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ISIS staat voor Islamitische staat in Irak en Syrië, die in 2003 werd
opgericht en het hoofdkantoor in Mosul heeft. Doel is de stichting van een salafistisch
kalifaat. De Islamitische Staat werd op 29 juni 2014 uitgeroepen, omvat gebieden in Irak
en Syrië en groeit in een razend tempo. Abu Bakr al-Baghdadi is de kalief, de opvolger
van Mohammed. Alle moslims wereldwijd moeten deze kalief erkennen, stelt de
organisatie. ISIS of IS wordt in diverse landen en werelddelen, waaronder Europa en
Amerika, beschouwd als een terroristische organisatie. Wrang is dat ze vechten met
moderne Amerikaanse wapens, geplunderd van Iraakse bases.

Islamitische Staat
Islamitische Staat gebruikt/ gebruikte verschillende benamingen en afkortingen voor haar
organisatie. Islamitische Staat in Irak en de Levant wordt afgekort als ISIL, dat in hert westen
ook wel wordt vertaald als Islamitische Staat in Irak en Syrië of Islamitische Staat in Irak en
al-Sham (ISIS). ISIS werd in 2003 opgericht. Het was een vereniging van jihadistische
organisaties die banden had met Al-Quaeda. Ze willen "de soennitische Irakezen beschermen
en de islam verdedigen". Toen in 2011 in Syrië de burgeroorlog uitbrak, werd naast Irak ook
Syrië hun werkterrein. Op 29 juni 2014 werd de terreurbeweging herdoopt tot Islamitische
Staat (IS - uit te spreken als ie es).
Daesh
Sinds 2014 gaan er steeds meer stemmen op om IS niet meer Islamitische Staat te noemen.
Hoe we een groep noemen is belangrijk in de strijd tegen die groep, is daarbij de gedachte.
Het is daarom beter om de term ‘Daesh’ te gaan gebruiken.
IS is niet islamitisch en zeker niet een staat, zei president Omaba van Amerika in 2014.
Daesh is een acroniem voor de volledige Arabische naam van de groep, al-Dawla al-Islamiya
fi al-Irak wa al-Sham. Daesh kan ook worden opgevat als een woordspeling en ook als een
belediging. Afhankelijk van hoe het woord uit het Arabisch wordt vertaald, kan het "te
vertrappen en verpletteren" tot "een onverdraaglijke, die zijn visie op anderen oplegt"
betekenen. De groep heeft gedreigd om de tong uit te snijden van een ieder die gebruik maakt
van de term.
In 2014 trekt Al-Quaeda de handen af van IS, omdat de terreurbeweging methoden hanteert
die zelfs Al-Quaeda te gruwelijk zijn.
Vooraanstaande Moslimgeleerden over de hele wereld melden dat het helemaal niet kan dat
een extremistische organisatie een kalifaat leidt. IS schendt de Islamitische wet, menen zij.

Soennieten
IS is een radicaal soennitische beweging. De Soennieten werden jarenlang onderdrukt door
het regime van de Irakese premier Nuri al-Maliki waar de sjiieten de dienst uitmaakten. De
soennieten werden politiek geïsoleerd en gedomineerd door de sjiieten. IS is anti-sjiietisch en
in grote delen van Irak en Syrië valt dat goed. Veel soennieten zijn blij met de strijd tegen
Maliki, al delen ze lang niet allemaal de radicale ideeën.

Jihadisten
De groep IS wordt voor een groot deel gevoed door buitenlandse jihadisten die
supergemotiveerd in Irak en Syrië aan de strijd deelnemen. Zij zijn de drijvende krachten.
Sinds het uitroepen van het kalifaat, een over grenzen lopende Islamitische Staat, trekt IS nog
meer strijders aan, ook uit het buitenland. Ook vele militairen van het voormalige leger van
Sadam Hoessein hebben zich bij IS aangesloten. Dat zijn ervaren militairen met een
soennitische achtergrond. IS krijgt ook rekruten uit Syrië, overgelopen rebellen, en milities uit
de regio. De toestroom is groot en het Irakese leger staat er machteloos tegenover. Het leger
van Irak heeft zich terug moeten trekken tot het sjiietische kerngebied.

Trouw
De groep strijders weet mensen aan zich te binden door ze een schappelijk salaris te bieden.
Wel is IS meedogenloos tegenover afvalligen of strijders die geen volledige trouw zweren. De
schatting is dat er (augustus 2014) zo’n twintig- tot dertigduizend strijders actief zijn. IS kan
zich een staat noemen, want ze regelt alles wat een staat hoort te regelen. De soennieten
kunnen dat na jarenlange onderdrukking wel waarderen.
Het succes van IS heeft weer een aanzuigende werking voor mensen die ook strijder willen
worden. De jonge tieners die gerekruteerd worden zijn nog kneedbaar en hebben onvoldoende
theologische kennis om weerbaar te zijn tegen extremisme. Jonge meiden van 14 en 15 jaar
die op die manier worden ingelijfd, worden aan strijders gegeven. Na een schijnhuwelijk van
een nacht mogen de strijders geslachtsgemeenschap hebben met zo’n kind. Via dat
schijnhuwelijk omzeilen ze de Islamitische wetten. Nog jongere meisjes zouden als seksslaaf
zijn verkocht aan rijke pedofielen.

