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“Wij zullen de overwinning brengen”.1 Dat waren de woorden van sjeik Hassan Nasrallah, 
de leider van Hezbollah, op 25 mei van dit jaar. Normaal gesproken zouden zijn woorden 
zich richten op de gezworen vijand van de Libanese beweging, Israël. De Joodse staat is in 
feite de reden waarom Hezbollah überhaupt bestaat, maar dat voor nu even terzijde. 
Ditmaal doelde Nasrallah niet op de strijd tegen Israël, maar op de strijd in Syrië. 
Hezbollah koos die avond nadrukkelijk de kant van de Syrische regering in haar strijd tegen 
rebellen in de nu al twee jaar durende burgeroorlog in het Arabische land. Waarom 
schaart het sjiitisch-islamistische, pro-Iraanse Hezbollah zich zo nadrukkelijk aan de kant 
van het seculiere, Arabisch-nationalistische regime van Bashar al-Assad? Wat zijn de 
gevolgen voor Libanon en wat zegt de inmenging van Hezbollah over de verhoudingen in 
het kleine, intern diep verdeelde buurland van Syrië?  

De oorsprong van Hezbollah 

Dat Hezbollah zijn waarde al heeft bewezen lieten de geoefende strijders van de beweging 
zien tijdens de strijd om het Syrische grensstadje Qusair. De plaats aan de grens met Libanon 
kwam, met hulp van Hezbollah, na een belegering van bijna een maand in handen van 
troepen die loyaal zijn aan president Assad. Het regime in Damascus bejubelde de 
verovering van het strategische Qusair als een ‘beslissende overwinning’. Bij de felle 
gevechten om de stad kwamen niet alleen regeringssoldaten en opstandelingen om het 
leven, maar ook tientallen strijders van Hezbollah. Dat lijkt de Libanese beweging niet te 
deren en het onderstreept tegelijkertijd het pact dat de beweging heeft gesloten met al-
Assad. “Wij zullen deze weg tot het einde blijven volgen, wij nemen de verantwoordelijkheid 
en we zullen alle offers brengen”, zei Nasrallah hierover.  

Hezbollah riskeert veel door zich te mengen in het bloedige conflict. Als het aan de zijde van 
al-Assad de oorlog verliest betekent dat niet alleen een militaire nederlaag, maar kan het 
ook onherroepelijk schade toebrengen aan het ‘goede imago’ van Hezbollah als islamitische 
verzetsbeweging tegen Israël. Volgens Emile Hokayem van het International Institute for 
Strategic Studies zet Hezbollah met de interventie in Syrië “alles op het spel”.2 

Zeker na de oorlog in 2006 staat Hezbollah in hoog aanzien in de islamitische wereld, bij 
zowel soennieten als sjiieten. Door de actieve inmenging van Hezbollah in de Syrische 
burgeroorlog dreigt de strijd in Syrië op regionaal niveau steeds verder uit te draaien op 
sektarische strijd tussen aanhangers van de twee islamitische stromingen en hun 
belangrijkste vertegenwoordigers in het Midden-Oosten: Saoedi Arabië en Iran. Op Libanees 
niveau verscherpen de toch al grote politieke tegenstellingen tussen pro-Syrische (lees: pro-
Assad) en anti-Syrische (lees: anti-Assad) groeperingen zich steeds verder. Tegenstellingen 
die veelal ook over geloofslijnen lopen. 



Los van het feit dat Hezbollah al jarenlang het politieke landschap in Libanon domineert en 
naar believen regeringen steunt of laat vallen, begint nu ook de sektarische component een 
rol te spelen. De macht van Hezbollah in Libanon en militaire acties in Syrië zorgen voor 
steeds meer irritaties bij met name de anti-Syrische soennieten in Libanon. Kort door de 
bocht genomen scharen de soennitische moslims in Libanon zich aan de kant van anti-
Syrische partijen, zeker sinds de burgeroorlog in dat land, terwijl sjiitische moslims pro-
Syrische partijen steunen. Christenen, die overigens ook een groot aandeel van de Libanese 
bevolking vormen, zijn daarentegen sterk verdeeld.  

