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Inleiding
Overal wordt ons duidelijk gemaakt dat de hete adem van de militante Islam 

ons op de hielen zit : 11 september, Djerba, de Limburg, Bali, … . Beantwoordt 

dit  geweld  aan  het  mainstream  gedachtegoed  in  de  islamitische 

geloofsgemeenschap of is het eerder afkomstig van een paar gemarginaliseerde 

zeloten? Het feit dat “Botsende beschavingen” na 11 september als visionair 

werk menig westers consument wist te verleiden, doet ons hier de vraag stellen 

of  het  intellectueel  verantwoord  is  om  dé  Islam  als  een  monolithische 

beschaving te behandelen en als dusdanig incongruent te beschouwen met de 

westerse waarden en normen van democratie en civiele samenleving.1 2 Deze 

vraag  zonder  verdere  reflectie  positief  beantwoorden  betekent  een 

overwinning  voor  Al-Qaeda  en  legitimeert  het  militaire  optreden tegen  elk 

regime waarrond ook maar de minste zweem van islamisme hangt. 

Meerdere auteurs bogen zich reeds over de vraag of een civiele samenleving 

gebaseerd op het islamisme de democratie kan omarmen, kortweg of er zoiets bestaat als 

een islamo-democratie. Ook in deze thesis staat die vraagstelling centraal. We worden 

immers  geconfronteerd  met  allerhande  voor  ons  tegenstrijdige  en  onbegrijpelijke 

signalen  uit  de  islamitische  wereld.  Enerzijds  verplaatsen  aanslagen  zich  naar  het 

grondgebied van westerse staten en nemen ze in hevigheid toe. Er groeit een gevoel dat 

in  elke  moslim een potentiële  terrorist  schuilt.  Anderzijds  participeren verschillende 

islamistische partijen aan democratische verkiezingen en blijken zij constructieve spelers 

te zijn in het politieke systeem. Zij beschikken dikwijls over een uitgebreid netwerk van 

sociale diensten, waardoor zij dicht bij de bevolking staan. Al vlug wordt duidelijk dat 

er meer aan de hand is en dat een genuanceerde benadering noodzakelijk is. 
1 Zoals het ieder werk over islamisme betaamt, kon ook ik niet weerstaan aan de verleiding om hem in de 
allereerste noot te vermelden : HUNTINGTON, Samuel, Botsende Beschavingen. Cultuur en conflict in de 
21ste eeuw. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1997.
2 Civil society is een begrip dat moeilijk te vertalen valt in het Nederlands. De term zelf is immers ook 
gangbaar taalgebruik in het Nederlands. In titels zal ik het begrip dus behouden, maar in de tekst zelf heb ik 
gekozen voor de letterlijke vertaling, zijnde civiele samenleving, hoewel de term “middenveld” 
gebruikelijker is in het Nederlands. In de theoretische uitwerking zal blijken, dat ik nogal moeilijkheden 
heb met deze term, aangezien die een duidelijk afgebakende sfeer veronderstelt tussen de staat en het 
individu (zie Deel I, Hoofdstuk 1).
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In  het  eerste  deel  is  het  dan  ook  de  bedoeling  om  op  een  uitgebreide  manier  een 

theoretisch kader uit te bouwen rond de begrippen democratie, civiele samenleving en 

islamisme.  Deze  begrippen  behoren  immers  tot  ons  dagelijks  taalgebruik,  tot  “le  

language commun”, maar we lopen daarbij snel het gevaar dat onze evidenties de analyse 

van problemen in een andere culturele setting vertroebelen. 3 In het eerste hoofdstuk 

worden deze drie concepten onder de loep genomen en trachten we ons een beeld te 

vormen van hun onderlinge relaties. De civiele samenleving is het centrale begrip, aan 

de hand waarvan we tot drie vraagstellingen komen. Ten eerste vragen we ons af hoe 

we  de  relatie  tussen  de  politieke  autoriteit  en  de  civiele  samenleving  kunnen 

omschrijven. Zijn dit twee duidelijk van elkaar te onderscheiden sferen of is er sprake 

van overlapping?  Ten tweede zoeken we uit  wat  de  civiele  samenleving nu precies 

“civiel”  maakt.  De  voornaamste  determinant  daarbij  zijn  de  leden  van  de  civiele 

samenleving, namelijk sociale bewegingen. Er wordt dan ook een groot deel gewijd aan 

de studie van sociale bewegingen, aangezien dit het methodologische kader zal vormen 

van het  tweede deel.  Ten slotte  richten we onze blik  op de betekenisconstructie  die 

plaatsvindt binnen sociale bewegingen aan de hand van het concept ideologie. Dit is van 

belang omdat het islamisme als een ideologie geanalyseerd wordt, die eveneens actie en 

structuur  bepaalt.  De  relatie  tussen  ideologie  en  democratie  is  een  bijzonder 

aandachtspunt. 

In het eerste hoofdstuk wordt aldus een hoge abstractiegraad nagestreefd, waarna in het 

volgende hoofdstuk een overzicht gegeven wordt van de evolutie van het islamisme in 

de  kernlanden  van  de  Islam,  namelijk  de  Arabische  wereld.  Gewapend  met  die 

historische achtergrond wordt een classificatieschema geconstrueerd, dat de hierboven 

besproken tegenstellingen kan toelichten. Dit schema stelt ons evenzeer in staat om de 

verhouding  van  verschillende  types  islamistische  bewegingen  met  de  civiele 

samenleving en democratie te beschrijven.

3 BOURDIEU, Pierre, CHAMBOREDON, Jean-Claude, PASSERON, Jean-Claude, Le métier de 
sociologue. Parijs, Mouton, 1984, pp.27-41. 
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In het tweede deel  wordt zo’n islamistische beweging beschreven. De keuze viel  op 

Hizballah omwille van twee redenen. Ten eerste spreekt de beweging nog steeds tot de 

verbeelding.  Wanneer  haar  naam  genoemd  wordt,  verschijnen  ons  beelden  van 

martelaars en strijders met kalasjnikovs voor de ogen, terwijl de beweging in Libanon 

als één van de meest gerespecteerde en best georganiseerde beschouwd wordt. Alleen al 

om die  reden is  het  in  perspectief  plaatsen van  Hizballah  zinvol.  Ten  tweede is  de 

politieke context waarin Hizballah functioneert uitermate interessant wanneer we over 

democratie en civiele samenleving praten. Libanon is één van de weinige staten in het 

Midden-Oosten waar een democratie op poten gezet is, die effectief werkt, hoewel we 

natuurlijk niet blind mogen zijn voor de tekortkomingen ervan. Libanon is evenzeer een 

etnische en religieuze puzzel. Vele volkeren en geloofsgemeenschappen leven er op een 

kleine  oppervlakte  naast  en  bij  elkaar.  In  het  verleden  heeft  dit  inderdaad  voor 

vuurwerk gezorgd, maar nu wordt werk gemaakt van een nationale reconstructie op 

gelijkwaardige basis. 

Ik heb ervoor gekozen om Hizballah als sociale beweging vanuit een specifieke hoek te 

benaderen, daarbij gebruikmakend van de resource mobilization theorie (RMT), die in 

het eerste deel toegelicht wordt. Vandaar dat Hizballah in eerste instantie belicht wordt 

vanuit zijn omgeving, vertrekkende van de factoren die een grote invloed hadden op de 

beweging. In het tweede hoofdstuk worden de ideologische pijlers van Hizballah uit de 

doeken gedaan. Hierbij ligt de nadruk vooral op het vermeende islamistische karakter 

van de beweging. Ten slotte gaan we in het laatste hoofdstuk dieper in op de eigenlijke 

structuur van Hizballah.  Hoe ziet  de organisatie eruit? Vanuit welke bronnen wordt 

Hizballah gefinancierd?

De conclusie wordt aangewend om expliciet te antwoorden op de drie vraagstellingen 

uit het theoretische gedeelte, gebruikmakend van de casus Hizballah. Is Hizballah een 

islamistische beweging? Is het een sociale beweging en behoort het aldus tot de civiele 

samenleving? Welke verhouding heeft Hizballah met de staat? Eveneens verruimen we 

onze blik en kijken we welke bewegingen op een gelijkaardige koers varen en welke 
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verschillen van het model. Zoals elk wetenschappelijk werk, pretendeert ook deze thesis 

geenszins volledig te zijn. Vandaar dat in de conclusie ruimte gemaakt wordt voor de 

bespreking van andere factoren die ook van belang zijn bij het democratiseringsproces 

in  het  Midden-Oosten.  Zeker  aan  de  internationale  politieke  context  dient  aandacht 

geschonken te worden.

De  relevantie  van  deze  thesis  moet  gezien  worden  in  het  licht  van  de  groeiende 

discrepantie tussen de denkkaders waarop het beleid gebaseerd is en de realiteit waarop 

het  beleid  wenst  in  te  spelen.  Ten  opzichte  van  de  Arabische  wereld  worden 

bevolkingsgroepen,  bewegingen  en  soms  zelfs  een  volledige  regio  dikwijls  als  een 

monoliet  behandeld.  Dit  kan  nuttig  zijn  om  bepaalde  doelstellingen  bij  de  eigen 

bevolking te legitimeren, zoals de vermeende band tussen Saddam Hoessein en Osama 

bin Laden.  Een dergelijke houding kan ook aanleiding geven tot  gemiste  kansen en 

inschattingsfouten.  Zo  werd  het  laatste  jaar  dikwijls  gewag  gemaakt  van  een  band 

tussen  Hizballah  en  al-Qaeda,  zonder  dat  daar  bewijzen  van  zijn,  laat  staan  goede 

redenen.4 De dagen van het islamisme zijn geenszins geteld. Om die reden is er volgens 

mij nood aan een genuanceerde benadering van het fenomeen. Met deze thesis hoop ik 

een stap in die richting te zetten.

Het spreekt voor zich dat ik deze thesis niet alleen geschreven heb. Vele mensen hebben 

er hun rechtstreekse of onrechtstreekse steun aan gegeven. In de eerste plaats zou ik 

mijn promotor Sami Zemni willen bedanken voor de tijd die hij  vrijmaakte om ruwe 

versies van deze thesis door te nemen en te becommentariëren. Het belangrijkste dat hij 

mij  bijbracht  is  dat  ook (en  misschien vooral)  in  een wetenschappelijk  werk keuzes 

gemaakt moeten worden. Kiezen is steeds verliezen, maar je wint wel aan duidelijkheid. 

In deze thesis heb ik dan ook geprobeerd om op een beargumenteerde wijze keuzes te 

maken tussen verschillende theorieën en de structuur van deze keuzes zo consequent 

mogelijk aan te houden. Mijn vriendin Geertrui Daem ben ik enorm dankbaar voor de 

4 (anon.), Aanwijzingen samenwerking tussen Al-Qaeda en Hezbollah. In: De Standaard, 1 jul. 2002; 
(anon.), Weer aanwijzingen alliantie al-Qaeda-Hezbollah. In: De Standaard, 30 jun. 2002.; (anon.), 
Hezbollah vangt leden al-Qaeda op. In: De Standaard, 4 feb. 2002.
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vele spellings-  en typfouten die zij  uit  de ruwe versies  gehaald heeft.  Ook Leontine 

Biemans, een Nederlandse vriendin, pluisde elk klein detail uit op foutjes. Mijn kennis 

Prof.  van  Boetzelaer  van  de  universiteit  van  Manila  wil  ik  bedanken  voor  de 

commentaar en artikelen die hij mij doorzond, hoewel ik het niet steeds eens was met 

zijn mening. Van mijn begeleider Vincent Romani van het werkcollege “monde arabe” 

aan  het  I.E.P.  in  Aix-en-Provence  zal  ik  de  nadruk die  hij  legde op het  gevaar  van 

evidenties niet gauw vergeten. Zeker bij de analyse van een fenomeen zoals Hizballah 

blijken culturele evidenties maar al te vaak op te duiken. Bij het schrijven van deze thesis 

heb ik getracht daar steeds waakzaam voor te zijn.

Ten slotte wil ik een paar mensen in Libanon bedanken. Ik heb deze thesis ook en vooral 

uit liefde voor dat land geschreven. Toen ik er in 2000 voor het eerst naartoe ging, zag ik 

werkelijk tot wat Libanon in staat is. Toeristen begonnen weer toe te stromen en overal 

werd er aan heropbouw verdergewerkt. Schrijnende armoede bleef aanwezig, maar er 

was hoop. Nooit ben ik in zo’n overvloedige cultuur terecht gekomen. Mijn tweede reis 

in 2002 was het  tegenbeeld.  Sites  zoals  Baalbek waren verlaten en mensen klaagden 

steen en been. Keuzes die elders gemaakt worden, hebben dus gevolgen voor een hele 

regio.  Met  deze  thesis  hoop  ik  vooral  dat  bepaalde  fenomenen  binnen  de  context 

geplaatst kunnen worden, zodat ongefundeerde keuzes niet meer gemaakt worden. Al 

vrees ik in de huidige context het ergste. 

In de eerste plaats wil ik Hasan Abd Essamad uit Beiroet bedanken. Hij voorzag mij van 

onderdak, leerde mij alle kanten van de stad kennen, trad op als tolk, … Deze student 

geneeskunde heeft mij ook met alle zorgen omringd toen de Libanese keuken zijn tol 

begon te eisen. De Belgische senator Vincent Van Quickeborne hielp mij aan de nodige 

telefoonnummers en referenties om in contact te komen met Hizballah. Zijn vriend en 

voorzitter van het Libanese Sabra & Chatila comité Jaber Suleiman deed de rest. Ook de 

bibliothecaris  van  de  universiteitsbibliotheek  van  de  American  University  of  Beirut 

(AUB) wil ik bedanken. Zijn passie voor België, waar hij  10 jaar gewoond had, deed 

bepaalde deuren snel opengaan voor mij. 
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Hoofdstuk 1: Civil society, democratie en ideologie, een 
theoretisch kader

De val van de autocratische regimes in Oost- en Centraal-Europa op het einde van de 

jaren ’80 hernieuwde de aandacht voor de civiele samenleving als theoretisch construct 

ter  verklaring  van  deze  plotse  ondergang.  Internationale  ontwikkelingsorganisaties 

kennen nog steeds een positieve kracht toe aan de civiele samenleving als middel om de 

democratisering  wereldwijd  te  bespoedigen.  In  beleidskringen  wordt  civiele 

samenleving in één adem genoemd met capacity-building, good governance en andere 

modetermen.1 De hoge actualiteitswaarde van het begrip “civiele samenleving” betekent 

niet dat we het concept zondermeer kunnen wegwuiven als een tijdelijk verschijnsel. 

Wel dienen we het concept nauwkeurig af te bakenen en het vermeende causale verband 

met de bevordering van de democratie kritisch te analyseren. In het kader van het thema 

van deze thesis zal dit overzicht verder aangevuld worden met een blik op de relatie 

tussen islamisme, civiele samenleving en democratie.

1.1. Civil society

In eerste instantie is het de bedoeling om een overzicht te geven van de theorievorming 

betreffende het concept civiele samenleving. Over de kenmerken van dit concept bestaat 

grote  onenigheid  in  de  vakliteratuur.  We  zullen  hierna  trachten  die  onenigheid 

gestileerd  weer  te  geven,  waarna  een  keuze  gemaakt  wordt  uit  de  veelheid  aan 

interpretaties.  Als belangrijkste aandachtspunt wordt hierbij  de relatie van de civiele 

1 Het is de Wereldbank die als eerste “good governance” en de faciliterende rol van de civiele samenleving 
in dat proces op de politieke agenda plaatste, begrippen die sindsdien de basis vormen van de zogenaamde 
“Washington consensus”. Ontwikkelingsstrategieën die gebaseerd waren op het verlenen van directe 
financiële steun aan regeringen werden als weinig doeltreffend bevonden door de inefficiënte en 
overontwikkelde administratie in het Zuiden en het veelvuldig voorkomen van corruptie. De Wereldbank 
legde zich daarom toe op het definiëren van socio-politieke doelstellingen, naast de vroegere louter 
economische (Voor het rapport van de Wereldbank dat aan de basis lag van dit beleid, zie: World Bank, 
Governance and development. Washington DC, World Bank, 1992). TABAR, Linda, Changing state – 
society relations in the era of  “good governance”: the relationship between the Palestinian non-
governmental organizations and the Palestinian National Authority. Onuitgegeven bijdrage voor de 
conferentie ‘NGO and governance in Arab countries’, Cairo, 29-31 maart 2000, pp.3-5.  
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samenleving met enerzijds  de liberale agenda en met anderzijds  de staat  besproken. 

Daarna komen we tot een empirisch model over de civiele samenleving. 

1.1.1. Civil society en de liberale agenda

Een eerste discussiepunt is het normatieve karakter van het concept civiele samenleving. 

Volgens Norton is een bloeiende civiele samenleving gebaseerd op de vrije markt en op 

de strijd van de bourgeoisie om een sfeer onafhankelijk van de staat te creëren.2 Hierbij 

slaat liberalisering op een geheel van hervormingsmaatregelen die het installeren van 

burgerlijke vrijheden tot  doel  hebben.  In  de civiele  samenleving vinden we dus een 

amalgaam  van  organisaties  en  verenigingen  terug  die  deze  vrijheden  trachten  te 

realiseren, en er nadien ook gebruik van maken om andere doelstellingen te bereiken, 

met respect voor de levensvisie van de ander. Liberalisering en democratisering zijn in 

deze  redenering  nauw  met  elkaar  verwant,  maar  toch  dient  men  ze  van  elkaar  te 

onderscheiden. Liberalisering slaat op een geheel van processen om een van de politieke 

overheid te onderscheiden sfeer tot stand te brengen, door het instellen van burgerlijke 

vrijheden,  zoals  de  vrijheid  van  meningsuiting,  vergadering  en  vereniging. 

Democratisering daarentegen verwijst naar de uitbreiding van de politieke participatie, 

meestal  gezien  als  de  uitbreiding  van  het  stemrecht.  Beide  processen  kunnen 

samenvallen,  maar meestal  is  het  tegendeel  de  regel.  Zo bevochten de  economische 

machthebbers tijdens de Franse Revolutie de uitbreiding en verdieping van economische 

vrijheden, zonder daarbij de verbreding van de politieke participatie naar de onderste 

lagen van de bevolking voor ogen te hebben. Het blok aan de macht in de Arabische 

wereld mag dan wel gunstig staan tegenover een verdere liberalisering, zoals recentelijk 

in  Syrië,  democratisering  blijft  voorlopig  nog  toekomstmuziek.  Het  is  in  die 

geliberaliseerde sfeer dat volgens Norton de civiele samenleving het levenslicht ziet. 

Het normatieve karakter van Nortons theorie komt volledig tot uiting in zijn stelling dat 

de  civiele  samenleving  gebaseerd  is  op  de  aanvaarding  van  twee  normen: 

2 NORTON, Richard, Introduction. In : NORTON, Richard, (red.), Civil society in the Middle East. 
Volume one. Leiden, Brill, 1996, pp.5-9.
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verdraagzaamheid  (civility) en burgerschap  (citizenship).3 Hiermee belanden we op het 

terrein  van  de  politieke  cultuur.  Indien  de  actoren  in  hun  handelingen  de  notie 

verdraagzaamheid ten opzichte van de andere partijen incalculeren, staat dit garant voor 

een goede werking van de civiele samenleving. De tweede notie, burgerschap, wordt 

door Norton passend als volgt samengevat:

“To be part of the whole is a precondition for the whole to be the sum of its parts”. 4

Ook op dit vlak ziet Norton een regulerende rol weggelegd voor de staat. Zij dient de 

rechten van het individu te garanderen en hierbij gaat hij zelfs zo ver als te stellen dat er 

zonder staat geen sprake kan zijn van een civiele samenleving (cf. infra).

De  Zweedse  wetenschapper  Björn  Beckman  wijst  erop  dat  redeneringen  van 

developmentalisten zoals  Norton het  gevaar lopen in een circulair  schema terecht  te 

komen.5 Hoewel Nortons theorie intern logisch mag lijken, dienen enkele wolfsklemmen 

geëxpliciteerd te worden. Ten eerste wordt er een zekere toegewijdheid tot liberalisering 

in de definitie van civiele samenleving ingebouwd. Een tweede punt, de noodzaak aan 

een  regulerende  staat,  wordt  later  uitgewerkt.  Organisaties  en  verenigingen  dienen 

geweld af te zweren en een zekere mate van pluralisme te respecteren om tot de civiele 

samenleving gerekend te worden. De normatieve dimensie van een theorie zoals die van 

Norton komt dus tot uiting in het bepalen van normen aan dewelke een samenleving 

moet voldoen om als civiel bestempeld te worden. Beckman wijst er daarentegen op dat 

het op deze manier redelijk eenvoudig is  om aan te tonen dat  een dergelijke civiele 

samenleving de installatie  van een liberale  democratie  faciliteert.  De redenering van 

Norton is immers circulair : alleen bewegingen die democratische principes respecteren, 

behoren tot de civiele samenleving. Die civiele samenleving kan dus bijna niet anders 

dan  de  democratie  bevorderen.  Het  wordt  echter  snel  duidelijk  dat  ook  niet-

democratische  regimes  een  sociale  basis  hebben,  hetgeen  onze  theorie  opent  voor 
3 NORTON, August Richard, Associational life. Civil society in authoritarian political systems. In: 
TESSLER, Mark, (red.), Area studies and social science. Strategies for understanding Middle East politics. 
Bloomington, Indiana University Press, 1999, p.51.
4 NORTON, Richard, Introduction. In : NORTON, Richard, (red.), Civil society in the Middle East. 
Volume one. Leiden, Brill, 1996, p.10.
5 BECKMAN, Björn, Explaining democratization : notes on the concept of civil society. In: ÖZDALGA, 
Elisabeth, PERSSON, Sune, (reds.), Civil society and democracy in the muslim world. Istanbul, Swedish 
Research Institute, 1997, pp.1-2. 
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bijvoorbeeld  communistische,  fascistische,  maar  ook  islamistische  civiele 

samenlevingen.  

Een liberale staat die een liberale civiele samenleving ondersteunt en vice versa mag dan 

wel mooi staan op symposia over democratische ontwikkeling, als empirisch construct is 

het waardeloos. Dit wil echter niet zeggen dat we het concept naar de prullenbak van 

het wetenschappelijk onderzoek dienen te verwijzen, maar dat we eerder naar andere 

kenmerken op zoek moeten gaan. Delen van de civiele samenleving kunnen dan wel 

positief  staan  ten  opzichte  van  het  democratische  project,  andere  delen  kunnen  de 

realisatie ervan tegelijkertijd tegenwerken. 

1.1.2. Civil society en de staat

Zoals reeds aangehaald is de autonomie van de civiele samenleving ten opzichte van de 

staat volgens bepaalde wetenschappers een belangrijk element in de definiëring van het 

concept. Dit veronderstelt ten eerste dat er sprake is van een staat en ten tweede dat die 

geen  invloed  uitoefent  op  bepaalde  groeperingen  in  de  civiele  samenleving.  Zo 

beschouwt Moussalli de civiele samenleving als: 

“the part of society that is a distinct sphere from the state, and is composed of a network  

of political, economic, social,  educational,  professional,  and religious institutions, that  

lobby for their own interests, rather than the interests of the state”.6

Het is in de civiele samenleving dat individuen zich verenigen om bepaalde doelen te 

realiseren  door  invloed  uit  te  oefenen  op  de  politieke  machthebbers  die  de  staat 

vertegenwoordigen. Die politieke machthebbers oefenen echter geen invloed uit op de 

organisaties in de civiele samenleving, hetgeen het deze mogelijk maakt om autonoom 

te functioneren. Het is in die civiele samenleving dat een veelheid aan doelstellingen met 

elkaar  in  conflict  komen  en,  bij  voorbaat  op  een  geweldloze  manier,  een  oplossing 

bereikt wordt die vervolgens door de aanwending van de staatsmacht geïmplementeerd 

wordt. 

6 MOUSSALLI, Ahmad S., Modern Islamic fundamentalist discourses on civil society, pluralism and 
democracy. In: NORTON, Richard, (red.), Civil society in the Middle East. Volume one. Leiden, Brill, 
1996, p.81.
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Mocht de Toqueville vandaag nog leven, dan zou hij zich waarschijnlijk afvragen of het 

bijvoorbeeld  in  Afghanistan  niet  nuttiger  zou  zijn  om  eerst  een  bloeiend 

gemeenschapsleven uit te bouwen, zodat  “the art of association” later overgeheveld kan 

worden naar het niveau van de staat. We dienen ons twee vragen te stellen als we de 

verhouding tussen staat  en civiele samenleving behandelen.  Ten eerste  stelt  zich het 

probleem van de kip of het ei. Ontstaat de staat, en bij  uitbreiding de democratische 

staat,  uit  de  civiele  samenleving,  zoals  de  Toqueville  verdedigt,  of  is  een  staat 

noodzakelijk om van een civiele samenleving te kunnen spreken, zoals Norton beweert.7 

Ten tweede dienen we ons de vraag te stellen naar de verhouding tussen de staat en de 

civiele samenleving. Is de staat een neutrale actor of wendt ze haar macht actief aan om 

invloed uit te oefenen op de civiele samenleving? 

Om een betere kijk te krijgen op deze vraagstellingen dient de voorheen gehanteerde 

statische aanpak vervangen te worden door een dynamische kijk op de ontwikkeling 

van de staat en de civiele samenleving. Beckman betoogt dat er geen waterdichte lijn te 

trekken valt tussen staat en civiele samenleving.8 Sommige groeperingen in de civiele 

samenleving situeren zich uitdrukkelijk op die scheidingslijn door bijvoorbeeld voor de 

uitbreiding van burgerlijke vrijheden te  strijden en zij  zullen dan ook alle  middelen 

aanwenden  om  de  invloed  van  de  staat  tot  een  minimum  te  beperken.  Andere 

organisaties  zullen  de  invloed  van  de  staat  juist  aanmoedigen,  teneinde  hun 

doelstellingen  in  de  samenleving  te  kunnen  realiseren.  Het  feit  dat  ze  hierbij  aan 

autonomie moeten inboeten is een deel van het compromis. Stellen dat elke vereniging 

uit  de  civiele  samenleving  streeft  naar  autonomie  ten  opzichte  van  de  staat,  is  een 

lippendienst  verlenen  aan  de  anti-etatistische  agenda  van  het  liberalisme.  In 

werkelijkheid  is  de  staat  één  van  de  arena’s  waarin  conflicten  uit  de  samenleving 

uitgevochten worden. Wanneer we conflicten behandelen, spreken we ook over macht 

en ongelijke machtsrelaties:

7 NORTON, Richard, Introduction. In : NORTON, Richard, (red.), Civil society in the Middle East. 
Volume one. Leiden, Brill, 1996, p.11.
8 BECKMAN, Björn, Explaining democratization : notes on the concept of civil society. In: ÖZDALGA, 
Elisabeth, PERSSON, Sune, (reds.), Civil society and democracy in the muslim world. Istanbul, Swedish 
Research Institute, 1997, pp.3-5.
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“The uneven power relations in society are reflected at the level of the state, influencing 

what  groups have  access  and have  their  interests  protected and promoted,  and what  

groups are marginalized,  victimized and repressed.  State institutions are  formed and  

transformed in the context of such struggles over access and protection. The struggles are  

fought out within the institutions of the state as well as in the organizations of civil  

society” 9  

Het theoretisch onderscheid tussen staat en civiele samenleving, gebruikmakend van het 

autonomie-criterium, maakt het eenvoudig om een civiele samenleving af te bakenen, 

maar  gaat  in  de  praktijk  niet  op.  Staat  en  civiele  samenleving  beïnvloeden  elkaar 

wederzijds. Verenigingen in de civiele samenleving zullen steeds actief de staat trachten 

te beïnvloeden en staatsinterventie  nastreven,  teneinde hun doelstellingen te  kunnen 

realiseren. Aldus bakent de staat een sfeer af waarbinnen de civiele samenleving haar 

autonomie kan beleven en haar belangenconflicten onderling of door het aanwenden 

van de staatsmacht kan uitvechten.  De afwezigheid of  zwakte van staatsinstellingen 

impliceert niet dat die sfeer onbestaande is. Zo zien we dat bij het wegvallen van de 

staatsmacht  interne  conflicten  nog steeds  op  een relatief  vreedzame manier  beslecht 

kunnen worden, zoals in Gaza en de Westelijke Jordaanoever, maar het andere uiterste 

kan ook het gevolg zijn, zoals ten tijde van de Libanese burgeroorlog. 

1.1.3. Civil society als empirisch construct

Het mag reeds duidelijk zijn dat  het  uitbouwen van een normatieve theorie  in deze 

thesis  uit  den  boze  is.  Göran  Therborn  vernoemt  in  dit  verband  drie  analytische 

argumenten om niet in een normatief discours te vervallen.10 Ten eerste neemt men in 

het  normatieve  discours  aan  dat  er  gelijkheid  heerst  onder  de  leden  van  de  civiele 

samenleving,  waardoor  sociale  ongelijkheden  en  dus  machtsongelijkheden  uit  de 

analyse  geweerd worden,  als  zouden deze  onbestaande zijn.  Ten tweede houdt  een 

normatieve visie geen rekening met ruimte en tijd, hetgeen al snel aanleiding geeft tot 

9 Ibid., p.3.
10 THERBORN, Göran, Beyond civil society: democratic experiences and their relevance to the “Middle 
East”. In: ÖZDALGA, Elisabeth, PERSSON, Sune, (reds.), Civil society and democracy in the muslim 
world. Istanbul, Swedish Research Institute, 1997, p.47.
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ongeoorloofde extrapolaties. Democratie en civiele samenleving kennen nu eenmaal niet 

dezelfde  ontstaansgeschiedenis  en evolutie  in  de  westerse  en Arabische wereld.  Een 

derde bezwaar is  dat  de scheiding tussen staat en samenleving slechts één breuklijn 

vertegenwoordigt. We mogen onze ogen echter niet sluiten voor inter- en intra-statelijke 

conflicten, evenmin voor de vele breuklijnen doorheen de samenleving zelf. 

In  deze  thesis  worden drie  belangrijke  punten  naar  voren  gebracht  in  verband met 

civiele  samenleving  en  vervolgens  van  naderbij  bestudeerd,  gebruikmakend  van  de 

casus “Hizballah”, die verbonden is met het islamisme in het algemeen. 

Ten eerste is er een dynamische interrelatie tussen een politieke autoriteit en de civiele 

samenleving. Hierbij wordt uitdrukkelijk de term politieke autoriteit gebruikt, omdat er 

civiele samenlevingen bestaan zonder dat er ook maar in de verste verte sprake is van 

een staat in de zuivere Weberiaanse zin van het woord. Zo zien we bijvoorbeeld dat 

Norton enerzijds hamert op de noodzaak aan een staat, maar er enkele pagina’s later wel 

op wijst dat Libanon tijdens de burgeroorlog nog steeds een sterke civiele samenleving 

kende.11 Ook  in  de  Palestijnse  gebieden  spreekt  men  van  een  krachtige  civiele 

samenleving. Er zijn echter ook bewegingen die zich helemaal niet meer identificeren 

met gelijk welk nationaal of statelijk kader, zoals de anders-mondialiseringsbeweging, 

die in een mondiale civiele samenleving gesitueerd zou kunnen worden. Groepen uit de 

civiele samenleving zullen steeds trachten macht te veroveren in de politieke autoriteit 

om hun belangen te verdedigen. Als deze groepen hun belangen beter verdedigd zien in 

een statelijke context, dan kan dit aanleiding geven tot de opbouw van een staat, zonder 

nu reeds een uitspraak te doen over de vorm die deze dan aanneemt. Het omgekeerde 

kan  echter  ook  het  geval  zijn,  met  name  de  afbraak  van  de  staat  vanuit  de  civiele 

samenleving, zoals het geval was tijdens de Libanese burgeroorlog. Zoals Saad Eddin 

Ibrahim aantoont kunnen staat en civiele samenleving niet op een continuüm geplaatst 

worden.  12 Een sterke staat kan samengaan met een sterke civiele samenleving zonder 

dat dit noodzakelijk het geval hoeft te zijn. Zo heeft Frankrijk een sterk uitgebouwd en 
11 NORTON, Richard, Introduction. In : NORTON, Richard, (red.), Civil society in the Middle East. 
Volume one. Leiden, Brill, 1996, p.15.
12 IBRAHIM, Saad Eddin, Civil society and prospects of democratization in the Arab world. In: NORTON, 
Richard, (red.), Civil society in the Middle East. Volume one. Leiden, Brill, 1996, pp.28-29.
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democratisch staatsapparaat, terwijl het land niet uitblinkt op het vlak van een bloeiende 

civiele samenleving. Dit zal verregaande gevolgen hebben voor de bespreking van de 

vermeende  democratiserende  kracht  van  de  civiele  samenleving.  In  eerste  instantie 

vragen we ons dus af of, en in welke mate, organisaties uit de civiele samenleving in het 

algemeen  en  islamistische  groeperingen  in  het  bijzonder  kunnen  bijdragen  tot  de 

opbouw van een goed functionerende en bij  uitbreiding democratische staat. Bij deze 

analyse wordt uitgegaan van de conclusie van Beckman:

“We  need  to  think  in  terms  of  rival  civil  societies  where  groups  compete  among  

themselves  in  maximizing  access  and  control  over  the  state.  The  power  of  the  state  

reflects both the history of such struggles and the constraints provided by the current  

balance of forces. States actively intervene to promote the segments of civil society which  

are supportive of its own political projects, undercutting or repressing those who have a  

different agenda”. 13  

Ten tweede dient  de vraag gesteld te  worden naar  wat een samenleving nu precies 

“civiel” maakt. Aangezien we daarbij geen normatieve categorieën wensen te gebruiken, 

dienen we de civiele samenleving te typeren aan de hand van de organisaties die er deel 

van uitmaken,  en meer bepaald aan de hand van hun functie  en werkwijze.  Hierbij 

wordt  een  onderscheid  gemaakt  tussen  “essentialistische”  en  “instrumentele” 

organisaties,  hetgeen  samenvalt  met  de  dichotomie  traditioneel  versus  modern. 

