dat in de hand omdat inkomsten uit olie en gas alleen bij een 

kleine bovenklasse terechtkomen. Door aanwezigheid van olie en gas 

zijn er veel ruzies om de macht over deze bodemschatten en heeft er 

weinig industriële of agrarische ontwikkeling plaatsgevonden. 

 De afhankelijkheid van olie belooft niet veel goeds voor de toekomst. 

Zodra de wereld geen interesse meer in fossiele brandstof heeft, is de 

ellende in landen die daar grotendeels van afhankelijk zijn niet meer te 

overzien. Dit beseffen de oliestaten zelf maar al te goed en er ontstaat 

nu al een race om de laatste olie nog tegen dumpprijzen te kunnen 

slijten voordat de markt vanwege het klimaat op slot gaat of instort. 

Er is ook nog een andere keerzijde van die olie en gasrijkdom. Juist de 

Arabische landen zijn uitermate kwetsbaar voor de klimaatverandering 

die een gevolg is van het gebruik van fossiele brandstoffen. De stijgende 

zeespiegel is niet alleen een ernstige bedreiging voor Bangladesh maar 

ook voor 75 % van de gebouwen in de Arabische steden. De droogte in 

het Midden Oosten in 2015 was de ergste ooit gemeten. Het brengt de 

voedselvoorziening in gevaar terwijl de agrarische bevolking naar de 

steden vlucht waar slechts zinloze werkloosheid wacht. Het Amerikaanse 

Ministerie van Defensie waarschuwt als sinds 2003 voor de gevolgen 
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van klimaatverandering op binnenlandse instabiliteit in het Midden 

Oosten. Bernie Sanders, een presidentskandidaat voor de 

Democratische Partij in de VS, legt zelfs een direct verband tussen 

klimaatverandering en terrorisme (Duurzaamnieuws.nl/29 nov.2015).  

 

De overstap op energie uit zon en wind zou een uitkomst bieden. 

Daarvan hebben de woestijnen in die regio meer dan genoeg en de 

ontwikkeling biedt een enorme werkgelegenheid. Een bijkomend 

voordeel is dat met die energie ook zeewater ontzilt kan worden voor 

irrigatie van nieuw te ontwikkelen landbouwgebieden. Ook zou met grote 

zonnecentrales een duurzame versie van zware industrie opgebouwd 

kunnen worden, zoals aluminium smelterijen, hoogovens en chloor 

elektrolyse. Daarmee kan dan industrialisatie ontstaan en vormt zich een 

minder rebelse middenklasse. Het lijkt erop dat een aantal van de rijkste 

oliestaten hun opgebouwde kapitaalreserves daar inderdaad op inzetten. 

Saudi Arabië investeert dit jaar niet alleen voor 81 miljard aan defensie 

maar ook voor $ 109 miljard  in zonnecentrales en de Verenigde 

Arabische Emiraten bouwen aan een park met 3 GW capaciteit. Marokko 

bouwt in het stadje Ouarzazate een zonnewarmtecentrale van 580 MW, 

tot nu toe de grootste ter wereld.  
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Een beroerde en uitzichtloze maatschappelijke positie valt helaas samen 

met een sterke bevolkingsgroei, waardoor een hele jeugdige generatie 

kansloos is op de arbeidsmarkt en doelloos rondhangt. Die situatie is niet 

beperkt tot de Islamitische landen zelf maar is ook ontstaan in de grote 

steden van Europa, zoals de banlieues van Parijs of de Schilderswijk in 

den Haag. Miljoenen kleinkinderen van voormalige arbeidsmigranten 

ervaren hun uitzichtloosheid nog sterker dan in de landen van herkomst 

door het grote contrast met de welvaart om hen heen. Door discriminatie 

van Turkse, Marokkaanse en Algerijnse jongeren ontstaan kweekvijvers 

waarin radicale Imams met succes vissen.  

