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Over de oorzaken van terrorisme wordt veel geschreven, maar volgens critici schieten de 
antwoorden van wetenschappers en inlichtingendiensten tekort. Helpen 
onderzoeksjournalisten hedendaags jihadisme te verklaren? Dit review-artikel selecteert 
uit de enorme hoeveelheid onderzoek vijf boeken. Bieden zij handvatten voor contra-
terrorismebeleid? 

Stagneert onderzoek naar terrorisme? Volgens Marc Sageman wel 

De Amerikaanse terrorismedeskundige Marc Sageman betoogde in 2014, in een provocatief 
artikel in Terrorism and Political Violence, dat onderzoek naar terrorisme dramatisch 
onvoldoende resultaten oplevert.1 Sinds 2001 heeft de Amerikaanse overheid grote 
sommen geld ter beschikking gesteld voor dit doel. Een vloedgolf aan publicaties is het 
gevolg geweest. Maar nog steeds is er, aldus Sageman, geen steekhoudend antwoord 
gevonden op de eenvoudige kernvraag waarom iemand overgaat tot politiek geweld. Hoe 
komt dat, zo vraagt hij zich af. 

Hij wijt de stagnatie in onderzoek naar terrorisme aan een gebrek aan uitwisseling tussen 
wetenschap en de inlichtingenwereld. De eerste heeft wel de methodologie maar niet de 
gegevens, de laatste heeft het feitenmateriaal maar ontbeert methodologie om er 
steekhoudende analyses van te maken. De oplossing is voor Sageman duidelijk: de 
inlichtingenwereld moet data ter beschikking stellen aan de wetenschap. Maar daartoe 
ontbreekt, stelt hij, politieke moed en wil. 

Analisten in de inlichtingenwereld, oordeelt de schrijver, hebben zelden de nodige 
sociaalwetenschappelijke achtergrond om de vele gegevens die ze ter beschikking krijgen 
naar behoren te interpreteren. Bovendien zijn ze geneigd voor de meest sombere uitleg te 
kiezen omdat ze niet het verwijt willen krijgen dat ze een ramp niet hebben voorspeld. Ze 
moeten dikwijls haastwerk leveren voor ongeduldige beleidsmakers en áls ze al met 
tegendraadse inschattingen of waarschuwingen komen, dan worden daar in de 
hiërarchische afstemmingscyclus de scherpe kanten afgevijld, aldus Sageman. 

Sagemans kritiek is wat makkelijk. De vraag naar oorzaken van terrorisme is ingewikkelder 
dan louter de vraag waarom iemand overgaat tot politiek geweld. Er zijn ook de afgelopen 
tien jaar wel degelijk boeken uitgekomen die dan wel niet ‘het’ antwoord hebben 
opgeleverd, maar toch belangrijk inzicht verschaffen in deelthema’s. Ook zou Sageman de 
hand in eigen boezem moeten steken. Hij heeft wetenschappelijk een dubbel interessante 
achtergrond als forensisch psychiater en als socioloog, en hij heeft geruime tijd in de 
Amerikaanse inlichtingenwereld gewerkt. Kennelijk vindt hij dat hij er in die positie niet 
genoeg in is geslaagd analisten methodologische handreikingen voor data-analyse aan te 
bieden.  



Maar Sageman snijdt wel een paar relevante thema’s aan. Terrorismestudies zijn inderdaad, 
ook buiten de Verenigde Staten, na 11 september een industrie geworden die gehaaste 
resultaten en reproductie van oude vondsten in de hand werkt. Wetenschappelijk 
onderzoek is veel afhankelijker van derde geldstromen dan vroeger en dat maakt dat ook 
niet heel deskundige wetenschapsbeoefenaars zich over terrorismevraagstukken buigen. 
Afhankelijkheid van overheidsfondsen kan bovendien logischerwijs invloed hebben op de 
reikwijdte van onderzoek. Des te belangrijker zou daarom samenwerking tussen ‘de 
inlichtingenwereld’ en de wetenschap zijn. Ze zou een verrijking van relevante kennis en 
inzichten voor beide kunnen betekenen, en inhoudelijke onderbouwing voor beleidskeuzes 
bieden. 

In de voorzomer van 2014 veroverde de tot dan toe internationaal onderschatte organisatie 
ISIS (Islamitische Staat in Irak en Syrië) de Noord-Iraakse stad Mosul. Haar leider, Abu Bakr al 
Bagdadi, riep het wereldkalifaat uit en benoemde zichzelf tot kalief. In de flankerende 
maanden veroverde ISIS ten koste van Syrië en Irak een grondgebied ter grootte van Groot-
Brittannië, in weerwil van luchtbombardementen door een westerse coalitie onder leiding 
van de Verenigde Staten en tegenstand op de grond door Koerdische en sjiitische troepen.  

