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IS(IS) in crisis? 

Liesbeth van der Heide en Wietse van den Berge 

Na al 150 uitgevoerde luchtaanvallen met drones op de Islamitische Staat (IS) heeft de 
Amerikaanse president Obama op 10 september zijn bevolking toegesproken om zijn 
strategie om IS te bestrijden uiteen te zetten. Luchtaanvallen op IS — zowel in Irak als in 
Syrië ter ondersteuning van de lokale tegenstanders van de terreurorganisatie — vormen 
een onderdeel van dat plan. Ook worden 475 extra Amerikaanse militaire adviseurs naar 
Irak gestuurd, boven op de 1.100 al aanwezige militairen, om de Koerdische en Iraakse 
troepen training en ondersteuning te bieden in het gevecht tegen IS. Ondanks de 
afwezigheid van een internationaal mandaat om in te grijpen in Irak en Syrië lijkt Obama’s 
speech het begin van een daadwerkelijke strategie die met een ‘Coalition of the not-so-
very-willing’ IS moet verslaan. 

De ontwikkeling van IS 

De terroristische groepering IS riep op 29 juni 2014 een kalifaat uit onder leiding van IS-
leider Abu Bakr al-Baghdadi. Sindsdien heeft de groep zich in Syrië en Irak ontwikkeld tot een 
quasi-statelijke actor die grote delen van oostelijk Syrië en noordwestelijk Irak beheerst. 
Daarmee heeft IS een groot deel van de olie- en gasproductie ter plekke onder controle. De 
grenzen van het kalifaat verschuiven elke dag en zowel de aantallen IS-strijders als de 
grootte van het veroverde gebied zijn onderwerp van discussie. De snelle opkomst van IS 
wordt veroorzaakt door een veelheid aan politieke, sociale en culturele factoren. In dit 
artikel belichten we de achtergrond en opkomst van IS, de rol van de groepering in de regio 
en de mogelijke implicaties van de huidige ontwikkelingen voor het Westen. 

Over de exacte ontstaansgeschiedenis van IS bestaat onenigheid. Waar de meeste 
onderzoekers het wel over eens zijn, is dat het ontstaan van de groep samenhangt met de in 
2003 door de Verenigde Staten geleide invasie in Irak om Saddam Hoessein te verdrijven. De 
opstand die volgde bood de groepering — toen nog bekend onder de naam Al-Qaida in Irak 
(AQI) — onder leiding van Abu Musab al-Zarqawi de ruimte een guerrillaoorlog te voeren 
tegen de Amerikaanse troepen en hun bondgenoten in Irak. Toenmalig Al-Qaida-leider 
Osama bin-Laden vond dat AQI’s extreme sektarische geweld ten opzichte van sjiieten de 
publieke steun voor Al-Qaida in de regio ondermijnde. In Juli 2005 stuurde hij Zarqawi een 
brief waarin hij de AQI-strategie bekritiseerde.1 Toen Zarqawi instructies van Al-Qaida om te 
stoppen met het aanvallen van sjiitisch cultureel erfgoed negeerde, verslechterde de relatie 
tussen de twee groeperingen. Zarqawi overleed in 2006 aan verwondingen opgelopen bij 
een bombardement. AQI kende een tijdelijke terugval, maar Zarqawi’s latere opvolger 
Baghdadi zette de door hem ingezette lijn van extreem geweld voort.  

Toen in 2011 in Syrië een burgeroorlog uitbrak, zond Baghdadi (toen nog AQI) een groep met 
de naam Jabhat al-Nusra (JAN) naar het land onder leiding van Abu Muhammad al-Julani. 
JAN zou de tak van Al-Qaida in Syrië moeten worden. Baghdadi eiste echter dat de JAN-
leider trouw zou zweren aan Baghdadi zelf en niet aan de nieuwe Al-Qaidaleider Ayman al-
Zawahiri. Dit ging gepaard met een naamswijziging: Al-Qaida in Irak veranderde in Dulat al-