 

Velen van ons vragen zich met verbijstering af wat het betoverende 

lokaas is dat deze ronselaars gebruiken. Terrorisme expert Beatrice de 

Graaf zegt in De Correspondent dat niemand er nog in is geslaagd een 

profiel te maken van een aankomend terrorist waarmee je ze van te 

voren zou kunnen opsporen en dat je daarvoor wellicht beter bij een 

romanschrijver kunt aankloppen dan bij een wetenschapper. Ilja Leonard 

Pfeijffer nam die uitdaging aan en schreef in de NRC van 28 november 

een stuk waarin hij in de huid van een terrorist kruipt. Het blijkt niet zo 

moeilijk. Een jongmens met een volstrekt uitzichtloos en doelloos leven 

in een troosteloze omgeving waarin je niet als volwaardig wordt 

geaccepteerd en in toenemende mate wordt gedemoniseerd en wordt 

uitgesloten, is gemakkelijk te paaien met de combinatie van zingeving en 

broederschap. Wat is er mooier dan samen te strijden voor het goede 



43 

doel en desnoods te sneuvelen als martelaar met garantie op hemelse 

zaligheid? “Eindelijk een keer iets doen wat er toe doet.” 

 

Met alle respect voor Pfeijffer ben ik er echter niet van overtuigd dat de 

hersenspoeling van zijn denkbeeldige personage exclusief is voor de 

Islam. Misschien dat het nu in deze tijd exclusief lijkt omdat er zoveel 

Moslim jongeren uitzichtloos en dus vatbaar zijn en de ideologie van 

martelaarschap zal zeker bijdragen, maar als we de wereldgeschiedenis 

over wat langere tijd bezien, is ook dit verschijnsel niet exclusief voor de 

Islam. In vrijwel alle oorlogen ontstaat een dergelijke mindset bij jonge 

mannen die ten strijde trekken. Het is een reset van het individuele 

gedragspatroon naar synchronisatie in een strijdlustig collectief dat al 

minstens duizend eeuwen bij onze soort voortkomt. Daarmee kom ik 

vanzelf op het volgende punt. 

De aanwezigheid van talloze rivaliserende stammen 

In veel Islamitische landen wordt het leven nog grotendeels bepaald door 

stamhoofden en bestaan er gespannen machtsverhoudingen met veel 

onderlinge conflicten. Is stammenstrijd daarom een bron van radicalisme 

die uniek is voor de Islamitische wereld? Dat denk ik niet. Stammenstrijd 

was gedurende de laatste 200.000 jaar sterk bepalend voor de evolutie 

van onze soort. Bij alle rassen op de hele wereld heeft het geleid tot een 

systematische selectie van gewelddadigheid en zeer speciale 

gedragspatronen in onze genen. Of we nu naar de Zuid Amerikaanse 

Indianen kijken of naar de oorspronkelijke bewoners van Australië of 
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Afrika, of naar de oorspronkelijke stammen in Azië, overal zien we 

diezelfde patronen van conflicten die via propaganda escaleren tot 

geweld. Binnen de afzonderlijke partijen verdwijnt individualisme en 

 

ontstaat een hiërarchisch georganiseerde eenheid. Eenheid wordt 

gesymboliseerd met rituelen die de synchronisatie uitbeelden. Het 

varieert van zang, dans, mars, vlaggen en kleding tot vertoon van macht 

in aantal en kracht. Daarbij hoort ook vertoon van moed, strijdlust en 

motivatie door verering van helden en martelaars. Daarentegen heeft 

vrijwel geen enkele beschaving effectieve methoden ontwikkeld om te 

dé-escaleren. Uiteindelijk loopt het altijd uit op oorlogen die op een 

stereotypische manier gepaard gaan met vrouwenroof, verkrachting, 

moordpartijen, verovering van kostbaarheden en vernietiging van de 

rest. Wat op dit moment gebeurt door de Islamitische terreurgroepen in 

Afghanistan, in West Afrika, in Libië en in Syrië is volledig in lijn met deze 

oeroude patronen, maar de Nazi’s of de Kozakken en de legers van de 

Romeinen tot en met Napoleon deden hetzelfde. Aan het einde van WO 

II deden de Russen hetzelfde met de Pruisen en de bewoners van 

Berlijn. De geschiedenis staat bol van de onafhankelijkheidsoorlogen in 

elke hoek van de wereld die allemaal volgens hetzelfde patroon 

verliepen. 

