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Dabiq, de digitale glossy van IS, verheerlijkt geweld, maar heeft ook een 
onvermoede spirituele kant. Wat kunnen terreurbestrijders leren van deze Happinez 
voor jihadisten? 
 
Maurice Blessing (1968) is arabist. Hij publiceert over geschiedenis en het Midden-
Oosten. Blessing doceerde sharia (islamitisch recht) en werkt aan een boek over dit 
onderwerp. 
 
'Ze zijn zo fragiel als glazen flessen, maar met de zielen van ambitieuze mannen die 
de hemelen aan hun borst willen drukken." 
 
[…]  
 
Het is een typisch citaat uit het lentenummer van Dabiq - de online glossy van 's 
werelds leidende terreurconglomeraat Islamitische Staat. 
 
Wie meent dat een glossy tijdschrift van IS alleen uit afbeeldingen van afgehakte 
hoofden, ronkende korancitaten en botte dreigementen bestaat, heeft het faliekant 
mis. Neem de bijdrage van Umm Sumayya al-Muhajirah ('De moeder van Sumayya, 
de emigrante'), waaruit bovenstaand citaat afkomstig is. De redactie van Dabiq heeft 
een prominente plaats voor haar ingeruimd. Waar in een gewoon tijdschrift het 
nietje zou zitten, mag ze uitgebreid uitleggen waarom iedere gelovige moslima zo 
snel mogelijk naar het kalifaat zou moeten emigreren. Ze kwijt zich gloedvol van die 
taak. 
 
[…]  
"Ik zag zusters die al het aardse achter zich lieten om zich al strevende tot hun Heer 
te wenden." Ze lieten 'een prachtig huis en een luxe auto' achter zich "en haastten 
zich hun Heer te dienen, alsof ze wilden zeggen: Mijn Heer, bouw voor mij een huis 
nabij U in het Paradijs." 
 
[… … …]  
 
Wie gelooft dat deze propaganda per definitie niet serieus genomen kan en mag 
worden, ziet iets essentieels over het hoofd. Namelijk: dat het zeer effectieve 
propaganda is. Het voldoet aan een vraag op de wereldwijde spiritualiteitsmarkt. 
 



Verschillende jihadistische terreurbewegingen steken momenteel bijzonder veel tijd, 
middelen en moeite in het produceren van 'vuistdikke' online tijdschriften; de markt 
van jihadi-glossy's is booming en wordt steeds diverser en professioneler. 
 
[…] 
 
De bladen, alle ook in het Engels, raken gezien het grote aantal uitreis-jihadisten 
overduidelijk een snaar bij hun westerse publiek; ze hebben iets in de aanbieding 
wat elders niet valt te vinden.  
 
[… …] 
 
De Inspire [van Al-Quaeda] en de Dabiq hebben […] nadrukkelijk de westerse lezer 
op het oog. Die benaderen ze vervolgens op geheel eigen, unieke wijze. 
 
[…] 
 
Door zoveel mogelijk angst en verwarring te genereren in de samenlevingen van de 
far enemy, hoopt het deze te kunnen ontwrichten. In de Inspire konden wannabe 
terroristen […] leren hoe je een bom fabriceert 'in de keuken van je moeder'. 
 
Daarmee vervulden de leden van geïmproviseerde 'microcellen' en lone wolves een 
voor Al-Qaida buitengewoon nuttige taak. Het was dan ook zeker niet de bedoeling 
dat ze zouden afreizen naar het strijdperk in Centraal-Azië en Oost-Afrika. 
Waarschijnlijk liepen ze daar alleen maar in de weg.  
 
[…]  
 
Islamitische Staat heeft hiervan geleerd, want het slaat duidelijk een andere weg in. 
In Dabiq worden aspirant-martelaren in het Westen aangespoord vooral niet te veel 
tijd en moeite te steken in het uitkienen van specifieke, mediagenieke doelwitten.  
 
[…]  
 
"Vertrouw op Allah. Dood iedereen. Alle kuffaar (ongelovigen, red.) daar vormen 
doelwitten. Dood wie je maar tegenkomt van de kuffaar." Zo is het risico op 
ontdekking (en daarmee verijdeling) het kleinst. 
 
Maar veel beter is het helemaal niet tussen de kuffaar te verblijven, en zo snel 
mogelijk de Islamitische Staat te komen versterken. Want, zo haalt de redactie de 
Profeet aan: "Wie tussen de afgodendienaars vertoeft, is zelf één van hen." Iedere 
moslim, man of vrouw, is verplicht naar het kalifaat af te reizen, om te voorkomen 
dat ze onder invloed van hun omgeving tot kufr ('ongeloof') vervallen. 
 