Voorbeelden  van  essentialistische  groeperingen  zijn  de  familie,  clan,  etniciteit  of 

religieuze  groep.  Dit  zijn  groeperingen waartoe  het  individu  als  het  ware  door  zijn 

geboorte toe behoort en, wat belangrijker is, waarbij  geen sociaal mobiliseringsproces 

komt kijken. Het individu ontleent zijn/haar identiteit aan deze groeperingen, die het 

natuurlijke kader vormen voor het verdedigen van zijn/haar belangen. Aangezien de 

nadruk  ligt  op  het  sociaal  mobiliseringsproces  zullen  instrumentele  groeperingen 

gedefinieerd  worden aan  de  hand van hun doelstellingen.  Zij  ontlenen hun bestaan 

enkel en alleen aan het feit dat zij bepaalde doelstellingen nastreven en daartoe dienen 

13 BECKMAN, Björn, Explaining democratization : notes on the concept of civil society. In: ÖZDALGA, 
Elisabeth, PERSSON, Sune, (reds.), Civil society and democracy in the muslim world. Istanbul, Swedish 
Research Institute, 1997, p.5.
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zij  leden aan te trekken en te mobiliseren. Het zijn die instrumentele organisaties die 

deel uitmaken van de civiele samenleving. Voorbeelden van deze categorie zijn legio: 

syndicaten,  wijkcomités,  politieke  partijen,  caritatieve  verenigingen,  etc.  Het 

onderscheid tussen beiden is ideaaltypisch en de overgang gebeurt geleidelijk. Zo kan 

een groepering zich exclusief tot een bepaalde etnie richten, zonder dat de leden van die 

etnie  zich  überhaupt  verbonden  voelen  met  deze  groepering,  die  zich  daardoor  op 

bepaalde doelstellingen zal  moeten beroepen om een achterban te  verwerven.  Dit  is 

bijvoorbeeld het geval bij Amal die zich tot de sji’itische gemeenschap in Libanon richt. 

Een  typische  essentialistische  categorie  kan  echter  ook  het  kader  vormen  voor  een 

instrumentele actie, waardoor die groepering zich loskoppelt van alle essentialistische 

connotaties. Zo stemt een katholieke Vlaming niet meer noodzakelijk voor de CD&V en 

kan die zelfs  de loge frequenteren,  evenals  een atheïst voor de partij  campagne kan 

voeren omwille van haar programma. In deze thesis zal dan ook van naderbij bekeken 

worden of  het  islamisme een  ideologie  is  die  zich  situeert  in  een  essentialistisch  of 

instrumenteel kader en in welke richting zij evolueert. 

Dit brengt ons bij het derde aandachtspunt, met name het concept “ideologie”. Iedere 

instrumentele  groepering  beroept  zich  op  een  ideologie,  die  zin  geeft  aan  het 

mobiliseringsproces. Een ideologie staat echter niet op zichzelf, of zoals Zemni het stelt:

“De relatie tussen bewegingen en de ideologie is zowel synchronisch als diachronisch  

interdependent. De ideologie beïnvloedt de actie, structuur en mobilisatiepatronen van de  

partijen, en, omgekeerd, de strategie en structuur van die partijen beïnvloeden, vormen  

en veranderen op hun beurt de ideologie in het algemeen”. 14  

Bij  de  analyse  van  de  civiele  samenleving  wordt  de  aandacht  dus  op  drie  zaken 

gevestigd. Ten eerste, wat is de rol van de civiele samenleving in de opbouw van de 

staat en, bij uitbreiding, in de democratische ontwikkeling van de staat? Ten tweede, hoe 

kunnen we de organisaties typeren die deel uitmaken van de civiele samenleving? Ten 

slotte kijken we ook naar de rol van de ideologie in het bepalen van de actie en de 

14 ZEMNI, Sami, Expansie, evolutie en transitie van het islamisme. Een politieke, historische sociologische 
studie. In: DOOM, Ruddy, (red.), De structuur van de waanzin. Conflicten in de periferie. Gent, Academia 
Press, 2001, pp.219-220.
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structuur van de organisaties uit de civiele samenleving. Alvorens de Arabische wereld 

in het algemeen en Hizballah in het bijzonder te behandelen, worden enkele begrippen 

uit bovenstaande vraagstellingen van naderbij bekeken. 

1.2. Democratie en autoritarisme

Nu we een duidelijker idee hebben van wat het concept civiele samenleving precies 

inhoudt, kan de relatie met de vorm die de staat aanneemt, onderzocht worden. Daarbij 

wordt  eerst  getracht  te  verklaren  wat  democratie  precies  inhoudt.  Democratie  is  in 

wezen  een  normatieve  notie  die  slaat  op  het  vreedzaam  regelen  van  verschillen. 

Tolerantie ten opzichte van andere groepen en organisaties in de samenleving is een 

basiskenmerk van een democratische samenleving, hetgeen veruitwendigd wordt in de 

notie van formele gelijkheid, gelijkheid van allen voor dezelfde wet:

“Democracy may be looked at as a system of managing differences among legal-political  

equals, to attain their optimum well-being”.15

Democratie houdt dus respect voor een norm, met name tolerantie, in, hetgeen echter 

geen doel op zich is, maar eerder een middel om gelijk welk doel dat na overleg onder 

gelijken overeengekomen werd, te implementeren. De norm van tolerantie wordt in de 

meeste  democratische  staten  gegarandeerd  door  de  grondwettelijke  beginselen  van 

gelijkheid en non-discriminatie. Nadat er overeenstemming is over het te bereiken doel 

dient dit gerealiseerd te worden door de handen in elkaar te slaan, anders gesteld door 

samenwerking. 

Coöperatie  en  tolerantie  vormen  beiden  noodzakelijke  voorwaarden  voor  de  goede 

werking van een democratie, maar dienen nauwkeurig onderscheiden te worden in het 

licht  van  de  initiële  vraagstelling.  Als  we  even  zouden  aannemen  dat  een  goed 

werkende civiele samenleving de installatie van een democratie bevordert,  is dit dan 

omdat  ze  respect  voor  samenwerking  of  tolerantie  of  voor  beiden  aanmoedigt?  In 

15 IBRAHIM, Saad Eddin, From Taliban to Erbakan: The case of Islam, civil society and democracy. In: 
ÖZDALGA, Elisabeth, PERSSON, Sune, (reds.), Civil society and democracy in the muslim world. 
Istanbul, Swedish Research Institute, 1997, p.33.
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“Making Democracy Work”, een basiswerking over de civiele samenleving, licht Putnam 

een groot deel van de sluier op.16 Robert Putnam vergelijkt daarbij de performantie van 

de democratische instellingen in Noord- en Zuid-Italië. Het feit dat die in het Noorden 

veel beter presteren, wijt hij aan verschillen in de “civic culture”, die historische wortels 

zou hebben in de 12e eeuw. Individuen uit de noordelijke regio’s zijn eerder geneigd om 

problemen van gemeenschappelijke aard (bijvoorbeeld de problematiek van publieke 

goederen)  ook  gemeenschappelijk  op  te  lossen,  daarbij  gebruik  makend  van 

instrumentele  organisaties.  In de civiele samenleving streeft  nog steeds iedereen zijn 

eigenbelang na, maar dit is een welbegrepen eigenbelang.17 Samenwerking in de civiele 

samenleving is een “positif sum game”; wat de groep bereikt is meer dan wat de leden 

zouden bereiken, moesten ze elk apart werken. Samenwerking in de civiele samenleving 

leidt  tot  wat  Putnam  algemene  wederkerigheid  noemt,  die  daarenboven 

zelfreproducerend is.18 De één doet iets voor de ander omdat hij/zij in de toekomst ook 

op die ander kan rekenen. Netwerken van civiele organisaties liggen, samen met de 

wederkerigheidsnorm,  aan  de  basis  van  het  sociaal  kapitaal  van  een  samenleving. 

Succesvolle samenwerking in de ene situatie leidt tot samenwerking in andere situaties 

en ondersteunt op die manier de democratische werking van gemeenschapsinstituties. 

Samenvattend  stelt  Putnam  dat  civiele  organisaties  twee  gevolgen  hebben.19 Intern 

wordt de leden van een functionele organisatie het nut van samenwerking aangeleerd, 

wat de Toqueville “the art of association” noemt. Het tweede gevolg is van externe aard, 

met name de articulatie van belangen. Individuen die samenkomen in een functionele 

organisatie  dienen hun doel(en)  op  een éénduidige  manier  te  definiëren,  evenals  de 

middelen om deze doelstellingen te bereiken. 

Essentialistische organisaties zijn daarentegen niet gebaseerd op de “civic culture”, maar 

op de filosofie van de zero sum game. Individuen zullen in deze context steeds hun 

nauw omschreven eigenbelang nastreven, eventueel ten koste van de gemeenschap. Dit 

16 PUTNAM, Robert D., Making democracy work. Civil traditions in modern Italy. Princeton, Princeton 
University Press, 1993, pp.83-120.
17 Ibid., p.88.
18 Ibid., pp.172-173.
19 Ibid., pp.89-90.
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veruitwendigt  zich  in  patroon-cliënt  relaties,  waarin  de  cliënt  zich,  in  ruil  voor 

bescherming en verdediging van het eigenbelang, onderschikt aan de patroon. In een 

samenleving zijn er aldus twee evenwichten.20 De autoritaire optie, gekenmerkt door 

cliëntelisme,  is  echter  suboptimaal.  In  de  Hobbesiaanse  filosofie  kunnen  autoritaire 

heersers  het  individu  beschermen,  maar  de  prijs  die  men  moet  betalen  is  een 

ondemocratische  en  inefficiënte  overheid.  In  het  alternatief  van  de  civiele  cultuur, 

gebaseerd op vertrouwen en samenwerking, ligt de basis van de democratie en komt 

men tot een efficiënter maatschappelijk evenwicht.

1.2.1. Is democratie een zaak van de civiele samenleving alleen? 

Als parenthesis bij dit eerste hoofdstuk dient erop gewezen te worden dat, ondanks de 

heilsboodschappen in beleidskringen, de democratie niet opgebouwd en onderhouden 

kan worden door de civiele samenleving alleen. Een sterke civiele samenleving is een 

noodzakelijke,  maar  zeker  geen  voldoende  voorwaarde.21 Politieke  participatie  dient 

georganiseerd te worden en constructief te werken. Het is dan ook de taak van de civiele 

samenleving  om  ervoor  te  zorgen  dat  er  een  evenwicht  is  tussen  de  eisen  van  de 

bevolking en de sterkte van de mobiliserende krachten.  Als de bevolking hoge eisen 

stelt,  zonder  dat  die  hard  gemaakt  kunnen  worden,  zal  de  heersende  klasse  hen 

onderdrukken. Zijn de eisen te beperkt, dan getroost de elite zich die moeite en zullen zij 

die eisen gewoon negeren. 

Ten tweede dient er zeker in het beginstadium van een democratie voldoende ruimte 

gelaten te worden voor een evenwicht tussen de verschillende elite’s die zich dienen aan 

te  passen  aan  het  nieuwe  systeem  en  aan  elkaar.  De  balans  tussen  traditionele  en 

moderne  elite’s  dient  immers  een  nieuw evenwicht  te  vinden.  Ten  slotte  is  ook  de 

internationale gemeenschap, die voor of tegen democratisering kan zijn, van wezenlijk 

belang. Zo kan de snelle democratisering in Oost- en Centraal-Europa deels verklaard 

worden door de druk vanuit de Europese Unie en de Raad van Europa. De stabiliteit 

20 Ibid., pp.177-179.
21 THERBORN, Göran, Beyond civil society: democratic experiences and their relevance to the “Middle 
East”. In: ÖZDALGA, Elisabeth, PERSSON, Sune, (reds.), Civil society and democracy in the muslim 
world. Istanbul, Swedish Research Institute, 1997, p.51.
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van de  autoritaire  dynastie  in  Saoedi-Arabië  is  echter  eveneens  het  gevolg  van  een 

weigering van de internationale gemeenschap, en met name van de Verenigde Staten 

om de democratische krachten een kans te geven. 

In deze thesis wordt enkel  het  belang van de eerste  factor,  de sociale  basis  van een 

democratie, van naderbij bekeken. Het blijft echter belangrijk om de overige factoren in 

het  achterhoofd  te  houden,  teneinde  te  begrijpen  dat  landen  met  dezelfde 

karakteristieken  op  het  vlak  van  civiele  samenleving  toch  nog  verschillende 

democratische prestaties kunnen leveren.

1.3. De organisaties in de civil society

Nu we een duidelijker beeld hebben over het concept civiele samenleving en hoe die 

zich verhoudt met de politieke autoriteit(en), gaan we in dit deel dieper in op de leden 

van  de  civiele  samenleving.  Zoals  reeds  eerder  vermeld  werd,  ligt  het  wezenlijke 

onderscheid tussen essentialistische en instrumentele sociale bewegingen. Enkel laatst 

genoemden behoren tot de civiele samenleving en we zullen die organisaties vanaf nu 

ook simpelweg als sociale bewegingen bestempelen.

1.3.1. Een theoretisch kader

In het denken over sociale bewegingen onderscheidt Kumar drie richtingen.22 Cyclische 

theorieën, zoals deze van Alain Touraine, definiëren sociale bewegingen in termen van 

politieke cycli: sociale bewegingen proberen de macht te veroveren op nationaal niveau, 

maar worden tijdens dat proces gecoöpteerd, waarna weer nieuwe sociale bewegingen 

ontstaan.  Volgens  Touraine  zijn  sociale  bewegingen  te  situeren  in  de  civiele 

maatschappij en staan zij dus buiten elke politieke activiteit. Lineaire theorieën, zoals 

deze van Offe en Habermas, argumenteren daarentegen dat sociale bewegingen uniek 

zijn  en  ook  als  dusdanig  geanalyseerd  dienen  te  worden.  Sociale  bewegingen  zijn 

immers het product van een lineaire industriële ontwikkeling. Volgens Offe zijn sociale 

22 KUMAR, Lalit, Do we have a theoretical framework to explain social movement? Third system, third 
sector, third way – no way. Onuitgegeven bijdrage aan ISTR-conferentie “Third sector: for what and for 
whom?”, Dublin, 5-8 juli 2000, pp.3-6.
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bewegingen hulpmiddelen bij de ontwikkeling en aanpassing van het politieke systeem 

aan de eisen gesteld door de industriële ontwikkeling. Zowel de lineaire, als de cyclische 

benaderingswijzen benadrukken het belang van de natiestaat in de analyse van sociale 

bewegingen. Volgens de derde richting, de “resource mobilization” theorie (RMT), een 

structureel-functionalistische benaderingswijze, is het voor individuen rationeel om te 

participeren in het politiek systeem, dat wordt gezien als de motor van de maatschappij. 

De maatschappij wordt hierbij gezien als een netwerk van georganiseerde structuren en 

zoals alle organisaties aggregeren sociale bewegingen rationele individuen. 

Wieveroka  wijst  ook  op  een  dichotomie  in  de  theorievorming  met  enerzijds  zij  die 

sociale bewegingen als een instrumentele en rationele actie beschouwen, gericht op de 

politieke doeleinden (RMT), en anderzijds de cyclische en lineaire theoretici die sociale 

bewegingen als de hoogste uitingsvorm van collectieve actie zien, gericht op het bepalen 

van  het  verdere  verloop  van  de  geschiedenis23.  Evenals  Kumar  stelt  hij  dat  sociale 

bewegingen volgens Touraine ontstonden uit de interne tegenstelling tussen arbeid en 

kapitaal en fundamenteel gericht waren tegen de staat. 

Zoals duidelijk bleek uit de analyse van het concept civiele samenleving, bestaat er geen 

waterdicht  schot  tussen  de  staat  en  de  civiele  samenleving.  Ook  hier  wordt  die 

stellingname behouden en  wordt  aldus  de  RMT gekozen als  theoretisch  kader  voor 

verdere analyse. Deze theorie biedt het grote voordeel de maatschappij te beschouwen 

als een netwerk van georganiseerde structuren. Lineaire en cyclische theorieën richten 

zich eerder op de tegenstelling tussen staat en civiele samenleving. 

De kern van de RMT bestaat uit drie factoren die centraal staan bij het ontstaan en de 

verdere  evolutie  van  sociale  bewegingen.24 Politieke  opportuniteiten  (political  

opportunities)  zijn  een  eerste  factor.  Sociale  bewegingen  ontstaan  binnen  een  ruimer 

kader  van  politieke  beperkingen  en  opportuniteiten,  eigen  aan  de  nationale  en 

23 WIEVEROKA, Michel, Différence culturelle et mouvement social. Onuitgegeven bijdrage voor de 
conferentie ‘NGO and governance in Arab countries’, Cairo, 29-31 maart 2000, pp.1-2.
24 McADAM, Doug, McCARTHY, John D., ZALD, Mayer N., Introduction: Opportunities, mobilizing 
structures, and framing processes – toward a synthetic, comparative  perspective on social movements. In: 
McADAM, Doug, McCARTHY, John D., ZALD, Mayer N., (reds.), Comparative perspectives on social 
movements. Political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings. Cambridge, Cambridge 
University Press, 1996, pp.2-16.
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internationale context waarbinnen de sociale beweging functioneert. Eén van de factoren 

die het ontstaan van een sociale beweging helpt verklaren, ligt dus in de veranderingen 

van de institutionele structuur of de informele machtsrelaties van een politiek systeem. 

Ten  tweeede  gebruiken  we  mobiliserende  structuren  (mobilizing  structures).  Sociale 

bewegingen  hebben  nood  aan  collectieve  middelen,  formeel  en  informeel,  die 

noodzakelijk zijn voor het mobiliseren van mensen en het engageren in collectieve actie. 

Ten slotte is ook het proces van ideologische omkadering (framing processes) van belang. 

Een sociale beweging is niet leefbaar zonder gedeelde voorstelling van de leefwereld 

van  de  leden.  Het  ideologisch  raamwerk  van  een  sociale  organisatie  dient  dus  een 

definitie te bevatten van die leefwereld, maar die eveneens voorstellen als vatbaar voor 

verandering.

Het  gevaar  van  oriëntalisering  van  deze  theorieën  over  sociale  bewegingen  schuilt 

natuurlijk  steeds  om de hoek.  Sarah Ben Néfissa  stelt  dan ook dat  deze  logica  niet 

zondermeer doorgetrokken kan worden naar de Arabische wereld,  aangezien sociale 

bewegingen daar niet ontstonden uit een interne, maar wel een externe tegenstelling, 

met name deze tussen gekoloniseerde maatschappijen en koloniale machten.25 De eerste 

Arabische landen waar sociale bewegingen ontstonden, waren deze waar de beweging 

van de Nahda voor het eerst voet aan grond kreeg, namelijk Egypte en Libanon. 26 Het 

voornaamste doel van deze reformistische moslimbeweging was de vorming van een 

autochtone  elite.  Vandaar  dat  het  ook  niet  verwonderlijk  is  dat  die  eerste  sociale 

bewegingen zich gingen toespitsen op de oprichting van scholen. Pas na de vorming van 

een  autochtone  elite  kwam  met  een  tweede  generatie  sociale  bewegingen  het 

nationalisme  en  de  politieke  strijd  tegen  de  bezetter  op  het  voorplan.  Deze  sociale 

bewegingen, meestal met een religieuze inslag, concipieerden het verenigingsleven als 

een platform voor de mobilisatie tegen de bezetter. 

25 BEN NEFISSA, Sarah, ONG, gouvernance et développement dans le monde arabe. Onuitgegeven 
bijdrage voor de conferentie ‘NGO and governance in Arab countries’, Cairo, 29-31 maart 2000, pp.19-20. 
26 Nahda is een reformistische moslimbeweging die de rede een belangrijkere rol wil geven in de Islam 
door de ontwikkeling van de wetenschap en de modernisering van de politieke en sociale structuren. Het 
ging dus om filantropische verenigingen die op een moderne wijze kinderen onderwezen, maar ook het 
belang van hun identiteit niet uit het oog verloren, door ook de Arabische taal en de Islam te onderwijzen. 
In: Ibid. p.20.
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Ook Wolff wijst op de westerse bias in de theorieën over sociale bewegingen en stelt 

daarbij  een  synthese  voor  van de  structureel-functionalistische  theorieën,  in  casu de 

RMT, met de “identiteitsgeoriënteerde” theorieën, zoals deze van Touraine.27 De RMT 

vertrekt namelijk vanuit twee aannames die niet überhaupt gelden voor de Arabische 

wereld: (1) de rationaliteit van de actor en (2) het bestaan van een civiele maatschappij. 

Wolff  vertrekt  vanuit  de  vaststelling  dat  de  RMT  een  specifieke  soort  sociale 

bewegingen onderzoekt, namelijk deze die ontstaan in westerse liberale democratieën. 

Deze sociale bewegingen worden als rationeel beschouwd, op het gevaar af deze die van 

dit  model  verschillen  als  irrationeel  te  bestempelen.  Ten  tweede  stelt  de  RMT  het 

bestaan van een civiele maatschappij als voorwaarde, hetgeen niet altijd het geval is in 

de  Arabische  wereld.  Die  culturele  gerichtheid  is  eigenlijk  een  symptoom  van  de 

moeilijkheden  die  de  RMT  ondervindt  om  collectieve  actie  te  verklaren  die  een 

uitdaging voor het gehele systeem betekent. 

De “identiteitsgeoriënteerde” theorieën hanteren daarentegen een holistische visie. Zij 

zijn niet enkel geïnteresseerd in de interesses, motivaties en karakteristieken van een 

sociale  beweging,  maar  eveneens  hoe  deze  fenomenen  geïntegreerd  worden  in  een 

groepsidentiteit.  Wolff ontkent dus niet dat rationele keuzes gemaakt worden bij  het 

ontstaan van sociale bewegingen, maar de RMT is ontoereikend om het spirituele aspect 

in  de  analyse  op te  nemen.  Op dit  vlak kunnen “identiteitsgeoriënteerde” theorieën 

soelaas  brengen.  McAdam,  McCarthy  en  Zald  hebben  later  gehoor  gegeven  aan  de 

kritiek  van  onderzoekers  zoals  Wolff,  door  het  eerder  besproken  proces  van 

ideologische  omkadering  aan  hun  theorie  toe  te  voegen.  Aldus  werd  een 

identiteitsgerichte aanpak geïntegreerd in de RMT. 

1.3.2. Islamistische bewegingen of sociale bewegingen?

We dienen ons dus de vraag te stellen of islamistische bewegingen beschouwd kunnen 

worden als sociale bewegingen en aldus tot de civiele samenleving behoren. Hannigan 

27 WOLFF, Kristin E., New new orientalism: political islam and social movement theory. In: 
MOUSSALLI, Ahmad S., (red.), Islamic fundamentalism. Myths and realities. Reading, Ithaca Press, 1998, 
pp.53-59.
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geeft ons in die zin enkele argumenten aan waarom hedendaagse religieuze, en in casu 

islamistische bewegingen zowel structureel als ideologisch veel gelijkenissen vertonen 

met  sociale  bewegingen.28 Ten  eerste  lopen  ze  parallel  op  het  vlak  van  de  strijd 

(contestation).  Ze  willen  beiden  veranderingen  teweeg  brengen  die  verder  gaan  dan 

hetgeen mogelijk  is  binnen het  administratieve  apparaat.  Het  gaat  hen dus  niet  om 

beleids- of procedurele wijzigingen, maar om fundamentele keuzes over welke richting 

men  wil  uitgaan.  Ten  tweede  denken  zij  beiden  in  termen  van  globalisering 

(globalization)  in  de  zin  dat  zij  de  centrale  plaats  van  staten,  machtsblokken  en 

grootmachten  in  vraag  stellen  en  het  transnationale  aspect  van  interacties  willen 

benadrukken. Ten derde oefenen de leden van beide soorten bewegingen invloed uit 

d.m.v. directe actie (empowerment). Dit staat dus in contrast met het klassieke idee als 

zouden  de  religieuze  instellingen  hun  leden  de  mogelijkheden  aanbieden  voor 

collectieve  actie,  zoals  gedefinieerd  door  het  establishment.  Met  deze  bedenkingen 

verlaten we het structurele terrein en kunnen we enkele beschouwingen overlopen over 

de ideologie van die religieuze bewegingen.

1.4. Ideologie en islamisme

Het belang van ideologie in onze analyse is tweevoudig. De civiele samenleving bestaat 

in onze definitie enkel uit  instrumentele organisaties. Op dat vlak kunnen we ideologie 

in belangrijke mate buiten beschouwing laten, daar we uitgaan van verschillende civiele 

samenlevingen.  Dit  geldt  echter  niet  voor  de  twee andere  concepten,  democratie  en 

islamisme. Democratie is een état d’esprit en kan dus niet losgekoppeld worden van de 

ideologie van de deelnemers. Ten tweede is islamisme een ideologie in de exacte zin van 

het  woord.  In  dit  deel  bespreken  we  beide  ideeëncomplexen  en  hun  relatie  met 

identiteitsdynamieken, die de leden van sociale bewegingen construeren en beleven. 

28 HANNIGAN, John A., Social movement theory and the sociology of religion. Toward a new synthesis. 
In: Sociological Analysis, 52, 1991, 4, p.311.

- 27 -



1.4.1. Ideologie en democratie

Putnams analyse mag dan wel zeer accuraat zijn, hij zag over het hoofd dat ook het 

fascisme een sociale basis had in de civiele samenleving. Eerder werd reeds gesteld dat 

democratie gebaseerd is op samenwerking en tolerantie en het is juist die tweede norm 

die  we niet  als  gegeven mogen beschouwen in  de civiele  samenleving.  Wanneer  de 

Vlaamse onderzoeker Marc Hooghe stelt  dat verenigingen geen democratisch manna 

zijn, verwijst hij expliciet naar het belang van de in een groep gangbare normen en dus 

naar het belang van een ideologie:

“Het  mechanisme  van  waardencongruentie,  suggereert  dat  verenigingen  enkel  een  

bepaalde cultuur versterken. Verenigingen zijn maar goed voor de democratie in de mate  

dat  er  binnen  die  verenigingen  ook  een  democratisch  waardenpatroon  gecultiveerd  

wordt.”29 

Het belang van ideologie en een democratische cultuur kwam reeds aan bod in het deel 

over  civiele  samenleving,  meer  bepaald  in  de  notie  van  meervoudige  civiele 

samenlevingen  van  Beckman.30 Instrumentele  verenigingen  kunnen  immers  ook 

gebaseerd zijn op een ideologie die manifest ondemocratisch is en aldus het belang van 

tolerantie  naast  zich  neerlegt.  Marc  Hooghe  verwijst  bijvoorbeeld  naar  lokale 

vakbondsverenigingen  die  de  samenwerking  onder  de  leden  versterken,  maar  niet 

noodzakelijk een democratisch waardenpatroon cultiveren. 

Ideologie is van wezenlijk belang voor het hoofdthema van deze thesis. In de Arabische 

wereld zijn  in  sommige landen,  waaronder  Libanon,  levendige  civiele  samenlevingen 

ontstaan, waarbinnen verenigingen functioneren die zich beroepen op een islamistische 

ideologie. In eerste instantie dient het islamisme dus gedefinieerd te worden, waarna we 

ons  afvragen  of  die  islamistische  verenigingen  een  opbouwende  en  ondersteunende 

functie kunnen vertolken voor de democratie. Voor de definitie van het islamisme zou ik 

de omschrijving van Zemni willen overnemen:

29 ALBERS, Isabel, Verenigingen zijn geen democratisch manna. In: De Standaard, 4 nov. 2002.
30 BECKMAN, Björn, Explaining democratization : notes on the concept of civil society. In: ÖZDALGA, 
Elisabeth, PERSSON, Sune, (reds.), Civil society and democracy in the muslim world. Istanbul, Swedish 
Research Institute, 1997, p.5.
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“Een politieke ideologie  die  zich baseert  op normen en waarden die  men als  

islamitisch omschrijft.”31

Deze  eenvoudige  omschrijving  stelt  ons  in  staat  om  de  grote  verscheidenheid  aan 

islamistische organisaties in de Arabische wereld en elders te omvatten.

Op welke manier kan deze ideologie nu congruent zijn met de democratie? Het islamisme 

is gebaseerd op een godsdienst, namelijk de Islam, die zich zoals alle andere dogmatische 

ideologieën als exclusief voorstelt, hetgeen de negatie van of alleszins de minderwaardige 

visie  op  de  afwijkende  andere  inhoudt.32 33 Democratie  is  gebaseerd  op  de 

tegenovergestelde assumpties, namelijk tolerantie ten opzichte van de ander – en zelfs 

formele gelijkheid met die andere – en relativiteit, gebondenheid aan tijd en ruimte. Om 

die reden is het ook logisch dat dogmatische ideologieën meermaals in conflict gekomen 

zijn met de democratie of die zelfs vernietigd hebben. De uit het Christendom gegroeide 

christen-democratie wijst er echter op dat een dogmatische ideologie compatibel kan zijn 

met de democratie, zolang het zijn dogma’s afwerpt en dus seculariseert, in dit geval door 

een scheiding teweeg te brengen tussen kerk en staat. Al-Azm slaat in deze kwestie de 

nagel op de kop wanneer hij zich afvraagt of de Islam seculariseerbaar is.34

1.4.2. Is de Islam seculariseerbaar? 

Is het islamisme een ideologie die het monopolie op de Waarheid claimt of aanvaardt zij 

het  bestaan  van  andere  gelijkwaardige  levensbeschouwingen?  Om  deze  vraag  te 

beantwoorden,  dient  naar  de  theorie,  of  orthodoxie,  en  naar  de  praktijk  gekeken te 

worden,  evenals  naar  de  relatie  tussen  beiden.  Een  orthodoxie  wordt  immers  nooit 

eeuwig behouden, maar geherinterpreteerd en aangepast in het licht van socio-politieke 

evoluties. Zoals reeds gesteld werd, bezit een religie de eigenschap zichzelf steeds als 

opperste Waarheid of minstens als primus inter pares te beschouwen. Dit leidt ertoe dat 

31 ZEMNI, Sami, Expansie, evolutie en transitie van het islamisme. Een politieke, historische sociologische 
studie. In: DOOM, Ruddy, (red.), De structuur van de waanzin. Conflicten in de periferie. Gent, Academia 
Press, 2001, p.219.
32 IBRAHIM, Saad Eddin, From Taliban to Erbakan: The case of Islam, civil society and democracy. In: 
ÖZDALGA, Elisabeth, PERSSON, Sune, (reds.), Civil society and democracy in the muslim world. 
Istanbul, Swedish Research Institute, 1997, p.33.
33 Niet alleen politieke ideologieën die zich op een godsdienst baseren, zijn in veel gevallen dogmatisch, 
ook het communisme en fascisme kunnen als dogmatische ideologieën omschreven worden.  
34 AL-AZM, Sadik J., Is Islam secularizable ? In: ÖZDALGA, Elisabeth, PERSSON, Sune, (reds.), Civil 
society and democracy in the muslim world. Istanbul, Swedish Research Institute, 1997, pp.17-22. 

- 29 -



een godsdienst op dogmatisch vlak meestal negatief staat tegenover de scheiding van 

politieke en religieuze macht.  Immers,  indien een religie zich als  opperste  Waarheid 

beschouwt,  dient  zij  dat  stelsel  van  geloofsopvattingen  ook  te  verkondigen  via  de 

uitoefening van politieke macht, zonder dewelke de uitoefening van ideologische macht 

niet mogelijk is. 

Bernard Lewis is één van de weinigen die stelt dat secularisme een inherent christelijk 

concept is. Ter verdediging van deze stelling haalt hij Mattheus 22:21 van stal:

“geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is”.35

Het  essentiële  verschil  ligt  volgens  hem  echter  in  de  stichtingsverhalen  van  de 

verschillende godsdiensten:

“The children from Israel fled from bondage, and wandered for 40 years in the wilderness  

before they were permitted to enter the Promised Land. Their leader Moses had only a  

glimpse, and was not himself permitted to enter. Jesus was humiliated and crucified, and  

his  followers  suffered  prosecution  and  martyrdom  for  centuries,  […].  Muhammad 

achieved victory and triumph in his own lifetime”.36

Aangezien in elk heilig boek van gelijk welke godsdienst wel een stelling pro of contra 

gevonden kan worden, lijkt het mij nuttiger om zich af te vragen of de Islam en haar 

verschillende  strekkingen  historisch  in  staat  zijn  gebleken  om  seculiere  ideeën  te 

incorporeren.  Bij  de  contra-auteurs  vinden  we  naast  bijvoorbeeld  Gellner  of 

Sariolghalam,  alweer  Bernard  Lewis  terug. 37 In  de  Islam  in  het  algemeen en  in  de 

Arabische  wereld  in  het  bijzonder,  werd  volgens  hem  het  wereldlijke  gezag  steeds 

uitgeoefend door expliciet te verwijzen naar een goddelijke legitimiteit en dit omwille 

van  het  intolerante  karakter  van  de  Islam die  geen  andere  godsdiensten  naast  zich 

duldt.38 Louis  XIV en  co.  worden voor  de  eenvoud even uit  de  geschiedenisboeken 

35 LEWIS, Bernard, What went wrong ? The clash between Islam and modernity in the Middle East. 
Londen, Weidenfeld & Nicolson, 2002, p.97.
36 Ibid., p.101.
37 SARIOLGHALAM, Mahmood, Prospects for civil society in the Middle East : An analysis of cultural 
impediments. In: ÖZDALGA, Elisabeth, PERSSON, Sune, (reds.), Civil society and democracy in the 
muslim world. Istanbul, Swedish Research Institute, 1997, pp.55-61. 
38 LEWIS, Bernard, What went wrong ? The clash between Islam and modernity in the Middle East. 
Londen, Weidenfeld & Nicolson, 2002, pp.102-110.
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geweerd. De Islam is volgens deze auteurs een godsdienst die als één van de weinige 

onverminderd streeft naar de accumulatie van politieke macht.