De schok was internationaal groot. Hoe was de opkomst van ISIS te verklaren? Hoe kon zijn 
afstotelijk gewelddadige propaganda zoveel jongeren uit de hele wereld juist aantrekken en 
tot jihadgang verleiden? Zou ISIS zich verder gaan toeleggen op aanslagen in Europa en de 
Verenigde Staten? Welk kruid zou tegen ISIS gewassen zijn? 

Inmiddels is er een veelheid aan publicaties losgekomen die in intensiteit doet denken aan 
de golf na 11 september. In dit review-artikel komen uit deze veelheid vijf boeken aan de 
orde. Ze verschenen allemaal in 2015. Hun auteurs zijn merendeels onderzoeksjournalisten 
— een categorie deskundigen waar Sageman zich niet over uitlaat. Onderzoeksjournalisten 
hebben op veel wetenschapsbeoefenaars, en trouwens ook veel inlichtingenanalisten, hun 
letterlijke en figuurlijke terreinkennis voor. Helpen zij hedendaags jihadisme te verklaren en 
bieden ze al doende handvatten voor contra-terrorismebeleid? 

Jason Burke: The new threat from islamic militancy 

Jason Burke is een gerenommeerde Britse onderzoeksjournalist, kenner van het Midden-
Oosten en van Zuid-Azië. Hij schreef voor de Observer en de Guardian, en publiceerde 
bestsellers over Al-Qaida en de nasleep van 11 september. In 2015 verscheen van hem The 
new threat from islamic militancy. Zijn thema omvat meer dan ISIS alleen. Eerst schetst hij 
historische achtergronden bij de actualiteit, de opkomst van de radicale islam en 
internationale jihadgang. Dan volgen de opkomst van Al-Qaida en het verschijnsel van 
leaderless jihad, waarbij individuen zich wel laten inspireren door Al-Qaida (of ISIS) maar 
verder eigenstandig te werk gaan. Hij behandelt de stroeve betrekkingen tussen het 
‘elitaire’ Al-Qaida en het populistischer en (nog) bloeddorstiger ISIS en zijn rechtstreekse 
voorgangers. Hij beschrijft ten slotte recente ontwikkelingen na de uitroeping van het 
kalifaat in 2014. The new threat is leesbaar en elegant geschreven. Burkes eruditie staat 
buiten kijf. Zijn opzet is echter erg breed en zijn betoog soms op het wijdlopige af, met 
excursies over historische zijpaden die eerder afleiden dan verklaren. Hij vertelt goed maar 
analyseert minder sterk. Hij concludeert dat het normaal is om bezorgd te zijn over 
terrorisme, maar dat die zorg binnen redelijke perken moet blijven en niet mag rusten op 



onoordeelkundige paniekerigheid. Dat is wel waar, maar tegelijkertijd stelt die slotsom na 
zo’n omvangrijke aanloop wel wat teleur. 

Patrick Cockburn: The rise of Islamic State. Isis and the new sunni revolution 

De Ier Patrick Cockburn heeft tientallen jaren gewerkt als Midden-Oostencorrespondent 
voor de Financial Times en de Independent. Daarbij heeft hij internationaal naam gemaakt. 
Hij heeft toegang tot goed ingevoerde gesprekspartners uit het strijdgebied. In The rise of 
Islamic State. Isis and the new sunni revolution beschrijft hij eerst kundig maar tamelijk 
traditioneel de geschiedenis van de opkomst van ISIS. Her en der maakt zijn tekst een wat 
gedateerde indruk. Prikkelender zijn Cockburns interpretaties van het optreden van externe 
partijen. Zijn gram geldt vooral het Amerikaanse coalitiebeleid. Met bondgenoten als 
Saoedi-Arabië en Pakistan heb je, zo impliceert hij, geen vijanden nodig. Weliswaar heeft 
het Saoedische koningshuis veel te vrezen van ISIS en Al-Qaida, maar rijke Saoedische 
particulieren investeren volop in de activiteiten van soennitisch jihadistische organisaties. 
De Saoedische overheid zelf heeft bovendien decennialang de verspreiding van zijn extreem 
conservatieve versie van de islam, het wahhabisme, gestimuleerd en daarmee mondiaal 
kunstmest geleverd voor soennitische radicalisering en uiteindelijk de recente jihadgang 
naar Syrië uit vele delen van de wereld.  