Umm Sumayya verwoordt deze religieuze aanbeveling als volgt: "Als je eraan 
gewend raakt om overal om je heen ongeloof en veelgoderij te zien zonder er iets 



aan te doen, loopt je hart het risico af te sterven, zodanig dat je de islam en zijn 
volgelingen niet langer kunt herkennen." 
 
[… … …]  
 
Westerse journalisten gooien de religieuze ideologie van IS vaak op een hoop met de 
islamvariant die in Saudi-Arabië de staatsgodsdienst vormt.  
[…] 
Deze clichéverklaring heeft er deels toe geleid dat westerse overheden zijn gaan 
vertrouwen op 'tegenpropaganda' om de radicale islam tegen te gaan. 
 
Dabiq maakt duidelijk hoe eenzijdig en daardoor misleidend deze voorstelling van 
zaken is. En niet alleen omdat de pre-'wahhabitische', mystieke traditie van de islam 
zo'n belangrijke rol in het blad speelt. Artikel op artikel hamert de redactie van 
Dabiq op de noodzaak tot afwijzing van de moderne natiestaat. Die zou 
verantwoordelijk zijn voor veruit de meeste kwaden die vandaag de dag de 
gemeenschap van Ware Gelovigen treffen. 
 
Als we op Dabiq afgaan, dan vormt dit dogma het centrale geloofsartikel van de 
beweging […] 'Tot de grootste daden van de ware monotheïst hoort de afwijzing van 
het nationalisme. Want zijn islam is niet correct zolang hij nog in het nationalisme 
gelooft, omdat het nationalisme iedereen als gelijke beschouwt, los van hun geloof, en de 
religie aan grenzen onderwerpt zodat haar verbreiding wordt tegengegaan." 
 
Het nationalisme is een religie die ooit door het Westen is bedacht, zo doceert de 
redactie, om de wereldwijde moslimgemeenschap intern verdeeld te houden in 
nationale staten.  
 
[… … …] 
 
IS heeft hiermee een ijzersterke religieuze ideologie in handen. Wie afreist naar het 
kalifaat, voldoet niet alleen aan een religieuze plicht. Hij wijst ook een compleet 
systeem af, het nationalisme, dat overal ter wereld onrecht in stand houdt, de 
moslimgemeenschap zwak en verdeeld houdt, en de mensheid in collectief ongeloof 
heeft gestort. 
 
[Zie: Syrie, Egypte ….] 
 
Afreizen naar het kalifaat wordt door IS niet alleen gepresenteerd als een 'wettische' 
daad, in de zin van het 'slaafs' opvolgen van een letterlijk gebod uit de Geschriften. 
Het is boven alles een intens spirituele beslissing, waarmee de gelovige een 
principiële keuze maakt in de kosmische eindstrijd tussen Goed en Kwaad. Hij of zij 
treedt toe tot de Broederschap van het Goede. Alsof de filmtrilogie 'In de Ban van de 
Ring' plotseling tot leven is gekomen, in meer dan 3D. Met échte veldslagen, de 
echte geur van bloed en échte bosjes afgehakte hoofden. 
 



[… … … …] 
 
Umm Sumayya ratelt aan een stuk door over zelfopoffering, over het verlies van 
echtgenoten en zonen in de strijd en over miskramen ten gevolge van de 
ontberingen. En dat dit lijden het allemaal waard is, omdat het de ware gelovige 
zoveel spirituele voldoening oplevert. 
 
[… … …] 
 
Leg hier de westerse contrapropaganda naast, en je ziet in één oogopslag waarom 
onze antiradicalisering zo dodelijk ineffectief is. Onze propaganda lijkt als twee 
druppels water op die van de vijand; ze zijn vrijwel inwisselbaar. En dus gaat er 
ergens iets niet helemaal goed. Hier heerst een fundamenteel onbegrip onder politici 
over de beleden waarden en geestesgesteldheid van de ideologische tegenstander. 
 
In de ogen van de moderne, seculiere burger zijn spiritualiteit en terrorisme elkaar 
categorisch uitsluitende begrippen. Het religieuze streven naar 'het hogere' kan naar 
ons idee slechts geweldloze vormen aannemen. Daarom zijn voor ons Jezus, Gandhi 
en moeder Teresa iconen van spiritualiteit.  
 