De politieke machthebbers bedienen zich echter van religieuze dogma’s in functie van 

hun  bruikbaarheid,  wat  een  zeker  dynamisme  veronderstelt.  Omgekeerd  kunnen 

religieuze  leiders  zich  ook  tegen  de  politieke  autoriteiten  keren,  wanneer  deze 

bijvoorbeeld  zodanig  gecorrumpeerd  zijn  dat  de  naam  en  faam  van  de  godsdienst 

bezoedeld wordt.  Hourani  wijst  er onder andere op dat  het  wereldlijke gezag in de 

Arabische wereld steeds in een zekere mate gefundeerd was op religieuze legitimiteit en 

wijkt in die zin niet af van Lewis. Zo waren de regels die de Abbasiden uitvaardigden 

steeds gebaseerd op de voorschriften van de Islam.39 Zelfs in de begintijd dient er echter 

een onderscheid gemaakt te worden tussen de visies van de verschillende takken van de 

Islam  op  de  uitoefening  van  het  wereldlijke  gezag.  Het  waren  de  soennieten,  de 

Twaalver-sji’ieten en de ismaïlieten die, in tegenstelling tot de zaydieten en de ibadieten, 

het verschil benadrukten tussen de religieuze leiders (de kaliefen voor de soennieten en 

de imams voor de sji’ieten) en de wereldlijke gezagsdragers.40 In modernere tijden zien 

we echter dat de soennitische ulama haar belangen gaat verbinden met bijvoorbeeld de 

Ottomaanse  heersers  door  staatsfuncties  te  bekleden.  Dit  had  gevolgen  voor  de 

hedendaagse islamistische bewegingen van de soennitische strekking, die nu meestal 

door leken geleid worden, aangezien het soennitische establishment bij het publiek alle 

krediet verloren heeft door die belangenvermenging.41 

De  sji’itische  geestelijkheid  cultiveert  daarentegen  een  cultuur  van  oppositie  tegen 

wereldlijke gezagsdragers, waardoor zij bijvoorbeeld in Iran de meeste maatschappelijke 

groepen kon verenigen in een revolutionaire kracht. Het voorbeeld van Iran wijst ook op 

andere  seculiere  tendensen  in  de  Islam.  Er  werd  na  de  Iraanse  Revolutie  van  1979 

immers niet voor het imamaat gekozen, maar voor de republiek als staatsvorm, hetgeen 

een, zij het formele, scheiding teweeg brengt tussen moskee en staat.42 Stellen dat Iran 

39 HOURANI, Albert, De geschiedenis van de Arabische volkeren. Amsterdam, Contact, 1993, p.87.
40 Ibid., pp.81-82.
41 Ibid., pp.476-477.
42 AL-AZM, Sadik J., Is Islam secularizable ? In: ÖZDALGA, Elisabeth, PERSSON, Sune, (reds.), Civil 
society and democracy in the muslim world. Istanbul, Swedish Research Institute, 1997, p.19.
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daardoor een seculiere staat geworden is, is voorbarig, maar het is een feit dat de rechten 

van religieuze minderheden grondwettelijk gewaarborgd worden, wat een stap in deze 

richting is.

Als conclusie kan verwezen worden naar een paradigma van de Arabische denker Ibn 

Chaldoen (1332 – 1406) die stelde dat de verovering en het behoud van de wereldlijke 

macht gebaseerd is op een combinatie van “asabiya” en een religieuze missie.43 Asabiya is 

een soort “esprit de corps”, ofwel de essentialistische vorm van solidariteit zoals we die 

besproken  hebben  en  die  vaak  veruitwendigd  wordt  in  de  stam  of  clan.44 Die  clan 

verovert  de  macht  van  het  in  verval  zijnde  blok  aan  de  macht,  waarna  de 

machtsovername gelegitimeerd wordt door de religieuze opdracht. Eén van de laatste 

voorbeelden van dit paradigma is de wahabbitische dynastie in Saudi-Arabië. De twee 

condities  die  dat  paradigma  naar  voor  schuift,  zijn  echter  fundamenteel  aan  het 

veranderen  in  de  Arabische  wereld.  Clans  zijn  in  verval  en  steeds  meer  komen 

functionele  groepen,  zoals  politieke  partijen,  vakbonden  en  NGO’s,  hiervoor  in  de 

plaats. Kerk en staat worden van elkaar gescheiden en in plaats daarvan wordt er beroep 

gedaan op het  nationalisme en soortgelijke  legitimaties.  In  Turkije  is  in  die  zin  een 

dramatische  overgang  ingezet  door  Kemal  Ätaturk.  Die  veranderingen  in  de 

samenleving vormen de kern van deze thesis. 

1.5. Een islamistische civil society: autoritair of democratisch? 

Een  islamistische  civiele  samenleving  is  niet  inherent  democratisch,  noch 

ondemocratisch.  Er  dienen  bepaalde  voorwaarden  gesteld  te  worden  opdat  een 

islamistische civiele samenleving, zoals elke andere trouwens, bevorderend kan werken 

voor een democratie. Democratie houdt gelijkheid in, formele gelijkheid van allen voor 

dezelfde wet.  Er dient samengewerkt  te  worden met de gelijke andere om bepaalde 

43 IBRAHIM, Saad Eddin, From Taliban to Erbakan: The case of Islam, civil society and democracy. In: 
ÖZDALGA, Elisabeth, PERSSON, Sune, (reds.), Civil society and democracy in the muslim world. 
Istanbul, Swedish Research Institute, 1997, p.38.
44 Voor een uitgebreide beschrijving van het concept asabiya, zie: HUDSON, Michael C., Arab politics. 
The search for legitimacy. New Haven, Yale University Press, 1977, pp.35-36.
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doelstellingen  te  bereiken  die  in  overleg  met  die  andere  overeengekomen  werden. 

Democratie  is  een normatief  concept,  een politieke cultuur die gebaseerd is  op twee 

normen, tolerantie en samenwerking, die aangeleerd worden binnen een specifiek kader, 

de civiele samenleving, zonder dat dit überhaupt een automatisch proces is. 

De civiele samenleving is gebaseerd op instrumentele organisaties: groepen van mensen 

die  in  een  min  of  meer  horizontaal  verband samenwerken  om  een  bepaald  doel  te 

bereiken. In deze verenigingen wordt het belang van samenwerking aangeleerd, ofwel 

“the art of association”, zoals de Toqueville het omschreef. Essentialistische organisaties 

zijn  eerder  verticale  verbanden  van  bescherming.  Deze  patroon-cliënt  relaties 

ondersteunen  een  autoritaire  staatsorganisatie,  meer  dan  een  democratische. 

Instrumentele organisaties dienen echter ook de verschillende andere te respecteren. Het 

is  immers  perfect  denkbaar  dat  individuen  zich  verenigen  om  een  bepaald  doel  te 

bereiken dat tevens de vernietiging van andere leden van de samenleving inhoudt, zoals 

bijvoorbeeld al-Qaeda. Tolerantie houdt secularisme in. De overlegde waarheid komt 

immers  niet  altijd  overeen  met  de  absolute  Waarheid  van  deze  of  gene godsdienst. 

Secularisme is dus een democratisch concept en zeker geen uniek westerse of christelijke 

notie, zoals Lewis tevergeefs probeert aan te tonen. 

De  ideologie  van  een  instrumentele  organisatie  dient  aldus  tolerant  te  zijn.  Of  een 

godsdienst congruent is met het democratische gedachtegoed hangt af van de concrete 

interpretatie en het gebruik ervan. Er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat een 

instrumentele organisatie gebaseerd op het islamisme a priori ondemocratisch zou zijn. 

De concrete omstandigheden en actiepatronen dienen in rekening gebracht te worden. 

Dit  is  ook  de  bedoeling  door  in  het  volgende hoofdstuk de  evolutie  van  de  civiele 

samenleving in de Arabische wereld in het algemeen en in Libanon in het bijzonder te 

bestuderen. 
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Hoofdstuk 2: Een islamistische civil society in het 
Midden-Oosten

Nu we een duidelijk theoretisch kader samengesteld hebben, wordt in dit hoofdstuk de 

evolutie van het islamisme in het Midden-Oosten van naderbij bekeken.1 Enerzijds loopt 

het discours en de structuur van islamistische bewegingen tot op grote hoogte gelijk, 

anderzijds mogen we niet uit het oog verliezen dat iedere beweging een antwoord en 

een reactie is op een specifieke politiek gevoerd door de regering van het desbetreffende 

land. 2

Het Midden-Oosten wordt in dit hoofdstuk beschouwd als een culturele en historische 

eenheid  waarin  zich  bepaalde  evoluties  voordeden,  waarop  islamisten  en  andere 

bewegingen  een  antwoord  trachten  te  geven.  Met  welke  problemen  en  uitdagingen 

werden  de  regimes  in  het  Midden-Oosten  geconfronteerd?  Konden  zij  een  afdoend 

antwoord  formuleren  op  die  uitdagingen?  Lagen  de  door  hen  geformuleerde 

oplossingen niet aan de basis van nieuwe problemen? Welke oplossingen schoven de 

islamisten  naar  voor?  Welke  bevolkingsgroepen  en  sociale  klassen  voelden  zich 

aangetrokken tot het islamisme?

In onderhavig hoofdstuk wordt een antwoord op deze en andere vragen gezocht. In een 

eerste deel wordt het ontstaan en de groei van islamistische bewegingen in het Midden-

Oosten  onder  de  loepe  genomen.  Het  tweede  deel  gaat  dieper  in  op  de 

onderverdelingen van en de visies op het hedendaagse islamisme. Eveneens trachten we 

tot een theoretisch schema over het islamisme te komen. Voor elke beschreven periode 

worden in eerste instantie de omgevingsfactoren geanalyseerd, waarna gezocht wordt 

waartegen het islamisme zich verzet (als er van oppositie sprake is). Ook wordt telkens 

1 Over een exacte definitie van de geografische omschrijving “Midden-Oosten” bestaat heel wat 
onduidelijkheid. In deze thesis beschouw ik als behorende tot het Midden-Oosten alle landen van het 
Arabische schiereiland, plus Iran, Turkije en Egypte. Hiermee volg ik de definitie van Attlee uit 1946. In: 
THOBIE, Jacques, Ali et les quarante voleurs. Impérialismes et Moyen-Orient de 1914 à nos jours. Parijs, 
Messidor, 1985, p.13.
2 ANDERSON, Lisa, Fulfilling prophecies : State policy and islamist radicalism. In: ESPOSITO, John L., 
(red.), Political Islam: revolution, radicalism or reform. Boulder, Lynne Reinner Publishers, 1997, p.23.
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het kader gesitueerd waarbinnen het  islamisme zich situeert.  Is  dit  de  natiestaat,  de 

arabische  eenheid,  de  umma,  etc.?  Ten slotte  dienen ook de  sociale  klassen die  zich 

aangetrokken voelen tot het  islamisme beschreven te worden. Islam als ideeënstelsel 

maakt  immers  deel  uit  van  identiteitsdynamieken  die  verschillen  naargelang  de 

omstandigheden. Bepaalde groepen zullen zich dus op een bepaald moment tot deze of 

gene geïnterpreteerde werkelijkheid aangetrokken voelen. Jacques Waardenburg vat die 

identiteitsdynamieken in het islamisme als volgt samen:

“De huidige islamideologieën zijn alleen te begrijpen – en dan doet men er ook recht aan  

– als antwoorden op het niveau van ideeën voor reële problemen waarvoor men in het  

sociale of persoonlijke leven is komen te staan en waarvoor men vanuit een religieuze  

visie een oplossing zoekt. Zulke oplossingen op een ideëel niveau mogen voor diegenen  

die zich buiten de moslimse traditie bevinden geen werkelijke oplossingen zijn; voor veel  

moslims is het gegeven antwoord echter religieus bevredigend.”3

Dit  hoofdstuk  moet  vervolgens  toelaten  om  Hizballah  in  een  breder  regionaal  en 

islamistisch kader te plaatsen. In het toegepaste gedeelte zal immers voor een dubbele 

vergelijking  gekozen  worden.  Enerzijds  is  Hizballah  ontstaan  in  Libanon,  dat 

beschouwd wordt als een staat in het Midden-Oosten. De vraag is dan of Hizballah met 

dezelfde uitdagingen geconfronteerd werd als andere islamistische bewegingen in de 

regio.  Anderzijds wordt Hizballah beschouwd als een islamistische beweging. In die 

context zal de ideologie van Hizballah getoetst worden op zijn islamistisch gehalte. Het 

onderhavige hoofdstuk vormt het kader voor deze dubbele vergelijking. 

2.1. Meer dan een halve eeuw islamisme

Islamistische  bewegingen  zijn  geenszins  de  eerste  vorm  van  sociaal  protest  in  het 

Midden-Oosten.  De  19e eeuw  stond  er  gelijk  aan  een  periode  van  ingrijpende 

economische  en  sociale  verandering,  ook  wel  modernisering  genoemd,  die  zich 

3 WAARDENBURG, Jacques, Conclusie. Huidige islamherleving. In: WAARDENBURG, Jacques, (red.), 
Islam. Norm, ideaal en werkelijkheid. Houten, Fibula, 2000, p.389.
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concentreerde rond drie assen.4 Ten eerste probeerde de centrale staat haar greep op het 

grondgebied te versterken. Instrumenten daartoe waren de bureaucratie, het leger en het 

schoolsysteem.  In  het  Ottomaanse  Rijk  stond  die  stroming  bekend  als  de  tanzimat  

beweging. Ten tweede leidden de nieuwe handelspatronen met Europa tot de opkomst 

van een stedelijke middenklasse en een klasse van grootgrondbezitters die zich eveneens 

in de steden vestigde. Ten slotte werd in de 18e eeuw de Europese hegemonie over het 

Midden-Oosten geconsolideerd. 

In de periode voor de Eerste Wereldoorlog had het staatsgezag echter nog steeds geen 

grote invloed in het Midden-Oosten.5 Lokale gemeenschappen werden geacht zichzelf te 

besturen  en  ook  de  dienstverlening  werd  aan  hen  overgelaten.  Dit  cliëntelisme 

veruitwendigt zich eveneens in het feit dat de leiders van de lokale gemeenschappen het 

contact met de politieke autoriteit verzorgden. In de periode voor 1918 geldt aldus het 

volgende:

“In the  traditional  equilibrium, the public  space in which civil  formations interacted  

coincided with the physical space in which they lived and worked.”6

Het feit dat de Islam nog geen deel uitmaakt van het oppositioneel discours, betekent 

echter niet dat de Islam geen deel uitmaakt van de identiteit  van de moslims in het 

Midden-Oosten. De groeiende invloed van het Westen op het dagelijkse leven riep bij 

vele moslims wel degelijk verzet op. Islam is in dit protest een element van inclusie en 

geen onderdeel  van de ideologie.  Zo onderscheidt  Hourani  twee vormen van verzet 

tegen het westerse kolonialisme.7 Enerzijds doet het traditionele protest een beroep op 

de Islam als een mobiliserend element, zoals Abdel Kadr deed in Algerije.8 Anderzijds 

trachten de islamitische modernisten een interpretatie van de islamitische doctrine te 

4 BURKE, Edmund III, Islam and social movements: methodological reflections. In: BURKE, Edmund III, 
LAPIDUS, Ira M., (reds.), Islam, politics and social movements. Berkeley, University of California Press, 
1988, pp.26-28.
5 IBRAHIM, Saad Eddin, Civil society and prospects of democratization in the Arab world. In: NORTON, 
Richard, (red.), Civil society in the Middle East. Volume one. Leiden, Brill, 1996, pp.30-32.
6 Ibid., p.32.
7 HOURANI, Albert, De geschiedenis van de Arabische volken. Amsterdam, Contact, 2000, pp.322-332.
8 Abdel Kadr is het stamhoofd die de verschillende clans uit het Oosten van Algerije vanaf 1837 trachtte te 
verenigen, teneinde weerstand te kunnen bieden tegen de groeiende Franse overheersing in Algerije. In: 
(anon.), En couverture France-Algerie. In: l’Express, 14 mrt. 2002, p.94.
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formuleren die een evolutie of “modernisering” in westerse zin mogelijk moet maken. 

Dit islamitisch modernisme of reformisme tracht de originele teksten van de Islam te 

herinterpreteren,  teneinde  ze  compatibel  te  maken  met  de  verworvenheden  van  de 

moderniteit. Opvallend is dat het panislamisme bij deze twee vormen van protest terug 

te vinden is. Islam wordt als een gemeenschappelijke noemer beschouwd waaronder het 

verzet  tegen  het  Westen  zich  dient  te  organiseren.  Het  is  echter  wachten  tot  het 

interbellum vooraleer de Islam de basis vormt van een politieke ideologie. Tot dan blijft 

de boodschap: “Moslims aller landen, verenigt u”.9 De identiteitsdynamieken in de 19e 

eeuw worden door Ghadbian als volgt geschetst:

“To sum up, the political identity of the Arab people until the nineteenth century had  

been one in which Islam was the frame of reference. Even Ottoman rule was acceptable to  

the Arabs as long as Islam remained the main source of identity because in Islamic terms,  

the  Ottoman  sultan  embodied  the  continuation  of  the  Muslim  caliphate.  With  the  

decrepitude of the Ottoman Empire in the face of increasing European domination, Arab  

awareness of a distinctly Arab political identity began to grow and to complicate the  

issue  of  collective  identity  with  calls  for  Arab  solidarity,  Arab  unity  –  Arab  

nationalism.”10

2.1.1. De onafhankelijkheidsstrijd en het ontstaan van het islamisme

De val van het Ottomaanse Rijk op het einde van de Eerste Wereldoorlog luidde in het 

Midden-Oosten  een  woelige  periode  in.  westerse  mogendheden  probeerden  hun 

zeggenschap te vergroten in de regio, waartegen al snel verzet rees. Inspanningen op het 

vlak van scholing en industrialisatie gaven aanleiding tot een nieuwe stratificatie in de 

steden. Er ontstond een nieuwe middenklasse en een moderne arbeidersklasse.11

9 WAARDENBURG, Jacques, Conclusie. Huidige islamherleving. In: WAARDENBURG, Jacques, (red.), 
Islam. Norm, ideaal en werkelijkheid. Houten, Fibula, 2000, p.386.
10 GHADBIAN, Najib, Democratization and the islamist challenge in the Arab world. Boulder, Westview 
Press, 1997, p.36.
11 IBRAHIM, Saad Eddin, Civil society and prospects of democratization in the Arab world. In: NORTON, 
Richard, (red.), Civil society in the Middle East. Volume one. Leiden, Brill, 1996, p.24.
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Deze klassen zullen de basis vormen van een nieuwe politieke stroming, met name het 

islamisme.12 Tijdens het interbellum kan deze politieke ideologie nog volledig gesitueerd 

worden  binnen  het  islamitische  reformisme.  Men  wou  eerder  in  de  Islam  naar  een 

antwoord  zoeken  op  de  intense  veranderingen  waarmee  men  in  die  periode 

geconfronteerd  werd.  De  identiteitsdynamieken  die  resulteerden  uit  de  confrontatie 

tussen Islam en westerse overheersing zien er als volgt uit:

“De wederopleving is in wezen een herbevestiging van de islamitische identiteit. In de  

onrust en verwarring, veroorzaakt door de snelle veranderingen, willen de mensen er  

zeker van zijn dat hun persoonlijkheid niet afbrokkelt door het zich opdringende Westen,  

en dat ze nog steeds dezelfde mannen en vrouwen zijn als vroeger. In de denkwijze van  

het volk worden die aspecten die de islam onderscheiden van het Westen het meest op de  

voorgrond  geplaatst  […]  maar  wordt  geen  aandacht  geschonken  aan  de  vraag  hoe  

hiermee de problemen van vandaag kunnen worden opgelost.”13

Het Moslimbroederschap ontstond in 1928 als eerste islamistische beweging in Egypte.14 

Da’wa stond  centraal  in  het  discours  van  de  stichter  van  het  Moslimbroederschap, 

Hassan al-Banna (1906-1949). Hij verkondigde dat de invloed van het soefisme en het 

Westen de Islam naar het verval leidden.15 Als antwoord op dit verval schrijft al-Banna 

de  shari’a voor.  Respect  voor  de  shari’a dient  niet  afgedwongen  te  worden,  maar 

gepredikt. De praktijk van  da’wa staat voor deze daad van overtuiging van onderuit. 

Hoewel bewegingen zoals het Moslimbroederschap op bepaalde momenten op immense 

steun konden rekenen, wist vooral het seculiere nationalisme de volksmassa achter zich 

te scharen in de eerste twee decennia van de onafhankelijkheid. 

Zoals we reeds stelden, is de Islam als ideeënstelsel in het Midden-Oosten niet ontstaan 

in de 20e eeuw. Vanaf het ontstaan van het Moslimbroederschap spreken we echter van 

een islamistische beweging, die als nieuw bestempeld wordt. Dit islamisme verschilt van 

12 HOURANI, Albert, De geschiedenis van de Arabische volken. Amsterdam, Contact, 2000, pp.363-368.
13 WATT, W. Montgomery, Invloeden van het Westen en moslimse reacties. In: WAARDENBURG, 
Jacques, (red.), Islam. Norm, ideaal en werkelijkheid. Houten, Fibula, 2000, p.323.
14 ZEMNI, Sami, Expansie, evolutie en transitie van het islamisme. Een politieke, historische sociologische 
studie. In: DOOM, Ruddy, (red.), De structuur van de waanzin. Conflicten in de periferie. Gent, Academia 
Press, 2001, p.220.
15 HOURANI, Albert, De geschiedenis van de Arabische volken. Amsterdam, Contact, 2000, p.367.
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vroegere  bewegingen  omwille  van  drie  redenen.16 Ten  eerste  deed  het 

Moslimbroederschap meer dan alleen prediken, maar ging de beweging eveneens over 

tot collectieve actie. Ten tweede wordt Islam beschouwd als behorend tot elk domein 

van het leven. Islam blijft niet beperkt tot de moskee, maar is eveneens zichtbaar in 

sociale dienstverlening,  economie,  etc.  Het belangrijkste onderscheid is  echter dat  al-

Banna als één van de eersten de nadruk legt op politieke actie, hetgeen zich bijvoorbeeld 

uit in het streven naar een islamitische staat. 

Tijdens het interbellum verzet het islamisme zich voornamelijk tegen de overheersing 

door  de  westerse  mogendheden  en  definieert  het  zich  binnen  de  nieuwe  nationale 

context. Het is dan ook de nieuwe middenklasse die zich het meest aangesproken voelt 

door deze politieke ideologie, daar zij haar ontwikkeling in belangrijke mate belemmerd 

ziet door de westerse hegemonie. 

2.1.2. De ondergang van het arabisch nationalisme en de doorbraak 
van het islamisme

Voor  de  Arabische  civiele  samenleving  in  het  algemeen  en  voor  de  islamistische 

bewegingen in het bijzonder waren de jaren ’50 en ’60 voornamelijk kommer en kwel.17 

In een poging om hun greep op de bevolking te versterken, limiteerden of verboden de 

nieuwe  populistische  regimes  onafhankelijke  politieke  bewegingen.  Daarbij  werd 

gebruik  gemaakt  van  Arabisch-nationalistische  of  socialistische  ideologieën  die  het 

sociaal contract met de bevolking symboliseerden en legitimeerden. Dat sociaal contract 

bestond  erin  dat  de  staat  zou  instaan  voor  de  ontwikkeling  van  het  land,  in  ruil 

waarvoor de bevolking zich onthield van politieke participatie. 

Ondanks  het  feit  dat  bijvoorbeeld  het  Moslimbroederschap  de  onafhankelijkheid 

bevochten had aan de zijde van de seculiere nationalisten, werd de groepering daarna 

door  Nasser  en  de  zijnen  brutaal  onderdrukt.18 In  die  periode  ziet  het  radicalere 

16 GHADBIAN, Najib, Democratization and the islamist challenge in the Arab world. Boulder, Westview 
Press, 1997, p.60.
17 IBRAHIM, Saad Eddin, Civil society and prospects of democratization in the Arab world. In: NORTON, 
Richard, (red.), Civil society in the Middle East. Volume one. Leiden, Brill, 1996, p.37.
18 KEPEL, Gilles, Jihad. Expansion et déclin de l’islamisme. Parijs, Gallimard, 2000, p.28. ; ZEMNI, Sami, 
Expansie, evolutie en transitie van het islamisme. Een politieke, historische sociologische studie. In: 
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islamisme  het  levenslicht.  Zo  schuift  Sayyid  Qutb,  de  grondlegger  van  het  radicale 

islamisme  en  lid  van  het  Moslimbroederschap,  voor  het  eerst  het  idee  van  een 

islamitische staat naar voor. Die staat moet de basis vormen voor een maatschappij die 

gebaseerd is  op de Islam.19 Toch blijft  de maatschappij  belangrijker dan de staat.  De 

bevolking moet immers in opstand komen tegen een staat die haar verplichting om de 

shari’a na te leven niet waarmaakt. De link met de Egyptische situatie op dat ogenblik is 

gauw gelegd. Sayyid Qutb pleit er eveneens voor om de invloed van de staat in het 

sociale  leven  te  beperken.  Enkel  wanneer  organisaties  in  de  civiele  samenleving 

tekortschieten,  dient  de staat  op te treden. Bij  Qutb moet de revolutie  van onderuit, 

da’wa, plaats maken voor het voorhoede idee of het politieke gebruik van jihad. 

De  gebeurtenissen  op  het  einde  van  de  jaren  ’60  en  in  de  jaren  ’70  leverden  de 

maatschappelijke voedingsbodem die de opkomst van het radicale islamisme, zoals dat 

van  het  Moslimbroederschap  van  Qutb,  mogelijk  maakte.   Als  verklaring  voor  de 

ondergang van het Arabisch nationalisme en de opkomst van het radicale islamisme zou 

ik drie factoren willen onderscheiden. Ten eerste konden de populistische regimes hun 

beloftes op sociaal-economisch vlak niet waarmaken.20 De Arabische regimes hadden 

vanaf hun ontstaan fors geïnvesteerd in onderwijs en deze investeringen wierpen nu 

inderdaad vruchten af. Daartegenover stond dat zij onvoldoende in staat bleken te zijn 

om die geschoolde massa werk te verschaffen. Hierdoor verloor het sociaal contract alle 

geloofwaardigheid,  waarop  islamisten  handig  inspeelden.  Ten  tweede  bracht  de 

collectieve Arabische nederlaag in de Zesdaagse Oorlog tegen Israël (1967) het Arabisch 

nationalisme een stevige knauw toe.21 Nasser en andere Arabische leiders waren ervan 

DOOM, Ruddy, (red.), De structuur van de waanzin. Conflicten in de periferie. Gent, Academia Press, 
2001, pp.220-221.
19 MOUSSALLI, Ahmad S., Modern islamic fundamentalist discourses on civil society, pluralism and 
democracy. In : NORTON, Richard, (red.), Civil society in the Middle East. Volume one. Leiden, Brill, 
1996, pp.90-94.
20 IBRAHIM, Saad Eddin, Civil society and prospects of democratization in the Arab world. In: NORTON, 
Richard, (red.), Civil society in the Middle East. Volume one. Leiden, Brill, 1996, pp.39-40. ; ZEMNI, 
Sami, Expansie, evolutie en transitie van het islamisme. Een politieke, historische sociologische studie. In: 
DOOM, Ruddy, (red.), De structuur van de waanzin. Conflicten in de periferie. Gent, Academia Press, 
2001, p.221.
21 HOURANI, Albert, De geschiedenis van de Arabische volken. Amsterdam, Contact, 2000, pp.429-430. ; 
GHADBIAN, Najib, Democratization and the islamist challenge in the Arab world. Boulder, Westview 
Press, 1997, p.66.
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overtuigd dat zij Israël militair de les konden spellen en ook alle Arabische propaganda 

was  op  deze  overwinning gericht.  De zware  gok  van  Nasser  draaide  echter  in  zijn 

nadeel uit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Arabische bevolkingen hun leiders 

geen krediet meer gaven na de vernederende nederlaag tegen Israël. Ten derde vertolkte 

het slagen van de Iraanse Revolutie in 1979 een voorbeeldfunctie voor het islamisme.22 

Het is niet zo dat plots iedere islamist naar de oprichting van een islamitische staat à la 

Iran  streefde,  daarvoor  was  de  Iraanse  Revolutie  veel  te  veel  gebonden  aan  lokale 

omstandigheden en aan de sji’itische ideologie.23 De boodschap vond echter wel ingang 

in  het  Midden-Oosten:  regimes  die  heidens  of  jahili zijn,  kunnen  omvergeworpen 

worden door een bevolking verenigd onder de vlag van de Islam. 

In  de  jaren  ’70  kunnen  de  islamistische  bewegingen  uitgroeien  tot  echte 

massabewegingen.  Voornamelijk  de  generatie  jongeren  die  geboren  zijn  na  de 

onafhankelijkheidsstrijd en die aldus de legitimiteit van de aan de macht zijnde regimes 

niet  meer  automatische  erkennen,  voelen  zich  aangetrokken  tot  de  islamistische 

ideologie.24 De linkse ideologieën en bewegingen, die zich eveneens verzetten tegen de 

Arabisch-nationalistische regimes, baren het blok aan de macht echter meer zorgen. In 

hun strijd tegen die linkse groeperingen zullen de elites dan ook steun geven aan het 

opkomende islamisme. 

Het islamisme dat in de jaren ’70 ontstaat en zich verder ontwikkelt in de jaren’80 is 

gebaseerd op een belangenverbond tussen twee sociale groepen.25 Ten eerste voelt  de 

verarmde, maar geschoolde stedelijke jeugd zich aangetrokken tot het islamisme. Het zijn 

vooral de niet  ingeloste beloftes vanwege de Arabisch-nationalistische regimes en het 

gebrek aan toekomstperspectieven die deze groep tot  actie doen overgaan. De tweede 

22 GHADBIAN, Najib, Democratization and the islamist challenge in the Arab world. Boulder, Westview 
Press, 1997, p.66.
23 ZEMNI, Sami, Expansie, evolutie en transitie van het islamisme. Een politieke, historische sociologische 
studie. In: DOOM, Ruddy, (red.), De structuur van de waanzin. Conflicten in de periferie. Gent, Academia 
Press, 2001, p.225.
24 KEPEL, Gilles, Jihad. Expansion et déclin de l’islamisme. Parijs, Gallimard, 2000, pp.62-63.
25 Deze sociologische vaststelling is een constante die men bij bijna alle auteurs terugvindt: KEPEL, Gilles, 
Jihad. Expansion et déclin de l’islamisme. Parijs, Gallimard, 2000, p.64. ; LAMCHICHI, Abderrahim, 
Géopolitique de l’islamisme. Parijs, L’Harmattan, 2001, p.11. ; ROY, Olivier, The failure of political 
Islam. Londen, Tauris, 1994, p.3. ; ZEMNI, Sami, Expansie, evolutie en transitie van het islamisme. Een 
politieke, historische sociologische studie. In: DOOM, Ruddy, (red.), De structuur van de waanzin. 
Conflicten in de periferie. Gent, Academia Press, 2001, pp.221-222.
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groep is samengesteld uit de opkomende burgerij en laakt het gebrek aan politieke macht 

dat zij ervaart. Opvallend hierbij is dat de ulama haast geen deel uitmaakt van de nieuwe 

generatie islamistische bewegingen.26 Het verbond tussen de twee genoemde groepen zal 

echter  eveneens  een  tegenstelling  oproepen,  die  zal  leiden  tot  de  opsplitsing  van 

verschillende  groeperingen  met  elk  hun  eigen  ideologie.27 Die  ideologische 

tegenstellingen vinden we onder andere bij Kepel terug:

“Le  propre  de  l’idéologie  diffusée  par  l’intelligentsia  consiste  à  occulter  

l’antagonisme entre les intérêts des deux principales composantes, à les projeter 

dans une dynamique culturelle et politique qui les concilie en les tendant vers  

l’objectif commun de la conquête du pouvoir.”28

In  die  periode  richtte  het  verzet  van  de  islamisten  zich  in  de  eerste  plaats  tegen  de 

nationalistische regimes, die alle legitimiteit verloren hadden. Islamisme wordt een brede 

stroming in het Midden-Oosten en de rest van de moslimwereld. De ideologie schrijft 

zich dan ook in het  bredere kader van de  umma of  de moslimgemeenschap in.  Deze 

moslimgemeenschap veruitwendigt  zich in  de steun aan het  islamisme vanwege twee 

polen, met name Saudi-Arabië en Iran.29 

Saudi-Arabië verspreidt een conservatieve en zelfs reactionaire versie van de Islam, meer 

bepaald het wahhabisme. Met de olierijkdom financiert de Saudische monarchie de bouw 

van koranscholen (madrasa’s) en moskeeën, waarlangs het soennitische fundamentalisme 

verspreid wordt. Zo ook kwamen moslims van heinde en verre om als mujahedin mee te 

strijden in een door Saudi-Arabië en de Verenigde Staten gefinancierde oorlog tegen de 

sovjetoverheersing in Afghanistan.30 De terugkeer van deze nieuwe Afghanen naar hun 

landen van oorsprong betekent het startschot van een mondiale terroristische campagne 

onder de vlag van de Islam. De tweede pool is de revolutionaire en radicale Islam van het 

Iran  na  1979.  De  invloed  van  deze  stroming mag  vooral  niet  overschat  worden.  De 
26 Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het soennisme en het sji’isme. In het soennisme 
is de ulama vaak nauw verbonden met het regime. Het is dan ook logisch dat een oppositiebeweging zich 
verzet tegen die klasse staatsambtenaren. In het sji’isme daarentegen is de ulama nauwer verbonden met de 
bevolking en minder met het regime. De ulama speelt een belangrijke rol in het sji’itische islamisme.
27 ZEMNI, Sami, Expansie, evolutie en transitie van het islamisme. Een politieke, historische sociologische 
studie. In: DOOM, Ruddy, (red.), De structuur van de waanzin. Conflicten in de periferie. Gent, Academia 
Press, 2001, p.227.
28 KEPEL, Gilles, Jihad. Expansion et déclin de l’islamisme. Parijs, Gallimard, 2000, p.64.
29 LAMCHICHI, Abderrahim, Géopolitique de l’islamisme. Parijs, L’Harmattan, 2001, pp.9-14.
30 Een geromantiseerde visie op deze strijd is terug te vinden in : KAPLAN, Robert D., Soldaten van God. 
Utrecht, Spectrum, 2002.
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revolutie  van  de  mollahs en  de  Pasdaran (Revolutionaire  Wacht)  was  naast  een 

islamitische  revolutie,  evenzeer  een  Iraans-nationalistische  revolutie,  gebonden  aan 

lokale Iraanse omstandigheden.31 Iran heeft zeker in de beginfase getracht zijn revolutie 

te exporteren,  maar  de  invloed bleef  beperkt  tot  de sji’itsche gemeenschappen in  het 

Midden-Oosten  (Libanon,  Irak,  Bahrein,  etc.).  Het  wahhabistische  islamisme  zal 

daarentegen een diepere en blijvende invloed hebben.32

2.1.3. Een derde fase in het islamisme?

Twee grote golven konden we reeds onderscheiden in het islamisme. In eerste instantie 

was er de stroming die in de jaren ’30 en ’40 aan de zijde van de nationalisten meestreed 

tegen de koloniale machthebbers.  Het actieterrein van deze islamistische bewegingen 

was de te vormen natiestaat. Na twee decennia onderdrukking groeide de tweede golf 

islamisten  in  de  jaren  ’70  op  het  puin  van  de  Arabisch-nationalistische  regimes, 

waartegen zij zich eveneens verzetten. Hoewel het vijandsbeeld beheerst werd door de 

natiestaat, richtten zij zich tot een bredere vorm van solidariteit, met name die van de 

islamitische geloofsgemeenschap of umma. 