Zonder twijfel kan worden gesteld dat Hezbollah, zeker sinds de laatste oorlog tegen Israël in 
2006, de machtigste politieke beweging is in Libanon. Zelfs in dien mate dat het een staat in 
een staat heeft gecreëerd. Dat was echter niet mogelijk zonder de steun van Syrië en Iran. 
Het bewind in Teheran was instrumentaal in het ontstaan van ‘de partij van God’. Hezbollah 
werd ‘geboren’ tijdens de Israëlische inval in Libanon in 1982 en is sindsdien geleidelijk aan 
uitgegroeid tot de machtigste politieke beweging in Libanon. Dat valt in belangrijke mate te 
verklaren door de financiële, logistieke en ideologische steun uit Iran. Naar schatting van 
arabist en expert op het gebied van Libanon en Syrië Leo Kwarten geeft Iran jaarlijks een 
miljard dollar aan de beweging en staan tienduizend man feitelijk op de loonlijst van Iran. 
Verder wordt Hezbollah, zoals algemeen bekend, van veel Iraans wapentuig voorzien. 

De nauwe verbintenis tussen het bewind in Iran en Hezbollah is te herleiden naar het einde 
van de jaren zeventig. De Islamitische Revolutie in Iran van 1979 speelde een belangrijke rol 
in de vorming van Hezbollah en was dé inspiratiebron voor de oprichters van de beweging. 
De beweging moest streven naar een sjiitisch-islamitisch bestel in Libanon ‘als een compleet 
en gepast programma voor een beter leven’, jihad voeren tegen Israël dat op dat moment in 
Zuid-Libanon strijd leverde met de Palestijnen, en het (ideologische) leiderschap volgen van 
de Wilayat al-Faqih. 

Volgens dat concept van ayatollah Khomeini, de leider van de Islamitische Revolutie in Iran, 
moet er een ‘jurist-theoloog’ zijn die de profeet Mohammed en de sjiitische imams ‘opvolgt’ 
en de grote lijnen uitzet voor alle moslims. Dit zolang de Mahdi, de imam die volgens het 
sjiisme tijdens het einde der tijden zal verschijnen, er nog niet is. De eerste jurist-theoloog 
werd ayatollah Khomeini zelf. Hij zou uiteindelijk het document ondertekenen dat Hezbollah 
een officiële organisatie maakte. Hezbollah ziet de jurist-theoloog overigens nog steeds als 
de spirituele leider van de beweging. Momenteel is dat de opvolger van Khomeini als 
opperste leider van Iran: ayatollah Khamenei.  

Het ideologische leiderschap van de Iraanse jurist-theoloog en de directe financiële en 
militaire invloed van Iran op Hezbollah lijkt een logische verklaring voor de interventie van 
Hezbollah in Syrië. Immers, Iran is een trouwe bondgenoot van al-Assad en wil koste wat het 
kost voorkomen dat het met diens val de springplank naar Zuid-Libanon, en daarmee Israël, 
verliest. Verder zou het aan invloed in het Midden-Oosten inboeten ten koste van 
soennitische, pro-westerse regimes. Daarom zijn er half juni nog vierduizend leden van de 
Iraanse Republikeinse Garde naar Syrië gestuurd om mee te vechten aan de kant van al-
Assad en is, zoals gezegd, de financiële en militaire steun aan Hezbollah vanuit Iran groot.  