Arsenaal
De terreurorganisatie heeft een heel arsenaal aan methoden om hun kalifaat uit te breiden.
Naast reguliere oorlogsvoering, vinden er etnische zuiveringen plaats, pleegt IS
massamoorden, voeren ze aanslagen op burgerdoelen uit, worden er mensen gegijzeld, hebben
ze kindsoldaterij ingevoerd, onderdrukken ze bevolkingsgroepen met bruut geweld, vinden er
publieke executies door onthoofding en kruisiging plaats. Ze martelen en verkrachten, doen
aan vrouwenhandel, voeren iconoclasme in, plegen propaganda, gebruiken chemische
wapens. Daarbij vernietigen ze historische gebouwen en bezienswaardigheden en
archeologische sites.

Geld

Om de staat draaiende te houden moet IS ergens geld vandaan halen. Dat komt uit illegale
export van olie uit de gebieden die op Syrië en Irak zijn veroverd. Bovendien wordt er
protectiegeld geïnd. Tevens komt er geld van geplunderde steden en banken en worden er
kostbare antiquiteiten verhandeld en gesmokkeld. Rijke mensen worden bestolen en
winkeliers worden afgeperst. Wapens worden buitgemaakt op vluchtende Irakese soldaten.
Het oorlogstuig dat nu in handen van IS valt is niet zelden door Amerika geleverd. De
strijders hebben de beschikking over buitgemaakte antitankwapens, artillerie, jeeps en tanks.
De wapens maken IS sterk en geven in de strijd de doorslag. Daardoor maakt IS enorme
opmars in korte tijd in Syrië en Noord-Irak. De rijkdom van IS is ongeëvenaard in de
geschiedenis van terreurorganisaties.
Juni 2014
De opmars begon in 2013. In juni 2014 beginnen de strijders van de ISIS een offensief tegen
het leger van Irak. Belangrijke steden Mosul, Tikrit, Baiji, Sadiyah en Jalawla worden
veroverd. Naar aanleiding van die gevechten zouden 800.000 mensen op de vlucht zijn
geslagen. Honderden gevangengenomen militairen worden geëxecuteerd. Ook worden er
honderden journalisten en hulpverleners in Syrië en buitenlandse arbeiders in Irak gegijzeld.
Met een soort van blitzkrieg worden enorme gebieden van Irak ingenomen.
Op 16 juni valt Tel Afar in handen van strijders van de ISIS, er vallen vele doden en huizen
worden in brand gestoken. In deze stad van 200.000 inwoners leven veel Turkmenen, die
deels soennitisch en deels sjiitisch zijn. Zij willen zich niet mengen in het sektarisch geweld.
Een deel van de inwoners vlucht naar soennitisch Koerdisch gebied, een ander deel naar
sjiitische dorpen op het platteland.
Juli 2014
Bagdad wordt omsingeld. IS dringt niet door tot het midden van Irak. Dit zijn de meest
radicale gebieden van het land, ze keren zich tegen IS en krijgen hulp van het Irakese leger.
Over en weer worden oorlogsmisdaden gepleegd en vinden massa-executies plaats.
De stad Mosul wordt slachtoffer van etnische zuivering: christenen, Jezidi (Yezidi’s) en
sjiieten worden verjaagd, bekeerd of doodgeschoten.
Augustus 2014
De etnische zuiveringen gaan door en de Jezidi's worden de bergen van het Sinjar-gebergte in
gejaagd. Ook Armeniërs worden op de vlucht gedreven.

Al-Quaeda
Midden-Oosten deskundigen verklaren dat IS gevaarlijker is dan Al-Quaeda. IS is wereldwijd
actief en ontwikkelt nu een toevluchtsoord voor de wereldwijde beweging van jihadisten. Het
kan eigenlijk geen terreurbeweging meer genoemd worden, maar is een volwaardig leger
geworden. Half augustus 2014 is het gebied dat IS in handen heeft ongeveer zo groot als
Groot-Brittannië. Grote steden zoals Mosul en Raqqa horen tot het veroverde gebied.

De vlag

Sharia
In de veroverde gebieden is een strenge versie van de sharia ingevoerd. De islamitische wet
wordt op meest strenge wijze uitgelegd. Het raakt het onderwijs, de belastingen, de
elektriciteitsvoorzieningen en de toezicht op de handel. Meisjes mogen niet meer naar school
en voor jongens zijn er alleen nog de religieuze scholen, de madrassa. Ze worden onderwezen
in het gedachtegoed van de terreurbeweging.