Daar waar de meeste auteurs het eens zijn over deze twee golven bestaat er heel wat 

meer controverse over het huidige islamisme dat ontstond aan het begin van de jaren 

’90. Twee feiten worden erkend: de groeiende democratisering in het Midden-Oosten en 

de opkomst van het islamisme.33 Over de interpretatie van deze gebeurtenissen lopen de 

meningen  echter  uiteen.  We  zullen  nu  dieper  ingaan  op  de  recentste  evoluties  en 

ontwerpen we een kader om die evolutie in te duiden.  

 

2.2. Is het hedendaagse islamisme in crisis?

Hoewel de Islam in het algemeen en het “islamistische gevaar” in het bijzonder heden in 

het middelpunt van de mediabelangstelling staan, willen we toch de actuele evoluties 

van op een zekere afstand bekijken en binnen hun historische context plaatsen. Nadat 
31 KEPEL, Gilles, Jihad. Expansion et déclin de l’islamisme. Parijs, Gallimard, 2000, pp.117-135.
32 Ibid., p.61.
33 GHADBIAN, Najib, Democratization and the islamist challenge in the Arab world. Boulder, Westview 
Press, 1997, p.43.
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we de feiten overlopen hebben, geven we een overzicht van de hedendaagse visies op 

het fenomeen islamisme om vervolgens zelf tot een kader te komen dat de basis zal 

vormen voor het tweede deel.

2.2.1. Het islamisme “fin du siècle”

Zoals we reeds stelden was de tweede golf van islamistische bewegingen gebaseerd op 

een verbond tussen de arme stedelijke jeugd en de nieuwe middenklasse, een coalitie die 

de kiemen van haar eigen ondergang in zich had. Het revolutionaire discours van de 

jongeren bleek niet te stroken met de conservatieve ideologie van de burgerij. Toen bleek 

dat het islamisme geen afdoend antwoord kon formuleren op de uitdagingen waarmee 

moslims geconfronteerd werden, deed zich opnieuw een breuk voor in het islamisme. 

Enerzijds ontstond een radicale en gewelddadige vleugel,  anderzijds gingen meer en 

meer islamisten de democratie omarmen.

De eerste  groep krijgt  vandaag nog steeds de meeste  media-aandacht en bestaat  uit 

mensen zoals  Ossama Ben Laden en  zijn  al-Qaeda.  Deze  gewelddadige  bewegingen 

werden  in  belangrijke  mate  beïnvloed  door  de  terugkeer  van  de  mujahedin  uit 

Afghanistan.  Zij  verspreidden zich over  het  gehele Midden-Oosten en verkondigden 

aldaar een reactionaire versie van de Islam, gebaseerd op het Saudische wahhabisme. 

Deze neo-fundamentalisten zijn een minderheid binnen het islamisme. Het geweld richt 

zich niet meer tegen de nationale staat, maar tegen het Westen en meer in het bijzonder 

tegen het imperialisme van de Verenigde Staten en Israël. Onder deze noemer kunnen 

de  aanslagen  in  Nairobi,  Luxor,  New  York  en  Washington  geplaatst  worden.  De 

organisatie en structuur van deze neo-fundamentalisten is losgekoppeld van elke notie 

van territorialiteit. Organisaties zoals al-Qaeda vestigen zich ook voornamelijk in staten 

en gebieden waar deze notie  geen enkele betekenis  heeft,  zoals  Afghanistan,  Jemen, 

Somalië of Soedan. Als dusdanig zijn deze groeperingen deelachtig aan de door hen zo 

verguisde  mondialisering.  In  feite  gebruiken  zij  de  Islam  om  hun  ware  aard  te 

verbergen, met name hun maffioos karakter.34

34 De Islam is trouwens niet het enige wat zij in hun strijd gebruiken. Ook de Palestijnse kwestie passeert 
regelmatig de revue. Onlangs riep al-Qaeda nog op tot verzet tegen een mogelijke inval in Irak, waarvan de 

- 44 -



De tweede groep bewegingen valt onder het gematigde islamisme of de Politieke Islam. 

Het is een erkende vaststelling dat sinds de jaren ’90 de roep om democratisering en 

participatie  steeds  luider  klinkt  in  het  Midden-Oosten,  terwijl  steeds  meer  moslims 

gelijktijdig hun islamitische identiteit benadrukken.35 De groep bewegingen die op deze 

evoluties inspelen willen we hierna van naderbij bekijken. Het komt er daarbij vooral op 

aan oorzaak en gevolg niet  door elkaar  te  halen.  De regimes in  het  Midden-Oosten 

openden het  politieke  veld in  de  jaren ’90  voor  andere  deelnemers in  de hoop hun 

legitimiteit  te  vergroten.  Onder  andere  islamistische  bewegingen  maakten  van  deze 

gelegenheid gebruik en pasten hun ideologie aan een democratische participatie in het 

politieke proces aan.36

De islamistische bewegingen schuiven zelf drie redenen naar voor om hun participatie 

in  het  democratische  proces  te  verklaren.37 Ten  eerste  hebben  de  islamisten 

proportioneel  zwaar  geleden  onder  autocratische  regimes.  Hun  leiders  werden 

geëxecuteerd,  zoals  al-Banna,  of  gefolterd.  Desnoods  werd  een  groep  collectief 

gesanctioneerd, zoals in Hama waar de Syrische president Hafiz al-Asad in 1982 20.000 

mensen  de  dood  in  joeg.  Islamisten  beseffen  dus  als  geen  ander  welk  gevaar  het 

autoritarisme inhoudt. Ten tweede zien zij de democratie als een systeem om politieke 

macht te veroveren. Gezien hun grote aanhang onder de bevolking biedt dit systeem 

hen meer kansen dan een systeem dat voor hen gesloten blijft. Ten slotte beschouwen 

islamisten de democratie als een waardenstelsel dat meer verenigbaar is met Islam dan 

gelijk welk ander waardenstelsel. Het mag dan misschien geen ideaal systeem zijn, de 

democratie is volgens een meerderheid wel het beste dat op dit moment voorhanden is. 

Het is echter vooral op niveau van de leden dat identiteitsdynamieken de balans in het 

voordeel van de democratie doen doorslaan. Islam wordt door die leden beschouwd als 

heersers nota bene tot de seculiere vleugel in het Midden-Oosten behoorden (voor de val van het regime 
van Saddam Hoessein).  
35 GHADBIAN, Najib, Democratization and the islamist challenge in the Arab world. Boulder, Westview 
Press, 1997, p.43.
36 ZEMNI, Sami, Expansie, evolutie en transitie van het islamisme. Een politieke, historische sociologische 
studie. In: DOOM, Ruddy, (red.), De structuur van de waanzin. Conflicten in de periferie. Gent, Academia 
Press, 2001, p.234.
37 GHADBIAN, Najib, Democratization and the islamist challenge in the Arab world. Boulder, Westview 
Press, 1997, pp.74-76.
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een  waardencomplex  dat  hun maatschappelijke  integratie  dient  te  bevorderen.  Deze 

integratie wordt niet verhinderd door democratie, maar er juist door bevorderd.38 Als 

verklaring  voor  dit  fenomeen  kunnen  we  op  een  dieper  niveau  verwijzen  naar  de 

veranderende plaats die de Islam inneemt. Lamchichi verwijst in dit verband naar een 

moderne  laïciteit.39 Persoonlijk  en  publiek  leven  worden  steeds  meer  van  elkaar 

gescheiden. In het persoonlijke leven speelt de Islam nog steeds een zeer grote rol. Op 

dit  niveau  stijgt  het  belang  van  de  Islam  zelfs,  waardoor  velen  gewagen  van  een 

islamitische revival. Het politieke en publieke leven wordt daarentegen meer en meer op 

een pluralistische en seculiere basis geconstrueerd. Deze scheiding tussen publiek en 

privaat  leven leidt  in de ogen van westerse waarnemers snel  tot  tegenstellingen. Zo 

stelde  ik  tijdens  een  reis  naar  Iran vast  dat  het  dragen van een  hoofddoek,  hoewel 

verplicht, helemaal geen politiek thema is. De strijd voor gelijkheid tussen geslachten 

wil geenszins zeggen dat alle moslimvrouwen hun sluier over de haag zullen werpen. 

Integendeel, de hoofddoek maakt deel uit van de persoonlijke moslimidentiteit, terwijl 

gelijkheid tot de publieke sfeer behoort. 

Samenvattend zouden we kunnen stellen dat er heden twee stromingen aanwezig zijn in 

het  islamisme.  De  radicale  stroming  krijgt  dan  wel  aandacht  in  de  westerse  media 

omwille van haar gewelddadig karakter, zij vertolkt slechts de stem van een minderheid 

terwijl  het  gros  van de  moslims  dit  blind geweld  afkeurt.  In  de  praktijk  heeft  deze 

stroming maar bitter weinig te zien met de Islam. Een tweede stroming is pragmatisch 

van karakter en schrijft zich in binnen de nationale politiek, waarin deze islamistische 

bewegingen op een democratische en constructieve manier participeren.

2.2.2. Verschillende visies op het hedendaagse islamisme

Hierboven werd getracht op een objectieve wijze de recentste evoluties in het Midden-

Oosten weer te geven, zonder in de duiding van de feiten te treden. Op plaatsen waar er 

toch  interpretaties  noodzakelijk  waren,  werd  getracht  de  consensus  binnen  de 

38 ZEMNI, Sami, Expansie, evolutie en transitie van het islamisme. Een politieke, historische sociologische 
studie. In: DOOM, Ruddy, (red.), De structuur van de waanzin. Conflicten in de periferie. Gent, Academia 
Press, 2001, p.235.
39 LAMCHICHI, Abderrahim, Islam, islamisme et modernité. Parijs, L’Harmattan, 1994, p.36. 
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wetenschappelijke gemeenschap weer te geven. Hierna zal de onenigheid binnen die 

gemeenschap geschetst worden. Deze onenigheid situeert zich rond de vraag hoe het 

hedendaagse islamisme dient gecatalogeerd te worden en wat haar verhouding is met 

de democratie. Ik zou hierbij drie scholen willen onderscheiden.40

De school van het “islamistische gevaar”, die voornamelijk in de Angelsaksische wereld 

een grote aanhang kent, behandelt de Islam en het islamisme als een homogene cultuur 

en beschaving. Auteurs zoals Huntington41 en Lewis42 spreken van een botsing tussen de 

westerse  democratische  waarden  en  het  hedendaagse  islamisme.  De  basis  van  hun 

argumentatie  ligt  in  het  feit  dat  zij  de  Islam beschouwen als  een  onveranderlijk  en 

onveranderbaar cultureel systeem dat noodzakelijk in conflict treedt met de westerse 

moderniteit.  Het  is  aan  de  moslim  zelf  om  deze  cultuur  aan  te  passen  aan  die 

moderniteit  en  daartoe  zelfs  het  pad  van  de  Islam  te  verlaten.  Deze  aanpak  focust 

hoofdzakelijk op het radicale islamisme dat als pars pro toto model staat voor het gehele 

islamisme. Lewis drukt die botsing als volgt uit: 

“If the people of the Middle East continue on their present path, the suicide bomber may  

become a metaphor for the whole region, and there will be no escape from a downward 

spiral of hate and spite […]. If they can abandon grievance and victimhood, settle their  

differences, and join their talents, energies, and resources in a common creative endeavor,  

then they can make the Middle East, in modern times as it was in the antiquity and in  

the Middle Ages, a major center of civilization. For the time being, the choice is their  

own.”43

40 De naamgeving van deze “scholen” valt volledig onder mijn verantwoordelijkheid. 
41 HUNTINGTON, Samuel, Botsende Beschavingen. Cultuur en conflict in de 21ste eeuw. Antwerpen, 
Standaard Uitgeverij, 1997.
42 LEWIS, Bernard, What Went Wrong? The Clash between Islam and Modernity in the Middle East. 
Londen, Weidenfeld & Nicolson, 2002.
43 Ibid., pp.159-160.
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De school van het “gefaalde islamisme” is grotendeels van Franse origine. Auteurs zoals 

Olivier Roy44,  Gilles Kepel45 en Abderrahim Lamchichi46 onderschrijven de hierboven 

beschreven  evoluties  in  het  hedendaagse  islamisme  en  concluderen  daaruit  dat  het 

islamisme als politieke stroming gefaald heeft. Daar zij het streven naar een islamitische 

staat als een wezenskenmerk van het islamisme beschouwen, is die conclusie logisch en 

gerechtvaardigd.  Islamisme reserveren zij  als  term voor de radicale  organisaties,  die 

inderdaad op hun retour  zijn.  Daarnaast  onderscheiden  zij  ook  bewegingen die  het 

islamisme achter zich gelaten hebben en de democratie omarmen. Deze groeperingen 

worden post-islamisten genoemd, zoals de AK-partij van Erdogan in Turkije.  

De  school  van  het  “islamisme  nieuwe  stijl”  beschouwt  het  hedendaagse  gematigde 

islamisme eerder als een aanpassing aan gewijzigde omstandigheden en spreekt van een 

Politieke Islam.47 Tijdens de jaren ’90 werd aan islamisten de mogelijkheid geboden om 

te participeren in het politieke proces, hetgeen een meerderheid onder hen ook effectief 

deed. Velen pasten hun ideologie aan deze nieuwe strategie aan en werden daarin door 

het  gros  van  hun  leden  gevolgd.  Dit  mainstream  islamisme  is  dus  geen  post-

islamistische, maar eerder islamo-democratische beweging. 

In de verschillen van deze laatste school met de andere twee scholen liggen de redenen 

verscholen waarom ik deze studie binnen de school van het “islamisme nieuwe stijl” 

zou willen situeren. De voornaamste lijn van mijn argumentatie ligt in het gebruik van 

identiteitsdynamieken.48 De identiteit van een persoon, groep of gemeenschap is nooit 

een statisch gegeven, maar evolueert en is samengesteld. Daarbij komt nog dat identiteit 

nooit in een vacuüm geconstrueerd wordt,  maar afhankelijk is van de situatie en de 

44 Zie van Olivier Roy : Généalogie de l’islamisme. Parijs, Hachette, 2002 ; L’islam mondialisé. Parijs, 
Seuil, 2002 ; The failure of political Islam. Londen, Tauris, 1994.
45 Zie van Gilles Kepel : Jihad. Expansion et déclin de l’islamisme. Parijs, Gallimard, 2000; Le Prophète et 
Pharaon : Aux sources des mouvements islamistes. Parijs, Seuil, 1993.
46 Zie van Abderrahim LAMCHICHI : Géopolitique de l’islamisme. Parijs, L’Harmattan, 2001 ; 
L’islamisme politique. Parijs, L’Harmattan, 2001 ; Islam, islamisme et modernité. Parijs, L’Harmattan, 
2000.
47 In deze school vinden we auteurs terug zoals François Burgat en Alain Roussilon. Zie : BURGAT, 
François, L’islamisme en face. Parijs, La Découverte, 2002 ; ROUSSILON, Alain, Les islamologues dans 
l’impasse. In : Esprit, 2001, 8-9, pp.93-115.
48 PINXTEN, Rik, VERSTRAETE, Ghislain, (reds.), Cultuur en macht. Over identiteit en conflict in een 
multiculturele wereld. Antwerpen, Houtekiet, 1998, pp.21-27.
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context. In deze vaststellingen zit reeds een argument vervat tegen de school van het 

“islamistische gevaar”. Het islamisme is geen politieke ideologie die gebaseerd is op de 

ongenuanceerde toepassing van eeuwenoude doctrinaire teksten. Integendeel, de door 

deze school zo verguisde shari’a is eveneens het product van een jurisprudentie die per 

definitie evolueert.

“Muslim fundamentalists have been capable of developing discourses that capture the  

attention of Muslims, because the language and content as well as the form and style of  

their discourses bring up, in people’s minds, the possibility of empowerment, morality,  

justice, equality, and legitimacy. Thus, when the fundamentalists call for implementing  

the shari’a, they are not calling for reinstituting the traditional shari’a but are instead  

empowering people to redirect the course of political life.”49

Ten tweede is het islamisme geen homogene ideologie, maar verschilt zij van gebied tot 

gebied. Het Algerijnse islamisme van het FIS is niet hetzelfde als dat van de Libanese 

Hizballah.  De  religieuze  stroming  (soennisme  vs.  sji’isme)  en  de  politieke  context 

(moeizame democratisering vs. democratische traditie) verschillen in dit voorbeeld. 

Het onderscheid met de tweede school ligt in de definitie van het begrip islamisme. De 

school van het “gefaalde islamisme” stelt het streven naar een islamitische staat als een 

basisvoorwaarde  in  haar  definitie  van  het  islamisme.  Dit  lijkt  mij  een  ernstige 

tekortkoming, daar die eis enkel terug te vinden is bij de tweede generatie islamistische 

bewegingen  en  evenzeer  afhankelijk  was  van  de  omstandigheden  (gebrek  aan 

participatiemogelijkheden, repressie, …). De definitie van het islamisme die reeds in het 

vorige hoofdstuk ter sprake kwam en die we hier wensen te behouden, is echter veel 

breder. Islam is de basis van het islamisme, maar is continu in beweging. Aldus zal het 

islamisme ook niet ophouden te bestaan wanneer één punt van de ideologie achterwege 

gelaten  wordt.  We  spreken  pas  van  post-islamisme  indien  de  Islam  niet  meer  als 

basisreferentie dienst doet. 

49 MOUSSALLI, Ahmad S., Moderate and radical islamic fundamentalism. The quest for modernity, 
legitimacy, and the Islamic state. Gainesville, University Press of Florida, 1999, p.7.
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2.2.3. Het hedendaagse islamisme in kaart gebracht

Teneinde het hedendaagse islamisme in kaart te brengen zou ik gebruik willen maken 

van  twee  variabelen.  De  inhoud  van  de  ideologie  wordt  daarbij  niet  in  rekening 

gebracht, aangezien we nog steeds de brede definitie van islamisme hanteren. Zodra het 

islamisme  geen  gebruik  meer  maakt  van  normen  en  waarden  die  als  islamitisch 

beschouwd worden, is  het geen islamisme meer en valt  de desbetreffende beweging 

buiten  het  schema  dat  hier  geconstrueerd  zal  worden.  Het  onderschrijven  van 

islamitische waarden en normen wordt hierbij dus als voorwaarde en niet als variabele 

beschouwd. 

De eerste variabele is de referentiegroep tot wie de islamistische groepering zich richt, 

en meer bepaald wie tot de groep kan behoren en wie niet. Hierbij zou ik het model van 

concentrische cirkels van Allport willen gebruiken. 

Figuur 1: relatienetwerk volgens Allport 50

De referentiegroepen  van  Allport  zijn  gerangschikt  van  essentialistische  categorieën, 

zoals  de  familie,  naar  meer  instrumentele  entiteiten,  zoals  “de  mensheid”.  Op  het 

abstracte niveau van “de mensheid” is in principe iedereen welkom in de desbetreffende 

islamistische beweging. De keuze van het lidmaatschap zal dus gebeuren in functie van 
50 PINXTEN, Rik, VERSTRAETE, Ghislain, (reds.), Cultuur en macht. Over identiteit en conflict in een 
multiculturele wereld. Antwerpen, Houtekiet, 1998, p.25.
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de  doelstellingen  die  de  groep  zich  stelt,  waardoor  we  op  dat  niveau  van  een 

instrumentele groepering spreken. 

In plaats van de door Allport gebruikte categorieën te behouden, zou ik zijn termen 

willen vertalen in de woordenschat die in deze thesis gehanteerd wordt.  Binnen een 

beweging beschouwen we coöperatie als gegeven, zoniet zou deze contraproductief zijn. 

De graad van tolerantie  is  echter  variabel  en uit  zich door  middel  van het  door de 

beweging gehanteerde referentiekader. Is  het referentiekader exclusief,  dan sluit  men 

mensen  uit  op  basis  van  deze  of  gene  kenmerken.  In  dat  geval  kunnen  we  van 

essentialistische groeperingen spreken. Ibn Chaldoen zou in de Arabische wereld van 

asabiya gesproken hebben. Wanneer een beweging niemand a priori uitsluit, dan spreken 

we van instrumentele groeperingen, die een inclusief referentiekader hanteren. Alleen 

deze  bewegingen  behoren  tot  de  civiele  samenwerking  en  kunnen  constructief 

meewerken aan  de  opbouw van een  democratische  samenleving.  Dit  is  echter  geen 

noodwendigheid.

Ten tweede hanteren we een variabele die specifiek is voor islamistische bewegingen. 

Deze variabele meet in welke mate de ideologie seculariseerbaar is. Aan de ene zijde van 

het continuüm vinden we da’wa terug, terwijl jihad aan de andere zijde staat. 

Figuur 2:  “seculariseerbaarheids”-continuüm

Da’wa  slaat op een islamisering van onderuit of een reformistische islamisering vanuit 

het systeem, door de vorming van massabewegingen. Het organiseren van een netwerk 

van  sociale  voorzieningen  behoort  tot  deze  strategie.  Jihad is  daarentegen  de 

islamistische variant van het voorhoede-idee. Die voorhoede dient een islamitische strijd 

te initiëren, waarna ze pas dient uit te groeien tot een massabeweging. Dit komt eerder 
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overeen  met  een  revolutie  tegen  het  systeem  geïnitieerd  buiten  het  systeem.  

Het  is  hier  enkel  de  bedoeling  te  onderzoeken  of  een  islamistische  beweging 

bestaansrecht toekent aan de andere (da’wa) of niet (jihad). Het onderscheid tussen da’wa 

en jihad is een onderscheid in functie van strategie en niet in functie van het doel. Zeker 

wanneer we over islamisme spreken, worden doel en middel vaak dooreen gebruikt. 

Het is bijvoorbeeld niet zo dat enkel  jihad  groepen streven naar de installatie van een 

islamistische staat. Integendeel, al-Qaeda is een perfect voorbeeld van een groep die een 

jihad-strategie gebruikt, maar toch blijft het onduidelijk of Bin Laden en de zijnen streven 

naar de installatie van een islamitische staat. Nogmaals, doelstellingen behoren tot het 

ideologische domein en dat beschouwen we, zolang islamitische waarden en normen 

aanwezig zijn, als gegeven.   

We  zouden  als  tweede  variabele  ook  het  vijandbeeld  of  de  entiteit  waartegen  een 

bepaalde  islamistische  beweging  zich  verzet,  kunnen  kiezen.  Ten  eerste  behoort  dit 

alweer tot het niveau van de ideologie, dat we hier even buiten beschouwing laten. Ten 

tweede veronderstelt dit dat iedere islamistische beweging een anti-beweging is. Jacques 

Waardenburg wijst er terecht op dat de Islam als politieke ideologie zowel constructief, 

als destructief gebruikt kan worden: 

“De soms bijna absolute waarde die de bevolking in de moslimse gebieden aan haar islam  

toekent,  biedt  aan  de  leiders  mogelijkheden  om  mensen  met  behulp  van  de  islam  

ideologisch te  mobiliseren.  Deze  mobilisering kan positief  in dienst van ontwikkeling  

gesteld worden, met de nadruk op activering van gemeenschapszin en het leveren van een  

creatieve bijdrage  tot  een betere toekomst.  Ze kan ook negatief  gericht worden,  tegen  

bijvoorbeeld  andere  religies  en  ideologieën,  of  tegen  secularisatie,  hetzij  buiten  hetzij  

binnen de moslimse wereld.”51 

We zouden dus wel terecht het constructieve of destructieve gebruik van de Islam als 

derde  variabele  kunnen  beschouwen.  Deze  derde  variabele  ga  ik  hier  echter  niet 

weerhouden daar het de analyse er niet op vereenvoudigt en buiten het bestek van deze 

51 WAARDENBURG, Jacques, Conclusie. Huidige islamherleving. In: WAARDENBURG, Jacques, (red.), 
Islam. Norm, ideaal en werkelijkheid. Houten, Fibula, 2000, p.389.
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thesis valt. Ik zal dit gebrek daarentegen trachten te vatten in de tegenstelling tussen 

da’wa en jihad. 

Figuur 3: assenstelsel islamistische bewegingen

Samenvattend komen we aldus tot een assenstelsel  dat  gebaseerd is  op de variabele 

“seculariseerbaarheid”  (van  da’wa naar  jihad)  en  referentiekader  (van  exclusief  naar 

inclusief).52 Dit  schema  laat  twee  zaken  toe.  We  kunnen  hedendaagse  islamistische 

bewegingen met elkaar  vergelijken gebruikmakend van dit  schema. Daarnaast  is  het 

mogelijk de evoluties van islamistische groeperingen via dit schema te beschrijven. We 

komen op die manier tot vier kwadranten, elk met hun eigen karakteristieken:53

52 Het gebruik van een X- en Y-as verwijst hier niet naar een causaal verband. 
53 De namen van de verschillende categorieën heb ik ontleend aan LAMCHICHI, hoewel ik zijn indeling en 
de kenmerken die hij aan iedere categorie geeft, niet deel. Het uitwerken van iedere categorie zou ons hier 
te ver leiden. Aldus wordt iedere categorie gekenmerkt door zijn plaats op het assenkruis. Zie: 
LAMCHICHI, Abderrahim, L’islamisme politique. Parijs, L’Harmattan, 2001, pp.19-43. 
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Figuur 4: categorieën islamisten
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Hizballah als model?

 

DEEL II
--
--
--
--
--
--
--
--
--



In het vorige deel passeerden een hele reeks concepten de revue. Aangezien de lezer 

daarbij misschien het noorden is kwijtgeraakt, willen we het model dat in het eerste deel 

is uitgewerkt kort even herhalen, waarbij  we meteen ook de relevantie ervan met de 

casus van Hizballah aanstippen. De toepassing van de twee vorige hoofdstukken staat 

hierbij  centraal.  De  eerste  vraagstelling  omvat  aldus  een  vergelijking  van  de 

ontwikkeling van het islamisme in de Libanese sji’itische gemeenschap met de evolutie 

van hetzelfde fenomeen in de bredere context van het Midden-Oosten. Deze vergelijking 

dient echter niet als basis voor de structuur van het volgende deel. Waar relevant wordt 

gewezen op de gelijkenissen en verschillen tussen beide referentiekaders en dit over de 

volgende  drie  hoofdstukken  heen.  We stellen  ons  hierbij  vragen  zoals:  welke  fasen 

doorliep het islamisme in de sji’itische gemeenschap in Libanon? Uit welke groepen en 

klassen rekruteren de islamisten en Hizballah? Onder welke stroming kunnen we de 

hedendaagse Hizballah categoriseren?

De tweede vraagstelling vormt de kern van deze thesis en betreft de toepassing van het 

allereerste  hoofdstuk.  Daarbij  werd een drieledige  structuur  gehanteerd,  die  parallel 

loopt met enerzijds de drie elementen van de ressource mobilization theory (RMT) en 

anderzijds met de drie aandachtspunten uit dat hoofdstuk. Ook in dit deel wordt die 

drieledige structuur behouden. In een eerste hoofdstuk gaan we dan dieper in op de 

politieke opportuniteiten die zich voordeden binnen de Libanese staat (als territoriale 

omschrijving)  en die uiteindelijk geleid hebben tot  het  ontstaan van de islamistische 

stroming  Hizballah.  Hierbij  wordt  teruggegaan  naar  de  eerste  tekenen  van  sociale 

mobilisatie binnen de sji’itische gemeenschap, die betrekkelijk recent zijn. De aanpak in 

dit hoofdstuk is gericht op het identificeren van sleutelmomenten en hun invloed op de 

verdere evolutie van islamistische bewegingen in Libanon. Het doel van dit hoofdstuk is 

de in het theoretische deel besproken dynamische interrelatie tussen staat en (civiele) 

samenleving praktisch uit te werken.

Het tweede hoofdstuk focust op de in de RMT besproken ideologische omkadering. De 

inhoud  van  de  ideologie  van  islamistische  bewegingen  werd  in  het  vorige  deel  als 

gegeven beschouwd. In dit hoofdstuk zal echter dieper ingegaan worden op de pijlers 
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van de  intellectuele  structuur  van Hizballah.  We beschouwen ideologie  niet  als  een 

statisch gegeven. Leden van een beweging moeten zich aangetrokken voelen en blijven 

voelen tot haar ideologie. Die ideologie kan een identiteit deels construeren, maar dient 

er ook en vooral aan te beantwoorden. Aangezien identiteit dynamisch is, zal ideologie 

ook constant  in beweging zijn.  Er zal  dus ook aandacht geschonken worden aan de 

veranderende betekenissen die geconstrueerd worden, afhankelijk van de context. 

Het  verschil  in  aanpak  tussen  deze  twee  hoofdstukken  ligt  in  het  conceptuele 

onderscheid dat Burke maakt tussen sociale bewegingen in islamitische samenlevingen 

en  islamistische  bewegingen.1 In  het  eerste  hoofdstuk  leggen  we  de  nadruk  op  het 

netwerk waarin een sociale, in casu islamistische, beweging ontstaat. Deze methodologie 

verwijst naar de nieuwe sociale geschiedenis, gebaseerd op het gedachtegoed van Marx. 

Het tweede hoofdstuk onderzoekt hoe de religieuze en culturele erfenis van de Islam 

gebruikt wordt in het mobilisatie- en legitimatieproces. Deze aanpak is eerder gebaseerd 

op de nieuwe culturele geschiedenis met Weberiaanse fundamenten. 

In het laatste hoofdstuk komen we tot een soort synthese van deze dubbele aanpak. Dit 

hoofdstuk  zal  tevens  gebaseerd  zijn  op  het  derde  bestanddeel  van  de  RMT,  de 

mobiliserende structuren. We gaan dieper in op de structuur van Hizballah,  met als 

voornaamste  doel  te  achterhalen  hoe  omgeving  en  ideologie  binnen  een  beweging 

interageren. Ook werpen we een licht op de financieringsbronnen van Hizballah om 

zicht te krijgen op de afhankelijkheidsrelaties van de beweging.

Wat bronmateriaal betreft,  heb ik mij  voor dit  deel hoofdzakelijk gebaseerd op twee 

doctorale proefschriften.  The battle for South Lebanon is van de hand van de inmiddels 

overleden Nederlandse diplomaat Ferdinand Smit en geeft een minutieus chronologisch 

overzicht van de context waarin Hizballah ontstond.2 Zodoende zal dit werk dienst doen 

als basis voor het eerste hoofdstuk. In 2002 verscheen Hizbu’llah. Politics and religion van 

1 BURKE, Edmund III, Islam and social movements: Methodological reflections. In: BURKE, Edmund III, 
LAPIDUS, Ira M., (reds.), Islam, politics and social movements. Berkeley, University of California Press, 
1988, pp.18-20. 
2 SMIT, Ferdinand, The battle for South Lebanon. The radicalization of Lebanon’s Shi’ites 1982-1985. 
Amsterdam, Bulaaq, 2000.
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Amal Saad-Ghorayeb.3 In dit boek wordt een zeer gedetailleerd overzicht gegeven van de 

pijlers van de intellectuele structuur van Hizballah, hetgeen het werk uitermate geschikt 

maakt als referentie voor het tweede hoofdstuk. 

3 SAAD-GHORAYEB, Amal, Hizbu'llah. Politics and religion. Londen, Pluto Press, 2002.
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Hoofdstuk 1: Islamisme en het Libanese 
machtsevenwicht

In dit hoofdstuk onderzoeken we van naderbij welke tendensen en gebeurtenissen aan 

de basis liggen van het ontstaan en de verdere evolutie van Hizballah als islamistische 

beweging in Libanon. Het referentiekader voor dit hoofdstuk is de Libanese staat. Het 

probleem  dat  rijst  bij  deze  vaststelling  is  dat  Libanon  bezwaarlijk  als  een  staat  in 

Weberiaanse  zin  beschouwd  kan  worden.  Pogingen  tot  de  vestiging  van  een  sterk 

centraal gezag bleken tot op heden ijdel.1 Om die reden is het volgens Hudson relevanter 

om  het  Libanese  politieke  systeem  te  analyseren  in  termen  van  realistisch 

machtsevenwicht.2 Iedere gemeenschap heeft haar eigen leiders die soeverein heersen 

over hun “onderdanen” of sektegenoten. Het Libanese staatsgezag kan enkel optreden 

als er een akkoord bereikt is onder de verschillende leiders. Bij gebrek aan een dergelijk 

akkoord kan de situatie verder ontaarden in een burgeroorlog,  zoals reeds meerdere 

malen het geval was. Met andere woorden:

“Lebanon seems to be limited to the two options of civil peace and civil war. “3

In Libanon bestaat er geen leidende elite. Vandaar dat Bruno Etienne ook spreekt van 

een  staat  zonder  politiek.4 Iedere  gemeenschap  kiest  haar  vertegenwoordigers  die 

vervolgens  volgens  bepaalde  quota  bijeenkomen  in  de  staatsinstellingen.5 Deze 

traditionele leiders, of  zu’ama, staan in een patroon-cliënt relatie tot de leden van hun 

gemeenschap. Eén van die gemeenschappen is de sji’itische, die verspreid leeft over drie 

gebieden,  namelijk  Jebel  Amil  (de  zuidelijke  grensstreek  met  Israël),  de  zuidelijke 

1 Zo slaagt men er maar moeizaam in om de drugsteelt in de Bekaa-vallei onder controle te krijgen, worden 
belastingen slechts in bepaalde gebieden geheven, bepaalt Syrië nog steeds de grote lijnen van het politieke 
spel, etc.
2 HUDSON, Michael C., The precarious republic. Political modernization in Lebanon. Boulder, Westview, 
1985, p.6.
3 Lebanese Center for Policy Studies, Civil society and governance in Lebanon. A mapping of civil society 
and its connection with governance. Onuitgegeven rapport. Beiroet, Lebanese Center for Policy Studies, 
1999, p.2.
4 ETIENNE, Bruno, L’islamisme radical. Parijs, Hachette, 1987, p.230.
5 Ibid., p.2.
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buitenwijken van Beiroet en de Bekaa-vallei op de grens met Syrië. 6 Het is binnen deze 

gemeenschap dat Hizballah in het begin van de jaren ’80 het levenslicht ziet. 7

Achtereenvolgens onderzoeken we in dit hoofdstuk de plaats die de sji’ieten innamen in 

het  pas  onafhankelijke  Libanon,  hun  groeiende  politieke  mobilisering,  de  eerste 

communautaire  sji’itische  bewegingen en  de  factoren  die  aan  de  oorsprong  van  het 

ontstaan van Hizballah lagen. Daarna gaan we dieper in op de latere gebeurtenissen die 

een diepe invloed nalieten op de structuur en de strategie van Hizballah.