Toch zijn Iraanse belangen in mijn ogen niet de enige reden waarom Hezbollah intervenieert 
in Syrië. De geschiedenis van de beweging van de jaren na de oorlog tegen Israël in 2006 



toont aan dat Hezbollah zijn tanden laat zien als de beweging zich bedreigd voelt. Kwarten 
noemt het ‘proactief defensief gedrag’: “Hezbollah zal zich niet eerst laten slaan, maar zal er 
altijd voor zorgen dat het zelf de eerste klap uitdeelt”.3 De burgeroorlog in Syrië en de 
mogelijke omverwerping van de Syrische regering worden door Hezbollah zelf als zeer 
dreigend gezien.  

Leiders van de beweging hebben meerdere keren aangegeven dat ze niet kunnen accepteren 
dat takfiri’s (soennitische radicalen), westerse machten en Israël Libanon onder druk kunnen 
zetten als bondgenoot al-Assad wordt verdreven. Hezbollah is volgens Kwarten bang voor 
een nieuw bewind in Syrië dat én soennitisch is én vrede wil sluiten met Israël. Met een 
soennitisch en pro-westers regime wordt de toevoerroute van Iraanse wapens afgesloten en 
raakt het feitelijk gezien geïsoleerd en omgeven door vijanden. Volgens Kwarten ziet 
Hezbollah de burgeroorlog in Syrië als onderdeel van een soennitische, westerse en 
Israëlische samenzwering. 

Hezbollah en de band met Syrië  

Wat is dan de band tussen het Syrië van al-Assad en Hezbollah? Daar waar Iran ideologisch 
gezien de basis vormt voor Hezbollah, speelt Syrië een andere belangrijke rol. Los van het 
feit dat Syrië algemeen als doorvoerhaven wordt gezien voor Iraanse wapens heeft Syrië ook 
een rol gespeeld in wat ik zou willen noemen de ‘politisering’ van Hezbollah. Daar waar de 
beweging is begonnen als gewapende militie, is zij in de loop der tijd uitgegroeid tot een 
brede volksbeweging. Binnen dit evolutieproces is met name Syrië erg belangrijk.  

Dat land heeft altijd een belangrijke rol gespeeld binnen Libanon. De invloed van Iran op 
Hezbollah was en is groot, maar de invloed van Syrië is misschien nog wel groter. Syrische 
bemoeienis met Libanon komt voort uit een aantal pijnlijke aanvaringen van dat land met 
westerse mogendheden in het Midden-Oosten. Het grootste probleem van Syrië met het 
Westen, en daar schaar ik gemakshalve Israël ook onder, waren de verschillende oorlogen 
met de Joodse staat. Vooral het verlies van de Golan-hoogvlakte, die na de Zesdaagse oorlog 
in 1967 door Israël werd geannexeerd, is een groot Syrisch pijnpunt. Vrede met Israël is 
volgens de regerende Baath-partij en de ‘Assad-dynastie’ niet mogelijk zolang het de 
bezetting van de Golan niet opgeeft. Echter, Syrië was er inmiddels wel achter gekomen dat 
het in een conventionele oorlog geen kans maakt tegen het Israëlische leger.  

Nadat de PLO door de Israëlische inval van 1982 uit Zuid-Libanon was verdreven ontstond er 
een machtsvacuüm in Libanon. Door steun aan Hezbollah te verlenen vermeed Syrië een 
directe confrontatie met Israël, maar werd er wel voor gezorgd dat de Golan-kwestie op de 
agenda zou blijven staan. Invloed houden in Libanon was dus voor Syrië van groot belang. 
Syrië had al vanaf 1976 een militaire aanwezigheid in Libanon, maar in 1982 vroeg premier 
Selim Al Hoss Syrië om troepen in West-Beiroet te stationeren. Dit om de strijdende partijen 
aldaar uit elkaar te houden. Toen in 1989 het vredesverdrag van Taïf werd getekend en er 
een einde kwam aan de Libanese burgeroorlog had Syrië definitief voet aan de grond 
gekregen in Libanon. Het akkoord van Taïf hield namelijk in dat Syrische troepen in Libanon 
zouden blijven, zonder dat er duidelijke afspraken werden gemaakt over hun vertrek. In 
1992 zouden Libanon en Syrië zelfs een verdrag tekenen over ‘broederschap en 
samenwerking’. Uiteindelijk zou het Syrische leger pas na de moord op de Libanese oud-
premier Hariri in 2005 onder grote internationale druk vertrekken.  