Destabilisatie
Defensiedeskundigen vrezen dat wanneer IS op deze voet doorgaat met consolidatie van
veroverde gebieden en expansiedrift, het terreurleger een destabiliserende werking zal
uitoefenen op de regio en ver daarbuiten.
IS lijkt niet gemakkelijk terug te dringen. Zelfs Amerikaanse bommen zullen niet de gewenste
bres in de terreurbeweging slaan. Amerikaanse inmenging zal IS doen volharden in de strijd
en zal de aanwas van nieuwe aanhang alleen maar doen groeien.
Syrië en Irak zijn nog niet van het sektarische geweld af.

Misdaden tegen de menselijkheid
De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Navi Pilley, zegt op 25 augustus 2014 dat IS
zich schuldig maakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Dagelijks worden er ernstige en
gruwelijke mensenschendingen gepleegd, zoals moord, gedwongen bekering, ontvoering,
mensenhandel, slavernij, seksueel misbruik, vernietiging van heilige plaatsen en
cultuurhistorisch erfgoed, vervolgen en zuiveren van gemeenschappen vanwege etnische,
religieuze of sektarische redenen.
1 augustus 2014
Na de opmars die in juni en juli begon, gaat IS in augustus op een gruwelijke manier verder
met de opmars. Er vinden onthoofdingen en ontvoeringen plaats.
1 september 2014
Op 1 september heroveren Irakese regeringstroepen Suleiman Bek en de regeringstroepen
willen hun opmars voortzetten. Op 14 september wordt een Britse hulpverlener onthoofd.
1 oktober 2014
De strijd gaat in oktober 2014 door en er vallen aan verschillende kanten vele slachtoffers. IS

verkoopt ondermeer meisjes en vrouwen om de kas te pekken en de strijd te kunnen
financieren.
1 november 2014
Kobani wordt nog steeds belegerd en er worden massagraven ontdekt. IS krijgt in november
steun van diverse andere extremistische groepen.
1 december 2014
De strijd om Kobani in Syrië is nog steeds niet beslecht. IS-zelfmoordenaars laten
autobommen ontploffen, de internationale coalitie voert luchtaanvallen uit en IS dreigt met
represailles. Volgens bronnen zijn er 200.000 IS-strijders en zitten ongeveer 20.000 daarvan
in Mosul (Irak), in de stad waar kalief Ibrahim begin juli 2014 zich voor het eerst in het
openbaar bekend maakte als de kalief.
1 januari 2015
De winter komt er aan en dat wordt een harde tijd voor de vluchtelingen.
Libanese grensstreken stellen burgerwachten in.
1 februari 2015
De Japanse journalist en Jordanese piloot worden op niet te beschrijven gruwelijke wijze
omgebracht.
Boko Haram in Nigeria kondigt aan zich aan te willen sluiten bij IS.
1 maart 2015
Behalve het uitmoorden van bevolkingsgroepen, pleegt IS ook culturele kaalslag in Irak en
Syrië.
1 april 2015
Tikrit wordt heroverd op IS. De terroristen rekruteren honderden kinderen om ze te
hersenspoelen en in te zetten in de strijd.
1 mei 2015
Nederland blijkt een kraamkamer voor jihadistische vrouwen te zijn. Nederlandse vrouwen
komen uit het kalifaat naar Nederland om te bevallen en keren daarna terug.
1 juni 2015
IS rekruteert ook in Zuid-Afrika.
Deskundigen menen dat de wereld het gesprek aan moet gaan met de terreurbeweging.
1 juli 2015
Aan IS gelieerde terroristische milities binden in Egypte en in Afghanistan de strijd aan.
1 augustus 2015
De internationale coalitie spendeert vele miljoenen euro's aan luchtaanvallen en trainingen
van grondtroepen, maar IS is vooralsnog niet verdreven. Afgelopen half jaar leverde het
slechts een tiende van haar gebied in.

1 september 2015
Het onbarmhartig regime van IS pleegt nog immer gruweldaden en zaait angst om mensen
onder zijn invloed te houden.
1 oktober 2015
De Russen gaan zich actief bemoeien met de strijd in Syrië. Poetin wil strijden tegen IS, maar
ook Assad aan de macht houden. In oktober begint Rusland met luchtaanvallen op doelen in
Syrië.
1 november 2015
In Wenen is topoverleg over Syrië terwijl de strijd maar doorgaat en maar doorgaat. Syriërs
die beelden van het dagelijks leven in Raqqa doorspelen aan het westen worden door IS in
Turkije vermoord.
Op 13 november vinden er verschillende aanslagen plaats in Parijs.
1 december 2015
In november verhevigden de bombardementen, vooral op Raqqa. Frankrijk heeft Daesh (In
Frankrijk noemen ze IS geen Islamitische Staat maar Daesh) de oorlog verklaard. De
bombardementen zetten in december door.
1 januari 2016
De verwachting is dat 2016 niet het jaar wordt waarin de wereld van IS af zal zijn, maar dat er
wel klappen uitgedeeld gaan worden aan de terroristische organisatie. In december 2015 en
januari 2016 vieren de Irakezen feest omdat de stad Ramadi grotendeels is heroverd op IS.
1 februari 2016
Nederland maakt zich in februari 2016 op om behalve boven Irak ook boven Syrië te gaan
bombarderen.