“Dat was vroeger” zult u zeggen. In onze moderne Westerse wereld zijn 

we beschaafd en als gevolg van talloze migraties en vermenging van 

rassen en volken zijn de stammen niet meer zo nadrukkelijk aanwezig. In 

psychologisch opzicht is de stammenstrijd echter nog volop aanwezig. 

Wij voeren de competitie namelijk minstens zo fanatiek op economisch 

vlak als een gevecht om een marktpositie of we doen het in het 
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parlement of op de sportvelden en nog fanatieker achter de tribune. 

“Voetbal is oorlog” zei Rinus Michels. We noemen dat beschaving en op 

enkele maffioso en motorclubs na, moorden we elkaar daarbij niet uit.  

De aanwezigheid van een traditionele maatschappelijke structuur van 

stammen is zeker een bron, of beter gezegd een goede voedingsbodem 

voor conflicten die kunnen escaleren. De Islam of het verschil tussen 

Sjiieten en Soennieten hebben daar geen patent op. Dat patent is al 

duizenden jaren verlopen.  

 

Het ontbreken van een democratische traditie  

Dit is wel een groot verschil met de Romeins-Griekse en Angelsaksische 

cultuurgeschiedenis van Europa. In het hele Islamitische gebied vormt 

eeuwenoude bezetting door een buitenlandse grootmacht, sultan, 

koningshuis, koloniale heerser of militaire dictatuur de historische basis. 

Zelfs na een onafhankelijkheidsstrijd die een einde maakte aan de 

koloniale bezetting is vaak een nieuwe, vaak militaire, dictatuur ontstaan 

van een kliek rondom een nieuwe leider. Soms bedient men zich van de 

Sharia om de dictatuur te handhaven, maar net zo vaak vindt er 

repressie plaats van rebellerende groepen die de Sharia juist willen 

invoeren. Het gezag is nu nog steeds bijna in elk Islamitisch land 

dictatoriaal en repressief van aard. Repressie werkt op den duur 

radicalisme in de hand.  

Het is niet alleen een toevallig gebrek aan democratische tradities, maar 

ook de Islamitische leer zelf is nogal antidemocratisch. Er wordt een 

buitengewoon sterk gezag toegekend aan de woorden en opvattingen 
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van Mohammed en van Imams. Minderheden beroepen zich op de 

Islamitische geschriften en claimen de enige waarheid en accepteren 

geen andersdenkende meerderheid. Dat geldt eigenlijk voor alle 

stromingen binnen de Islam, maar de orthodoxe Salafistische groepen 

die zich beroepen op de leefregels van Mohammed zijn het meest 

openlijk tegen democratie.  

Ondemocratische principes bestonden overigens ook binnen de Rooms 

katholieke kerk. Te denken valt aan de middeleeuwse inquisitie, de 

Spaanse inquisitie en de vervolging van Hugenoten tot in de 18 e eeuw. 

Maar ook nu nog kenmerkt de kerk van Rome zich door een dogmatisch 

absolutisme en ondemocratisch gezag. Het is dus niet echt typisch voor 

de Islam, maar komt voort uit de regeerstijl van vóór de zevende eeuw, 

waarin ook de Islam ontstond. Voor het goed functioneren van 

democratie is een eeuwenlange traditie nodig met spelregels die ook 

door minderheden aanvaard worden. Respect voor minderheden en 

andersdenkenden hoort daar bij maar juist dit is in de hele Moslimwereld 

uitermate zwak ontwikkeld.  

Ondergeschiktheid van vrouwen  

 

De afschuwelijke manier waarop de IS strijders met duizenden Yezidi 

vrouwen zijn omgegaan tart elke verbeelding. Toch is dit gedragspatroon 

niet zo bijzonder als het lijkt. Uitgebreide studies bij talloze primitieve 

volkeren van Zuid Amerika tot in Australië hebben aangetoond dat dit 

zelfs een algemeen patroon was bij vrijwel alle tribale conflicten. 

Slavernij en uitbuiting van vrouwen is ook door Christelijke beschavingen 

eeuwen lang als normaal beschouwd en eigenlijk nog maar zo’n 150 jaar 
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geleden afgeschaft. Kennelijk is er binnen de Islamitische beschaving 

geen sterke ontwikkeling geweest die dit afkeurde. Emancipatie 

ontbreekt volledig binnen de orthodoxe Islam en alle seksueel gekleurde 

uitingen in het openbaar zijn taboe. Dit bemoeilijkt de omgang met de 

Westerse cultuur die juist behoorlijk openlijk oversekst is. In landen met 

meer economische ontwikkeling van een middenklasse is wel meer 

emancipatie dan in de armste landen. Voor de orthodoxe groepen is dat 

echter juist een steen des aanstoots. Zij zien daarin de invloed van de 

decadente Westerse wereld.  