Islam fi al-Iraq wal-Sham (DAASH), vertaald tot Islamitische Staat in Irak en Syrië (ISIS). 
Daarmee werd duidelijk dat Baghdadi een eigen koers ging varen ten opzichte van Al-Qaida. 
Het doelgebied werd vergroot naar Irak én Syrië, waarbij het historische Groot-Syrië of de 
Levant ook Libanon en delen van Jordanië omvat. Toen Baghdadi in juni 2014 het kalifaat 
uitriep, veranderde ISIS in IS. Evenals bij de eerdere naamswijziging illustreerde dit 
Baghdadi’s toegenomen ambitieniveau; de verandering in IS betekent de afwijzing van de 
staten zoals die door de westerse staten gecreëerd zijn naar aanleiding van het Sykes-Picot-
Verdrag uit 1916. 

De hierboven genoemde breuk tussen IS enerzijds en Al-Qaida en JAN anderzijds ging niet 
zonder slag of stoot. Julani weigerde trouw te zweren aan Baghdadi. Zawahiri erkende alleen 
JAN als de Al-Qaidatak in Syrië. Het gevolg was dat IS zich ging mengen in de strijd in Syrië 
náást JAN. Media berichtten over toenemende spanning tussen beide groeperingen, die in 
sommige gevallen zelfs tot gevechten leidde.2 

Ondanks verschillende berichten over tegenslagen voor IS, begon in 2014 een opmars in een 
gebied dat het noordoosten van Syrië en het noordwesten van Irak beslaat. IS verjoeg 
Iraakse eenheden en nam de oliestad Mosul in, qua inwoneraantal de tweede stad van Irak. 
Baghdadi riep vervolgens een kalifaat uit, waarbij hij zelf de rol van kalief op zich nam, en hij 
droeg jihadisten wereldwijd op trouw te zweren aan het zelfverklaarde kalifaat. Hoe 
belangrijk dit was, blijkt uit het feit dat Baghdadi zich hierbij voor het eerst in het openbaar 
toonde (de drie leiders voor hem zijn allen door Amerikaanse bombardementen om het 
leven gekomen; Baghdadi wilde geen doelwit worden en vermeed tot dat moment publiek 
optreden). Daarmee leek hij de boodschap uit te willen dragen de enige leider van de 
moslims te zijn.3 

De interpretatie van de islam die IS hanteert is een zeer fundamentalistische, zeer strikte, en 
letterlijke interpretatie van de Koran. IS wil een samenleving creëren zoals die in de tijd van 
de profeet Mohammed in de zevende eeuw van de westerse jaartelling bestond op het 
Arabisch schiereiland. Paradoxaal is dat IS vooruitgang ziet in een terugkeer naar een 
samenleving van ongeveer veertien eeuwen geleden. Tegelijkertijd maakt IS wel gebruik van 
moderne wapens, transportmiddelen en media. De organisatie heeft een eigen app, de 
Dawn of Glad Tidings, en beschikt zelfs over een eigen Engelstalige online glossy: Dabiq. 

Breuklijnen: sektarisch en religieus 

Met het kalifaat creëert IS een geografische basis van waaruit het de opmars voort kan 
zetten. Dit levert IS stabiele inkomsten (geld en olie) om de strijd te faciliteren. Ook worden 
vrouwen uit de veroverde gebieden aan de eigen strijders toebedeeld als beloning. 
Vanzelfsprekend beïnvloedt dit de twee landen waarbinnen IS zich op het moment 
manifesteert: Irak en Syrië. Dit zijn juist landen waar sektarische en religieuze breuklijnen 
bestaan tussen Arabieren en niet-Arabieren of tussen soennieten en niet-soennieten — 
vanuit IS-perspectief. Beide tegenstellingen zijn subjectief en kennen geen duidelijke 
scheidslijnen.  