Na de oorlog en het vredesakkoord van Taïf was het voor Syrië van belang dat Hezbollah zich 
zou aanpassen aan de nieuwe situatie van interne vrede in Libanon. De beweging zou haar 
vijandigheid tegen de Libanese staat, die het eigenlijk omver wilde werpen en wilde 
vervangen door een islamitische staat naar Iraans model, laten varen. In ruil daarvoor 
zouden de jihadistische activiteiten tegen Israël, dat toen nog steeds een veiligheidszone in 
het zuiden van het land bezet hield, officieel erkenning krijgen van de Libanese regering als 
gewapend verzet. Verder zou Hezbollah als politieke partij mee gaan doen aan verkiezingen. 
In het verdrag van Taïf werd vastgelegd dat alle milities moesten ontwapenen, maar de 
erkenning als gewapend verzet tegen Israël betekende dat Hezbollah daarvan werd 
uitgezonderd.  

Hezbollah zag Syrië altijd als een trouwe bondgenoot door hun gemeenschappelijke 
vijandschap jegens de Joodse staat. Verder beschouwde Hezbollah de Syrische aanwezigheid 
in Libanon altijd als legitiem omdat de Libanese regering ten tijde van de Libanese 
burgeroorlog Syrië zelf toeliet op haar grondgebied en Syrië het conflict hielp beëindigen.  

Politieke instabiliteit in Libanon 

De ‘speciale relatie’ tussen Hezbollah en Syrië heeft sterk bijgedragen aan de politieke 
instabiliteit in Libanon van na de moord op oud-premier Rafik Hariri. Op 14 februari 2005 
kwam de pro-westerse en anti-Syrische ex-premier om het leven bij een zware bomaanslag 
in Beiroet. Het jaar daarvoor was hij onder grote Syrische druk afgetreden wegens zijn verzet 
tegen de herbenoeming van de pro-Syrische president Emile Lahoud. Desondanks had hij 
eind 2004 aangekondigd dat hij toch in mei 2005 weer wilde meedoen aan de 
parlementsverkiezingen. De schok die de aanslag teweegbracht zorgde ervoor dat die 
verkiezingen werden gewonnen door anti-Syrische partijen. Onder grote internationale druk 
moest het Syrische leger, na een aanwezigheid van bijna dertig jaar, uit Libanon vertrekken. 
De gebeurtenissen in 2005 zijn de boeken ingegaan als de ‘Cederrevolutie’. 

De spanningen zijn sindsdien groot omdat het politiek toch al sterk gepolariseerde landschap 
in Libanon gedomineerd wordt door tegenstellingen tussen pro-Syrische partijen verbonden 
binnen de ‘8 maart alliantie’ en anti-Syrische partijen van de ‘14 maart alliantie’. Beide zijn 
vernoemd naar de data waarop in Libanon grootschalige demonstraties werden gehouden. 
Op 8 maart 2005 demonstreerden bijna een miljoen Libanezen om Syrië te ‘bedanken’ voor 
zijn jarenlange militaire aanwezigheid in Libanon. Een week later vond een nog grotere 
demonstratie plaats van aanhangers van Hariri en tegenstanders van Syrië.  

