
Citaten uit 
Uit naam van IS, niet dóór IS 
 
Aanslag Orlando Islamitische Staat moedigt sympathisanten aan op eigen houtje 
aanslagen te plegen en eist ze daarna op. 
 
Toon Beemsterboer, NRC 13 juni 2016 
 
De terreurbeweging Islamitische Staat (IS) heeft zondag de verantwoordelijkheid 
opgeëist voor het bloedbad in de homoclub Pulse in Orlando, waarbij zeker vijftig 
doden vielen. Maar Amerikaanse opsporingsdiensten hebben geen concreet bewijs 
dat de Amerikaanse dader, Omar Mateen, zoon van Afghaanse immigranten, 
banden had met IS. 
 
De vraag is of Mateen wel werd aangestuurd vanuit het zogenoemde ‘kalifaat’ van 
IS in Syrië en Irak, zoals de daders van de recente aanslagen in Parijs en Brussel. 
Vooralsnog lijkt de aanslag het werk van een lone wolf, iemand die weliswaar 
geïnspireerd is door IS maar in zijn eentje en op eigen initiatief handelt. 
 
IS eiste de verantwoordelijkheid op via zijn officiële persbureau Amaq, twaalf uur 
na de aanslag. „Bron tegen Amaq: de aanslag die was gericht tegen een nachtclub 
voor homoseksuelen in Orlando, Florida, en waarbij meer dan honderd doden en 
gewonden zijn gevallen, is uitgevoerd door een strijder van Islamitische Staat.” 
 
De verwijzing naar een „bron” is opmerkelijk. Dat heeft IS bij eerdere claims nooit 
gedaan. Het lijkt erop dat IS eerst nog bevestiging moest krijgen dat de dader trouw 
had gezworen aan Amirul al-Mumineem, de Emir van de Gelovigen, zoals IS-leider 
Abu Bakr al-Baghdadi wordt genoemd. Zondag bleek dat Mateen dit inderdaad had 
gedaan, in een telefoongesprek met het alarmnummer 911. 
 
De aanslag past volledig in de strategie van IS. Via propaganda spoort de groep al 
jaren sympathisanten aan op eigen houtje aanslagen te plegen. […]  
„Sla zijn hoofd in met een steen, slacht hem af met een mes, of rijd over hem heen 
met je auto.” […] 
 
Het voordeel van lone wolves is dat er geen directe link is met de organisatie. Dit 
voorkomt ontdekking in een tijd van grootschalige surveillance. Het is voor 
opsporingsdiensten namelijk enorm moeilijk om dit type aanslagplegers tijdig te 
identificeren, aangezien ze geen banden hebben met extremistische groepen die in 
de gaten worden gehouden. […] 