Afhankelijk van de context kunnen bepaalde stammen of groepen al dan niet als ‘Arabier’ 
worden aangeduid. Bevolkingsgroepen als Iraniërs, Koerden en Turken — die alle ook een 
niet-Arabische moedertaal hebben — worden meestal als niet-Arabisch beschouwd. Zowel 



onder Arabieren als niet-Arabieren in het Midden-Oosten vormt de islam de belangrijkste 
godsdienst. Simplistisch aangegeven bestaat binnen de islam een grove splitsing tussen 
sjiieten en soennieten. Sjiieten menen dat de leider van de islam moet afstammen van de 
profeet Mohammed, soennieten vinden dat iedereen uit de stam van Mohammed geestelijk 
leider van de islam kan zijn. Andere twistpunten betreffen bepaalde overleveringen uit en 
interpretatie van de islam en de rol van de geestelijkheid.4 Soms vallen de breuklijnen 
samen, bijvoorbeeld bij het grotendeels sjiitische, niet-Arabische Iran of het grotendeels 
soennitische, Arabische Saoedi-Arabië, maar soms ook niet, zoals in het geval van Irak en 
Syrië. 

De sektarische breuklijnen moeten wel in perspectief worden gezien. Alawieten domineren 
het Syrische regime van Bashar al-Assad. De Alawieten gelden als een sjiitische sekte, 
waartoe ook de Assad-familie behoort. In de praktijk zijn Alawieten echter grotendeels 
seculier, waarbij het Alawiet-zijn zich meer uit in culturele, dan in religieuze zin. De Baath-
partij van Assad richtte zich historisch gezien niet op religie, maar op cultureel-etnische 
identiteit door het Pan-Arabisme, dat streeft naar het creëren van een grote Arabische natie. 
De positie van het Syrische regime binnen een sektarische strijd moet dan ook worden 
gezien vanuit een pragmatisch oogpunt. Daarbij presenteert het zich als gematigde, 
betrouwbare tegenhanger van IS en dus als het beste alternatief voor het Westen, maar 
tegelijkertijd ook een cruciale, want sjiitische, bondgenoot voor Iran. 

IS in Irak en Syrië 

Toch veroorzaken de twee bovengenoemde tegenstellingen regionale spill-over in de vorm 
van betrokkenheid van omringende landen. De inzet is een zero-sum-machtsspel om Irak en 
Syrië. Dit zet bestaande regionale en zelfs mondiale machtsverhoudingen onder druk, 
waarbij opvallende belangenverstrengelingen ontstaan. Vanaf het moment dat IS actief 
werd in Syrië, ontstonden hardnekkige geruchten over samenwerking tussen de organisatie 
en het Syrische regime van al-Assad. De rationale achter deze schijnbaar tegenstrijdige 
relatie is dat het regime IS gedoogt, maar tegelijkertijd een vijandbeeld van IS opbouwt. 
Daardoor, zo is de redenering, zullen internationale actoren het Assad-regime als het minst 
kwade alternatief in Syrië beschouwen en het niet (laten) afzetten.  

Aanhangers van dat idee wijzen erop dat het Syrische regime door de decennia heen 
verschillende als terroristische groeperingen aangeduide organisaties heeft gesteund, zoals 
de Koerdische Arbeiderspartij (Partiya Karkerên Kurdistan, PKK), Hamas en Hezbollah. Toen 
een VS-troepenmacht aanwezig was in Irak na 2003, stond al-Assad toe dat honderden 
foreign fighters via Syrië toegang kregen tot Irak om zich aan te sluiten bij AQI. Tegelijkertijd 
manifesteert het regime zich in verschillende uitlatingen juist als de enige reële optie om 
terrorisme binnen of vanuit Syrië te kunnen bestrijden. De achtergrond van verschillende IS-
kopstukken bij muhabarrat (de Syrische geheime dienst), de vrijlating van meer dan 200 IS-
leden door het regime en het uitblijven van grootschalige confrontaties tussen IS en het 
regime versterken deze geruchten.5 In hoeverre het door sjiieten gedomineerde regime en 
het anti-sjiitische IS daadwerkelijk zouden samenwerken, blijft een intrigerende vraag. 
Ongeacht of er wel of geen link tussen het regime en IS bestaat, de eerstgenoemde zal er 
niet aan ontkomen IS als een actor van betekenis binnen Syrië te beschouwen.  