Hezbollah is één van de belangrijkste groeperingen binnen het pro-Syrische blok en beide 
politieke blokken kunnen rekenen op steun van buitenlandse geldschieters. Hezbollah krijgt, 
zoals gezegd, veel steun uit Iran en Syrië. De anti-Syrische Future Movement van de zoon van 
Hariri, Saad, krijgt veel financiële steun uit Saoedi-Arabië. Dwarsverbanden die zijn terug te 
zien in de burgeroorlog in Syrië waar Saoedi-Arabië ook één van de nadrukkelijkste 
bondgenoten is van de, veelal soennitische, rebellen. De vermoorde ex-premier, zo beweert 
dr. Hourani, verbonden aan de Amerikaanse universiteit van Michigan, had al eerder met de 
financiële steun van de Saoedi’s én de Amerikanen een groot deel van het officiële 
staatsapparaat in handen gekregen. In dien mate, zo beweert hij, dat Hariri net als Hezbollah 
een parallelle staat binnen Libanon had gecreëerd.4  



De moord op Hariri en het daaropvolgende vertrek van het Syrische leger uit Libanon 
betekende een koerswijziging van Hezbollah. De organisatie ging zich actiever bezighouden 
met de binnenlandse politieke verhoudingen dan het ooit had gedaan. Daarvóór had 
Hezbollah niet eerder deelgenomen aan een regering omdat de Syrische aanwezigheid in 
Libanon genoeg politieke bescherming betekende voor Hezbollah.  

Hezbollah was zeer bezorgd dat de Libanese regering na het vertrek van Syrië beslissingen 
zou nemen die gevaarlijk konden zijn voor het voortbestaan van de beweging. Bijvoorbeeld 
het ontwapenen van Hezbollah en het meewerken aan het VN-tribunaal om de moordenaars 
van Hariri te berechten. Leden van de beweging worden verdacht van betrokkenheid bij de 
moord. Zowel het ontwapenen van Hezbollah als medewerking verlenen aan het tribunaal 
zijn overigens vastgelegd in resoluties van de VN-Veiligheidsraad.  

Beide punten leveren tot op de dag van vandaag grote spanningen op. Hezbollah kiest in 
principe een pragmatische koers binnen het parlementaire bestel en is bereid om samen te 
werken met andere groepen, in het geval de beweging bedreigd wordt. Het ontwapenen van 
de beweging zou feitelijk het einde van de legitimiteit van Hezbollah betekenen. Immers, 
Hezbollah is ooit ontstaan als gewapende verzetsbeweging tegen Israël en een gewapende 
verzetsbeweging zonder wapens is als een ruiter zonder paard. Verder is Hezbollah sterk 
gekant tegen het tribunaal omdat leden van de beweging van directe betrokkenheid bij de 
moord op Hariri worden verdacht.  

Oorlog in Syrië, spill-over in Libanon? 

Tot op de dag van vandaag werkt Hezbollah niet mee aan het tribunaal en is de beweging 
verre van ontwapend. Hezbollah schroomt er namelijk niet voor om de wapens op te nemen 
als dreiging te groot wordt zoals het nu dus ook doet in Syrië. De bezegeling van de politieke 
en militaire macht van Hezbollah in Libanon ontstond in mei 2008. Toen kwam Libanon op 
de rand van een burgeroorlog nadat de anti-Syrische regering en Hezbollah met elkaar in 
conflict waren geraakt over zowel een parallel communicatienetwerk als een 
Hezbollahgezinde veiligheidschef van de nationale luchthaven. De regering wilde dat het 
netwerk, dat voor Hezbollah erg nuttig was tijdens de oorlog tegen Israël in 2006, werd 
ontbonden en dat de veiligheidschef werd ontslagen. 

Op 8 mei zei Nasrallah dat hij de acties van de regering tegen de veiligheidschef van het 
vliegveld en met name de sluiting van het communicatienetwerk als een oorlogsverklaring 
zag aan Hezbollah: “Als jullie met ons willen vechten, dan zullen jullie met ons moeten 
vechten”.5 Na drie dagen van hevige gevechten tussen Hezbollah en regeringsgezinde 
milities kreeg Hezbollah het westen van Beiroet in handen, een gebied dat voornamelijk 
bewoond wordt door soennitische moslims die de regering steunden. Op 15 mei werden de 
strijdende partijen op initiatief van de Arabische Liga uitgenodigd in Doha, Qatar, om te 
overleggen over een uitweg uit de ontstane crisissituatie. Na zes dagen overleggen bereikte 
men een akkoord. Het draaide uit op een enorme overwinning voor Hezbollah. De beweging 
kreeg vetorecht binnen een nieuwe regering van nationale eenheid. 

