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Gedurende zijn hoogtijdagen in 2014-2015 profileerde de Islamitische 
Staat (is) zich als succesvolle gevechtsmachine die een utopische leefwe-
reld voor moslims creëert. Duizenden video’s, magazines, fotoreportages 
en audioboodschappen verspreidden het succesverhaal. Met het afbrokke-
len van het territorium na 2015 was dit echter niet langer vol te houden. 
Hoewel ook de propagandamachine haperde, bleef is proberen aanhangers 
te binden en mobiliseren. Nanninga en Valk onderzoeken de boodschap 
die is sinds 2015 uitdraagt over zijn verval. 

Nog geen vijf jaar nadat het was uitgeroepen kwam begin 2019 met de val 
van de laatste enclave in Syrië, Baghuz, een eind aan het territoriale kalifaat 
van de Islamitische Staat (is). Hoewel de voormalige Amerikaanse president 
Donald Trump de totale nederlaag 
van is afkondigde (‘One hundred 
percent. So that’s good.’), beteken-
de het einde van het fysieke kalifaat 
niet het einde van het kalifaat als 
idee. Experts waarschuwden voor 
toenemende activiteit van is in 
20201 en ook is zelf had een andere visie op zijn vermeende nederlaag. Al in 
mei 2016 sprak de voormalig woordvoerder van is, Shaykh Abu Muhammad 
al-Adnani, tot zijn Amerikaanse vijand:

Definiëren jullie ‘nederlaag’ als het verlies van een stad of territorium? Wa-
ren wij dan verslagen toen we [in 2007-2008] steden verloren in Irak en 
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ons ophielden in de woestijn, zonder steden of grondgebied? En zouden 
we verloren hebben, en jullie gewonnen, als jullie Mosul, Sirte of Raqqa 
zouden innemen, of zelfs al onze steden, en wij zouden terugkeren naar 
onze oude situatie? Integendeel! Echte nederlaag is het verlies van de wil 
en het verlangen om te strijden.2

Dergelijke uitspraken roepen de vraag op hoe is zelf heeft gereageerd op zijn 
tegenslagen. Hoe heeft is in zijn eigen mediaproducties betekenis gegeven 
aan zijn verval? In dit artikel gaan we in op deze vraag, waarbij we bijzon-
dere aandacht besteden aan de culturele en religieuze thema’s die vanaf 2015 
prominenter naar voren zijn gekomen in is-media. Op basis van een analyse 
van de gearchiveerde video’s en magazines van al-Hayat Media Center, de op 
een internationaal publiek gerichte mediaproducent van is, identificeren we 
de thema’s die centraal staan in het verhaal dat is over zijn eigen ondergang 
vertelt. 

De ondergang van een utopie
De boodschap van is in de afgelopen jaren illustreert dat is is getransformeerd 

Wereldwijde samenzwering tegen de moslims. Bron: al-Hayat, The Religion of Kufr is One
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van een territoriale (proto)staat naar een guerrilla- en terreurbeweging.3 Ge-
durende zijn hoogtijdagen adverteerde is zijn merk als een sterk en succesvol 
kalifaat dat is gegrondvest op de ‘profetische methode’ en dat waardigheid en 
rechtvaardigheid biedt aan moslims. Dit narratief combineerde het idee van 
een goed functionerende heilstaat voor de onderdrukte, vernederde moslim-
gemeenschap met dat van is als succesvolle oorlogsmachine die de misdaden 
van vijanden tegen moslims vergeldt.4

De toenemende problemen van is sinds de verloren slag om Kobani be-
gin 2015 maakten het echter steeds moeilijker dit succesverhaal vol te hou-
den. is heeft hierop zijn boodschap in sommige opzichten aangepast.5 Aan 
de ene kant is is successen blijven benadrukken, al verschoof de focus van 
grootse overwinningen op het slagveld naar de ‘heldhaftige’ verdediging van 
zijn grondgebied, kleinschalige guerrilla- en terreuracties en activiteiten in 
is-‘provincies’ buiten Irak en Syrië, zoals in Afghanistan en Nigeria. Aan de 
andere kant heeft is zijn problemen niet ontkend. In video’s en magazines is 
is regelmatig opvallend realistisch geweest over zijn verval in Irak en Syrië, al 
heeft is dit verval op zijn eigen manier geïnterpreteerd en van betekenis voor-
zien voor zijn aanhang. Uit de video’s en magazines die is sinds 2015 via zijn 
mediagroep al-Hayat heeft verspreid, blijkt dat vier thema’s in dit opzicht een 
centrale rol speelden: slachtofferschap, zuivering, volharding en opoffering.