Ook de regering in Irak kan niet om IS heen. Daar leidt de organisatie feitelijk een 
soennitische opstand tegen de centrale Iraakse regering, nu onder leiding van de net 
aangetreden sjiiet Haider al-Abadi. Veel soennieten sluiten zich aan bij IS uit onvrede over 
wat zij beschouwen als hun achtergestelde sociaaleconomische en politieke positie ten 
opzichte van de sjiieten in het land. Onder de autonome Koerden in het noorden van Irak 
bestaat diezelfde onvrede. Bij de Koerden komt die onvrede voort uit onenigheid over de 
besteding van de olieopbrengsten uit Koerdisch gebied door het centrale regime in Bagdad. 
Net als in Syrië vinden hevige gevechten plaats tussen IS en Koerden om olierijke gebieden, 
waarbij het doel zowel de controle van olievelden is als het verdrijven van de meer seculiere 
Koerdische bevolking. IS lijkt daarmee de Koerden en sjiieten een alliantie op te leggen. 

Het regionale machtsspel en de mondiale gevolgen 

De opkomst van IS kan in potentie de regionale machtsbalans herschikken. De sektarische en 
religieuze breuklijnen in het Midden-Oosten van sjiitisch versus soennitisch en Arabier 
versus niet-Arabier lijken momenteel de belangrijkste te zijn. Het sjiitische Iran steunt de 
door sjiieten gedomineerde regimes in Irak en Syrië, met name uit angst om twee 
bondgenoten kwijt te raken. Dat gebeurt op politieke en diplomatieke wijze, maar ook 
militair door de — niet formeel erkende — aanwezigheid van Iraanse militairen in beide 
landen. Het zuid-Libanese Hezbollah heeft als sjiitische bondgenoot van zowel Iran als Syrië 
dezelfde belangen. Ook Hezbollah steunt Syrië door middel van de fysieke aanwezigheid van 
strijders. Binnen de media circuleren berichten over aanwezigheid van Hezbollah in Irak. 
Hezbollah zelf heeft zich sinds de Syrische burgeroorlog een meer expeditionair karakter 
aangemeten: van zuid-Libanese sjiitische zelfverdedigingsorganisatie, primair gericht tegen 
Israëlische inmenging aldaar, tot actief deelnemer in de strijd tegen seculiere en 
soennitische rivalen buiten Libanon.  

In Irak doet zich een intrigerend proces voor, aangezien de Verenigde Staten als gezworen 
vijand van Hezbollah en Iran ook steun heeft aangeboden aan de Iraakse regering. Een 
soortgelijk, maar minder expliciet proces doet zich voor in Syrië. De aartsrivalen, maar door 
het grenzen aan soennitisch-gedomineerde landen eigenlijk tot elkaar veroordeelde 
bondgenoten, Iran en Israël zijn beide gebaat bij het aan de macht blijven van al-Assad. Iran 
wil al-Assad als bondgenoot behouden en Israël ziet in al-Assad de minst instabiele optie, 
zeker omdat soennitische rebellengroeperingen zoals IS gedreigd hebben Israël aan te 
vallen. 

De belangrijkste soennitische actor, en daarmee ook de grote regionale rivaal van Iran, is 
Saoedi-Arabië, dat samen met het eveneens soennitische Qatar geldt als de voornaamste 
sponsor van soennitische groeperingen in de regio, waaronder IS. Toch heeft IS met 
aanslagen gedreigd in Saoedi-Arabië.6 Een soortgelijke verhouding bestaat tussen IS en 
Turkije. Hoewel Turkije aan het begin van de Syrische burgeroorlog wapensmokkel vanuit 
Turkije naar IS in Syrië gedoogd heeft, schoten drie IS-leden in Centraal-Anatolië op 20 maart 
2014 drie personen dood en verwondden er vijf.7 Deze onberekenbaarheid van IS zal de 
organisatie steeds verder isoleren. 