1.1. De wortels voor een radicale islamistische organisatie

De grondvesten van de sociale mobilisering van de Libanese sji’ieten als gemeenschap 

liggen vervat in de stichtingsakte van Libanon. In 1943 verdeelde het “Nationaal Pact” 

het  gros  van  de  politieke  macht  onder  de  maronitische  christenen  en  soennitische 

moslims en dit  onder het toeziend oog van Frankrijk.8 Politieke en publieke functies 

dienden verdeeld te  worden onder de verschillende geloofsgemeenschappen volgens 

een exacte verdeelsleutel. Vanaf het ontstaan zou Libanon een confessionele staat zijn of 

niet zijn.

In die constellatie kregen de sji’ieten slechts een beperkte plaats toebedeeld. Daar waar 

maronieten  het  presidentschap  en  soennieten  het  premierschap  toegewezen  kregen, 

moesten  de  numeriek  sterkere  sji’ieten  zich  tevreden  stellen  met  de  post  van 

parlementsvoorzitter,  hetgeen  slechts  een  beperkte  machtspositie  inhield.9 Ook 

economisch  bleef  de  sji’itische  gemeenschap  lange  tijd  een  achtergestelde 

bevolkingsgroep.  Tegenover  de  welvarende  maronitische  en  soennitische  gebieden 

waren het zuiden en de Bekaa-vallei economisch van weinig belang. Basisvoorzieningen, 

6 Zie kaart over verspreiding sji’ieten in Libanon in annex 3.
7 COBBAN, Helena, The Shia community and the future of Lebanon. Washington, American Institute for 
Islamic Affairs, 1985, pp.2-3.
8 WARN, Mats, Staying the course: the “Lebanonization” of Hizbollah – the integration of an islamist 
movement into a pluralist political system. Onuitgegeven thesis. Stokholm, Departement of Political 
Science, 1999, p.21.
9 SMIT, Ferdinand, The battle for South Lebanon. The radicalization of Lebanon’s Shi’ites 1982-1985. 
Amsterdam, Bulaaq, 2000, p.49.

- 60 -



zoals water, wegen en scholen werden door de machthebbers in Beiroet aan de sji’ieten 

ontzegd.10

Vanuit die vaststellingen is het verwonderlijk dat de sji’ieten zich niet verenigden in hun 

verzet tegen het centrale staatsgezag. Bepaalde families oefenden als  zu’ama het gezag 

uit  over  de  sji’ieten.  Deze  leiders  bekommerden  zich  echter  meer  om  hun  lokale 

machtspositie dan om de ontvoogding van hun geloofsgenoten.11 Steeds meer sji’itische 

jongeren gingen echter in Beiroet (American University of Beirut) en elders studeren en 

kwamen zo in contact met de uit het Westen geïmporteerde moderniteit. Hun groeiende 

eisen werden niet beantwoord binnen het traditionele kader van patroon-cliënt relaties. 

Politiek activisme werd daarbij überhaupt niet aangemoedigd door de zu’ama, die het als 

een bedreiging voor hun machtspositie zagen.12

In de eerste twee decennia na de onafhankelijkheid (1943) voltrok zich in Libanon een 

snel moderniseringsproces. Ook sji’ieten waren aan dit proces deelachtig en in de jaren 

’50  en  ’60  slagen  zij  erin  om  hun  relatieve  achterstand  ten  opzichte  van  andere 

bevolkingsgroepen in te halen. Sji’ieten uit het zuiden en de Bekaa emigreerden naar 

Beiroet en konden daar een goed bestaan opbouwen. Anderen vergaarden een fortuin in 

West-Afrika,  hoofdzakelijk  in  Liberia  en  Sierra  Leone.13 Hun groeiende economische 

machtspositie vertaalde zich echter niet in toenemende politieke macht. Deze context zal 

de voedingsbodem blijken te zijn voor een sociaal mobiliseringsproces en hierbij kunnen 

we  verwijzen  naar  het  werk  van  Karl  W.  Deutsch.14 Daarin  stelt  hij  dat  socio-

economische  veranderingen  nieuwe  eisen  stellen  aan  de  politieke  machthebbers. 

Wanneer  die  eisen  niet  of  onvoldoende  ingewilligd  worden,  dan  kunnen  andere 

10 JABER, Hala, Hezbollah. De meest geheimzinnige en gewelddadige organisatie ter wereld. Utrecht, 
Kosmos-Z&K Uitgevers, 1997, pp.15-18.
11 NORTON, Augustus Richard, Amal and the Shi’a. Struggle for the soul of Lebanon. Austin, University 
of Texas Press, 1987, pp.14-15.
12 SMIT, Ferdinand, The battle for South Lebanon. The radicalization of Lebanon’s Shi’ites 1982-1985. 
Amsterdam, Bulaaq, 2000, pp.39-40.
13 AJAMI, Fouad, The vanished imam. Musa al Sadr and the Shia of Lebanon. Londen, I.B. Tauris & Co, 
1986, pp.99-100.
14 DEUTSCH, Karl W., Social mobilization and political development. In: American Political Science 
Review, 55, 1961, pp.493-514.
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groepen die eisen coöpteren en aldus een gooi  doen naar  de politieke  macht.  Steun 

vanuit de bevolking en dus sociale mobilisering zijn daarbij noodzakelijk.

Het feit dat we nog geen sji’itische groeperingen zien opduiken in de jaren ’50 en ’60 wil 

geenszins zeggen dat de sji’ieten toen bij de pakken neer bleven zitten. Zij mobiliseerden 

zich echter nog niet als sji’iet en het lijkt mij een belangrijke fout van Norton wanneer hij 

stelt dat:

“None of this is to assert that there has been no incipient class structure emerging in  

Lebanon; but where class consciousness seems to exist, it is overlain (and obscured) by  

primordial identities. […] The depressed economic status of the Shi’a provides a basis for  

defining the  communal  reference  group,  but  it  has  not  led  to  significant  class-based  

participation across confessions.”15

Sji’isme  mag  dan  wel  de  godsdienstige  stroming  zijn  die  gevolgd  wordt  door  de 

meerderheid van de bewoners van het zuiden en de Bekaa-vallei, het behoort niet tot 

hun essentie. Zelfs de traditionele zu’ama legitimeerden hun macht niet door gebruik te 

maken van het sji’isme. Het proces van identificatie met sji’itische mythen zal pas later 

in  gang  gezet  worden  door  de  Iraanse  geestelijke  Musa  al-Sadr.  Conform  met  de 

algemene  trend  in  de  Arabische  wereld  kennen  Arabisch-nationalistische  en  linkse 

groeperingen een grote aanhang in de jaren ’50 en ’60 en dit over de grenzen van de 

gemeenschappen heen.  De  Libanese  ulama waagt  zich  op  dat  moment  nog niet  aan 

politieke  avonturen.  Jongeren  organiseren  zich  dus  op  een  niet-confessionele  basis, 

waarbij baa’thistische, nasseristische, communistische en pan-syrische ideologieën een 

groot  succes  kennen.  Dit  betekende  het  begin  van  het  einde  voor  de  macht  van de 

traditionele zu’ama.16

1.1.1. De komst van Musa al-Sadr tussen twee burgeroorlogen in

Libanon heeft in tegenstelling tot Egypte de eerste golf islamistische bewegingen niet 

gekend.  Na de onafhankelijkheid werd een liberale  politiek gevoerd die bijgedragen 

15 NORTON, Augustus Richard, Amal and the Shi’a. Struggle for the soul of Lebanon. Austin, University 
of Texas Press, 1987, p.26.
16 SMIT, Ferdinand, The battle for South Lebanon. The radicalization of Lebanon’s Shi’ites 1982-1985. 
Amsterdam, Bulaaq, 2000, pp.58-59.

- 62 -



heeft  tot  de  snelle,  maar  ongelijke  ontwikkeling  van  het  land,  waaraan  Libanon  de 

bijnaam “het Zwitserland van het Midden-Oosten” te danken heeft. In 1958 brak voor 

het eerst sinds de onafhankelijkheid een burgeroorlog uit in Libanon. Communautaire 

twisten lagen echter niet aan de basis. De stichting van de unie tussen Egypte en Syrië in 

1958  deed  de  tegenstellingen  tussen  de  (voornamelijk  islamitische)  Arabische 

nationalisten en de (voornamelijk christelijke) Libanese nationalisten hoog oplopen en 

ontaardde uiteindelijk in een beperkte burgeroorlog. Amerikaanse mariniers kwamen 

tussenbeide en de vrede werd hersteld, althans voorlopig.17

Onder druk van de Verenigde Staten moest president Chamoun aftreden en werd Fouad 

Shihab in september 1958 president. President Shihab zal op dat moment de basis leggen 

voor bijna twee decennia van sterke economische groei,  die  op een gelijkwaardigere 

basis verdeeld werd.18 Het is in die context dat in 1959 een Iraanse geestelijke in Libanon 

aankomt, die de fundamenten zal leggen voor de sociale en politiek mobilisering van de 

sji’ieten  als  gemeenschap.  Musa  al-Sadr  was  een  Iraanse  geestelijke  die  in  de 

belangrijkste religieuze instellingen van het sji’isme gestudeerd had; Najaf in Irak en 

Qom in Iran. Hij werd in 1959 door de zonen van de mufti van Tyrus na diens dood 

uitgenodigd om die functie waar te nemen.19 Het hoeft geen verwondering te wekken 

dat de man er wel twee keer over nagedacht heeft vooraleer hij het grootse Iran verliet 

voor  het  verdeelde  Libanon,  maar  uiteindelijk  stemde  hij  toch  toe.  Menig  auteur 

omschreef de aankomst en integratie van al-Sadr als soepel en zonder veel problemen. 

Mallat  wijst  er  echter  op  dat  de  keuze  voor  Mughniyya  veel  logischer  geweest, 

aangezien  deze  Libanese  geestelijke  een  grote  achterban  kende  in  Zuid-Libanon.20 

Mughniyya stuurde echter te dikwijls aan op een  confrontatie met de  zu’ama uit  de 

sji’itische gemeenschap. Om die reden ontwikkelt Mallat de these dat de keuze voor al-

Sadr grotendeels ingegeven was door de zu’ama zelf, die op die manier de afbrokkeling 

17 Ibidem, p.57.
18 SALIBI, Kamal S., Crossroads to civil war. Lebanon 1958-1976. Londen, Ithaca, 1976, pp.11-12.
19 AJAMI, Fouad, The vanished imam. Musa al Sadr and the Shia of Lebanon. Londen, I.B. Tauris & Co, 
1986, pp.44-45.
20 MALLAT, Chibli, Shi’i thought from the South of Lebanon. Oxford, Centre for Lebanese Studies, 1988, 
pp.16-17.
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van hun machtspositie wilden tegengaan. Het feit dat al-Sadr nooit een rechtstreekse 

confrontatie met de zu’ama is aangegaan, bevestigt deze these. 

Musa al-Sadr stamt uit de activistische sji’itische traditie, hetgeen voornamelijk tot uiting 

komt in zijn gedachtegoed (zie volgend hoofdstuk). In die zin volgde hij meer de lijn van 

de Iraakse Da’wa-partij, wiens ideeën een grote invloed zullen hebben in Libanon. Imam 

Musa  al-Sadr  verweet  de  ulama hun  berustende  houding  en  stelde  daar  een  actief 

streven naar de verbetering van de levensomstandigheden van de sji’ieten tegenover. 

Hij kreeg aldus weerstand van twee zijden. Enerzijds verweet de ulama hem zijn politiek 

activisme en anderzijds  zagen de  zu’ama hun machtspositie  nog verder  wegsmelten, 

hoewel hij hen nooit fataal aanviel.21 

Het programma van Musa al-Sadr liep tot op grote hoogte parallel met het streven naar 

een  nationale  ontwikkeling  van  president  Shihab.22 Al-Sadr  hield  aanvankelijk  een 

discours  voor  de  emancipatie  van  de  sji’ieten  binnen  het  Libanese  politieke  bestel. 

Daarbij zag hij politiek niet als een zero-sum-game. Hij eiste enkel een grotere aandacht 

op  voor  de  sji’ieten  als  bevolkingsgroep  en  maakte  daarbij  gebruik  van  sji’itische 

symbolen.  Het  is  opvallend  dat  de  aanhang  van  al-Sadr  toen  reeds  gelijkenissen 

vertoonde met die van de tweede generatie islamistische groeperingen. In de jaren ’60 

werd zijn  discours  geïncorporeerd  door  de  groeiende  sji’itische  middenklasse  en  de 

nieuwe rijken, waarna de lagere klassen volgden in de jaren ’70.23

Het discours van al-Sadr vond ook effectief gehoor bij de machthebbers in Beiroet. Tot 

1969 beschikten de sji’ieten over geen enkele instelling die hun belangen verdedigde bij 

21 SMIT, Ferdinand, The battle for South Lebanon. The radicalization of Lebanon’s Shi’ites 1982-1985. 
Amsterdam, Bulaaq, 2000, pp.61-65.
22 Shihab was de belangrijkste Libanese staatsman van de 20ste eeuw. In 1946 werd Shihab benoemd tot 
commandant van het Libanese leger. Hij was van mening dat het leger buiten de interne 
staatsaangelegenheden gehouden moest worden. Hij vreesde namelijk dat de politisering van het leger tot 
een staatsgreep zou leiden. Toen Shihab eerste minister was onder Chamoun weigerde hij het leger in te 
zetten ter ondersteuning van diens presidentschap. Zijn neutrale positie leverde hem in 1958 het 
presidentschap op. In die hoedanigheid wilde hij het staatsapparaat omvormen tot een efficiënte 
bureaucratie, vrij van corruptie. Hij was er ook van overtuigd dat de radicalisering van de Libanese 
moslims geworteld was in een diepe sociaal-economische ontevredenheid. Hij voerde daartoe verschillende 
ontwikkelingsprogramma’s uit in verarmd moslimgebied, alhoewel hij daarin volgens critici niet ver 
genoeg ging. In: BULLIET, Richard W., MATTAR, Philip, SIMON, Reeva S., (reds.), Encyclopedia of the 
modern Middle East. Volume 1. New York, Macmillan Reference USA, 1996, p.468.
23 SMIT, Ferdinand, The battle for South Lebanon. The radicalization of Lebanon’s Shi’ites 1982-1985. 
Amsterdam, Bulaaq, 2000, pp.62-63.
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de Libanese staat, maar werd deze taak waargenomen door de Grootmufti van Libanon, 

die uit het soennitisch establishment kwam. 24 Deze situatie ging voorbij aan het feit dat 

de  twee  grootste  Libanese  moslimgemeenschappen  een  verschillende  achtergrond 

hebben, waardoor hun belangen op veel vlakken niet overeenkwamen. In 1969 kon al-

Sadr aldus de goedkeuring van de president en het parlement in de wacht slepen voor 

de oprichting van de Hoge Sji’itische Raad, waarvan hijzelf voorzitter werd. Een jaar 

later kon hij de oprichting van de Raad voor het Zuiden (Majlis al-Janub) veilig stellen. 

Dit  laatste  orgaan moest  fondsen  toewijzen  voor  de  opbouw van Zuid-Libanon.  De 

instelling kwam onder controle  van de traditionele  za’im en  parlementsvoorzitter  al-

Asaad. Onder zijn bewind kwam de raad vervolgens bekend te staan als de  Majlis al-

Juyub (Raad van de Zakken), een bijnaam die weinig uitleg behoeft.25

1.1.2. De burgeroorlog en de oprichting van Amal

Hoewel al-Sadr er op dat moment in leek te slagen de sji’ieten rond zich te verzamelen, 

zal een andere gebeurtenis een veel diepere invloed nalaten op de toekomst van het 

jonge Libanon: de Zesdaagse Oorlog van 1967 en de Palestijnse kwestie. Dit betekende in 

Libanon niet enkel het failliet  van een Arabisch eenheidsstreven, maar legde ook de 

basis voor een langdurige destabilisatie van een staat. Hoewel Libanon in 1967 buiten de 

Zesdaagse Oorlog met Israël bleef, kwam de staat steeds meer onder spanning te staan 

door de massale influx van Palestijnse vluchtelingen. Tot 1968 voerden de Palestijnse 

verzetsstrijders nog geen aanvallen uit tegen Israël vanop Libanees grondgebied.26 Toen 

dat wel het geval werd, kwam Libanon voor een dilemma te staan.

“As a host country, Lebanon was held responsible by Israel and was confronted with the  

impossible  choice  between crushing the  commandos  and provoking Muslim Lebanese  

wrath and possibly civil war, or risk war with Israel.”27

24 AJAMI, Fouad, The vanished imam. Musa al Sadr and the Shia of Lebanon. Londen, I.B. Tauris & Co, 
1986, pp.113-115.
25 SMIT, Ferdinand, The battle for South Lebanon. The radicalization of Lebanon’s Shi’ites 1982-1985. 
Amsterdam, Bulaaq, 2000, p.65.
26 WINSLOW, Charles, Lebanon. War and politics in a fragmented society. Londen, Routledge, 1996, 
pp.155-156.
27 SMIT, Ferdinand, The battle for South Lebanon. The radicalization of Lebanon’s Shi’ites 1982-1985. 
Amsterdam, Bulaaq, 2000, p.71.
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 Het sombere lot van Libanon is dat beiden het land geteisterd hebben. In de beginfase 

stonden vele jonge sji’ieten aan de zijde  van de Palestijnse fida’iyin of namen ze zelfs 

deel  aan  het  Palestijnse  verzet.  Toch  groeide  het  ongenoegen  onder  invloed  van  de 

Israëlische  vergeldingsaanvallen  die  vooral  burgerdoelen  in  Zuid-Libanon  troffen.  In 

1970 waren reeds 50.000 sji’itische dorpelingen naar het noorden gevlucht, hoofdzakelijk 

naar de zuidelijke buitenwijken van Beiroet.28 De groeiende onmacht en onwil van de 

centrale regering om de situatie onder controle te krijgen, radicaliseerde de houding van 

imam  al-Sadr.  In  maart  1974  waren  75.000  volgelingen  in  Baalbek  getuige  van  de 

oprichting van  Harakat al-Mahroemeen of de Beweging van de Gedepriveerden.29 Al-

Sadr zag zijn beweging als een socio-religieuze organisatie die gemobiliseerd werd tegen 

de onrechtvaardige behandeling van de sji’itische gemeenschap. Vooral de relatie met het 

Palestijnse verzet was problematisch. Enerzijds beschouwde hij hun strijd als legitiem, 

maar  anderzijds  zorgde  de  Palestijnse  guerrilla–strijd  voor  anarchie  in  het  zuiden, 

waardoor duizenden sji’ieten gevlucht waren.30 

De pogingen van al-Sadr om binnen een nationaal kader een oplossing te zoeken voor 

de  problemen  van  de  sji’ieten  werden  overschaduwd  door  de  aanvang  van  de 

burgeroorlog in 1975. In juli van dat jaar maakte hij het bestaan van de eerste sji’itische 

militie, Amal, bekend, als een antwoord op de groeiende militarisering van het Libanese 

politieke systeem.31 32 Amal werd opgericht als de gewapende vleugel van  Harakat al-

Mahroemeen,  maar  werd al  snel  een politieke beweging met  een militaire  vleugel  en 

verdrong op die  manier  de  Beweging van de  Gedepriveerden.  Het  programma van 

Amal  mocht  dan  wel  doorspekt  zijn  met  islamitische  elementen,  Amal  was  geen 

islamistische beweging. De groepering heeft nooit opgeroepen tot de installatie van een 

islamitische  staat.  Politiek  lag  de  nadruk  op  hervorming  in  de  zin  van 

28 Ibid., pp.72-73.
29 NORTON, Augustus Richard, Amal and the Shi’a. Struggle for the soul of Lebanon. Austin, University 
of Texas Press, 1987, pp.46-48.
30 JABER, Hala, Hezbollah. De meest geheimzinnige en gewelddadige organisatie ter wereld. Utrecht, 
Kosmos-Z&K Uitgevers, 1997, pp.19-20.
31 NORTON, Augustus Richard, Amal and the Shi’a. Struggle for the soul of Lebanon. Austin, University 
of Texas Press, 1987, p.48.
32 Amal staat voor ‘Hoop’ en is een acroniem voor “Afwai al-Makawama al-Lubnaniia”, hetgeen ‘Libanese 
Verzetsdetachementen’ betekent. In: JABER, Hala, Hezbollah. De meest geheimzinnige en gewelddadige 
organisatie ter wereld. Utrecht, Kosmos-Z&K Uitgevers, 1997, p.20.
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deconfessionalisering van het Libanese politieke bestel.  Economisch steunde Amal de 

markteconomie,  maar  ijverde  voor  een  rechtvaardigere  verdeling  van  de 

staatsinkomsten.33 

Amal was dus de eerste instrumentele beweging die binnen de sji’itische gemeenschap 

ontstond en deze gemeenschap ook als referentiekader hanteerde. Alhoewel gebaseerd 

op sji’itische elementen, bleef de beweging een wereldlijk gedachtegoed trouw en kan 

dus niet beschouwd worden als een islamistische beweging. Dit betekent ook niet dat de 

beweging  de  onverdeelde  steun  genoot  van  de  sji’ieten.  In  1975  waren  de  sji’ieten 

politiek verdeeld onder drie groeperingen.34 Ten eerste bleven de traditionele zu’ama een 

machtsbasis behouden bij de clanhoofden, clerus en grondbezitters. De beweging van al-

Sadr kon daarentegen rekenen op de steun van enerzijds de geëmigreerde bourgeoisie 

en anderzijds de nieuwe middenklasse (advocaten, professoren, handelaars, etc.) en de 

moderne arbeidersklasse. Deze twee laatste klassen vinden we ook terug in de achterban 

van linkse marxistische en baa’thistische groeperingen.

In de sji’itische gemeenschap vinden we op het einde van de jaren ’70 nog altijd geen 

brede islamistische beweging terug. De sociologische samenstelling van Amal loopt wel 

gelijk met die van islamistische bewegingen in andere Arabische landen, de ideologie 

wijkt  te  veel  af  van  het  model.  De  burgeroorlog  zoog  de  beweging  verder  in  een 

dynamiek van allianties en tegenallianties, waardoor ook zij haar achterban verloor, tot 

op het punt dat vele analisten haar dood verklaarden. De gebeurtenissen op het einde 

van de jaren ’70 zullen de organisatie  echter nieuw leven inblazen,  waarna uit  haar 

schoot snel een islamistische beweging het levenslicht zal zien.

1.2. Het ontstaan van Hizballah

De oorzaken die geleid hebben tot het ontstaan van Hizballah lagen in eerste instantie 

aan de basis van de revitalisering van Amal aan het einde van de jaren ’70. Voor een 

33 SMIT, Ferdinand, The battle for South Lebanon. The radicalization of Lebanon’s Shi’ites 1982-1985. 
Amsterdam, Bulaaq, 2000, pp.80-83.
34 OSSEYRAN, Hayat Nabeel, The Shi’ite leadership of Southern Lebanon : a reconsideration. Niet-
gepubliceerde thesis. Beiroet, American University of Beirut, 1997, p.76.

- 67 -



groot deel van de Libanese sji’ieten kon Amal echter geen afdoend antwoord bieden op 

de  verdere  evolutie  van  die  factoren.  Deze  tekortkoming  zal  een  vruchtbare 

voedingsbodem blijken voor het ontstaan van Hizballah. 

Het gros van de waarnemers is ervan overtuigd dat drie factoren het activisme van de 

twee bewegingen voedde.35 Ten eerste is de mysterieuze verdwijning van Musa al-Sadr, 

die in 1978 op staatsbezoek was in Lybië, een markante gebeurtenis.36 Deze verdwijning 

versterkte de samenhorigheid binnen de sji’itische gemeenschap, over de verschillende 

scheidingslijnen  heen.37 Amal,  gesticht  door  al-Sadr,  maakte  handig  gebruik  van  de 

culturele symboliek die verscholen lag in de mythe van de verdwenen of verborgen 

imam  om  haar  achterban  te  versterken.  De  verdwijning  maakt  het  de  traditionele 

tegenstanders van Amal eveneens lastig om de beweging te bekritiseren, op het gevaar 

af hun steun te verliezen. In de “verdwenen” positie was de personificatie van al-Sadr 

zelfs beter in staat om tegenstellingen te overstijgen dan in de situatie waarin hij  in 

Libanon gebleven zou zijn (en waarschijnlijk nog zou leven). 

Het tweede sleutelmoment is de Iraanse Revolutie in 1979, die om twee redenen een 

doorslaggevende invloed zal  hebben.38 Ten eerste  was  de  symboliek  van de  Iraanse 

Revolutie een niet mis te verstaan signaal:  een verenigde  umma was in staat om een 

35 AJAMI, Fouad, The vanished imam. Musa al Sadr and the Shia of Lebanon. Londen, I.B. Tauris & Co, 
1986, pp.191-200.; COBBAN, Helena, The Shia community and the future of Lebanon. Washington, 
American Institute for Islamic Affairs, 1985, p.4.; NORTON, Augustus Richard, Amal and the Shi’a. 
Struggle for the soul of Lebanon. Austin, University of Texas Press, 1987, pp.49-58.; SAAD-GHORAYEB, 
Amal, Hizbu'llah. Politics and religion. Londen, Pluto Press, 2002, p.9.; SMIT, Ferdinand, The battle for 
South Lebanon. The radicalization of Lebanon’s Shi’ites 1982-1985. Amsterdam, Bulaaq, 2000, p.95.
36 Musa al-Sadr vertrok op 25 augustus 1978 naar Libië voor een officieel bezoek. In de ochtend van 31 
augustus vertrok hij vanuit zijn hotel voor een onderhoud met de Libische leider Muamar al-Khadaffi. 
Sinds dat moment is er geen spoor meer te bekennen van al-Sadr en zijn entourage. De Libische autoriteiten 
blijven volhouden dat hij een Alitalia-vlucht nam naar Rome. De Italiaanse justitie kon echter aantonen dat 
alleen de bagage van de geestelijke ingecheckt werd in de plaatselijke Holiday Inn door twee Libiërs. Tot 
op heden is er nog altijd geen duidelijkheid omtrent het lot van al-Sadr en zijn gevolg. Deze episode 
vertoont opvallende gelijkenissen met de sji’itische doctrine van al-imam al-ghaiba (de verdwenen of 
verscholen imam). Volgens die mythe verdween de Twaalfde Imam in 873-874. Bij zijn terugkeer zal 
gerechtigheid heersen over de wereld. In: AJAMI, Fouad, The vanished imam. Musa al Sadr and the Shia 
of Lebanon. Londen, I.B. Tauris & Co, 1986, pp.21-22. Voor meer informatie over de verschillende 
hypotheses over wie achter de verdwijning van al-Sadr zou kunnen zitten, zie: NORTON, Augustus 
Richard, Amal and the Shi’a. Struggle for the soul of Lebanon. Austin, University of Texas Press, 1987, 
pp.52-55.
37 NORTON, Augustus Richard, Amal and the Shi’a. Struggle for the soul of Lebanon. Austin, University 
of Texas Press, 1987, pp.55-56.
38 Ibid., pp.56-58.
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dictatoriaal regime omver te werpen en dit tegen de wil van de grootmachten in. Ook 

binnen de tweede golf islamistische bewegingen staat het verzet tegen nationale elites 

centraal. Het is die gedachte die ingang vindt door het slagen van de Iraanse revolutie 

en niet zozeer de ideologie van Khomeini. De ideologie van Khomeini is namelijk te 

nauw verbonden met het sji’isme, dat een minderheidspositie inneemt in de Arabische 

wereld. In het geval van de sji’itische gemeenschap in Libanon zal deze ideologie echter 

wel een grotere aanhang verwerven, hoewel het Iraanse voorbeeld van een islamitische 

republiek nooit  als  een leefbaar  model  voor Libanon beschouwd werd (zie  volgend 

hoofdstuk).  Ten  tweede  zal  Iran  lange  tijd  de  belangrijkste  bron  van  financiële  en 

politieke steun vormen voor Hizballah.

De  herhaaldelijke  Israëlische  interventies  op  Libanees  grondgebied  zijn  de  derde 

oorzaak voor het ontstaan van een radicale islamistische beweging.39 De Israeli Defense 

Forces (IDF) vielen in 1978 tijdens operatie Litani Zuid-Libanon binnen met als doel de 

grensstreek te  zuiveren van Palestijnse  fida’iyin.  De Zuid-Libanese sji’ieten waren dit 

idee  aanvakelijk  niet  ongenegen,  aangezien  zij  steeds  de  Israëlische 

vergeldingsaanvallen moesten slikken die uitgelokt werden door de Palestijnse raketten. 

Amal  schreef  zich  in  eerste  instantie  in  die  anti-Palestijnse  strijd  in.  De  beweging 

figureerde daarbij  als een militie die de veiligheid van de Zuid-Libanese dorpelingen 

garandeerde. Deze positie kwam duidelijk tot uiting in de botsingen tussen Amal en de 

Palestijnse fida’iyin in het begin van de jaren ’80. De strijd tegen de Israëlische bezetting 

werd  in  die  periode  gemonopoliseerd  door  het  Palestijnse  verzet  en  enkele 

splintergroepen. De Israëlische invasie van 1982, genaamd “Vrede voor Galilea”, was 

veel groter van opzet en slaagde er effectief in om het Palestijnse verzet in Zuid-Libanon 

te decimeren, een verwezenlijking die door de oorspronkelijke bewoners aanvankelijk 

positief onthaald werd.40 

Daar waar de verdwijning van Musa al-Sadr en de Iraanse Revolutie eerder faciliterende 

factoren waren die zich op het symbolische niveau bevinden, kan de Israëlische invasie 

van 1982 als een conditio sine qua non voor het ontstaan van Hizballah beschouwd 
39 Ibid., pp.49-51.
40 SAAD-GHORAYEB, Amal, Hizbu'llah. Politics and religion. Londen, Pluto Press, 2002, p.10.
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worden. Het verdrijven van de fida’iyin kon op instemming rekenen, maar het werd meer 

en meer duidelijk dat de Israëlische bezetting van Zuid-Libanon geen tijdelijk karakter 

zou  hebben.  Amal  kon  en  wilde  echter  geen  antwoord  geven  op  dit  groeiende 

ongenoegen vanwege  de  Zuid-Libanezen.  Los  van  elkaar  ontstonden op  dat  moment 

gewapende  milities  die  een  islamistisch  karakter  hadden en  zich  verzetten  tegen  de 

Israëlische  bezetting.41 De  doorslaggevende  aanleiding  voor  het  ontstaan  van  deze 

groeperingen  is  de  verstoring  van  de  Ashura-ceremonie  door  een  IDF-konvooi  in 

Nabatiyeh  in  1983.42 Parallel  met  deze  dynamiek  ontstonden  diepe  tegenstellingen 

binnen Amal betreffende de deelname van voorzitter Nabih Berri aan het Comité van 

Nationale Redding.43 Dit comité werd door een aantal leidende figuren binnen Amal 

beschouwd als een Amerikaanse inmenging en een afwijking van de islamitische lijn. Dit 

deed hen het besluit  nemen uit  Amal te stappen. Eén van hen, Hussein al-Mussawi, 

stichtte daarop de Islamitische Amal. 

Door  het  samensmelten  van  die  twee  stromingen  met  elk  hun  eigen  aanleiding 

culmineerde een brede sociale beweging uiteindelijk in de organisatie Hizballah. De rol 

van Iran bij het ontwikkelen van deze organisatie kan moeilijk onderschat worden. Na 

de  Israëlische  invasie  in  1982  stationeerde  de  Islamitische  Republiek  1500  Pasdaran 

(Revolutionaire Gardisten) in de Bekaa-vallei. Zij waren de tussenschakel waarlangs de 

Iraanse  geestelijkheid  verscheidene  sji’itische  organisaties  trachtte  te  infiltreren  en 

uiteindelijk aanstuurde op de stichting van Hizballah. Ook was de Iraanse ambassadeur 

41 Ibid., pp.14-15.
42 Op 16 oktober 1983 verstoorde de IDF het Ashura-feest in Nabatiyeh. Op die dag herdenken de sji’ieten 
het martelaarschap van Hussein, de kleinzoon van Mohammed, in 680. Een militair konvooi van de IDF 
probeerde zich op die dag in 1983 een weg te banen door de menigte in de straten van Nabatiyeh. Dit leidde 
tot hevige rellen, waarop de Israëlische militairen het vuur openden. Aan sji’itische zijde waren twee doden 
te betreuren. Dit incident gaf aanleiding tot een intensifiëring van het verzet tegen de Israëlische bezetting, 
voornamelijk vanuit islamistische hoek. In : SMIT, Ferdinand, The battle for South Lebanon. The 
radicalization of Lebanon’s Shi’ites 1982-1985. Amsterdam, Bulaaq, 2000, p.219. 
43 Het Comité van Nationale Redding werd in 1982 opgericht door de toenmalige Libanese president Elias 
Sarkis. Het doel van dit comité was de vervanging van de PLO in West-Beiroet door het Libanese leger. 
Een groot deel van de sji’itische geestelijken beschouwde dit als een plan dat onder Amerikaanse druk tot 
stand gekomen was. Zij gingen er niet mee akkoord dat de leider van Amal, Nabih Berri, in dit comité 
zetelde en daarbij dus onderhandelde met Bashir Gemayel, de pro-Israëlische maronitische militieleider. 
In : SAAD-GHORAYEB, Amal, Hizbu'llah. Politics and religion. Londen, Pluto Press, 2002, pp.14-15.
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in  Syrië  en  latere  minister  van  Binnenlandse  Zaken  Ali  Akbar  Mohtashemi  nauw 

betrokken bij de organisatie van Hizballah.44 

In  haar  beginjaren  had  deze  beweging  nog  geen  duidelijk  gezicht  en  opereerde 

ondergronds. Hizballah stelde zich in 1985 aan de buitenwereld voor in een manifest dat 

bekend gemaakt werd door toemalig woordvoerder Ibrahim  al-Amir.45 Voor 1985 was 

de beweging actief binnen het ‘Libanese Nationale Verzet’, hetgeen een verzetsbeweging 

was tegen de Israëlische aanwezigheid in Libanon en uit  verschillende groeperingen 

bestond.  Uit  de  onenigheid  met  Amal  organiseerde  Hizballah  zijn  eigen 

verzetsbeweging: het ‘Islamitische Verzet’, hetgeen het eerste duidelijke gezicht was van 

Hizballah.46 De  logistieke  ondersteuning  en  training  werd  verzorgd  door  Iraanse 

Revolutionaire Gardisten, die in 1982 in Baalbek gearriveerd waren. De organisatie werd 

ook vanuit deze stad geleid wegens haar goede strategische ligging.47

1.2.1. Van Amal naar Hizballah: stijgende religiositeit?

Hierboven werden de drie politieke opportuniteiten en de aanverwante aanleidingen 

die aan de basis lagen voor het ontstaan van de islamistische beweging Hizballah, uit de 

doeken gedaan. Uit niets blijkt  echter dat deze genese te wijten is  aan een stijgende 

religiositeit.  De  politieke  bewustwording  van  de  sji’ieten  als  gemeenschap  was 

hoofdzakelijk het werk van Musa al-Sadr en zijn Amal. Bij Amal lag de nadruk op een 

Libanese  en  sji’itische  identiteit,  bij  Hizballah  op  een  islamitische  en  sji’itische 

identiteit.48

Amal vormde zich van een beweging om in een militie die deelnam aan de Libanese 

burgeroorlog. Vanuit die positie was het moeilijk geworden om een gepast antwoord te 

formuleren  op  het  grootste  probleem  van  de  sji’itische  gemeenschap:  de  Israëlische 

bezetting  van  Zuid-Libanon.  Amal  schakelde  zich  op  die  manier  progressief  in  het 

44 SMIT, Ferdinand, The battle for South Lebanon. The radicalization of Lebanon’s Shi’ites 1982-1985. 
Amsterdam, Bulaaq, 2000, pp.209-210.
45 EL-BIZRI, Dalal, La parole islamiste de la langue libanaise. In: KIWAN, Fadia, (red.), Le Liban 
aujourd’hui. Parijs, CNRS Editions, 1994, p.104. 
46 JABER, Hala, Hezbollah. De meest geheimzinnige en gewelddadige organisatie ter wereld. Utrecht, 
Kosmos-Z&K Uitgevers, 1997, p.67.
47 Ibid., p.56.
48 SAAD-GHORAYEB, Amal, Hizbu'llah. Politics and religion. Londen, Pluto Press, 2002, p.9.
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zu’ama-systeem  in,  waartegen  het  zich  aanvankelijk  verzette.49 De  militie  Hizballah 

ontstond uit  die strijd tegen Israël als een amalgaam van islamistische groeperingen. 