Slachtofferschap
Het eerste thema, slachtofferschap, is altijd op de achtergrond aanwezig ge-
weest in de boodschap van is.6 De afgelopen jaren is het echter steeds promi-
nenter geworden en ook enigszins van betekenis veranderd. Al sinds zijn op-
komst heeft is benadrukt dat er sprake is van een wereldwijde samenzwering 
tegen de (soennitische) moslims. Gezamenlijk voeren de ‘naties van ongeloof 
(kufr)’ oorlog tegen de islam en zijn zij verantwoordelijk voor de wereldwijde 
onderdrukking en vernedering van moslims. In deze context van wereldwij-
de confrontatie presenteerde is zijn kalifaat als veilige haven voor verdrukte 
geloofsgenoten en wierp het zichzelf op als verdediger van de oemma die de 
misdaden van de vijand vergeldt.7 

Dit thema is sinds het ontstaan van de internationale anti-is-coalitie in 
de zomer van 2014 en het daaropvolgende verval van de groep aanzienlijk 
prominenter en concreter geworden. In tientallen video’s en fotoreportages 
toont is bijvoorbeeld de gruwelijke gevolgen van de bombardementen van de 
coalitie.8 Beelden van verwoeste scholen, ziekenhuizen en speeltuinen, ge-
wonde vrouwen en dode kinderen spelen in op de emoties van het publiek en 
illustreren volgens is dat het de vijand niet slechts om is zelf te doen is, maar 
dat de islam in het algemeen het doelwit is: ‘Ze strijden alleen tegen de mos-

wetenschap

ZemZem 2021 01 BW.indd   117ZemZem 2021 01 BW.indd   117 27-05-2021   11:1127-05-2021   11:11



118

lims omdat die in God geloven.’9 Door de wereldwijde samenzwering tegen 
de islam te benadrukken biedt is een impliciete verklaring voor zijn proble-
men en legt het de verantwoordelijkheid hiervoor bij de vijand. Waar is naar 
eigen zeggen zijn uiterste best heeft gedaan een welvarende en rechtvaardige 
islamitische staat op te bouwen, wordt dit de moslims niet gegund door de 
‘vijanden van de islam’. Hiermee speelt is in op gevoelens van slachtofferschap 
en wraak onder zijn aanhangers. Het narratief voedt de wens tot terugkeer 
naar de glorietijd van het kalifaat en versterkt tegelijk wraakgevoelens ten 
opzichte van de vijand die verantwoordelijk is voor het in rook opgaan van 
dit mooie project.

‘Kruisvaarders-bombardement’ op Kobani. Bron: al-Hayat, Dabiq 10
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Zuivering
Een tweede, meer expliciete verklaring voor de tegenslagen waarmee is sinds 
2015 geconfronteerd wordt, is dat het de huidige ontberingen presenteert 
als onderdeel van Gods plan. Volgens de islamitische traditie heeft God de 
moslims beloofd dat zij uiteindelijk zullen zegevieren, maar dat aan deze on-
vermijdelijke overwinning tijden van ontbering voorafgaan. De wrange toe-
stand van is wordt daarbij geframed als een test van God met als doel om de 
gelederen van is te zuiveren. Het is dan ook God die de huidige obstakels 
op het pad naar het Paradijs plaatst om een onderscheid te maken tussen de 
toegewijde mujahidun en de ‘hypocrieten’ (munafiqun), die zich bij de groep 
aansloten voor eigen gewin. Zoals het tijdschrift Rumiyah uitdrukt, is er een 
nieuwe fase aangebroken in de strijd: ‘De tijd is aangebroken om de oprech-
ten van de leugenaars te scheiden; 
de rechtvaardigen van de godde-
lozen, en de gelovigen van de hy-
pocrieten.’10 Eventuele territoriale 
verliezen worden zo door de ter-
reurgroep ook tenietgedaan: ‘(...) 
als we een stad, een gebied of een 
dorp verliezen, is dat simpelweg een beproeving en zuivering van de mos-
limgemeenschap.’11 Door de huidige situatie te presenteren als een beproe-
ving van God onderstrepen de media-uitingen het doorzettingsvermogen van 
de ware is-strijders, die de waarheid verdedigen tegen het kwaad. Dergelijke 
ontberingen zijn de ultieme prijs die door de moslims betaald moet worden 
voor de overwinning: het zijn noodzakelijke voorwaarden die door God ge-
steld worden om zijn belofte aan de gelovigen te vervullen. Versterkt door de 
verwijzingen naar de naderende Apocalyps spoort is de moslims aan om nu 
kleur te bekennen, want ‘dat alles zal worden geregistreerd op uw schaal van 
rechtvaardige daden, in sha’ Allah.’12 Het idee van een test van God om de 
gelederen van de groep te zuiveren dient daarom niet alleen als overtuigings-
middel, maar vooral ook als waarschuwing voor zijn volgelingen om trouw te 
blijven aan is in tijden van verval. 