[…] 
 
Want onze moderne, burgerlijke markt vraagt om principieel geweldloze, liefst 
halfzachte heiligen […] Dat is het resultaat van een historisch proces van minstens 
twee eeuwen, waarin de burger van de moderne natiestaat werd ingeprent dat God 
misschien wel belangrijk en machtig was, maar lang niet zo belangrijk en machtig 
kon zijn als de allesoverheersende (natie)staat. 
 
[… … …] 
 
Zoals bekend roept ieder succesvol proces een tegenproces op. Zo ontstond een 'anti-
burgerlijke spirituele protestmarkt', die ooit werd bediend door voornamelijk linkse 
terreurgroepen als de RAF en de Weathermen. Sinds de jaren tachtig verloren deze 
bewegingen hun aantrekkingskracht en is hun plaats geleidelijk aan ingenomen 
door islamitische equivalenten: de jihadistische strijdgroepen, met de islamitische 
(zelf)moordenaars als de nieuwe iconen van anti-burgerlijke, spirituele 
transcendentie. Want de jihadi-martelaar ontstijgt niet alleen de aardse materie. Hij 
steekt postuum ook een dikke middelvinger op naar de geminachte burgermoraal. 
 
[… … … …] 
 
Het heeft er veel van weg dat Europese anti-radicaliseringsambtenaren  de 
spirituele, antiburgerlijke aantrekkingskracht van IS maar niet kunnen of willen 
begrijpen. Daarvoor is namelijk ook een kritische blik op onze eigen, burgerlijke 
samenleving nodig, en kennis van de wijze waarop de islam de afgelopen twee 
eeuwen met succes door nationale staten is gedomesticeerd. 



 
Misschien moeten Europese beleidsmakers als antiterreurcoördinator De Kerchove 
daar eerst maar eens aan gaan werken, voor ze weer een nieuwe peperdure 
campagne opzetten die in de praktijk een grote reclamecampagne voor de opponent 
blijkt te zijn. Ze kunnen er de tijd voor nemen: de aantrekkingskracht van IS en zijn 
in de coulissen van ongeduld trappelende opvolgers, zal nog wel even voortduren. 
 
'Wees sterk, lieve zuster' 
 
"In het oor van elke zuster die hierheen geëmigreerd is en die lijdt onder het verlies 
van haar man op het slagveld in deze Staat, fluister ik: Wees sterk, lieve zuster, en 
wacht geduldig je beloning af. Wees voorzichtig en hoed je voor gedachten die je 
trekken, terug naar de landen van de afgodendienaars. 
 
Weet dat er zusters zijn met groot leed. Van sommigen is de man gedood, zijn 
ledematen geamputeerd, ze zijn verlamd geraakt of in de gevangenis gegooid. Toch 
blijven hun echtgenotes fier overeind, als de sterkste bergen. Hun beproevingen 
hebben hen alleen maar vastbeslotener en geduldiger gemaakt. En weet dat de 
beloning overeenstemt met de omvang van het lijden van de gelovige." 
 
Leeuwenwelpen 
 
"De Islamitische Staat heeft het op zich genomen om deze generatie voor te bereiden 
op de confrontatie met de kruisvaarders en hun bondgenoten, ter verdediging van 
de islam. IS heeft instituten opgericht voor deze ashbal (leeuwenwelpen) om hun 
militaire vaardigheden te trainen. Onlangs heeft IS deze jonge leeuwen twee agenten 
die spioneerden voor de Russische geheime dienst en de Israëlische Mossad 
overhandigd, om ze te executeren en te tonen als een voorbeeld aan iedereen die 
erover denkt de mujahedien te infiltreren. Zoals te verwachten was, schreeuwden de 
kuffar (ongelovigen) moord en brand over het gebruik van 'kindsoldaten' door de 
Islamitische Staat." 
 
Geen anti-propaganda 
 
'IS pleegt ook terreur in moslimlanden'. 'IS maakt van kinderen moordenaars'. 'Je 
man sneuvelt, jij blijft alleen achter'. Dat is geen antipropaganda, maar de 
propaganda van IS - zie de beelden en citaten uit Dabiq op deze en volgende 
pagina's. 
 
"De soldaten van het kalifaat hebben een krachtige boodschap afgeleverd in het 
kamp der ongelovigen en afvalligen. Ze joegen hun angst aan in diverse landen, 
zonder dat visa, grenzen en paspoorten een beletsel vormden. Aanvallen werden 
uitgevoerd in Jemen en Tunesië, door mannen wier loyaliteit niet ligt bij een vals 
burgerschap, maar bij Allah, Zijn Boodschapper en de gelovigen." 