Pakistan vindt hij een al even dubieuze bondgenoot voor de Verenigde Staten. De 
Pakistaanse inlichtingendienst ISI steunt de taliban in Afghanistan en Pakistan zelf, en de 
Pakistaanse regering is kennelijk niet bij machte dat tegen te gaan. Hij suggereert, ten 
derde, dat de Verenigde Staten en Iran in de burgeroorlogen in Syrië en Irak dubbelhartig 
beleid voeren op grond van dubbelzinnige belangen. Ze denken weliswaar heel verschillend 
over de rol en de toekomst van het Syrische bewind — bondgenoot van Iran, vijand van de 
VS — maar ze zijn het eens over de wenselijkheid ISIS te verslaan. Cockburn vermeldt een 
suggestie van hun onderhandse samenwerking tegen ISIS maar voert er geen bewijs voor 
aan. Bij wijze van conclusie voorspelt hij, weinig opmerkelijk, dat ISIS’ rol nog lang niet 
uitgespeeld is.  

Michael Weiss en Hassan Hassan: ISIS. Inside the army of terror 

Michael Weiss en Hassan Hassan, beiden onderzoeksjournalist, hebben diepgaande kennis 
van Syrië en Irak. Ze hebben gepubliceerd in bladen als Foreign Policy en Foreign Affairs en 
kranten als The New York Times en de Guardian. In hun ISIS. Inside the army of terror 
beschrijven zij de opkomst van ISIS in Irak en Syrië aan de hand van talrijke interviews die zij 
met bekende en minder bekende betrokkenen voerden. Ze concentreren zich op de lokale 
strijdende partijen in Syrië en Irak, milities, stammen, de officiële krijgsmachten en 
veiligheidstroepen. De belangrijkste rode draad in het boek van Weiss en Hassan is de 
actuele virulentie van de eeuwenoude controverse tussen soennieten en sjiieten, die tijdens 
de burgeroorlogen in Irak en Syrië tot massaal bloedvergieten heeft geleid. Ze analyseren de 
soms ongerijmde bondgenootschappen, bijvoorbeeld in Irak die tussen ISIS en oud-
officieren en oud-bestuurders uit de Baath partij, of in Syrië die tussen het regime van Assad 
en AQI-strijders (Al-Qaida in Iraq). Ze beschrijven de moorddadige concurrentie tussen 
ideologisch verwante groeperingen als Jabhat al Nusra (de Al-Qaidavertegenwoordiging in 
Syrië) en ISIS. Veel aandacht besteden ze aan de ingrijpende bemoeienis van Iran, dat in 
Syrië en Irak sjiitische regeringen en milities van wapens en manschappen voorziet.  



Vreemd genoeg hebben ze geen aandacht voor de Saoedische steun voor radicale 
soennitische groeperingen. Ze gaan wel weer in op de reeks Amerikaanse beleidsmatige en 
militaire misgrepen in hun beleid ten aanzien van Irak en Syrië. ISIS. Inside the army of terror 
heeft een hoge informatiedichtheid. Het is daardoor lastige lectuur, maar wie volhardt kan 
er vooral over de lokale ontwikkelingen rond de opkomst van ISIS het nodige opsteken. 
Analyse is niet de sterkste kant van het boek. De auteurs eindigen sterk in mineur. Ze menen 
net als Cockburn dat ISIS voor onbepaalde tijd terreur zal blijven uitoefenen. Aan 
beleidsadviezen wagen zij zich niet. 

Abdel Bari Atwan: Islamic State. The digital caliphate  

De Palestijnse journalist Abdel Bari Atwan werkte sinds eind jaren zeventig bij verscheidene 
in Londen gevestigde grote Arabische kranten. Inmiddels is hij hoofdredacteur van de 
digitale Arabische krant Rai al-Youm. Atwan schreef boeken over Al-Qaida, mede op grond 
van interviews met leiders, onder wie Osama bin Laden. Voor zijn boek Islamic state. The 
digital caliphate sprak Atwan aan de Turks-Syrische grens en digitaal uitgebreid met ISIS-
strijders. Het resultaat is beklemmend. 

Atwan tekent ISIS als een organisatie met een middeleeuwse ideologie en moderne 
militaire, bestuurlijke en publicitaire capaciteiten. Met behulp van ervaren oud-Baath-leden 
runt ISIS omvangrijke, georganiseerde en getrainde eenheden die weliswaar niet beschikken 
over een luchtmacht en een marine, maar wel over moderne wapens van allerlei kaliber. 
ISIS is tactisch lenig. Het wisselt conventionele strijd af met terroristische methodes zoals 
zelfmoordaanvallen. Het trekt zich tijdig terug als het met overmacht geconfronteerd wordt, 
om elders opnieuw toe te slaan. Van de Geneefse conventies trekt het zich niets aan. Atwan 
is ervan overtuigd dat ISIS militair alleen verslagen zou kunnen worden met een overmacht 
aan grondtroepen. 