Volharding
In het licht van het verlies van territoria in Irak en Syrië, is is zich gaan her-
oriënteren op het narratief van een langdurige, kosmische oorlog. De huidige 
strijd in Irak en Syrië wordt gepresenteerd als slechts een onderdeel van de 
eeuwige, allesomvattende strijd tussen goed en kwaad. Voor de huidige peri-
ode benadrukt is daarom veelvuldig het belang van sabr (‘geduld’), een term 
die verwijst naar de islamitische deugd van geduld, standvastigheid en vol-
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harding. Zij die geduldig zijn worden volgens de Koran oneindig door God 
beloond en gezegend, want ‘God is met de geduldigen’ (Koran 2:153). De na-
druk op sabr wordt vanaf 2015 steeds meer weerspiegeld in de publicaties en 
het audiovisuele materiaal van is. In zijn een uur lange toespraak uit augustus 
2018 roept kalief Abu Bakr al-Baghdadi zijn volgelingen bijvoorbeeld op om 

geduldig en verenigd te blijven tijdens 
deze tijden van ‘zuivering’, aangezien 
alleen een onwankelbare toewijding het 
overleven van de groep en zijn uiteinde-
lijke succes garandeert. Het is juist deze 
islamitische deugd van sabr waar mos-
lims zich volgens is aan vast moeten 
houden in tijden van tegenspoed, hoe 
moeilijk dit ook is: ‘Geduld en stand-

vastigheid zijn echter niet alleen woorden. Het zijn hete kolen om aan vast te 
houden totdat God deze kwestie heeft voltooid.’13 Op deze manier dwingen 
de militaire tegenslagen is tot een herziening van zijn boodschap. Het oude 
motto baqiya wa-tatamaddadu (‘blijven en uitbreiden’) verdwijnt geleidelijk 
naar de achtergrond, ten gunste van een narratief dat geduld en standvastig-
heid benadrukt.14

is put regelmatig uit de islamitische traditie om zijn boodschap te (her)con-
strueren en autoriteit te verschaffen. Zo gebruikt de groep herhaaldelijk over-
leveringen over de veldslagen van de Profeet om het belang van geduld en 
volharding in de hedendaagse strijd te illustreren. De Slag bij Uhud op 23 
maart 625 wordt bijvoorbeeld vaak op deze manier ingezet. In deze veldslag 
streden de moslims tegen Mekkanen bij de berg Uhud nabij Medina. Terwijl 
de ‘hypocrieten’ vluchtten bij het zien van de Mekkanen, werden de mos-
lims omsingeld en uiteindelijk verslagen. Om de nederlaag te verklaren, werd 
de veldslag door de moslims vooral uitgelegd als test van God. De oprechte 
moslims doorstonden deze beproeving en uiteindelijk keerde Mohammed als 
overwinnaar terug in Mekka. Deze overlevering wordt door is toegepast op 
de huidige situatie. is suggereert dat de moslims, als ze deze beproeving ge-
duldig doorstaan, uiteindelijk zullen overwinnen. Zoals Rumiyah benadrukt: 
‘Het bewijs in de biografie van de Profeet, de biografieën van zijn volgelingen 
en de geschiedenis van de moslims toont aan dat geduld en doorzettingsver-
mogen belangrijke redenen voor de overwinning zijn.’15 is gebruikt de over-
leveringen hier als interpretatiekader voor de huidige situatie en als bron van 
hoop en bemoediging voor de aanhangers van is.