 

Ondergeschiktheid van de vrouw lijkt te zijn ingegeven door de 

Islamitische leefregels en wordt binnen die Islam niet gezien als 

onderdrukking maar als dienstbaarheid en gehoorzaamheid. Toch is ook 

dit verschijnsel veel breder verspreid. Het komt net zo goed voor onder 

Katholieke, Joodse, Boeddhistische en orthodox Protestante sektes 

zoals er in de VS en midden Afrikaanse landen en zelfs in Nederland 

nog vele zijn. In alle gevallen gaat dit samen met een hoog 

geboortecijfer. Dat is geen toeval. Zoals in “Oermenselijk” is beschreven, 

blijkt emancipatie direct te leiden tot geboortebeperking. Het biologisch 

verankerde streven van mannen naar zoveel mogelijk nazaten kan het 

best worden gerealiseerd met een rol van vrouwen als productie 

apparaat. De oorsprong van de mannelijke dominantie en bezitsdrang is 

een oeroude genetische aanleg voor een sociale structuur met één alfa 

man die een harem bezit. Een structuur zoals aanwezig bij verreweg de 

meeste zoogdieren en ook bij onze naaste verwanten onder de primaten. 

In dit patroon past ook de verkrachting van op de tegenstander 

veroverde vrouwen. 
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Een boeiende en hoopvolle uitzondering lijken de Syrische Koerden die 

bezig zijn een eigen staat te vormen. Deze People’s Protection Unit 

(YPG) verenigt Christelijke Syriërs en Jehidis en kent een leger van 

vrouwelijke strijders (YPJ). Zij zijn effectief in het bestrijden van IS, staan 

voor democratie, tolerantie en emancipatie en worden door de VS 

geholpen, maar zijn een doorn in het oog van de Turken. 

Radicalisme bloeit op bij chaos 

Chaos is vaak het gevolg van een machtsvacuüm dat ontstaat indien 

een dictatuur ten val komt, maar kan ook voortvloeien uit escalatie van 

repressie en verzet. Vaak is een onafhankelijkheidsstrijd van een eerder 

ingelijfd landsdeel de oorzaak. Soms wordt chaos bewust gecreëerd 

door verdeeldheid en haat te zaaien vanuit andere landen die hun 

onderlinge strijd in het buitenland willen uitvechten. De inmenging van 

buitenlandse machten met geld of wapens draagt er vaak toe bij dat 

binnenlandse partijen die eerst in tolerantie naast elkaar woonden, gaan 

polariseren. De grote 

politieke machten 

speelden in het recente 

verleden een zeer 

ongelukkige rol, waarbij 

ze na een interventie 

chaos achterlieten of 

achteraf bekeken, voor 

de verkeerde partij 

kozen. In het huidige 

conflict met IS is de 

chaos zo groot, dat 

buitenlandse 

inmenging welhaast 

verkeerd moet aflopen. 

Terrorisme als strategie tegen militair overwicht 

De militaire overmacht via bommenwerpers met geleide raketten en 

drones is niet op een symmetrische wijze met gelijke middelen en 

methoden te beantwoorden. Het tijdperk van ouderwetse veldslagen 

tussen grote legers is voorbij. De dominante wapentechnologie van het 

Westen en met name de VS kan alleen nog maar bestreden worden via 

zelfmoordaanslagen en andere terreuracties. Dergelijke acties hebben 

meer emotionele impact dan de afstandelijke bombardementen die het 



49 

Westen uitvoert ondanks dat daarbij veel en veel meer 

burgerslachtoffers vallen. Door die emotionele impact van in onze ogen 

barbaarse terreur wordt de escalatie versneld en komt er nooit een 

overwinning. Voor elk kopstuk dat het Westen uitschakelt, ontstaan 

meerdere nieuwe met nog sterkere motivatie.   
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Van vele bronnen naar één groot meer 