ISIS maakt volleerd gebruik van internet, voor communicatie, voor propaganda, en als 
aanvalsinstrument tegen tegenstanders. Al twitterend en instagrammend onderhouden 
jihadisten vanuit het kalifaat contact met de buitenwereld. ISIS’ gruwelfilms van 
onthoofdingen en andere marteldoden worden professioneel gemaakt en digitaal 
wereldwijd verspreid, evenals zijn ideologische boodschappen. ISIS hackte de website van 
het Pentagon, stal daar adreslijsten van medewerkers en verspreidde die op internet. 

ISIS bestiert een groot grondgebied, met hulp van ervaren voormalige Baath-bestuurders en 
met extreem harde hand. Het verjaagt, vervolgt, en vermoordt andersdenkenden. Het is 
financieel zelfvoorzienend dankzij olie-inkomsten, belastingheffingen, en roof en verkoop 
van antiquiteiten en wapens. Het regelt onderwijs voor jongens en meisjes, zij het strikt 
gescheiden en met zwaar accent op ideologische opvoeding. Het regelt een 
vuilnisophaaldienst en medische voorzieningen. Het spreekt recht en straft barbaars, maar 
dat heeft wel een terugval in eerdere criminaliteit en corruptie tot gevolg. Atwan heeft 
weinig twijfel dat het ISIS-kalifaat inderdaad als een staat functioneert. 

Atwan verheugt zich niet over zijn analyse, maar hij is er wel van overtuigd dat de westerse 
wereld met zijn postkoloniale hovaardigheid en hardnekkige voorliefde voor de verkeerde 
bondgenoten de opkomst van ISIS aan zichzelf te wijten heeft. 



Islamic state. The digital caliphate eindigt met een grimmige vooruitblik. Atwan wijst op de 
zwakke plekken in de wijdere omgeving van ISIS’ kalifaat. Libië, Nigeria, Libanon, Jordanië, 
Jemen, Saoedi-Arabië, Pakistan: allemaal kunnen ze onder de invloedsfeer van ISIS komen 
omdat zich daar al stevige kernen van ISIS-aanhangers bevinden. Mogelijkheden om deze 
ontwikkeling af te wenden ziet hij nauwelijks. Hij noemt er één: het Westen zou met ISIS 
kunnen proberen te onderhandelen. Waarover en tot welke prijs, dat vermeldt hij niet. 

Jessica Stern en J.M. Berger: ISIS, the state of terror  

Jessica Stern is van de hier besproken auteurs de enige met een wetenschappelijke carrière. 
Ze doceerde aan verscheidene grote Amerikaanse universiteiten. Ze heeft zich daarnaast 
ontwikkeld tot een effectieve veldwerker bij onderzoek naar radicalisering onder moslims in 
uiteenlopende landen als Pakistan en Nederland. Ze publiceerde enkele goed ontvangen 
boeken over haar bevindingen. De onderzoeksjournalist J.M. Berger schreef een boek over 
Amerikaanse jihadgangers. Hij heeft zich gespecialiseerd in digitaal veldwerk bij onderzoek 
naar radicalisering en heeft daarvoor ook computersoftware ontwikkeld.  

In 2014 besloten Stern en Berger tot samenwerking. ISIS, the state of terror is het resultaat. 
Ze schilderen de effecten van de Oorlog tegen Terreur in Irak, de opkomst van AQI (de 
voorloper van ISIS), de ontwikkeling van radicaal-sjiitische tegenkrachten en de 
touwtrekkerij tussen het Al-Qaidahoofdkwartier en AQI’s leider Zarqawi over het inzetten 
van geweld tegen burgers. Ze behandelen de beleidsfouten van de door sjiieten 
gedomineerde regering-Maliki, die met Amerikaanse steun in het zadel werd geholpen en 
daar met Iraanse steun een tijdlang in bleef zitten. Ze beschrijven hoe de door de 
Amerikanen ingerichte gevangenissen broedplaatsen werden voor jihadistisch leiderschap. 
Ze lichten het conflict toe tussen het in Syrië opererende Al-Qaidagetrouwe Jabhat al Nusra 
en ISIS, en de ambitie van ISIS om een wereldkalifaat te stichten. Vervolgens besteden zij 
specifiek aandacht aan de rol van sociale media bij de opkomst van ISIS. De organisatie 
stapte over van internetforums naar modernere sociale media (Twitter, YouTube, 
Instagram) in haar felle propagandastrijd met concurrenten. ISIS plaatste steeds 
professioneler gruwelfilms op internet. Het leverde de organisatie veel nieuwe aanhangers 
en rekruten op.  