Hizballah groeide daarentegen nadien uit tot een beweging die zich verzette tegen het 

confessionele  systeem  in  Libanon  en  oppositie  voerde  tegen  de  zu’ama-politiek  van 

Amal-voorzitter Nabih Berri.50 Bij dit proces werd gebruik gemaakt van een ideologie 

die op sommige punten islamitische elementen bevat (zie volgend hoofdstuk).

Amal en Hizballah blijven bestaan als vertegenwoordigers van de Libanese sji’itische 

gemeenschap en kampen nog steeds met wisselend succes om haar leiderschap. Ook op 

ideologisch vlak komt deze tweestrijd tot uiting.51 Hierna zullen we ons echter beperken 

tot de sleutelmomenten in de verdere evolutie van Hizballah. Daar waar Amal essentieel 

was  bij  de  beschrijving  van  het  ontstaan  van  Hizballah,  ontwikkelen  de  twee 

bewegingen zich  verder  als  twee  duidelijk  te  onderscheiden  organisaties,  zodat  een 

verdere vergelijking niet meer relevant is. In het tweede hoofdstuk wordt er wel nog op 

gewezen dat de ideologie van Amal in se seculier is en dit in tegenstelling tot Hizballah.

 

1.3. Een radicale islamistische organisatie in Libanon 

Hizballah stond van meet af  aan wereldwijd bekend omwille van zijn gewelddadige 

strategie.  Groepen  verbonden  met  Hizballah  voerden  aanslagen  uit  op  westerse  en 

Israëlische doelen en ontvoerden westerlingen in Libanon.52 In deze fase kunnen we 

Hizballah  bestempelen  als  een  radicale  én  islamistische  beweging.  Het  adjectief 

islamistisch verwijst daarbij naar bepaalde elementen uit de ideologie, terwijl radicaal op 

de strategie slaat.  Die strategie bestond op dat  moment uit  het  gebruik van openlijk 

49 NORTON, Augustus Richard, Hizballah : From radicalism to pragmatism ? In : Middle East Policy, 5, 
1998, 4.
50 HAMZEH, Nizar, Lebanon’s islamists and local politics : a new reality. In : Third World Quarterly, 21, 
2000, 5, p.746.
51 OSSEYRAN, Hayat Nabeel, The Shi’ite leadership of Southern Lebanon : a reconsideration. Niet-
gepubliceerde thesis. Beiroet, American University of Beirut, 1997, pp.153-154.
52 Op 18 april 1983 werd de Amerikaanse ambassade in Beiroet opgeblazen. Op 23 oktober van datzelfde 
jaar werden de hoofdkwartieren van de Amerikaanse en Franse legereenheden tot ontploffen gebracht, 
hetgeen leidde tot het vertrek van de multinationale troepenmacht. Een week later was het Israëlische 
hoofdkwartier in Tyrus aan de beurt. In: ZISSER, Eyal, Hizballah in Lebanon: at the crossroads. In: Middle 
East Review of International Affairs, 1, 1997, 3.   
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geweld. Deze vaststelling onthult echter niet tegen wie of wat dat geweld gericht is en 

met  welk  uiteindelijk  doel  voor  ogen  de  aanslagen  gepleegd  worden.  Hizballah 

beschouwt politiek geweld als legitiem wanneer het gericht is tegen regimes en staten 

die als onderdrukkend bestempeld worden.53 De bevrijding van Zuid-Libanon en bij 

uitbreiding Jeruzalem blijft prioritair als doelstelling, waar politiek geweld functie van 

is. Staten, regimes en personen die Israël helpen het regime van onderdrukking in stand 

te houden kunnen het slachtoffer worden van de acties van Hizballah. 

In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, is geweld voor Hizballah geen doel op 

zich, evenmin staat het ten dienste van de islamisering van de Libanese samenleving. 

Het principe van het niet-dwingende karakter van Islam staat zelfs ingeschreven in de 

stichtingsakte van de beweging:

“Therefore, we do not wish to impose Islam on anybody and we hate to see others impose  

on us their convictions and their systems. We do not want Islam to rule on Lebanon by  

force, as political Maronism is ruling at present.”54

Uit  de  teksten  en  de  acties  van  Hizballah  blijkt  duidelijk  dat  geweld  slechts 

gelegitimeerd is in geval het in functie staat van het ultieme doel:  de bevrijding van 

Libanon  van  de  overheersing  door  vreemde  mogendheden.  Hizballah  steekt  zijn 

voorkeur voor een islamitische staat niet onder stoelen of banken, maar wil dit ideaal 

geenszins met geweld opdringen. Integendeel,  reeds vanaf het begin is  de beweging 

voorstander  van  een  constructieve  dialoog  tussen  de  Libanezen  onderling.  Enkel 

wanneer dialoog en participatie verhinderd worden, is geweld toegelaten. 

Door  zijn  acties  komt  Hizballah  bij  de  buitenwereld  over  als  een  radicale  en 

gewelddadige groep, wat het ook lange periode geweest is. Beide adjectieven mogen 

echter niet verward worden met het adjectief islamistisch. Hizballah is nooit een jihad-

groep geweest, maar volgde eerder de  da’wa-lijn. Vooral na de Libanese burgeroorlog 

zullen de voorstanders  van accommodatie  en  da’wa een beslissende stem verwerven 

binnen Hizballah. 

53 SAAD-GHORAYEB, Amal, Hizbu'llah. Politics and religion. Londen, Pluto Press, 2002, pp.16-33.
54 NORTON, Augustus Richard, Amal and the Shi’a. Struggle for the soul of Lebanon. Austin, University 
of Texas Press, 1987, p.174.
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1.4. De “libanonisering” van Hizballah

De  nieuwe  grondwet  na  het  akkoord  van  Ta’if  op  het  einde  van  de  Libanese 

burgeroorlog in 1989 bracht een fundamentele wijziging teweeg bij  Hizballah, die de 

meeste waarnemers “libanonisering” noemen. 55 56 Deze koerswijziging verwijst naar de 

overgang van een revolutionaire lijn, buiten het systeem, naar een pragmatische koers, 

accommodatie binnen het systeem. Als dusdanig concentreert men zich op de gebruikte 

strategie,  namelijk  geweld.  Hizballah  koos  met  het  akkoord  voor  een  politieke 

accommodatie  binnen  een  hervormde  Libanese  staat.  Deze  keuze  werd  door  veel 

waarnemers  met  verwondering  bekeken,  aangezien  een  islamistische  parlementaire 

beweging bezwaarlijk met de traditionele westerse denkkaders te rijmen viel. Bij nader 

inzien kwam iedere Libanese militie op het einde van de burgeroorlog voor dezelfde 

keuze als Hizballah te staan: het geweld voortzetten of zich aanpassen aan een nieuwe 

realiteit?

In essentie hangt het vaststellen van een koerswijziging in belangrijke mate af van de 

gebruikte analysekaders in verband met geweld.57 Ofwel beschouwen we geweld als a-

politiek. Indien een beweging geweld gebruikt stelt ze zich buiten de politieke sfeer en 

dus buiten het systeem. Milities behoren in die constellatie niet tot de politiek. Ofwel is 

geweld  een  vorm  van  politiek.  In  deze  thesis  schrijf  ik  mij  in  de  tweede 
55 Het akkoord van Ta’if (in Saoedi-Arabië) kwam tot stand onder Syrische bemiddeling en heeft als 
voornaamste doelstelling de onevenwichten van de Eerste Republiek recht trekken. Daarbij werd echter niet 
verzaakt aan de essentie van het Libanese politieke systeem, namelijk het sektarische karakter ervan. De 
voornaamste veranderingen uit het akkoord zijn de volgende : de maronitische president moet aan macht 
inleveren ten voordele van de soennitische eerste minister en de sji’itische voorzitter van het parlement, de 
zetels in dat parlement worden nu ook op een 50/50 basis verdeeld onder christenen en moslims. Dit alles 
wil niet zeggen dat er geen onevenwichten meer zouden zijn. Zo kregen de sji’ieten niet het aantal zetels 
dat evenredig zou zijn met hun demografische sterkte. In: SLEIMAN, Issam, Equilibre interconfessionnel 
et équilibre institutionnel au Liban. In : KIWAN, Fadia, (red.), Le Liban aujourd’hui. Parijs, CNRS 
Editions, 1994, pp.79-87.
56 NORTON, Augustus Richard, Hizballah : From radicalism to pragmatism ? In : Middle East Policy, 5, 
1998, 4.; SAAD-GHORAYEB, Amal, Hizbu'llah. Politics and religion. Londen, Pluto Press, 2002, p.46.; 
WARN, Mats, Staying the course: the “Lebanonization” of Hizbollah – the integration of an islamist 
movement into a pluralist political system. Onuitgegeven thesis. Stokholm, Departement of Political 
Science, 1999.
57 PICARD, Elizabeth, Violence sociale et ordre étatique au machreq. In : DUPRET, Baudouin, Le 
phénomène de la violence politique : perspectives comparatives et paradigme égyptien. Caïro, CEDEJ, 
1994, pp.104-105.
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benaderingswijze in en gebruik dus een “verbinnenlandste” versie van het adagium van 

von Clausewitz: “Geweld is de voortzetting van politiek, maar met andere middelen.”

Hizballah maakt in 1989 niet plots de keuze om aan politiek te gaan doen, dat deed de 

beweging reeds. Hizballah nam de beslissing om de politieke opportuniteiten die het 

akkoord van Ta’if bood te grijpen en op een andere manier aan politiek te doen. Drie 

factoren oefenden een grote invloed uit  op die beslissing.58 Ten eerste  verdeelde het 

akkoord  van  Ta’if  de  politieke  macht  op  een  meer  gelijkmatige  wijze  tussen  de 

verschillende geloofsgemeenschappen. De sji’ieten zagen hun positie meer dan welke 

andere  gemeenschap  aan  belang  winnen.  Daarnaast  consolideerde  het  akkoord  de 

Syrische hegemonie over Libanon. Syrië zal op verschillende ogenblikken Hizballah tot 

een gematigde koers dwingen, in ruil waarvoor de gewapende strijd tegen de Israëlische 

bezetting officieel erkend wordt door de Syrische autoriteiten. 

Ten tweede dwong ook Iran Hizballah tot een koerswijziging. In die context werd in 

1989  een  conclaaf  gehouden  in  Teheran  waarop  ongeveer  200  partijleden  aanwezig 

waren.59 Aan de ene zijde bevonden zich Abbas al-Musawi en Hussein al-Musawi, die 

een toenadering tot de andere Libanese partijen bepleitten. Deze positie werd gesteund 

door  de  toenmalige  Iraanse  president  Hashemi  Rafsanjani.  Daartegenover  stonden 

Hassan Nasrallah, Ibrahim al-Amin, Hussein al-Khalil, Mugghniyya en Subhi al-Tufayli 

die een isolationistische positie voor Hizballah nastreefden. De beweging diende het pad 

van de voortdurende jihad niet te verlaten. Zij vonden hiervoor steun bij de voormalige 

Iraanse minister van Binnenlandse Zaken Mohtashemi.  Eveneens onder druk van de 

Libanese  geestelijke  en  inspirator  van  Hizballah  Fadlallah  zegevierde  het  kamp van 

Rafsanjani.  De  eerste  secretaris-generaal  van  de  beweging  Subhi  al-Tufayli  hield  er 

weliswaar nog een intolerante toon op na, na de verkiezing van Abbas al-Musawi in juli 

1991 wordt de koerswijziging duidelijk.60

58 HAMZEH, Nizar, Lebanon’s islamists and local politics : a new reality. In : Third World Quarterly, 21, 
2000, 5, pp.742-743.
59 DEKMEJIAN, R. Hrair, HAMZEH, Nizar, The islamic spectrum of Lebanese politics. In: The Beirut 
Review, lente 1994, 7, pp.126-128.
60 SMIT, Ferdinand, The battle for South Lebanon. The radicalization of Lebanon’s Shi’ites 1982-1985. 
Amsterdam, Bulaaq, 2000, p.298.
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Een derde reden voor de democratische participatie van Hizballah is het netwerk van 

sociale  diensten  dat  de  beweging  uitbouwde.  Oorspronkelijk  stonden  de  sociale 

organisaties van Hizballah in dienst van het verzet tegen Israël in Zuid-Libanon. Later 

werd  die  dienstverlening  ook  uitgebreid  naar  andere  wijken  en  streken.  Door  die 

sterkere inplanting groeide het belang dat de beweging had bij een stabiele organisatie 

van  de  staat.  De  sociale  diensten  verzekerden  Hizballah  eveneens  van  een  sterke 

achterban en dus van een grote electorale basis. Deze praktijken doen sommige auteurs 

besluiten dat Hizballah zijn stemmen afkoopt.61 

1.4.1. Deelname aan de verkiezingen

In het  begin van de jaren ’90 volgden de tekenen van een meer pragmatische koers 

elkaar in hoog tempo op. Zo laat Hizballah in 1992 alle westerse gijzelaars vrij, maar het 

belangrijkste  signaal  blijft  de  deelname  als  een  volwaardige  partij  aan  de  eerste 

naoorlogse parlementsverkiezingen, eveneens in 1992. Hizballah trok naar de kiezer in 

drie verschillende constellaties. In sommige districten werd gekozen voor een lijst die 

enkel  uit  partijleden  bestond,  in  andere  districten  werden  ook  gelijkgezinde 

onafhankelijken toegevoegd of werd zelfs een coalitie gesloten met andere partijen, zoals 

Amal.62 In deze verkiezingen won de partij 12 van de 128 parlementszetels (8 zitjes voor 

partijleden en 4 voor de onafhankelijken verbonden aan Hizballah).63 Daarmee werd 

Hizballah de grootste fractie in het Libanese parlement.

Verschillende  redenen  kunnen  deze  verkiezingsoverwinning  verklaren.64 De  goed 

uitgebalanceerde en strategische politiek van coalitielijsten is een eerste verklaring. Ten 

tweede kon het kapitaal dat Hizballah investeerde in sociale dienstverlening (scholen, 

ziekenhuizen,  waterdistributie,  etc.)  verzilverd  worden  in  het  stemhokje.  Het  grote 

aantal parijleden is een derde factor. In de Bekaa-vallei alleen zou het ledenaantal van 

61 HARB EL-KAK, Mona, Politiques urbaines dans la banlieue-sud de Beyrouth. Beiroet, CERMOC, 1996, 
p.46.
62 HAMZEH, Nizar, Lebanon’s Hizbullah : from islamic revolution to parlaimentary accomodation. In 
Third World Quarterly, 14, 1993, 2, p.330.
63 NORTON, Augustus Richard, Hizballah : From radicalism to pragmatism ? In : Middle East Policy, 5, 
1998. 
64 HAMZEH, Nizar, Lebanon’s Hizbullah : from islamic revolution to parliamentary accomodation. In 
Third World Quarterly, 14, 1993, 2, pp.330-333.
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Hizballah  rond  de  10.000  draaien.  Deze  leden  vormen  een  brede  basis  voor  de 

verspreiding van de boodschap van Hizballah naar andere potentiële kiezers. Ten vierde 

dient ook de electorale machine van de partij in rekening gebracht te worden. Naast het 

voeren van een intensieve campagne stonden partijleden ook in voor het transport van 

en naar de stemkantoren. Ten vijfde werd er eveneens een  fatwa  uitgesproken die de 

kiezers aanmaande voor Hizballah te stemmen.65 Ten slotte dient vermeld te worden dat 

bepaalde groepen, zoals de Libanese christenen, de verkiezingen boycotten, waardoor 

de participatie aan de lage kant lag. Zij eisten de terugtrekking van alle buitenlandse 

troepen  alvorens  verkiezingen  gehouden  werden.  Door  de  boycot  konden  de 

kandidaten van Hizballah in bepaalde streken, zoals Beiroet en Ba’abda, een veel hoger 

percentage stemmen behalen dan normaal het geval zou zijn.

Ook  in  1996  en  2000  nam  Hizballah  deel  aan  de  parlementsverkiezingen.  In  1998 

werden  onder  druk  van  de  Libanese  publieke  opinie  eveneens 

gemeenteraadsverkiezingen gehouden.66 Daar Hizballah een grote nadruk legt op het 

grassroots-niveau van  de  sociale  dienstverlening,  waren  deze  verkiezingen  van  groot 

belang voor de partij. En ook hier kreeg de pragmatische toon de bovenhand, hetgeen 

ondermeer bleek uit het verkiezingsprogramma, waarin geen islamitische punten terug 

te  vinden  zijn.67 De  nadruk  lag  eerder  op  ontwikkelingsprojecten  op  gemeentelijk 

niveau.

1.5. De strategie van Hizballah: politiek bedrijven

De participatie  van Hizballah in een pluralistisch en democratisch systeem wordt in 

bepaalde  kringen  nog  steeds  op  scepsis  onthaald.  Vanuit  bepaalde  hoek  wordt  die 

strategie  beschouwd  als  een  pragmatische,  maar  opportunistische  zet  om  via  het 

65 Een fatwa is een religieus edict in de Islam, dat uitgevaardigd werd door een mufti, een religieus geleerde. 
In: Encyclopaedia of the Orient. http://i-cias.com/cgi-bin/eo-direct.pl?fatwa.htm 
66 KARAM, Karam, Associations civiles, mouvements sociaux et participation politique au Liban dans les 
années 90. Onuitgegeven bijdrage voor de conferentie ‘NGO and governance in Arab countries’, Cairo, 29-
31 maart 2000, pp.11-12. 
67 HAMZEH, Nizar, Lebanon’s islamists and local politics : a new reality. In : Third World Quarterly, 21, 
2000, 5, pp.745.
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veroveren van politieke macht uiteindelijk een islamitische orde te vestigen in Libanon.68 

Mijn  inziens  is  de  metamorfose  die  Hizballah  doormaakte  op  het  einde  van  de 

burgeroorlog niet zo ingrijpend als vaak gezegd wordt. Hizballah heeft de bevrijding 

van Libanon van buitenlandse overheersing steeds als ultiem doel gesteld en hanteerde 

daartoe een politieke strategie. Wanneer politiek uit de loop van het geweer kwam, zette 

geweld  de  toon.  Toen  echter  het  akkoord  van  Ta’if  de  deur  openzette  voor  een 

parlementaire strategie, besloot Hizballah op die manier aan politiek te doen.

Deze vaststelling bevestigt de les uit de politieke wetenschappen dat de strategie van 

islamistische, maar ook van andere bewegingen, in een politiek systeem afhankelijk is 

van  de  voorwaarden  binnen  dit  politieke  systeem  en  dus  van  de  politieke 

opportuniteiten.69 Dit dilemma werd passend beschreven door Robert Dahl:

“The  hegemonic  regime  creates  a  self-fulfilling  prophecy.  Since  all  opposition  is  

potentially dangerous, no distinction can be made between acceptable and unacceptable  

opposition, between loyal and disloyal opposition, between opposition that is protected  

and opposition that must be repressed. Yet if all oppositions are treated as dangerous and 

subject to repression, opposition that would be loyal if it were tolerated becomes disloyal  

because it is not tolerated. Since all opposition is likely to be disloyal, all opposition must  

be repressed.”70

Alhoewel de verkiezingsdeelname en de aanvaarding van het democratische pluralisme 

onderwerp van discussie waren binnen Hizballah, botste dit transformatieproces niet op 

fundamentele problemen en wordt het mijn inziens overschat. Een ander sleutelmoment 

zal de beweging echter voor veel grotere vraagtekens plaatsen over hoe het nu verder 

moet in de toekomst, namelijk de Israëlische terugtrekking in mei 2000.

68 ZISSER, Eyal, The return of Hizbullah. In: The Middle East Quarterly, herfst 2002. 
69 HAMZEH, Nizar, Lebanon’s islamists and local politics : a new reality. In : Third World Quarterly, 21, 
2000, 5, p.741.; WILEY, Joyce N., The islamic movement of Iraqi Shi’as. Boulder, Lynne Rienner, 1992, 
p.108.
70 Geciteerd in: ANDERSON, Lisa, Fulfilling prophecies : State policy and islamist radicalism. In: 
ESPOSITO, John L., (red.), Political Islam: revolution, radicalism or reform. Boulder, Lynne Reinner 
Publishers, 1997, p.29.
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1.6. De Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon

Na de invasie van 1982 trok Israël zijn leger in 1985 uit Libanon terug, maar behield 

daarbij  een  “veiligheidszone”.71 Israël  controleerde  deze  zone  samen  met  het  Zuid-

Libanese Leger (SLA).72 In de jaren ’90 nam het verzet tegen de Israëlische bezetting nog 

steeds een zeer belangrijke plaats in op de Libanese politieke agenda. Hizballah kon 

wegens zijn rol hierin het respect afdwingen van alle gemeenschappen in Libanon. Na 

1982  voerde  Israël  nog  tweemaal  een  grootscheepse  invasie  uit  op  Libanees 

grondgebied, ditmaal met als doel het decimeren van een vijand die het zelf gecreëerd 

had, het Islamitische Verzet onder leiding van Hizballah. Operatie “Rekenschap” in 1993 

was hoofdzakelijk een vergeldingsaanval. Operatie “Druiven der Gramschap” in 1996 

was veel groter van opzet en gaf Hizballah definitieve legitimiteit in zijn strijd tegen de 

Israëlische  bezetting.  Tijdens  deze  operatie  bombardeerde  de  IDF  een  VN-

vluchtelingenkamp  in  Qana,  waarbij  109  doden  vielen,  voor  het  overgrote  deel 

burgerslachtoffers.73 De Libanese publieke opinie schaarde zich op dat moment massaal 

achter  de acties van Hizballah.  Een ander keerpunt is  de dood van de zoon van de 

secretaris-generaal van de Hizballah in september 1998 tijdens een militaire actie tegen 

Israël. Nasrallah vroeg daarbij geen speciale behandeling voor zijn zoon en stelde hem 

op dezelde  lijn  als  de  drie  andere  Libanezen  die  die  week stierven,  waaronder  één 

christen. De leuze van Hizballah werd nu duidelijk het “islamistisch verzet in Libanon” 

en elk woord is daarbij van belang.

De centraliteit van het conflict met Israël deed veel waarnemers besluiten dat Hizballah 

zou verdwijnen na een mogelijke Israëlische terugtrekking uit  Zuid-Libanon.  Op het 

terrein draaiden de zaken anders uit. In overeenstemming met resolutie 425 van de VN-

71 (anon.), Israëlische acties in Libanon. In: De Standaard, 26 jun. 1999.
72 Het Zuid-Libanon Leger (SLA: South Lebanon Army) telt ongeveer 2500 leden en werd in 1985 
gecreëerd om de IDF te helpen bij het patrouilleren van het grensgebied. De militie staat onder leiding van 
Generaal Antoine Lahd. Het SLA was oorspronkelijk een christelijke militie, maar op het einde van haar 
bestaan bestond ze hoofdzakelijk uit sji’ieten. Zij hadden geen enkele ideologische band met de militie, 
maar waren ofwel gedwongen toe te treden, ofwel deden ze dit vrijwillig omwille van economische 
redenen. Met de terugtrekking van de IDF in mei 2000 hield het SLA op te bestaan. In: BLANFORD, 
Nicholas, The economy, infrastructure and administration of the Israeli Controlled Area (ICA) in South 
Lebanon. In: The Lebanon Report, lente 1998, 1, p.26. 
73 LUYENDIJK, Joris, De nieuwe missie voor Hezbollah in Libanon. In: De Standaard, 27 jul. 2000.
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Veiligheidsraad, die reeds dateert uit 1978, riep de toenmalige Israëlische premier Ehud 

Barak zijn leger terug uit Libanon op 24 mei 2000.74 De Israëlische premier had gehoopt 

deze terugtrekking te kunnen inpassen in een omvattend vredesverdrag met Syrië, maar 

faalde. Uiteindelijk vertrok de IDF unilateraal uit  het Libanese moeras, wegens de te 

hoge  menselijke  en  materiële  kosten.  Vele  Libanese  collaborateurs  vluchtten  toen 

richting  Israël  uit  vrees  voor  represailles  vanwege  Hizballah.  Maar  hun vrees  bleek 

ongegrond  te  zijn.  De leiding  van  Hizballah  nam de  touwtjes  in  handen en  zag  er 

nauwlettend op toe dat er geen rekeningen op eigen initiatief vereffend zouden worden. 

Ook de christenen in het gebied werden ongemoeid gelaten.

1.6.1. Na de strijd …

Met het grootste deel van Zuid-Libanon bevrijd, stond Hizballah voor de uitdaging zich 

een nieuwe taak in Libanon aan te meten.  Daarbij  werden mijn inziens twee keuzes 

gemaakt die  de toekomst van Hizballah verder zullen bepalen.  Ten eerste  werd het 

geweld ten opzichte van Israël afgebouwd, ondanks de nog steeds offensieve retoriek. 

Ideologisch blijft Hizballah nog steeds hameren op de bevrijding van Jeruzalem, maar 

dit brengt weinig of geen praktische consequenties met zich mee. Wat wel nog politiek 

consequenties met zich meebrengt is dat Hizballah de Israëlische terugtrekking niet als 

volledig  beschouwd.  Beiroet  en  Damascus  blijven  beweren  dat  de  boerderijen  van 

Shibaa,  een  klein  stukje  land  tussen  Libanon  en  de  Golanhoogte,  tot  het  Libanese 

grondgebied  behoren.75 Israël  houdt  daarentegen  vol  dat  de  gronden  tot  de  Golan 

behoren en dus onderwerp vormen van toekomstige vredesbesprekingen met Syrië. De 

joodse staat wordt in die visie gesteund door de Verenigde Naties. Sinds Hizballah op 7 

oktober 2000 in het gebied drie Israëlische militairen ontvoerde, laaiden de spanningen 

weer op.76 

De draagwijdte van de Shibaa-boerderijen is  eerder tactisch en regionaal.  Syrië heeft 

Hizballah nodig voor twee interdependente doelstellingen. Ten eerste vormt Hizballah 

74 TASSIER, Manu, Stroomversnelling in Libanon. In: De Standaard, 22 apr. 2000.
75 (anon.), Luchtmacht Israël bestookt posities Hezbollah in Libanon. In: De Standaard, 22 okt. 2001.
76 (anon.), Israël verklaart ontvoerde militairen dood. In : De Standaard, 3 nov. 2001.
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het ideale middel om de strijd tegen Israël te voeren van op het grondgebied van een 

andere staat. Op die manier kan Syrië vergeldingsacties op eigen bodem vermijden.77 

Ten tweede vormt de Israëlische aanwezigheid in Zuid-Libanon een argument voor het 

behoud van de  Syrische  troepenmacht  in  Libanon.78 Hizballah  vormde dan ook het 

gedroomde drukkingsmiddel in onderhandelingen met Israël. Israël heeft de Golan en 

Syrië  de  verzetsstrijders  van  Hizballah.  Bijgevolg  heeft  Syrië  nooit  toegelaten  dat 

Libanon apart vrede sloot met Israël.79

De eenzijdige Israëlische terugtrekking uit Libanon in mei 2000 gooide echter roet in het 

eten. Syrië zou de strijd tegen Israël nu van op eigen grondgebied moeten voeren en het 

verzet tegen de Syrische aanwezigheid in Libanon nam toe. De boerderijen rond Shibaa 

vormden  dan  ook  een  gedroomd  voorwendsel  om  de  strijd  van  op  Libanees 

grondgebied voort te zetten. Meteen had Hizballah weer een reden om zijn strijd verder 

te zetten. Veel waarnemers zien de onenigheid omtrent Shibaa als een voorwendsel van 

Hizballah om als enige Libanese militie niet te ontwapenen.80    

Als verzetsbeweging lijken de dagen van Hizballah aldus geteld. Dat de beweging dit ook 

beseft, blijkt onder meer uit de aarzelende en impliciete erkenning van Israël. In 1996 en 

2000 voerde de beweging immers via Duitse bemiddeling onderhandelingen met Israël 

over de uitwisseling van krijgsgevangenen, hetgeen alvast een de facto erkenning van het 

bestaan  van  Israël  inhoudt.81 Daarnaast  is  het  ook  opvallend  dat  Hizballah  sinds  de 

terugtrekking  geen  andere  doelen  aanviel  in  Israël  dan  de  betwiste  boerderijen  van 

Shibaa. Daardoor stelt Hizballah een duidelijk signaal dat het de Israëlo-Libanese grens 

erkent. 

Een tweede aanpassing na de Israëlische terugtrekking is de grotere nadruk op de sociale 

dienstverlening, waardoor de steun vanuit de bevolking verzekerd wordt. Zoals we reeds 

eerder stelden lag het verzet tegen de Israëlische bevolking aan de basis van de sociale 

77 WINSLOW, Charles, Lebanon. War and politics in a fragmented society. Londen, Routledge, 1996, 
pp.284-285.
78 (anon.), Debat over rol Syrië verdeelt Libanon. In: De Standaard, 11 apr. 2001.
79 WINSLOW, Charles, Lebanon. War and politics in a fragmented society. Londen, Routledge, 1996, 
pp.284-285.
80 LEFEVRE, Fabian, Ter plaatse bij de Hezbollah in het Zuiden van Libanon. In: De Morgen, 29 jan. 
2002.
81 (anon.), Hezbollah wil gevangen Israëlische soldaten ruilen tegen Libanezen. In: De Standaard, 13 dec. 
2000.
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diensten; gewonden moesten verzorgd worden, wezen moesten opgevangen worden en 

onderwijs  krijgen.  Die dienstverlening werd al  voor  mei  2000 uitgebreid naar  andere 

klassen en zelfs geloofsgemeenschappen.82 Nu vormt deze dienstverlening meer en meer 

een legitimatie an sich.

Het is duidelijk dat Hizballah nu voor grotere uitdagingen staat dan ten tijde van het 

akkoord van Ta’if. De politieke opportuniteiten die zich in mei 2000 voordeden, draaiden 

om de essentie van Hizballah: zijn legitimiteit die afgeleid is van het conflict tegen Israël. 

Regionaal  blijft  Hizballah  een  speelbal  in  het  Israëlo-Arabische  conflict.  Intern  in 

Libanon  werd  een  veel  diepere  transformatie  ondergaan,  waarvan  de  krijtlijnen  hier 

geschetst werden. In het laatste hoofdstuk komen we hierop terug.

82 Mohammed Fneish maakte duidelijk dat Hizballah op theoretisch, noch praktisch niveau een onderscheid 
maakt tussen de verschillende geloofsgemeenschappen voor zijn dienstverlening. Daarbij gaf hij het 
voorbeeld van een grote lawine in de Bekaa-vallei in 1992, waarbij Hizballah aan alle inwoners hulp 
aanbood en dit zelfs sneller en efficiënter deed dan de overheid. TOUSSEYN, Karel, interview met 
Mohammed Fneish. Beiroet, Haret Hreik, 9 augustus 2002.
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Hoofdstuk 2 : Het islamistische gehalte van Hizballah

Staan de manifesten van Hizballah vol van oproepen tot de stichting van Gods rijk op 

aarde? Eén van de vragen die we ons in het eerste deel stelden, was wat een beweging 

nu precies islamistisch maakt. We kwamen daarbij tot de conclusie dat islamisme tot het 

ideologische  niveau  behoort.  Van  zodra  een  ideologie  elementen  bevat  die  we  als 

islamitisch  beschouwen,  kunnen  we  spreken  van  een  islamistische  beweging.  In  dit 

hoofdstuk bekijken we hoe dit proces van ideologische omkadering (framing processes uit 

de RMT) in zijn werk treedt bij Hizballah. Hoe heeft de beweging betekenis gegeven aan 

zijn  leefwereld?  Hoe  worden  de  doelstellingen  voorgesteld?  Welke  strategie  wordt 

toegepast? Het is niet de bedoeling om uit te pluizen welke elementen van de ideologie 

islamitisch zijn en welke niet. Eerder wordt een overzicht van de belangrijkste punten 

uit  de ideologie  gegeven,  waarna in  de  conclusie  van dit  hoofdstuk het  islamistisch 

“gehalte” van die ideologie onderzocht wordt.