 

De propaganda psychologie  

Onder propaganda versta ik veel meer dan spot, leugen en retoriek. Het 

is een allesomvattend proces dat vele vormen kent en dat via diverse 

stadia escaleert van simplistische generalisatie en verborgen leugens en 

framing tot blinde woede, terreur en haat. Het is een zichzelf 

versterkende interactieve kettingreactie tussen de oren van minstens 

twee hele bevolkingsgroepen. Het begint met rivaliteit over schaarse 

middelen. Dan volgt een proces van elkaar zwart maken met 

generalisaties, demoniseren, schelden en treiteren. Een religieuze kleur, 

om het even welke, leent zich uitstekend voor propaganda en 

identificatie, dus om “wij” en “zij” te onderscheiden. Huidskleur, etnische 

afkomst, geografische herkomst, taal, politieke partij, omstreden bezit 

van grond en grondstoffen worden daarvoor echter minstens zo vaak 

gebruikt. Vervolgens worden er doelbewust incidenten georganiseerd, 

zoals diefstallen en moordpartijen die roepen om wraakacties. 

Oorlogsretoriek en propagandistische hetze zaaien haat en zetten via 

emoties en hormonen het gedrag van mensen in een oorlogsmodus. Het 

zijn oeroude emoties en reflexen die vanuit de onderbuik komen en het 

redelijke verstand uitschakelen Terreurdaden passen uitstekend in dit 

patroon omdat het vanwege de emotionele impact zeer effectieve 

aanjagers van de escalatie zijn.  

De gedragspsychologische basis voor dit hele proces zit in onze genen 

en de diepe emoties die het opwekt, zijn vrijwel onweerstaanbaar. Theo 
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Compernolle beschrijft in zijn boek “Ontketen je brein” het grote verschil 

tussen ons snelle en primitieve reflexbrein en het trage reflecterende 

brein. Deze visie is sterk gebaseerd op het werk van Nobelprijswinnaar 

Daniel Kahneman zoals in zijn wereldwijde bestseller “Thinking fast and 

slow” is beschreven. De propagandapsychologie is voor een groot deel 

emotioneel en reflexmatig en zetelt mijns inziens in het reflexbrein. 

Beide partijen in een conflict bedienen zich ervan en beide worden er in 

meegesleurd. Het zit in de aard van het proces dat individuele 

objectiviteit verdwijnt en men zich of bij de één of bij de ander aansluit. 

Dat leidt tot een merkwaardige vorm van synchronisatie en imitatie die 

vervolgens leidt tot eenheid en broederschap. Uiteindelijk ontstaat 

strijdlust en opofferingsgezindheid tot en met het zelfmoordcommando. 

De ander wordt daarentegen een stereotype van het kwaad, 

gedemoniseerd, gehaat en veracht. Eerst zijn ze allemaal hetzelfde, 

daarna is ieder individu slechts een onderdeel van de vijand. Elke vorm 

van medemenselijkheid of empathie voor de ander verdwijnt volledig.  

Vrijwel onlosmakelijk verbonden met deze psychologische mind set, die 

een soort voorbereiding is op oorlog, is het optreden van dictatoriaal 

leiderschap. De dreiging van gevaar van buiten leidt in elke samenleving 

tot een sterkere hiërarchieke ordening met meer solidariteit en 

eensgezindheid. Dat is als een nuttige aanpassing in onze evolutie 

ontstaan. Legers werken beter met een generaal aan wie de strijders 

gehoorzamen, maar generaals komen niet zomaar uit de lucht vallen. 

Het ontstaan van dergelijke leiders volgt net als de propaganda een 

reeks fasen volgens een stereotiep patroon. Volgens Frank Schaper in 

zijn boek “Het Dictatorvirus” is dat een rolmodel dat geïmiteerd wordt. Ik 

denk eigenlijk dat dit hele patroon al voor een belangrijk deel genetisch 

is verankerd. Het talent voor leiderschap is slechts voor enkelen 

weggelegd, maar zodra een leider macht bezit, gebeurt er iets bijzonders 

met hem. Hij zal proberen die macht te consolideren en te versterken. Hij 

gebruikt propaganda door angst voor gevaar van buiten te versterken, 

duldt geen tegenspraak en probeert concurrenten uit te schakelen. Als 

zijn macht verder toeneemt, vervalt hij steeds sterker in de stereotype 

patronen van een dictator. De dictator bedient zich van nog sterkere 

propaganda, vriendjespolitiek en repressie en zaait angst en haat voor 

de vijand. Als resultaat zullen ondergeschikten gehoorzamen. 