Nadat de Libanese regering in het zicht van naderende aanklachten tegen leden van 
Hezbollah weigerde om de samenwerking met het VN-Tribunaal te verbreken liet Hezbollah 
begin 2011 de regering vallen. Die regering werd geleid door Saad Hariri, de zoon van de 



vermoorde ex-premier, en het laat duidelijk de sinds 2008 bezegelde macht van Hezbollah 
zien binnen het Libanese politieke landschap. Het nieuwe kabinet dat daarna werd 
geformeerd, en in juni 2011 aan de macht kwam, werd geleid door miljardair Najib Mikati, 
een handlanger van Hezbollah. Maar Hezbollah heeft ook deze regering begin dit jaar laten 
vallen omdat de beweging niet akkoord kon gaan met de aanstelling van een anti-Syrische, 
soennitische chef van de veiligheidsdienst. De verkiezingen die gepland stonden voor juni dit 
jaar zijn voorlopig uitgesteld. 

Mede door het handelen van Hezbollah in de Libanese politiek is de politieke situatie in 
Libanon erg gespannen te noemen. Ook omdat regionale machten in het Midden-Oosten, 
zoals Saoedi-Arabië en Iran, invloed uitoefenen op verschillende groeperingen in Libanon en 
betrokken zijn bij de strijd in Syrië. Ondanks de duidelijke dwarsverbanden tussen de strijd in 
Syrië en de tegenstellingen in Libanon is het gevaar voor een oorlog volgens Kwarten niet 
groot: “Leiders in Libanon zijn het bijna nergens over eens, maar over één ding wel: ze willen 
nooit meer een burgeroorlog. Ze zullen zich dan ook niet laten provoceren.”6 Ondanks dat 
zijn er wel gewelddadige incidenten zoals in Tripoli, waar soennitische bewoners die op de 
hand zijn van Syrische rebellen, en alawitische bewoners die op de hand zijn van hun 
geloofsgenoot al-Assad, lijnrecht tegenover elkaar staan. Dit heeft al geleid tot diverse 
schietpartijen met dodelijke slachtoffers tot gevolg. Ook hebben Syrische rebellen vanuit 
Syrië Hezbollah-gebied beschoten.  

Een echte spill-over zal er waarschijnlijk niet komen omdat alle groeperingen in Libanon te 
veel te verliezen hebben. Dat blijkt ook uit de geweldsuitbarsting in Sidon eind juni, waar 
aanhangers van de salafistische sjeik Asir Libanese regeringssoldaten hebben aangevallen en 
gedood. Ondanks dat de sjeik, die zelf aan de kant van rebellen heeft meegevochten in Syrië, 
olie op het vuur gooit is er van escalatie geen sprake geweest omdat een burgeroorlog voor 
veel partijen in Libanon een stap te ver is. Hezbollah heeft ook meermaals aangegeven dat 
zijn interventie in Syrië moet worden gezien in de Syrische context en dat het zelf koste wat 
kost de vrede in Libanon wil bewaren. Of dat ook echt gebeurt moet de tijd uitwijzen.  

Gerben Stormbroek is Master of Arts in de Internationale  Betrekkingen en onder 
andere afgestudeerd op democratisering binnen Hezbollah en de Moslimbroederschap. 
Hij is journalist en publicist en heeft onder andere gewerkt voor Nieuwsuur, RTL en de 
Nederlandse ambassade in Canada.  

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