Dat internationale isolement komt voort uit de angst dat dergelijke aanvallen van aan IS-
gelieerde foreign fighters zich vanuit Irak en Syrië wereldwijd zullen verspreiden. Deze angst 
lijkt gegrond omdat het conflict een groot aantal jihadstrijders kent: de schattingen lopen 



uiteen van 30.000 tot 50.000 strijders, van wie ongeveer 12.000 afkomstig uit het 
buitenland: meer dan in enig ander conflict.8 Een belangrijke factor hierin is dat het gebied 
betrekkelijk gemakkelijk te bereizen is voor deze foreign fighters.9 De verdachte van de 
aanslag op het Joods Museum in Brussel op 24 mei 2014, waarbij vier doden vielen, zou voor 
IS in Syrië gevochten hebben en werd daarmee een bevestiging van de angst voor aanslagen 
van teruggekeerde foreign fighters in eigen land. Vooralsnog lijkt IS te veel opgeslokt in 
regionale conflicten om ook in het Westen georganiseerd aanslagen te plegen. Dat laat 
onverlet dat mensen dit op individuele basis wel kunnen doen, eventueel getraind en/of 
gefaciliteerd door IS. 

Vanuit historisch perspectief doet de snelle opmars van IS denken aan de kruistochten van 
de elfde en twaalfde eeuw. Gedreven door fundamentalistische religieuze opvattingen en 
met zeer bruut repressief handelen ten opzichte van tegenstanders, wisten de kruisridders 
ondanks een numerieke minderheid in het Midden-Oosten vier stadstaten over te nemen 
door te profiteren van de verdeeldheid onder regionale rivalen. Toen die actoren zich wél 
verenigden onder Saladin in 1187 hielden de kruisridders geen stand. Een soortgelijke 
situatie doet zich nu voor als het gaat om IS.  

President Obama schetste in zijn toespraak op 10 september voor het eerst de contouren 
van een strategie om IS in Irak en Syrië te stoppen. Onder leiding van de Verenigde Staten 
zal een groep landen, die eerder nog de ‘Coalition of the Unwilling’ werd genoemd10 — 
onder invloed van publieke druk na onder andere de onthoofdingen van twee Amerikaanse 
journalisten — harder ingrijpen tegen IS. De strijd tegen IS wordt de start van een nieuwe 
oorlog met onbekende lengte en uitkomst, waarbij in elk geval de Verenigde Staten zich voor 
het eerst actief gaan mengen in het Syrische conflict en bereid lijken de nog onbekende 
consequenties van het bestrijden van IS te dragen.  

Zo lijkt IS, ondanks de huidige successen, door het eigen brute handelen en het vechten op 
meerdere fronten — tegen de Iraakse overheidstroepen, het Syrische regime, Jabhat al-
Nusra en andere rebellengroepen — zich steeds verder te isoleren en tegenstand op te 
roepen. Tegelijk is het goed te beseffen dat IS een blijvende aantrekkingskracht heeft op 
foreign fighters, die in eerste instantie wellicht sterker wordt na de oproep van president 
Obama. Zolang de actoren die IS zouden kunnen tegenwerken een gebrek tonen aan 
eenheid, visie en de wil om de risico’s op de lange termijn te accepteren, kan de groepering 
zich handhaven. Als het de Amerikanen lukt om het beleid van de lokale partijen die IS 
kunnen bestrijden af te stemmen en dat te ondersteunen door middel van luchtaanvallen, 
kan IS worden teruggedrongen door middel van een gelegenheidscoalitie, een ‘Coalition of 
those who are Willing and Able and Ready to Face the Consequences’. De val van IS lijkt dan 
een kwestie van tijd. 

Liesbeth van der Heide en Wietse van den Berge werken als onderzoekers bij het 
Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme van de Universiteit Leiden.  

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