Sociale structuren met een dictatoriale leiding zijn niet exclusief voor 

mensen en zeker niet voor Islamieten. Tal van zoogdiersoorten volgen 

het eenvoudige model met de alfa man die geen rivalen duldt en als 
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enige het recht op voortplanting opeist. Dit model zien we onder andere 

in een redelijk vreedzame vorm bij de Gorilla. Echte bovenbazen komen 

vooral voor bij vele soorten bavianen die in grote groepen leven met 

meerdere reproductieve mannen in een soort familieverband met hun 

eigen vrouwen. De volwassen mannen zijn in een hiërarchie 

gerangschikt onder de bovenbazen en bundelen de krachten zodra ze in 

gevechten met andere beconcurrerende groepen geraken. In de meest 

gecompliceerde vorm met zowel vriendjespolitiek als repressie zien we 

het bij de Chimpansee zoals beschreven door Frans de Waal in 

“Chimpansee politiek”. 

De basis voor het patroon zit dus diep maar wij hebben ook een modern 

middel toegevoegd aan het traditionele arsenaal van de propaganda 

methoden. In het ICT tijdperk verspreidt propaganda zich door middel 

van indringende beelden binnen een seconde tot in alle uithoeken van 

een klein geworden wereld. Moderne communicatie wetenschap maakt 

gebruik van framing waar iedereen instinkt zonder het door te hebben. 

Via internet en beeldschermpjes op zolderkamertjes worden jongeren, 

die in Westerse steden geboren en getogen zijn, vanuit de hele wereld 

gehersenspoeld zonder dat hun omgeving het in de gaten heeft. Sociale 

correctie vanuit de directe omgeving wordt praktisch uitgesloten. De 

geronselde jongelui die voor de IS gaan vechten, zijn er door 

gehersenspoeld zonder dat ze daarvoor veel met de geloofsideologie 

van doen hadden en zonder dat de politieke geschiedenis van hun land 

of dat van hun ouders of grootouders hen goed bekend is. De 

propaganda verwekt een op zichzelf staande motivatie via primitieve 

emoties zonder al te veel rationele logica of historische rechtvaardiging. 

De religieuze en spirituele inspiratie geven extra diepgang.  

De propagandastrijd wordt echter niet éénzijdig maar altijd aan beide 

zijden gevoerd en de Westerse leiders laten zich er met hun 

oorlogsretoriek en hun gevoel van superioriteit evenzo door leiden. De 

pers met een selectieve interesse in sensatie en emotie werkt volop 

mee. Uiteindelijk schakelt propaganda mensen aan beide zijden in een 
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blinde oorlogsmodus. Radicalisering is niets anders dan één aspect van 

dat proces.  

Het ergst van alles is dat we er via ICT en 

pers wel steeds geraffineerder en 

professioneler gebruik van maken maar dat 

we er vrijwel geen wapens tegen hebben 

ontwikkeld en er nagenoeg geen weerstand 

tegen kunnen bieden. Niet toegeven aan de 

verleiding om mee te gaan in de escalatie is 

gewoon te moeilijk. Slechts enkele groten 

der aarde zoals Jezus, Ghandi en Mandela 

konden dit. De hele wereld roemt hen maar 

niemand volgt hun voorbeeld daadwerkelijk. 