Een ideologie ontstaat en evolueert nooit in een vacuüm, maar staat in nauw verband 

met de realiteit. De evoluties die in het vorige hoofdstuk beschreven werden, dienen dus 

in  het  achterhoofd  gehouden  te  worden  bij  de  beschrijving  van  de  ideologie  van 

Hizballah. Discrepanties tussen norm en werkelijkheid kunnen daarbij voorkomen. In 

dat geval dient onderzocht te worden hoe de realiteit en het ideaal met elkaar verzoend 

kunnen worden. 

Ik zou de ideologie van Hizballah willen opbouwen rond drie pijlers. In eerste instantie 

is er de strijd tegen het imperialisme, waarin het verzet tegen de Israëlische bezetting 

een belangrijke plaats inneemt. Ten tweede wordt de vraag gesteld in welke mate het 

sji’isme  in  dienst  staat  van  de  politieke  actie  van  Hizballah.  Ten  slotte  kunnen  we, 

wegens  de  felle  polemiek  hierover,  de  staatsopvattingen  van  Hizballah  ook  niet 

onbesproken laten. 
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2.1. De strijd tegen het imperialisme

Uit  de  stichtingsakte  van  Hizballah  blijkt  duidelijk  dat  de  beëindiging  van  de 

imperialistische  overheersing  over  Libanon  de  belangrijkste  doelstelling  is  van  de 

beweging.1 De voornaamste vijanden van Hizballah zijn die staten die in het verleden 

hun wil trachtten op te leggen aan de Libanese bevolking, namelijk de Verenigde Staten, 

Frankrijk en Israël. Maar ook de agenten van die staten worden als potentieel doelwit 

beschouwd,  zoals  de  Falangisten.2 De  strijd  tegen  het  imperialisme  kan  aldus 

onderverdeeld  worden  in  enerzijds  een  direct  verzet  tegen  de  mogendheden  die 

Libanon bezetten en anderzijds de meer indirecte en zelfs figuurlijke strijd tegen staten 

die Hizballah als imperialistisch beschouwt. 

2.1.1. De bevrijding van het Libanese grondgebied

In woord en daad is de materiële bevrijding van het Libanese grondgebied en volk het 

nec plus ultra van Hizballah. De minimale doelstellingen van Hizballah in Libanon zijn:

“Rescuing  Lebanon  from subservience  to  either  the  West  or  the  East,  expelling  the  

Zionist  occupation from its  territories  finally  and adopting a  system that  the  people  

establish of their free will and choice. ”3

De steun die Hizballah geniet in Libanon is voor het grootste deel gebasseerd op dit 

principe.  Tijdens  de  burgeroorlog  zagen  we  reeds  dat  de  Amerikaanse  en  Franse 

legereenheden  een  belangrijk  doelwit  vormden,  hetgeen  uiteindelijk  leidde  tot  de 

terugtrekking van de internationale troepenmacht in 1984.4 Het belangrijkste doelwit is 

en blijft echter het Israëlische militaire apparaat en zijn bondgenoten. Dit verzet heeft in 

1 NORTON, Augustus Richard, Amal and the shi’a. Struggle for the soul of Lebanon. Austin, University of 
Texas Press, 1987, pp.172-173.
2 De Falangistische partij werd in 1936 opgericht door Pierre Gemayel naar nazistisch model. Deze partij 
kende vooral een grote aanhang in de maronitische gemeenschap in Libanon. De familie Gemayel bleef de 
partij leiden tijdens de burgeroorlog. Daarbij werd eveneens een militie gevormd. Het is die militie die het 
drama van Sabra en Chatila aanrichtte in 1982 na de moord op Bashir Gemayel. In: SCHIFF, Ze’ev, 
YA’ARI, Ehud, Israel’s Lebanon war. New York, Simon and Schuster, 1984, pp.11-14.
3 NORTON, Augustus Richard, Amal and the Shi’a. Struggle for the soul of Lebanon. Austin, University of 
Texas Press, 1987, p.175.
4 ZISSER, Eyal, Hizballah in Lebanon: at the crossroads. In: Middle East Review of International Affairs, 
1, 1997, 3. 
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mei 2000 geleid tot de terugtrekking van het Israëlische leger. Voor Hizballah betekent 

dit echter niet dat de bezetting gedaan is, een punt waarop we later terugkomen. 

Naast  deze  inmenging door  buitenlandse  mogendheden is  er  nog  steeds  een  sterke 

militaire  “aanwezigheid”  van  Syrië  in  Libanon,  waarover  Hizballah  veel  minder 

duidelijk is.  De houding van de beweging wat betreft  dit  thema is  moeilijk terug te 

vinden, maar Mohammed Fneish legitimeert deze hegemonische positie van Syrië door 

te  wijzen op de  veiligheidsbehoeften van beide  landen.5 Ten eerste  was de  Syrische 

interventie  volgens  hem  noodzakelijk  voor  de  beëindiging  van  de  Libanese 

burgeroorlog.  Om  de  vrede  te  waarborgen  is  de  Syrische  aanwezigheid  nog  steeds 

noodzakelijk.  Ten  tweede  is  het  Syrische  leger  ook  noodzakelijk  om  de  Israëlische 

bezetting het hoofd te bieden. Het parlementslid hamerde er wel op dat wanneer de 

Libanese  veiligheid intern en extern gegarandeerd  is,  de  Syrische aanwezigheid niet 

langer gewenst is.  Dit dient echter het onderwerp te vormen van een verdrag tussen 

Libanon en Syrië. 

2.1.2. De strijd tegen imperiale mogendheden

Naast  het  verdrijven van imperiale  mogendheden uit  Libanon,  hetgeen een absolute 

doelstelling is, kunnen we ons ook afvragen of Hizballah die staten eveneens op eigen 

grondgebied  te  lijf  wil  gaan.  Daarbij  dienen  we  een  onderscheid  te  maken  tussen 

enerzijds Israël en anderzijds de Verenigde Staten en het Westen. De strijd tegen Israël is 

een existentiële strijd.6 De territoriale omschrijving Israël mag dan wel de facto niet meer 

in  vraag  gesteld  worden  door  bijvoorbeeld  het  niet  schenden  van  de  grenzen,  het 

karakter van de joodse staat zal altijd een doorn in het oog zijn voor Hizballah. Evenals 

Saad-Ghorayeb stelt Mohammed Fneish de staat Israël gelijk met zionisme.7 8 Israël heeft 

geen  legitieme  bestaansreden  voor  Hizballah,  aangezien  de  staat  gebaseerd  is  op 

kolonisering en onderdrukking.

5 TOUSSEYN, Karel, interview met Mohammed Fneish. Beiroet, Haret Hreik, 9 augustus 2002.
6 SAAD-GHORAYEB, Amal, Hizbu'llah. Politics and religion. Londen, Pluto Press, 2002, p.135.
7 Ibid., p.139.
8 TOUSSEYN, Karel, interview met Mohammed Fneish. Beiroet, Haret Hreik, 9 augustus 2002.
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Een  dergelijk  standpunt  wil  geenszins  zeggen  dat  Hizballah  “alle  joden  in  zee  wil 

drijven”.9 Hizballah  is  van  oordeel  dat  Palestina  toebehoort  aan  de  oorspronkelijke 

bewoners van het gebied en dit waren zowel moslims als christenen en joden. Het is aan 

hen om te beslissen wat de toekomst van hun land zal zijn. Hizballah geeft politieke 

steun aan dit project, maar heeft nog nooit gewapende acties uitgevoerd met als doel 

Jeruzalem  te  bevrijden.  Dit  zou  immers  loodrecht  ingaan  tegen  de  logica  van  de 

beweging. Hizballah groeide – via Amal – uit het verzet dat in eerste instantie tegen de 

Palestijnse fida’iyin gericht was. Moest Hizballah zich nu in hun plaats stellen door weer 

massaal  Israëlische  represailles  uit  te  lokken,  zou  de  beweging  weldra  alle  steun 

verliezen.  Mohammed  Fneish  noemde  de  aanwezigheid  van  gewapende  Palestijnse 

milities in Libanon eveneens nog steeds één van de belangrijkste politieke problemen.10

Op de tweede plaats komt de strijd tegen het Westen in het algemeen en de Verenigde 

Staten in het bijzonder. De basis van dit conflict is niet van politieke aard, maar eerder 

cultureel.11 Hizballah is  ervan overtuigd dat  het  Westen een complot  plant  tegen de 

Islam. Aan de basis van deze samenzwering liggen de kruistochten, maar ook nu nog 

kunnen voorbeelden  teruggevonden worden.  Zo  ziet  Hizballah  het  gebruik  van een 

dubbele  standaard  door  het  Westen  als  exemplarisch.  De  beweging  verwierp  de 

westerse cultuur, aangezien deze gebaseerd is op een materialistische doctrine die niet 

kan leiden tot sociale rechtvaardigheid. Zoveel wil echter niet zeggen dat de strijd tegen 

het  Westen  een  existentieel  karakter  heeft,  waardoor  er  ruimte  is  voor  dialoog  en 

toenadering. Hizballah heeft ook nooit westerse doelen aangevallen op het grondgebied 

van die staten

9 LEFEVERE, Fabian, Gesprek met Hassan Nasrallah, secretaris-generaal van de Hezbollah. In: De 
Morgen, 29 jan. 2002.
10 TOUSSEYN, Karel, interview met Mohammed Fneish. Beiroet, Haret Hreik, 9 augustus 2002.
11 SAAD-GHORAYEB, Amal, Hizbu'llah. Politics and religion. Londen, Pluto Press, 2002, pp.88-111.
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2.2. Het sji’isme van Hizballah

Het  sji’isme  is  voor  Hizballah  eerder  een  politieke  dan  een  culturele  of  religieuze 

referentie.12 Hizballah doet er alles aan om niet over te komen als een sektarische partij, 

maar kan er niet omheen dat de beweging ontstaan is in de sji’itische gemeenschap en 

daar nog steeds de grootste steun kent.13 Daarnaast wordt ook dikwijls gebruik gemaakt 

van sji’itische mythes om politieke actie te legitimeren. We zullen onder deze titel dus de 

sji’itische elementen uit de ontstaansgeschiedenis van Hizballah bespreken, en daarna 

een blik werpen op de sji’itische symboliek in de acties van de beweging.

2.2.1. Het sji’isme en het ontstaan van Hizballah

Binnen  het  sji’isme  zijn  er  twee  tegengestelde  stromingen  aanwezig  wat  betreft  de 

houding  ten  opzichte  van  het  politieke  gezag.  Enerzijds  is  er  de  terughoudende en 

anderzijds  de  activistische  traditie.14 De  terughoudende  traditie  is  van  oordeel  dat 

anarchie het ergste van alle kwaad is.  Een anarchistische situatie dient kost wat kost 

vermeden te worden, hetgeen eventueel steun aan een tiran inhoudt. De ulama dient zich 

hierbij te weerhouden van deelname aan het politieke leven. Binnen deze traditie vinden 

we eveneens het gebruik van taqiyya terug.15 De terughoudende traditie baseert zich op 

12 De scheiding tussen soennieten en sji’ieten is ook veroorzaakt door een dispuut over wie de politieke 
macht in handen zou krijgen. Dit culmineerde in de moord op kalief Uthman in 656, waarbij één partij van 
oordeel was dat het gerechtvaardigd was een onrechtmatige leider te vermoorden, terwijl de andere partij 
zich niet kon terugvinden in die mening. De scheiding tussen sji’ieten en soennieten was dus in de eerste 
plaats een politieke kwestie. Het was pas later dat te onderscheiden geloofssystemen zich ontwikkelden. In: 
SMIT, Ferdinand, The battle for South Lebanon. The radicalization of Lebanon’s Shi’ites 1982-1985. 
Amsterdam, Bulaaq, 2000, p.25.  
13 Mohammed Fneish onderstreepte tijdens een interview dat Hizballah in theorie en praktijk geen 
onderscheid maakt tussen de verschillende Libanese geloofsgemeenschappen. Hij liet zich daarentegen wel 
ontglippen dat Amal en Hizballah binnen dezelfde groep naar stemmen vissen, namelijk de sji’itische 
gemeenschap. TOUSSEYN, Karel, interview met Mohammed Fneish. Beiroet, Haret Hreik, 9 augustus 
2002. 
14 SMIT, Ferdinand, The battle for South Lebanon. The radicalization of Lebanon’s Shi’ites 1982-1985. 
Amsterdam, Bulaaq, 2000, pp.27-28. 
15 De traditie van taqiyya is nauw verbonden met de sji’ieten en slaat op de mogelijkheid om het geloof en 
bepaalde geloofsuitingen te ontkennen onder bepaalde omstandigheden. Taqiyya is dus geen ideaal of 
norm, maar gegroeid vanuit de sji’itische praktijk. Sji’ieten moeten het martelaarschap vermijden wanneer 
dit niet zinvol of noodzakelijk is en moeten zichzelf en hun geloofsgenoten beschermen. Zij zullen een 
bepaalde religieuze of politieke overtuiging niet ontkennen wanneer dit niet noodzakelijk is. Clandestiene 
politiek is dus niet überhaupt aanwezig in de sji’itische praktijk. In: BIANQUIS, Th., BOSWORTH, C.E., 
HEINRICHS, W.P., VAN DONZEL, E., (reds.), The encyclopaedia of Islam. Volume X. Leiden, Bull, 
1998, pp.134-136.
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het geloof  dat  politieke en religieuze macht van elkaar gescheiden dienen te blijven, 

zolang de verdwenen imam niet terug op aarde is.16

De activistische traditie zet zich af tegen dit laatste paradigma. Hoewel de stroming al 

langer bestond, treedt ze pas met de geschriften van ayatollah Khomeini binnen in het 

mainstream  sji’itische  gedachtegoed.17 Volgens  hem  dienden  politiek  en  religie  te 

versmelten onder leiding van religieuze geleerden of mujtahid. Het voeren van politiek is 

aldus ondergeschikt aan de islamitische wetgeving. Indien dit niet het geval zou zijn, is 

verzet  tegen  de  politieke  machthebbers  legitiem.  Ook  V.S.  Naipul  verwijst  naar  die 

activistische traditie bij een bezoek aan het revolutionaire Iran:

“Het sjiitische protest in het  begin van het  islamitisch imperium was een politiek en  

raciaal protest geweest onder de onderworpen volkeren van dat Arabische rijk, en het  

geloof dat zich samen met dit protest had ontwikkeld was politiek gebleven, of vatbaar  

voor politieke manipulatie.”18

De activistische traditie vormt de ondertoon van elk politiek discours van Hizballah, 

hoewel dit  niet gekoppeld hoeft te zijn aan het ideaal van een islamitische staat.  Dit 

activisme is  niet  afkomstig  uit  Iran,  maar  uit  de  religieuze  scholen in  Irak  en  meer 

bepaald Najaf.19 Het grootste deel van de leidende clerus van Hizballah stamt uit  de 

Iraakse partij Hizb al-da’wa, die eveneens de activistische lijn volgde.20 Veel leden van de 

clerus moesten de repressie vanwege het Baa’th-regime ontvluchten en kwamen zo in 

Libanon  en  Iran  terecht.21 In  Libanon  werd  vervolgens  een  Libanese  da’wa-partij 

opgericht,  die  in  1980 onder Iraanse druk ontbonden werd.  De kaders  uit  die  partij 

waren de stichters van Hizballah.

16 SMIT, Ferdinand, The battle for South Lebanon. The radicalization of Lebanon’s Shi’ites 1982-1985. 
Amsterdam, Bulaaq, 2000, pp.27-28.
17 EL-BIZRI, Dalal, La parole islamiste de la langue libanaise. In: KIWAN, Fadia, (red.), Le Liban 
aujourd’hui. Parijs, CNRS Editions, 1994, pp.105-106.
18 NAIPUL, V.S., Onder de gelovigen. Amsterdam, Contact, 2002, p.30.
19 MALLAT, Chibli, Shi’i thought from the South of Lebanon. Oxford, Centre for Lebanese Studies, 1988, 
p.7.
20 Voor meer informatie over de Iraakse Hizb al-da’wa, zie: WILEY, Joyce N., The islamic movement of 
Iraqi Shi’as. Boulder, Lynne Rienner, 1992.
21 DEKMEJIAN, R. Hrair, HAMZEH, Nizar, The islamic spectrum of Lebanese politics. In: The Beirut 
Review, lente 1994, 7, p.125.; OSSEYRAN, Hayat Nabeel, The Shi’ite leadership of Southern Lebanon : a 
reconsideration. Niet-gepubliceerde thesis. Beiroet, American University of Beirut, 1997, pp.28-30.
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2.2.2. De sji’itische mythologie

De sji’itische ondertoon van het discours van Hizballah komt meer aan de oppervlakte 

wanneer  bepaalde  elementen  uit  de  sji’itische  geschiedenis  gebruikt  worden  om  de 

activistische houding te onderbouwen.22 De gebeurtenissen in Kerbala in 680 vormen in 

dat  opzicht  een zeer belangrijke mythe.  Het Ommajadische kalifaat  heeft  toen imam 

Hussein laten onthoofden, omdat die in opstand was gekomen tegen hun bewind. De les 

die de sji’ieten uit deze episode trokken, was er één van politieke terughoudendheid en 

onderworpenheid  aan  het  wereldlijke  gezag.23 Musa  al-Sadr  herinterpreteerde  dit 

paradigma in de zin dat Hussein een symbool werd van actie tegen onrechtvaardigheid 

en niet van terughoudendheid.24 De boodschap was dat de sji’itische revolutie niet stopt 

bij  Kerbala,  maar  doorgegeven  wordt  van  generatie  op  generatie  en  ook  nu  nog 

doorleeft.  Zo vergeleek Hizballah het  bombardement  op het  vluchtelingenkamp van 

Qana met het hedendaagse Kerbala.25

Het sji’isme doet dus eerder dienst als platform voor de legitimatie van politieke actie, 

zonder dat het de inhoud en vorm van deze actie bepaalt. In dit stadium kunnen we 

reeds  stellen  dat  Hizballah  een  islamistische  beweging  is  volgens  de  door  ons 

gehanteerde  definitie,  aangezien  de  beweging  een  beroep  doet  op  islamitische 

elementen. Het uiteindelijke doel is dat mensen zich identificeren met de beweging. De 

voornaamste  doelgroep is  de  sji’itische  geloofsgemeenschap,  waardoor  men ook een 

beroep doet op het sji’isme om die mensen te mobiliseren. Inhoudelijk zullen we nu 

onderzoeken  of  ook  de  staatsopvattingen  van  Hizballah  sji’itische  en/of  islamitische 

elementen bevatten.

22 Hobsbawn wijst er in een baanbrekend artikel op dat tradities in veel gevallen “uitgevonden” worden. 
Vroegere tradities kunnen bij dit proces gebruikt worden, maar worden daarbij aangepast aan de nieuwe 
toestand. Nieuwe sociale bewegingen kunnen op die manier ook hun ideologie ondersteunen door gebruik 
te maken van traditionele rites of in dit geval religieuze passages. In: HOBSBAWN, Eric, Introduction: 
inventing traditions. In: HOBSBAWN, Eric, RANGER, Terence, (reds.), The invention of tradition. 
Cambridge, Cambridge University Press, 1983, pp.1-10.
23 AJAMI, Fouad, The vanished imam. Musa al Sadr and the Shia of Lebanon. Londen, I.B. Tauris & Co, 
1986, pp.139-142.
24 Ibid., pp.142-144.
25 NORTON, Augustus Richard, Hizballah : From radicalism to pragmatism ? In : Middle East Policy, 5, 
1998, 4.
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2.3. Lessen in staatstheorie

De staatsopvattingen van Hizballah kunnen behandeld worden onder twee thema’s. Ten 

eerste wordt het streven naar een islamitische staat vaak als een essentieel kenmerk van 

islamistische  bewegingen beschouwt.26 We  dienen  dus  te  bekijken  wat  de  visie  van 

Hizballah daarover is. Ten tweede positioneert een staat zich ten opzichte van andere 

staten. En beweging kan over die thematiek een inclusief of exclusief discours voeren. 

Met betrekking tot de islamisten uit de Arabische wereld uit dit zich in de verhoudingen 

tussen nationale identiteit  en Arabisch of zelfs islamitisch universalisme. Ook op die 

relaties zullen we een blik werpen. 

2.3.1. Het ideaal van de islamitische staat

Voor Hizballah is de Islam een “complete and comprehensive system of life”, wat meteen ook 

inhoudt dat Islam tot het politieke niveau behoort en de stichting van een islamitische 

staat een doel is van de beweging.27 Ook in de stichtingsakte worden daar geen doekjes 

om gewonden.28 De vraag is echter op welke manier en waarom dit ideaal bereikt moet 

worden. 

Volgens Hizballah kan alleen een islamitische staat rechtvaardigheid en waardigheid 

garanderen en is  alleen een dergelijk  systeem in staat  te  weerstaan aan een nieuwe 

imperiale  overheersing.29 De  islamitische  staat  staat  in  functie  van  het  bereiken  van 

hogere doeleinden, zoals rechtvaardigheid. Moest Hizballah zijn staatsvorm met geweld 

willen opleggen, dan zou dit juist ingaan tegen die hogere doelstellingen. Aldus werd de 

stichting van een islamitische staat geconditioneerd aan de aanvaarding ervan door de 

overgrote meerderheid van de Libanese bevolking, ook christenen.30 In de tussentijd is 

het de bedoeling om de Libanese samenleving van onderuit te islamiseren, teneinde de 

26 RENDERS, Marleen, De schaduwkant van de maan. Islamisme in politiek, economie, maatschappij en 
het wereld-systeem. Gent, Academia Press, 1999, pp.122-127.
27 SAAD-GHORAYEB, Amal, Hizbu'llah. Politics and religion. Londen, Pluto Press, 2002, p.35.
28 NORTON, Augustus Richard, Amal and the Shi’a. Struggle for the soul of Lebanon. Austin, University 
of Texas Press, 1987, p.173.
29 Ibid., p.173.
30 SAAD-GHORAYEB, Amal, Hizbu'llah. Politics and religion. Londen, Pluto Press, 2002, pp.36-38.
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steun voor een islamitische staat te vergroten. Zo’n islamisering van onderuit kunnen 

we gelijkstellen met het in het eerste deel besproken concept van da’wa.

De  islamitische  staat  is  het  systeem  dat  het  best  in  staat  is  om  rechtvaardigheid  te 

realiseren,  maar daarom niet het  enige.31 Gezien de etnische diversiteit  van Libanon, 

heeft Hizballah de realisatie van een islamitische staat voor onbepaalde tijd uitgesteld. 

Saad-Ghorayeb  verklaart  deze  tegenstelling  door  gebruik  te  maken  van  twee 

conceptuele niveau’s:

“The party’s intellectual commitment to the Islamic state is profound, but this does not  

render its political commitment to democracy hollow.”32

2.3.2. Universalisme en nationalisme

Ook op het vlak van het refentiekader van Hizballah kunnen we een onderscheid maken 

tussen het intellectuele en politieke niveau. Er dient echter opgemerkt te worden dat de 

beweging op dit  punt een belangrijke evolutie ondergaan heeft.  In de beginfase zag 

Hizballah de volledige moslimgemeenschap of umma als referentiegroep.33 Na Iran zou 

Libanon  een  volgende  schakel  zijn  in  de  stichting  van  een  groot  islamitisch  rijk. 

Hizballah plaatste zich in die zin tegenover Amal, die een beperktere nationalistische 

visie  zou  hebben.  Gezien  de  band  die  Hizballah  heeft  met  Iran,  stond  islamitische 

eenheid  boven  regionale  of  nationale  solidariteit,  terwijl  politiek  de  sji’itische 

gemeenschap het belangrijkste bleef. 

Het  verzet  tegen  Israël  dwong Hizballah echter  tot  het  maken van  een  intellectuele 

keuze:

“If  action  against  Israel  across  the  Lebanese  border  were  permitted  […],  the  

internationalist  pole  would prevail;  if  action is  precluded,  nationalism,  i.e.  the  strict  

adherence  to  the  sole  Lebanese  territory  as  the  frontier  of  liberation,  would  become  

dominant.”34

31 Ibid., p.55.
32 Ibid., p.58.
33 OSSEYRAN, Hayat Nabeel, The Shi’ite leadership of Southern Lebanon : a reconsideration. Niet-
gepubliceerde thesis. Beiroet, American University of Beirut, 1997, p.107.
34 MALLAT, Chibli, Shi’i thought from the South of Lebanon. Oxford, Centre for Lebanese Studies, 1988, 
pp.25-26.
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  Na de terugtrekking van Israël in mei 2000 werd duidelijk dat Hizballah de Libanese 

staat op de eerste plaats stelde. Mohammed Fneish stelt de situatie voor als bestaande 

uit verschillende sferen, waarbij de Libanese sfeer op de eerste plaatst komt, gevolgd 

door een Arabische en vervolgens islamitische sfeer.35 Hierbij werd ook de houding ten 

opzichte  van  Amal  geherdefinieerd.  Terwijl  Hizballah zich  nu richt  op  de  volledige 

natie, ongeacht geloof of etniciteit,  wil Amal enkel de nauwe sji’itische gemeenschap 

aanspreken en houdt zo het sektarische systeem in stand.36

2.4. Hizballah: een islamistische beweging?

Uit het overzicht van de belangrijkste elementen van de ideologie van Hizballah blijkt 

duidelijk dat de beweging zich baseert op normen en waarden die we als islamitisch 

beschouwen, zoals het islamitische staatsideaal en de sji’itische mythes. Hizballah heeft 

een  islamitisch  fundament  (“islamic  headline”)  gemeen  met  andere  islamitische 

bewegingen.37 Over de manier waarop opgetreden dient te worden lopen de meningen 

sterk uiteen. Dit verschil is echter ook te wijten aan de verschillende nationale contexten 

waarin  die  bewegingen  opereren  (zie  vorig  hoofdstuk).  Eigenaardig  genoeg  ziet 

Hizballah zijn strijd tegen de staat Israël als behorende tot het islamistische karakter van 

de beweging en niet als een onderscheiden onderdeel van de ideologie. Het is dus dat 

verzet dat Hizballah gemeen heeft met andere islamistische bewegingen. Dit wijst op 

een groeiende monopolisering van het Israëlo-Palestijns conflict door islamisten overal 

ter wereld. 

Wanneer we vervolgens een hiërarchie trachten op te maken van de doelstellingen van 

Hizballah, dan kunnen we er niet omheen dat het verzet tegen de Israëlische bezetting 

de onbetwiste nummer één is. Hizballah is ontstaan in die strijd, het gevoerde discours 

maakt er steeds allusie op en alle organisaties van Hizballah staan in functie van die 

strijd. Op de tweede plaats komt het nationale politieke project. Hizballah wil sinds de 

35 TOUSSEYN, Karel, interview met Mohammed Fneish. Beiroet Haret Hreik, 9 augustus 2002.
36 SAAD-GHORAYEB, Amal, Hizbu'llah. Politics and religion. Londen, Pluto Press, 2002, p.84.
37 TOUSSEYN, Karel, interview met Mohammed Fneish. Beiroet Haret Hreik, 9 augustus 2002.
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parlementsverkiezingen van 1992 actief meewerken aan de hervorming van de Libanese 

staat,  met  als  hoofddoel  de  afschaffing  van  het  “rotten  sectarian  system”.38 Uit  de 

parlementaire werkzaamheden blijkt dat dit vaak over heel concrete onderwerpen gaat, 

zoals de strijd tegen de corruptie, de autoritaire manier van regeren van eerste minister 

Hariri, etc.39 Islamitische elementen komen maar bitter weinig voor in het parlementaire 

discours, waardoor ik geneigd ben te concluderen dat het islamisme de toon aangeeft 

waarop andere doelstellingen zich enten. Hizballah is zeker en vast een islamistische 

beweging.  Dit  zegt  echter  niet  veel  over  de  doelstellingen  en  de  ideologie  van  de 

beweging. Vandaar dat we in dit  hoofdstuk ook dieper ingegaan zijn op die andere 

elementen van de ideologie. 

“Force est de constater le peu de références à l’islam en général, l’absence de prises de  

position fondées sur la shari’a et les omissions de la basmala (formule que le croyant doit  

prononcer dès qu’il prend la parole) dans le discours des députés islamistes.”40  

38 NORTON, Augustus Richard, Amal and the Shi’a. Struggle for the soul of Lebanon. Austin, University 
of Texas Press, 1987, p.176.
39 EL-BIZRI, Dalal, Islamistes, parlementaires et Libanais. Les interventions à l’Assemblée des élus de la 
Jama’a Islamiyya et du Hizb Allah (1992-1996). Beiroet, CERMOC, 1999, pp.4-15.
40 Ibid., p.15.
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Hoofdstuk 3 : De organisatie Hizballah

Een ideologie en een omgeving staan in een dynamische relatie met elkaar. De actor die 

we als tussenschakel beschouwen, is de sociale beweging. De sociale beweging ontstaat 

binnen een bepaalde context (politieke opportuniteiten), waaraan een betekenis gegeven 

wordt door middel van een ideologie (ideologische omkadering). Een sociale beweging 

zal  vervolgens  inspelen  op  haar  omgeving.  In  dit  derde  hoofdstuk  zullen  we  voor 

Hizballah  die  mobiliserende  structuren  bespreken,  waarin  mensen  samenkomen  om 

bepaalde doelen te realiseren. De reikwijdte van de sociale organisatie strekt zich uit 

over een brede waaier van organisaties, die actief zijn op verschillende domeinen. Die 

domeinen zijn van politieke, socio-economische en militaire aard.

Toen Hizballah clandestien functioneerde tijdens de burgeroorlog was er weinig of niets 

bekend over zijn organigram. Met de deelname aan de parlementsverkiezingen en de 

groeiende openbaarheid was Hizballah verplicht zijn structuur bekend te maken aan het 

publiek. In dit hoofdstuk zal gebruik gemaakt worden van het organigram van Hamzeh, 

zoals dat terug te vinden is in annex 2.1 

3.1. Het leiderschap van Hizballah

De oprichters van Hizballah hebben lange tijd gezocht naar een aangepaste structuur 

voor de organisatie. Die structuur moest enerzijds strak zijn, zodat men infiltratie kon 

voorkomen en anderzijds flexibel, teneinde het volk te kunnen aanspreken. Deze twee 

structuren verwijzen respectievelijk naar het Libanese en het Iraanse model. Zo komt het 

dat Hizballah functionarissen heeft met een duidelijk omschreven ambt om te voldoen 

aan de behoeften van een strakke organisatie. Hizballah heeft daarentegen geen leden, 

maar een massa volgelingen.2 

1 HAMZEH, Nizar, Lebanon’s Hizbullah : from islamic revolution to parlaimentary accomodation. In Third 
World Quarterly, 14, 1993, 2, p.326.
2 JABER, Hala, Hezbollah. De meest geheimzinnige en gewelddadige organisatie ter wereld. Utrecht, 
Kosmos-Z&K Uitgevers, 1997, pp.68-69.
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In tegenstelling tot Amal kent Hizballah een goed georganiseerd en strak leiderschap. 3 

Dat leiderschap is eveneens collectief. Individuele beslissingsmacht, zoals bij Amal, is uit 

den  boze,  evenals  een  personencultus.  Het  hoogste  gezag  is  in  handen  van  de 

Consultatieve Raad (Majlis al-Shura), die thans bestaat uit 17 leden.4 De meesten behoren 

tot  de  sji’itische  clerus,  hetgeen  nogmaals  een  bewijs  is  van  de  activistische  traditie 

waaruit de beweging gegroeid is.  Zo zetelen onder andere Ibrahim al-Amin, Hassan 

Nasrallah (de huidige secretaris-generaal),  Naim Kassem en Abu Salem Yaghi in dit 

orgaan.  Fadlallah  en  Subhi  al-Tufayli  maken  er  geen  deel  (meer)  van  uit.5 6 Naast 

geestelijken zijn leden van de militaire en veiligheidsvleugel lid van de Consultatieve 

Raad,  waarvan  velen  de  Iraanse  nationaliteit  bezitten.  De  Consultatieve  Raad  is  de 

hoogste autoriteit op alle domeinen. Beslissingen worden unaniem of bij meerderheid 

genomen. Wanneer de verdeeldheid te groot is, wordt de kwestie doorverwezen naar de 

wali al-faqih Khamenei in Iran.

Het  dagelijkse  bestuur van de  partij  is  in  handen van de  secretaris-generaal  en zijn 

adjunct.7 Beiden  zijn  lid  van  de  Consultatieve  Raad  en  worden  door  dit  orgaan 

benoemd. De secretaris-generaal  is  eveneens voorzitter ex-officio van het  Uitvoerend 

Comité. Dat comité bestaat uit negen leden waarvan er vijf door de Consultatieve Raad 

benoemd  worden.  De  andere  vier  zijn  voorzitter  van  de  regionale  raden.8 Het 

3 OSSEYRAN, Hayat Nabeel, The Shi’ite leadership of Southern Lebanon : a reconsideration. Niet-
gepubliceerde thesis. Beiroet, American University of Beirut, 1997, p.153.
4 HAMZEH, Nizar, Lebanon’s Hizbullah : from islamic revolution to parlaimentary accomodation. In Third 
World Quarterly, 14, 1993, 2, p.325.
5 Over de relatie die Fadlallah heeft met Hizballah bestaat veel onduidelijkheid. Volgens sommigen is hij de 
officieuze leider van Hizballah (zie: RANSTORP, Magnus, Hizb’allah in Lebanon. The politics of the 
Western hostage crisis. New York, St. Martins Press, 1997, p.37.), terwijl hij dat zelf ten stelligste ontkent. 
Er is geen organisationele band tussen Fadlallah en Hizballah, al maakt de beweging wel gebruik van de 
geschriften en het gedachtegoed van de sji’itische geestelijke (zie: SAAD-GHORAYEB, Amal, Hizbu'llah. 
Politics and religion. Londen, Pluto Press, 2002, p.6.). Ook heeft Fadlallah zijn eigen netwerk van sociale 
organisaties die soms dezelfde diensten aanbieden als Hizballah (zie: HARB EL-KAK, Mona, Politiques 
urbaines dans la banlieue-sud de Beyrouth. Beiroet, CERMOC, 1996, pp.29-31)   
6 Subhi al-Tufayli was de eerste secretaris-generaal van Hizballah. In 1996 richtte hij een eigen beweging 
op, maar bleef wel nog verbonden met Hizballah. Hij heeft vooral een sterke positie in de Bekaa-vallei. In 
januari 1998 werd hij echter uit Hizballah gezet, omdat de leiders hem ervan beschuldigden de 
verdeeldheid binnen de beweging aan te wakkeren. Hij wordt door Syrië eveneens gebruikt in hun verdeel-
en-heers-politiek in Libanon. In: (anon.), Out of the loop. In: The Lebanon Report, lente 1998, 1, p.9.
7 HAMZEH, Nizar, Lebanon’s Hizbullah : from islamic revolution to parlaimentary accomodation. In Third 
World Quarterly, 14, 1993, 2, pp.326-327.
8 Er zijn dus vier regio’s: Beiroet, de zuidelijke buitenwijken van Beiroet, de Bekaa-vallei en Zuid-Libanon.
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Politbureau  kan  geen  beslissingen  nemen,  maar  dient  de  werkzaamheden  van  de 

ondergeschikte organen te coördineren.