Berger en Stern komen tot de slotsom dat het extreme geweld in ISIS-films twee doelen 
dient: de tegenstander wordt erdoor afgeschrikt of — zeker zo goed — tot strijd uitgedaagd. 
Daarnaast wordt een specifieke categorie consumenten er juist door aangetrokken: 
potentiële aanhangers die toch al gefascineerd zijn door geweld. Zulke mensen ziet ISIS 
graag als rekruut komen. De schrijvers voegen eraan toe dat ook ISIS’ apocalyptische 
opvattingen de bloeddorst van de organisatie helpen verklaren. De weg naar het einde der 
tijden is immers gedrenkt in bloed, zweet en tranen. Berger en Stern geven ten slotte advies 
aan westerse regeringen. Maak ISIS niet kleiner dan het is maar vooral ook niet groter. Loop 
niet in de val van zijn apocalyptische spookverhalen. Benadruk in je counternarratives dat 
ISIS meer moslims dan niet-moslims heeft vermoord. Laat je niet verleiden tot intensivering 
van militaire tegenmaatregelen maar probeer het kalifaat door belegering letterlijk en 
figuurlijk klein te krijgen. En koester in de bestrijding van ISIS en jihadistisch terrorisme je 
eigen waarden.  



Conclusie: het nut van onderzoeksjournalistiek  

Wat voor bijdragen hebben de auteurs geleverd aan verdieping van inzichten in hedendaags 
jihadistisch terrorisme?  

In hun analyses over de geopolitieke achtergronden bij de opkomst van ISIS zijn zij tamelijk 
eensgezind. Ze wijzen allemaal op het grotendeels destructieve effect van westerse 
bemoeienis met de regio in verleden en heden, zelfs als die inmenging goed bedoeld was. Ze 
wijzen er op dat het Westen zijn regionale medestanders erg ongelukkig heeft gekozen. Ze 
zijn het in het bijzonder merendeels eens over de heilloze rol van bondgenoot Saoedi-
Arabië, dat de controverse tussen soennieten en sjiieten opstookt en bovenal mondiaal 
bijdraagt aan radicalisering. Ze zijn sceptisch over het effect van de coalitieluchtaanvallen op 
de slagkracht van ISIS. Alle auteurs komen met beargumenteerde opinies die ingaan tegen 
belangrijk westers beleid. Misschien is dat in verscheidene hoofdsteden een stimulans tot 
nader nadenken of, minstens, nadere uitleg. 

In hun politieke prognoses blijven de meeste auteurs aan de heel korte kant. Ze zijn wel 
allemaal somber over de nabije toekomst van de bevolkingen van Irak en Syrië die moeten 
leven met een taaie burgeroorlog. Het Westen en andere delen van de wereld zullen 
geconfronteerd blijven worden met door ISIS aangejaagd of geïnspireerd jihadistisch 
terrorisme. ISIS is nog lang niet verslagen. 

Dragen, tot slot, de besproken onderzoeksjournalisten bij aan een antwoord op Marc 
Sagemans vraag naar ‘de’ verklaring voor politiek geweld? Nee en ja. Ze bieden allemaal op 
grond van eigen, rechtstreekse contacten zicht op de praktijk van jihadgang, op het verblijf 
binnen het ISIS-kalifaat, op de inrichting van ISIS’ krijgspotentieel en bovenal op de digitale 
bedrijvigheid van de organisatie. Daarmee verschaffen ze op onderdelen interpretaties en 
mogelijke verklaringen voor het waarom en het hoe van jihadistisch terrorisme. Die 
resultaten zijn interessant voor wetenschappers en de inlichtingenwereld. Vooral onderzoek 
naar de digitale activiteiten van ISIS lijkt mogelijkheden te bieden. Een toverstaf voor het 
antwoord op Marc Sagemans vraag waarom mensen politiek geweld gebruiken reiken de 
auteurs echter niet aan. Wie wil weten waarom mensen tot terrorist verworden, moet ook 
vaststellen waarom anderen met een aan jihadisten verwante achtergrond niet tot politiek 
geweld overgaan. Wie steekhoudend onderzoek wil doen heeft een controlegroep nodig. 
Daar lijkt toch vooral een opgave voor de wetenschap te liggen. Misschien kan de EU er aan 
deskundige wetenschapsbeoefenaars fondsen voor uitloven. 

Marianne van Leeuwen is bijzonder hoogleraar Moderne trans -Atlantische 
betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. 

Wilt u reageren? Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.  
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