Pacifisme is een scheldwoord, iets voor de 

dommen en voor de watjes. Hoe lager het opleidingsniveau des te 

heftiger en ongenuanceerder lijkt de propaganda. “Gewoon alles plat 

gooien” en “Uitroeien” hoor ik regelmatig. Het medium Twitter leent zich 

uitstekend om op anonieme wijze met de meest schokkende stemming-

makende superlatieven te strooien. Een technische of academische 

scholing garandeert echter geen hoger moreel en schakelt zeker geen 

instincten en impulsen uit. Bepaalde dominees en imams blinken uit in 

de felste retoriek. Ook van wereldleiders, en vooral van kandidaten voor 

leiderschap, horen we de meest heldhaftige 

taal. De toespraken van Hitler hebben net als 

de toespraken van vakbondsleiders een 

betoverende werking op de massa, niet 

vanwege de inhoud maar vanwege iets 

merkwaardigs dat we charisma noemen. Zowel 

de vaardigheid van de leider als de 

merkwaardige ontvankelijkheid er voor bij de 

onderdanen zijn onderdeel van de aangeboren 

propaganda psychologie. 

Net als Bush jr verviel president Hollande na aanslagen direct in 

gezwollen oorlogstoespraken. De Franse grenzen werden gesloten en 

twee dagen later vielen de Franse bommen op Raqqah, de hoofdstad 

van IS in Syrië.  
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Hollande verklaarde de oorlog, maar bleef beschaafd. In de VS trekt 

Donald Trump een kwart van de Republikeinse stemmen met woorden 

en gebaren waar een IS propagandist of een haat-Imam jaloers op zou 

zijn. Ook deze ongenuanceerde botte confronterende stijl is onderdeel 

van de propaganda psychologie en een rolmodel dat binnen een 

groeiende kring van Wilders-achtigen in het extreem rechtse deel van de 

Westerse “beschaving” geïmiteerd wordt.  
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Conclusie 

Geen enkele van de bovengenoemde bronnen van radicalisme en 

barbarij is echt exclusief voor de Islam. Er zijn talloze voorbeelden 

waarbij mensen met verschillende religies eeuwenlang vreedzaam naast 

elkaar kunnen leven. Ook armoede en ondergeschiktheid van de vrouw 

hebben eeuwenlang bestaan zonder dat dit tot radicalisering leidde. 

Dictatoriale regimes kunnen zelfs stabieler zijn dan een democratie. 

Lokale stammen kunnen naast elkaar leven zolang er machtsevenwicht 

en onderling respect bestaat. Bevolkingsgroei in combinatie met 

uitputting van voedselbronnen en klimaatveranderingen bestaat al zo’n 

vijf miljoen jaar en leidde altijd al tot stammenstrijd om uitbreiding van het 

leefgebied, jachtgebied of wingebied voor grondstoffen. Veroveringen en 

repressie leidden in de geschiedenis altijd tot subversief verzet. Er is 

niets nieuws onder de zon. 

Op dit moment komen demografische, politieke, klimatologische en 

economische factoren wel toevallig samen in de Islamitische wereld. De 

combinatie van sterke bevolkingsgroei en voedselgebrek vanwege 

klimaatverandering leidt tot verstedelijking met getto’s van uitzichtloze 

jongeren. De combinatie van hoge werkloosheid door achterblijvende 

economische ontwikkeling van de massa met een corrupte zichzelf 

verrijkende minderheid leidt tot verzet. Voeg aan dit recept de 

Islamitische traditie van onverdraagzaamheid voor andersdenkenden en 

de verheerlijking van geweld en martelaarschap toe en het gerecht voor 

radicalisme kan zo in de oven  

Alleen moet het vuur nog ergens door aangestoken worden. Een klein 

incident als vonk is voldoende. Het vuur heet propaganda. Zodra dit 

brandt, onderhoudt het zichzelf. Het reduceert de motivatie tot een reflex. 

Het is verklaarbaar vanuit recente actie en reactie terwijl het tegelijkertijd 

berust op oeroude gedragspatronen die zich in ons DNA hebben 

genesteld. Het maakt van alle mogelijke politieke en religieuze bronnen 

één psychologisch geheel dat groter en groter wordt en na enige tijd alle 

historische en religieuze motivatie overwoekert. Dat gebeurt aan twee 

kanten. Het aandeel dat bij onszelf zit, zouden we eventueel kunnen 

aanpakken met verstand, medemenselijkheid, empathie en 

naastenliefde. Veel te soft voor mensen bij wie het vuur al is 

aangestoken. Zij kiezen er voor om het aandeel bij de ander met 

bommen uit te roeien. Boos, heldhaftig en allesvernietigend. Nou ja, 

alles? De escalatie tussen onze oren wordt er niet minder om. 



 

  



 

 