Militaire tegenslagen 
dwingen is tot een 
herziening van zijn 
boodschap
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Opoffering
Aansluitend bij de oproep tot volharding, doet is ook in toenemende mate 
een beroep op de opofferingsbereidheid van zijn aanhangers. In de context 
van de kosmische strijd tussen goed en kwaad worden de is-strijders gepre-
senteerd als de zuivere en toegewijde moslims die er alles voor over hebben 
om het kalifaat te verdedigen. Zo heeft is de afgelopen jaren herhaaldelijk 
video’s geproduceerd die laten zien hoe gewon-
de en gehandicapte strijders vanuit een rolstoel 
of op krukken deelnemen aan de strijd; niet als 
slachtoffers, maar als belichaming van toewijding 
en opofferingsbereidheid.16 Andere video’s en fo-
toreportages tonen strijders die een eed (bay‘a) 
afleggen waarin zij beloven loyaal te blijven aan 
het kalifaat tot de dood, terwijl weer andere 
mediaproducties laten zien hoe dat in praktijk wordt gebracht. Zo laten de 
video’s honderden zelfmoordaanslagen zien en is het thema martelaarschap 
alom aanwezig, vooral in de vorm van mannen die actief zoeken naar deze 
status (istishhadiyyun).17 Ook hier geldt de dood niet als zwakte, maar worden 
de mannen gepresenteerd als heroïsche strijders die bereid zijn het ultieme 
offer te brengen en daarvoor door God beloond zullen worden in het Paradijs. 

Illustratief voor dit vierde thema is een scène uit de video Inside the Ca-

wetenschap
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liphate 7, waarin een vader vanuit zijn rolstoel afscheid neemt van zijn twee 
huilende kinderen om zich vervolgens op te blazen in een bomauto. In zijn 
afscheidswoord geeft de Syrische man expliciet aan dat zijn daad niet voort-
komt uit zwakte, waarna de voice-over hem neerzet als ‘een glorieus voorbeeld 
van eer en verzet’ die het kalifaat met zijn zuivere bloed verdedigde. ‘In dit 
uur van gevaar’, zo besluit de video, ‘vragen we God, de Almachtige, om zijn 
belofte aan de mujahidun na te komen (…) en, door hun daden, de oemma 
haar eer, glorie en heerschappij te doen laten herwinnen.’18 Door de dood van 
zijn strijders te presenteren als martelaarschap geeft is betekenis aan de vele 
verliezen die het heeft geleden en vormen deze gevallen strijders, als marte-
laren in het Paradijs, de voorbode van de door God beloofde overwinning.

Conclusie
De vier thema’s die we hebben geïdentificeerd in de media van is sinds 2015 
laten zien dat is zijn boodschap heeft aangepast aan de omstandigheden. Niet 
langer in staat zichzelf te profileren als de onoverwinnelijke heilstaat voor 
ware gelovigen, benadrukte de groep in toenemende mate de lange termijn 
van de strijd en presenteerde het zijn neergang in Irak en Syrië als slechts 
een episode in de allesomvattende kosmische strijd tegen de vijanden van de 
islam. Deze episode is een beproeving, aldus is; een test van God waarin de 
ware, zuivere moslims moeten volharden in de voetstappen van de Profeet en 
waarin ze bereid moeten zijn hun aardse leven op te offeren om de door God 
beloofde overwinning mogelijk te maken.

In tegenstelling tot het idee dat het einde van is nabij is, laten deze the-
ma’s zien dat is zijn eigen uitleg geeft aan de realiteit. is biedt een veelzijdige 
reactie op zijn problemen in Irak en Syrië, waarbij het regelmatig een beroep 
doet op gezaghebbende culturele en religieuze tradities om deze problemen 
betekenis te geven voor zijn publiek. is geeft impliciete en meer expliciete 
verklaringen voor de huidige situatie. En misschien nog wel belangrijker dan 
het verschaffen van rationele verklaringen is dat is inspeelt op emoties van 
slachtofferschap, nostalgie en wraak onder zijn aanhangers. Vooral in situaties 
waar gewapende conflicten of gevoelens van achterstelling en onderdrukking 
een vruchtbare voedingsbodem vormen, kan deze boodschap nog altijd aan-
trekkingskracht uitoefenen op oude en nieuwe aanhangers. Het ‘merk’ is is 
wellicht minder krachtig dan voorheen, maar kan nog steeds een bron van 
hoop, broederschap en empowerment vormen.

Pieter Nanninga is universitair docent Midden-Oostenstudies aan de Rijks-
universiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op het jihadisme en in het 
bijzonder op jihadistische cultuur en propaganda.

ZemZem 2021 01 BW.indd   122ZemZem 2021 01 BW.indd   122 27-05-2021   11:1127-05-2021   11:11



123

Fleur Valk is masterstudent Midden-Oostenstudies aan de Rijksuniversiteit 
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