3.2. Hizballah: een huis met veel deuren

Hizballah  neemt  een  brede  waaier  van  taken  op  zich.  Ook  daarvoor  werden 

verschillende organisaties in het leven geroepen, die elk hun eigen functie hebben. Deze 

organisaties  zijn  allen  ondergeschikt  aan  de  Consultatieve  Raad  en  kunnen 

onderverdeeld worden in drie grote categorieën.

3.2.1. De socio-economische organisaties

Op dit domein is de activiteit van Hizballah, zeker na de terugtrekking van de IDF, het 

uitgebreidst. Alle organisaties die op dit niveau werkzaam zijn, zijn ondergeschikt aan 

de  Constructie  Jihad  (Jihad  al-Bina’a).9 De  Constructie  Jihad  is  een  immense 

ontwikkelings-NGO  die  in  1988  door  Khomeini  in  Libanon  opgericht  werd.10 De 

organisatie is een perfecte kopie van het Iraanse model. Oorspronkelijk was het doel van 

deze organisatie de wederopbouw van de nationale infrastructuur. Men richtte zich in 

eerste  instantie  op  het  zuiden  van  Libanon,  waar  de  vernieling  als  gevolg  van  de 

Israëlische  bezetting  het  zwaarst  was.  Daarna  bouwde  de  organisatie  zich  zowel 

ruimtelijk, als functioneel uit.

De Constructie Jihad heeft verschillende comités onder zich die elk een specifieke taak 

toegewezen krijgen.11 Op het vlak van infrastructuur zijn er organisaties die instaan voor 

de (weder)opbouw van huizen,  moskeeën en scholen.  Daarnaast  zijn andere comités 

belast met de drinkwater- en stroomvoorziening. In Zuid-Libanon en de Bekaa-vallei 

wordt ook nog gewaakt over de organisatie van de landbouw. Recent werd er zelfs een 

comité  voor  ruimtelijke  ordening  in  het  leven  geroepen  (environmental  branch)  dat 

openbare ruimtes ontwerpt en inricht, voornamelijk in de zuidelijke buitenwijken van 
9 HAMZEH, Nizar, Lebanon’s Hizbullah : from islamic revolution to parlaimentary accomodation. In Third 
World Quarterly, 14, 1993, 2, p.326.
10 HARB EL-KAK, Mona, Politiques urbaines dans la banlieue-sud de Beyrouth. Beiroet, CERMOC, 
1996, p.60.
11 Ibid., pp.60-62.
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Beiroet.12 Hoewel infrastructuurwerken de hoofdmoot vormen van de activiteiten van de 

Constructie  Jihad,  liet  de  organisatie  andere  domeinen  niet  onbeheerd  achter.  Het 

Gezondheidscomité  (al-Haya’a  al-Sahhiyyah)  neemt  de  gezondheidszorg  voor  zijn 

rekening  en  beheert  meerdere  ziekenhuizen  en  gezondheidscentra.  De  Islamitische 

Educatieve Organisatie (Jam’eyat Ta’aleem al-Dini al-Islami) bezit dan weer verscheidene 

scholen. 

Terwijl  bovenstaande  organisaties  sociale  diensten  aanbieden  zonder  discriminatie 

naargelang geloof of etnie, heeft  Hizballah ook nog verenigingen die zich richten op 

bepaalde doelgroepen.13 Voor de slachtoffers van het verzet tegen Israël en hun families 

is  er  de  “Martelaar”  (al-Shahid),  voor  de  geblesseerden  de  “Gewonde”  (al-Jahid).  De 

“Hulpbron” (al-Imdad) richt zich meer algemeen tot de armen. Deze drie organisaties 

verlenen voedselhulp, gezondheidszorg, scholing en micro-krediet. Volgens el-Bizri zijn 

ook zij ondergeschikt aan de Constructie Jihad.14 Haar stelling dat de Constructie Jihad 

beschouwd kan worden als “le responsable de l’exécution des projets des associations de 

Hizballah”, snijdt aldus hout.15 

3.2.2. De militaire vleugel van Hizballah

Zelfs na de terugtrekking van de IDF doen nog steeds wilde geruchten de ronde over de 

militaire slagkracht van Hizballah.16 De militaire vleugel van Hizballah valt uiteen in 

twee delen,  enerzijds  de Gevechtsafdeling en anderzijds  de Veiligheidsafdeling.17 De 

Gevechtsafdeling staat onder het direct militair commando van de Consultatieve Raad. 

In totaal  bedroeg de sterkte van Hizballah’s  militie  5000 man.18 Deze troepen waren 

12 FAWAZ, Mona M., Agency and ideology in the service provision of Islamic organizations in the 
southern suburb of Beirut, Lebanon. Onuitgegeven bijdrage voor de conferentie ‘NGO and governance in 
Arab countries’, Cairo, 29-31 maart 2000. p.11. 
13 Volgens Mohammed Fneish wordt er zowel in theorie als in praktijk geen onderscheid gemaakt tussen 
geloofsgemeenschappen. Iedereen die wil, kan gebruik maken van de diensten die Hizballah aanbiedt. 
TOUSSEYN, Karel, interview met Mohammed Fneish. Beiroet, Haret Hreik, 9 augustus 2002. 
14 HARB EL-KAK, Mona, Politiques urbaines dans la banlieue-sud de Beyrouth. Beiroet, CERMOC, 1996, 
p.57.
15 Ibid., p.62.
16 Zie o.a. : PIPES, Daniël, The Hezbollah in America: an alarming network. In: National Review, 28 aug. 
2000. ; ZISSER, Eyal, The return of Hizbullah. In: Middle East Quarterly, herfst 2002.  
17 OSSEYRAN, Hayat Nabeel, The Shi’ite leadership of Southern Lebanon : a reconsideration. Niet-
gepubliceerde thesis. Beiroet, American University of Beirut, 1997, p.111.
18 HAMZEH, Nizar, Islamism in Lebanon : a guide to the groups. In: Middle East Quarterly, sep. 1997.
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verdeeld over  de  Islamitische  Jihad (al-Jihad  al-Islami)  en  het  Islamitische  Verzet  (al-

Muqawamah  al-Islamiyya).  De  Islamitische  Jihad  komt  het  meest  overeen  met  een 

reguliere strijdmacht en is belast met de strijd tegen de Israëlische bezetting in Zuid-

Libanon. Na de terugtrekking van de IDF werd deze militie ingeperkt. Het Islamitische 

Verzet  is  daarentegen  een  verzamelnaam  voor  groeperingen  die  ter  hulp  geroepen 

kunnen worden in tijden van nood. Uit deze groep rekruteerde men de uitvoerders van 

zelfmoordaanslagen.19 De  Veiligheidsafdeling  valt  onder  het  dagelijkse  bestuur  van 

Hizballah.  Deze organisatie  staat  in voor de beveiliging van leidende figuren en het 

vergaren van informatie in binnen- en buitenland. 

De militaire  vleugel  speelde een belangrijke rol  in de opbouw van de reputatie  van 

Hizballah, aangezien de beweging haar aanhang juist te danken heeft aan het militaire 

verzet tegen de Israëlische bezetting. Ook in het buitenland werden de militieleden het 

gezicht van Hizballah. Zij bleven aanwezig in Zuid-Libanon voor de belegering van de 

Shibaa-boerderijen. De toekomst van Hizballah hangt nog steeds in belangrijke mate af 

van deze militaire vleugel, aangezien Israël blijft herhalen dat het de militie blijft zien als 

een bedreiging aan zijn  noordgrens.  Zo zou de  Gevechtsafdeling volgens  Israël  nog 

steeds 10.000 Katsjoesja-raketten hebben, waarvan een deel Haifa kan bereiken.20

3.2.3. Propaganda en recrutering 

De massamedia zijn het voornaamste propaganda-orgaan van Hizballah.  Zo werd in 

1984 het weekblad de “Belofte” (al-Ahed) opgericht en kwam de radiozender het “Licht “ 

(al-Nour)  in  de  ether  tijdens  de  kampenoorlog  tussen  Amal  en  Hizballah.  De  eerste 

uitzending  van  het  televisiestation  het  “Baken”  (al-Manar)  was  de  begrafenis  van 

ayatollah Khomeini in 1989.21 Ook nu nog blijft de zender een belangrijke rol spelen in 

de beeldvorming van de publieke opinie. Al-Manar, dat ook in Europa te ontvangen is, 

tracht  de  oorlogen  in  Afghanistan,  Palestijnse  Gebieden  of  Irak  vanuit  Arabisch 

19 HAMZEH, Nizar, Lebanon’s Hizbullah : from islamic revolution to parliamentary accomodation. In 
Third World Quarterly, 14, 1993, 2, p.328.
20 BOUMAN, Salomon, Israël overweegt aanval tegen Hezbollah in Zuid-Libanon. In: De Standaard, 14 
mrt. 2003.
21 JABER, Hala, Hezbollah. De meest geheimzinnige en gewelddadige organisatie ter wereld. Utrecht, 
Kosmos-Z&K Uitgevers, 1997, p.49.
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standpunt te belichten en brengt daarbij ongenuanceerd de gevolgen van de aanvallen in 

beeld.22

Ten tweede speelt de moskee een belangrijke rol in de verspreiding van de ideologie van 

Hizballah.23 De moskee is niet alleen een plaats van gebed, maar heeft eveneens een 

politieke  functie.  De  leerkringen  (al-Hawzat  al-‘ilmiyyah)  kunnen  in  dezelfde  context 

gezien worden. De hawzat  zijn religieuze scholen gebaseerd op het model dat in Najaf 

gebruikt wordt. De uiteindelijke bedoeling van deze hawzat is dat leerlingen onderwezen 

worden  in  de  activistische  sji’itische  traditie.  Deze  leerkringen  mogen  echter  niet 

verward worden met de gewone scholen die Hizballah bezit.

3.3. De financieringsbronnen van Hizballah

Na de bespreking van de uitgebreide organisatiestructuur van Hizballah rijst al vlug de 

vraag  naar  wie of  wat  dit  moois  financiert.  Dit  is  niet  zonder  belang aangezien die 

financiering de afhankelijkheidsrelaties van de beweging bepaalt. Hizballah kan vanuit 

drie bronnen in zijn financiering voorzien.24 

Ten eerste steunde Iran Hizballah vanaf het ontstaan met enorme bedragen, hetgeen 

voornamelijk in functie van de export van de revolutie was. Na de dood van Khomeini 

in 1989 en het aan de macht komen van Rafsanjani werd het Iraanse beleid gematigder 

en verminderde ook de steun aan Hizballah.25 Hizballah haalt eveneens inkomsten uit 

religieuze belastingen die alle sji’ieten verplicht zijn te betalen. Enerzijds is er de zakat, 

een belasting op bezit en anderzijds de choems, die op netto-inkomen geheven wordt. De 

opbrengsten uit  deze belastingen dienen verdeeld te  worden onder de  verschillende 

sji’itische organisaties, hetgeen al meermaals tot onenigheid aanleiding gegeven heeft. 

Naast deze belasting is er nog de sadaka, een vrijblijvende donatie. 

22 LUYENDIJCK, Joris, Nieuwszender Almanar is onverbloemd partijdig. In: De Standaard, 29 okt. 2001.
23 OSSEYRAN, Hayat Nabeel, The Shi’ite leadership of Southern Lebanon : a reconsideration. Niet-
gepubliceerde thesis. Beiroet, American University of Beirut, 1997, pp.107-110.
24 PICARD, Elizabeth, The political economy of civil war in Lebanon. In: HEYDEMANN, Steven, (red.), 
War, institutions and social change in the Middle East. Berkeley, University of California Press, 2000, 
p.316.
25 JABER, Hala, Hezbollah. De meest geheimzinnige en gewelddadige organisatie ter wereld. Utrecht, 
Kosmos-Z&K Uitgevers, 1997, p.149.
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Hizballah werd de laatste jaren op financieel vlak onafhankelijker van Iran door het 

groeiende  aantal  investeringen  en  inkomengenererende  projecten.  Zo  investeerde 

Hizballah in de bloeiende vastgoedsector van Beiroet, in coöperatieve supermarkten en 

exporteert  de  organisatie  islamitische  kledij.  Hizballah  haalde  ook inkomsten  uit  de 

drugteelt en –handel vanuit de Bekaa-vallei. De hasjteelt werd na de burgeroorlog door 

Syrië stilgelegd, maar werd verleden jaar weer hervat.26 Toch kon het Libanese leger een 

belangrijk deel van de hasjvelden deze zomer vernietigen, zodat men hier naar andere 

inkomsten zal moeten uitkijken.27

26 LUYENDIJK, Joris, De rode libanon is terug. In: De Standaard, 5 sep. 2001.
27 Tijdens een rit van de toppen van het Libanon-gebergte naar de Bekaa-vallei kon ik met eigen ogen 
vaststellen hoe tractoren onder begeleiding van het leger de hasjvelden aan het vernielen waren. Zie in dit 
verband ook: SPEENTJES, Peter, Strijd tegen drugs in Libanon. In: De Standaard, 18 okt. 2002. 
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Conclusie : Hizballah en het samengaan van islamisme, 
civil society en democratie 

Bij  het  bestuderen van de beweging Hizballah maakten we expliciet  gebruik van de 

ressource mobilization theorie (RMT) als fundament voor de structuur van het tweede 

deel.  Het  was daarbij  de bedoeling om een klare kijk  te krijgen op de verschillende 

aspecten van deze beweging. Zo werd in eerste instantie de aandacht gevestigd op de 

politieke en omgevingsfactoren die aan de basis lagen van het ontstaan en de verdere 

evolutie van Hizballah. De nadruk lag op de politieke context, waarbij  de Israëlische 

invasie  van  1982  en  de  daarop  volgende  bezetting  van  Zuid-Libanon  van 

doorslaggevend  belang  bleken  te  zijn.  In  het  tweede  hoofdstuk  werd  een  overzicht 

gegeven  van  de  belangrijkste  pijlers  van  de  ideologie  van  Hizballah,  teneinde  de 

draagwijdte van het etiket “islamistisch” beter te kunnen inschatten. We kwamen tot de 

conclusie  dat  islamitische  waarden  en  normen  de  ondertoon  vormen,  waarop  zich 

andere  doelstellingen  enten,  zoals  de  strijd  tegen  vreemde  overheersing  van  het 

Libanese grondgebied en de hervorming van het sektarische politieke systeem. In het 

derde hoofdstuk werden de verschillende organisaties van Hizballah belicht, waarlangs 

het gedachtegoed vertaald wordt in concrete actiepatronen met als doel in te spelen op 

de omgeving.

Bij dit overzicht werd nergens expliciet geantwoord op de drie theoretische vragen die 

we ons in het eerste deel stelden (zie “civil society als empirisch construct” op pagina’s 

15  tot  18).  In  deze  conclusie  zullen  we  aldus  de  relatie  tussen  islamisme,  civiele 

samenleving en democratie bij Hizballah trachtten te verduidelijken door een antwoord 

te geven op die drie vraagstellingen. Ten eerste bekijken we wat de rol van de ideologie 

is in het bepalen van de actie en de structuur van de organisatie. Ten tweede vragen we 

ons af of Hizballah tot de civiele samenleving behoort, aan de hand van de in het eerste 

deel gehanteerde definitie. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de tegenstelling tussen 

essentialistische en instrumentele groeperingen. Eveneens situeren we Hizballah op het 
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assenkruis  van  islamistische  bewegingen.  Ten  slotte  schenken  we  aandacht  aan  de 

verhoudingen tussen Hizballah en de Libanese staat.

We  concludeerden  reeds  dat  Hizballah  inderdaad  als  een  islamistische  beweging 

beschouwd  kan  worden,  aangezien  de  beweging  gebruik  maakt  van  normen  en 

waarden die we als islamitische beschouwen. Dit kunnen we niet doen voor Amal, die 

zich bedient van een gelaïciseerd discours.1 2 Islam in het algemeen en het sji’isme in het 

bijzonder doen bij Hizballah alleen dienst als ontstaansgrond en legitimatiebron. Leiders 

van  Hizballah  doen  beroep  op  mythen  uit  de  sji’itische  geschiedenis  om  politieke 

doeleinden te legitimeren, maar leiden geen doelstellingen af uit de Islam als zodanig. 

Het streven naar een islamitische staat werd al geruimde tijd op een laag pitje gezet. 

Intellectueel blijft de beweging dit ideaal trouw, maar politiek heeft het geen betekenis 

meer. 

Als islamistische beweging is Hizballah een typische exponent van de derde golf in het 

islamisme, al was dat bij aanvang niet meteen duidelijk. Het Amal van Musa al-Sadr kan 

beschouwd worden als een voorbeeld van de tweede golf islamistische bewegingen. Het 

discours richtte zich toen tegen de nationale elite, met als prioriteit de hervorming van 

het  politieke  systeem.  Ook wat  betreft  sociologische  samenstelling  zijn  er  frappante 

gelijkenissen. Musa al-Sadr vond zijn aanhang bij de verarmde stedelijke jeugd en de 

opkomende middenklasse,  twee groepen waar ook Hizballah in rekruteert.  De enige 

bijzonderheid van Hizballah en Amal is dat het leiderschap in handen is van de clerus, 

een typisch kenmerk van sji’itische islamistische bewegingen.3 Dit vinden we niet terug 

bij het soennisme. De burgeroorlog zorgde ervoor dat de overgang van de tweede naar 

de  derde golf  islamisme in  Libanon minder duidelijk  verliep dan in  de  rest  van de 

islamitische wereld. 

1 Hamzeh beschouwt Amal als een islamistische groepering in zijn overzicht van islamistische 
groeperingen in Libanon. HAMZEH, Nizar, Islamism in Lebanon : a guide to the groups. In: Middle East 
Quarterly, sep. 1997.
2 SAAD-GHORAYEB, Amal, Hizbu'llah. Politics and religion. Londen, Pluto Press, 2002, p.13.
3 Dit zien we ook bij de Iraakse da’wa-partij, eveneens een sji’itische groepering. Zie: WILEY, Joyce N., 
The islamic movement of Iraqi Shi’as. Boulder, Lynne Rienner, 1992, pp.73-76.
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Na het einde van de burgeroorlog en het akkoord van Ta’if  werd duidelijk dat men 

Hizballah niet zondermeer als een (neo-)fundamentalistische beweging kan catalogeren. 

De beweging verzet zich inderdaad op een gewelddadige manier tegen buitenlandse 

overheersing  in  Libanon,  maar  haar  parlementsleden  voeren  op  een  constructieve 

manier oppositie.4 De vraag stelt zich dus of we hier te maken hebben met een islamo-

democratische beweging?

Om die vraag te beantwoorden dienen we te onderzoeken of Hizballah tot de civiele 

samenleving  behoort.  Enkel  indien  Hizballah  een  instrumentele  beweging  is,  zoals 

beschreven  in  het  eerste  deel,  behoort  hij  tot  de  civiele  samenleving.  We  zouden 

Hizballah  gemakkelijk  als  een  essentialistische  beweging  kunnen  afdoen,  met  als 

argument dat de beweging ontstond binnen de sji’itische gemeenschap in Libanon en 

daar  ook  de  grootste  aanhang  had.  Het  discours  richtte  zich  exclusief  op  die 

gemeenschap.  Dit  stond  in  scherp  contrast  met  Amal,  die  op  moment  een  meer 

nationalistische koers  voer.  Politiek was de sji’itische gemeenschap enorm belangrijk 

voor  Hizballah,  ideologisch  richtte  men  zich  meer  op  de  universele  umma.  Hoewel 

Hizballah  zich  niet,  zoals  de  zu’ama,  op  een  bepaalde  clan  richtte,  kunnen  we  de 

beweging  in  haar  beginperiode  inderdaad  als  een  essentialistische  beweging 

beschouwen. Het blijft echter de vraag of de context van de burgeroorlog een beperkter 

referentiekader niet noodzakelijk maakte.

Hizballah heeft zijn discours en referentiekader echter al spoedig aangepast. Vooral op 

het domein van de sociale dienstverlening ging Hizballah een inclusief discours voeren, 

dat veel minder de nadruk legde op de sji’itische gemeenschap. Vanaf nu luidt het dat 

iedere  Libanees  recht  heeft  op  ontwikkeling  en  bevrijding  van  buitenlandse 

overheersing.  Meer  en  meer  gaat  Hizballah  op  politiek  en  intellectueel  niveau  de 

nationale context als referentiekader hanteren. In die zin maakt Hizballah een evolutie 

door  van  essentialistische  naar  instrumentele  beweging.  De  doelstellingen  van  de 

beweging  gaan  een  zeer  belangrijke  rol  spelen  op  dat  moment.  Bevrijding  van 
4 EL-BIZRI, Dalal, Islamistes, Parlementaires et Libanais. Les interventions à l’Assemblée des élus de la 
Jama’a Islamiyya et du Hizb Allah (1992-1996). Beiroet, CERMOC, 1999, p.2.
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buitenlandse overheersing in het algemeen en Israëlische bezetting in het bijzonder is 

het belangrijkste streefdoel, maar andere objectieven, zoals de strijd tegen corruptie en 

de hervorming van het sektarische systeem, worden niet uit het oog verloren. 

Een tweede conclusie luidt dus als volgt: Hoewel Hizballah niet ontstaan is binnen de 

civiele samenleving, is het er na de burgeroorlog actief lid van geworden. Deze stelling 

wordt onderbouwd door de overgang van een essentialistische naar een instrumentele 

beweging.  Aangezien  Hizballah  een  islamistische  beweging is,  kunnen we hem ook 

situeren op het “seculariseerbaarheids”-continuüm. Aldus “meten” we in welke mate 

Hizballah zijn ideaal als absolute Waarheid beschouwt. De verrassende conclusie is dat 

Hizballah  op  dat  vlak  veel  minder  veranderd  is  dan  algemeen wordt  aangenomen. 

Hizballah heeft nooit zijn ideaal van bovenaf aan anderen willen opleggen. Dit kwam 

voort uit de afkeer van imperiale mogendheden en het politiek maronisme die dit wel 

deden.  Hizballah  heeft  zijn  voorkeur  voor  een  islamitische  staat  nooit  verborgen 

gehouden, maar wilde en wil dit ideaal realiseren door de samenleving van onderuit te 

islamiseren, hetgeen overeenkomt met da’wa. In die zin wordt veel aandacht geschonken 

aan het verlenen van sociale diensten.  Het openstellen van die diensten naar andere 

sekten kan zelfs  als  functioneel  gezien worden in het  licht  van die  islamisering van 

onderuit.  Gestileerd  kunnen  we  de  evolutie  die  Hizballah  doormaakte  als  volgt 

voorstellen:
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Figuur 5: Gestilleerde evolutie van Hizballah 

Politieke  Islam in  het  algemeen en Hizballah  in  het  bijzonder  behoren  aldus  tot  de 

civiele  samenleving,  evenals  het  neo-fundamentalisme  en  dit  omwille  van  hun 

instrumenteel karakter. Dit bewijst dat we niet zomaar kunnen concluderen dat civiele 

samenleving  en  democratie  synoniem  zijn.  In  het  geval  van  islamisme  dienen  we 

eveneens de tegenstelling tussen  da’wa en  jihad in beschouwing te nemen. Alleen die 

bewegingen die hun waarheid niet als absolute Waarheid willen opdringen aan en ten 

koste van anderen, respecteren de tolerantie-norm zoals beschreven in het allereerste 

hoofdstuk. Deze omschrijving komt overeen met  da’wa.  Aldus kan alleen de politieke 

Islam  constructief  participeren  in  een  democratisch  systeem,  waarvan Hizballah  een 

illustratie is.

Ten derde gaan we de relatie tussen de politieke autoriteit en de civiele samenleving na. 

Op dit punt heerst echter grote onduidelijkheid. Libanon is altijd een zeer zwakke staat 
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geweest.5 De  civiele  samenleving  vertoont  daarentegen  tekenen  van  een  zeer  sterke 

activiteit. De civiele samenleving is voor het grootste deel georganiseerd in sekten die 

een sterke greep hebben op het dagelijkse leven. De laatste jaren is de rol van de staat 

echter ingrijpend gewijzigd en de machthebbers in Beiroet blijken steeds meer in staat 

om hun gezag op te leggen in het hinterland.6 De invloed die dit zal hebben op de civiele 

samenleving blijft nog onduidelijk. Zal dit leiden tot de decimering van organisaties uit 

de civiele samenleving ten voordele van staatsorganisaties? Of zullen de organisaties uit 

de civiele samenleving meewerken aan die opbouw van de Libanese staat en er een 

actieve rol in spelen?

Er  is  geen  enkele  evidentie  dat  een  sterkere  staat  een  sterke  en  actieve  civiele 

samenleving uitsluit. Zeker in Libanon kan de opbouw van de staat in belangrijke mate 

gebeuren via de reeds bestaande kanalen in de civiele samenleving. Zo beschikt elke 

sekte over een uitgebreid aanbod aan sociale diensten, van drinkwatervoorziening tot 

ziekenhuizen en universiteiten, zodat we terecht de vergelijking kunnen maken met de 

Belgische verzuiling. De overheid heeft de belangrijke taak om deze dienstverlening te 

coördineren. Maar de versterking van het staatsgezag zal pas effectief zijn wanneer er 

sprake is van tweerichtingsverkeer. De organisaties uit de civiele samenleving dienen 

die staatsinmenging ook te aanvaarden en daar wringt dikwijls het schoentje. Groeiende 

staatsmacht zien deze organisaties dikwijls als een vermindering van hun eigen macht, 

zodat we weer in een zero-sum-game terechtkomen. 

De  islamisten  van  Hizballah  spelen  een  belangrijke  rol  in  dit  proces.  Zij 

vertegenwoordigen een groot deel van de gemarginaliseerde bevolking in Libanon, die 

nog  steeds  niet  hoog  oplopen  met  de  staatsinstellingen.  Hizballah  staat  door  zijn 

netwerk  van  sociale  diensten  dicht  bij  die  bevolkingsgroepen  en  kan  aldus  een 

constructieve  rol  spelen  in  de  opbouw  van  een  Libanese  nationale  identiteit. 

Verschillende signalen geven aan dat Hizballah daartoe bereid is. Zo waren de leiders 
5 Lebanese Center for Policy Studies, Civil society and governance in Lebanon. A mapping of civil society 
and its connection with governance. Onuitgegeven rapport. Beiroet, Lebanese Center for Policy Studies, 
1999, pp.2-3.
6 De voorbeelden hiervan zijn legio: de hasjteelt in de Bekaa-vallei wordt meer en meer aan banden gelegd, 
de overheid heeft een verbod uitgevaardigd op minibusjes die met diesel rijden, men werkt aan de afbouw 
van milities (ook in het geval van Hizballah), etc.
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van  oordeel  dat  het  Libanese  leger  in  Zuid-Libanon  diende  te  patrouilleren  na  de 

terugtrekking van het Israëlische leger. Ideologisch legt de beweging de nadruk op een 

gedeelde Libanese identiteit. Dit alles wel echter niet zeggen dat Hizballah een lege huls 

geworden is ten dienste van de machthebbers in Beiroet. Waarnemers bevestigen dat in 

het parlement een constructieve oppositie gevoerd wordt en dat de parlementsleden van 

Hizballah zich “verantwoordelijk” gedragen.7 De belangrijkste thema’s van die oppositie 

zijn van socio-economische aard, zoals de wijdverspreide corruptie in de administratie, 

Solidère en de enorme overheidsschuld.8

De conclusie dat islamistische sociale bewegingen inderdaad een belangrijke bouwsteen 

zijn in de opbouw van democratische staten in het Midden-Oosten, neemt niet weg dat 

ook andere factoren de slaagkansen bepalen van een dergelijk project. Zoals reeds eerder 

besproken werd, verdienen drie factoren daarbij bijzondere aandacht (zie pagina’s 20-

21).9 Deze  factoren  werden  echter  niet  behandeld  in  deze  thesis,  aangezien  ze  niet 

binnen  het  bestek  vielen.  Teneinde  een  completer  beeld  te  geven  en  deze  thesis  in 

perspectief  te  plaatsen,  zou ik  hier  toch een kort  overzicht  willen geven.  Ten eerste 

dienen de eisen en de sterkte van de mobiliserende structuren die deze eisen moeten 

hard maken in  evenwicht  zijn.  De Libanese staat  wordt  met  een veelheid aan eisen 

geconfronteerd, die effectief hard gemaakt kunnen worden door de sterke organisaties 

die achter die eisen staan. Het staatsgezag dient dus steeds een evenwichtsoefening uit 

te voeren, zonder dat een bepaalde groep zich daarbij al te zeer benadeeld voelt en het 

gehele  systeem doet  ontploffen.  Ten  tweede  moet  er  naar  een  evenwicht  tussen  de 

verschillende elite’s  gezocht.  Veel  van die leiders  dienen zich aan te  passen aan het 

nieuwe  systeem,  hetgeen  niet  van  vandaag  op  morgen  geschiedt.  De  snelle 

7 EL-BIZRI, Dalal, Islamistes, Parlementaires et Libanais. Les interventions à l’Assemblée des élus de la 
Jama’a Islamiyya et du Hizb Allah (1992-1996). Beiroet, CERMOC, 1999, p.2.
8 Solidère is het project dat in Downtown Beiroet opgezet werd ter heropbouw van dit gebied. Het is de 
bedoeling om het commerciële hart van Beiroet weer te doen bloeien. Critici menen echter dat het project 
volledig dient ter verrijking van premier Hariri, die de organisatie ervan in handen heeft. In: JOUSIFFE, 
Ann, Lebanon. Hawthorn, Lonely Planet, 1998, p.112.
9 THERBORN, Göran, Beyond civil society: democratic experiences and their relevance to the “Middle 
East”. In: ÖZDALGA, Elisabeth, PERSSON, Sune, (reds.), Civil society and democracy in the muslim 
world. Istanbul, Swedish Research Institute, 1997, p.51.

- 107 -



modernisering die Libanon doormaakte betekent geenszins dat de traditionele leiders of 

zu’ama volledig van het toneel verdwenen zijn. Toen zij hun achterban zagen uitdunnen, 

pasten zij  dezelfde technieken toe als de opkomende sociale  bewegingen.10 Machtige 

families binnen de sji’itische gemeenschap, zoals de Asaads en de Osseyrans gingen zich 

eveneens bezighouden met de oprichting van ziekenhuizen en de opvang van wezen. 

Sociale bewegingen zoals Hizballah zijn zich bewust van de blijvende machtspositie van 

bepaalde  families  en  coöpteren  die  dan  ook  voor  bijvoorbeeld  de 

gemeenteraadsverkiezingen.11 

Een derde factor zal van doorslaggevend belang zijn voor de toekomst van de islamo-

democratie in het Midden-Oosten, namelijk de internationale context. Ten eerste spelen 

de  aanhoudende  conflicten  in  de  regio  een  zeer  belangrijke  rol.  Daarmee  nauw 

verbonden zal ook de evolutie van het islamisme zijn invloed hebben. In de regionale 

brandhaarden neemt het conflict tussen Israël en Palestijnen een centrale plaats in.12 Het 

gevecht dat de Palestijnse bevolking iedere dag moet leveren in de Bezette Gebieden, 

wordt door de leiders van Hizballah dikwijls vergeleken met hun eigen rol in Libanon. 

De bezetting van de derde heiligste plaats van de Islam maakt eveneens deel uit van het 

gangbare discours.13 In september 1993 moesten verscheidene Hizballah-militanten een 

manifestatie tegen de Oslo-akkoorden met hun leven bekopen toen het Libanese leger de 

betogers met geweld uiteendreef.14 Die continue spanning komt de stabiliteit van een 

democratie zeker niet ten goede.

Daarnaast  heeft  het  conflict  tussen  Syrië  en  Israël  een  meer  directe  invloed  op  de 

politieke evoluties in Libanon. Syrië doet er alles aan opdat de wereld de Golanhoogte 

niet zou vergeten. Hizballah speelt in die strategie de rol van bliksemafleider. Gezien het 

militaire overwicht van Israël zet Syrië de joodse staat liever onder druk vanuit Libanon, 

10 OSSEYRAN, Hayat Nabeel, The Shi’ite leadership of Southern Lebanon : a reconsideration. Niet-
gepubliceerde thesis. Beiroet, American University of Beirut, 1997, pp.155-156.
11 TOUSSEYN, Karel, interview met Mohammed Fneish. Beiroet, Haret Hreik, 9 augustus 2002.
12 Voor de centraliteit van het Israëlo-Palestijnse conflict in de Arabische wereld zie: KAZZIHA, Walid, 
The impact of Palestine on Arab politics. In LUCIANI, G., (red.), The Arab state. Londen, Routledge, 
1990, pp.300-318.
13 NASRALLAH, Hassan, Toespraak op al-Quds-dag. Beiroet, 29 nov. 2002. Zie: 
http://www.hizbollah.org/english/amin/k2002/k20021129.htm  
14 SAAD-GHORAYEB, Amal, Hizbu'llah. Politics and religion. Londen, Pluto Press, 2002, p.23.
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dat het controleert. Syrië gebruikt Hizballah als pasmunt in de onderhandelingen met 

Israël. Wanneer Syrië en Israël tot een overeenkomst komen over de Golan, zal Syrië 

Hizballah waarschijnlijk verbieden nog aanvallen uit te voeren op Israëlische doelen. De 

eenzijdige  Israëlische  terugtrekking  uit  Zuid-Libanon  in  mei  2000  zette  de  Syrische 

autoriteiten voor schut. Hizballah had op dat moment immers geen voorwendsel meer 

om Israëlische  doelen  te  beschieten,  dus  kon Syrië  de  beweging  nog  maar  moeilijk 

gebruiken. Ook om die reden werd toen het einde van Hizballah voorspeld. Het is in die 

context dat Syrië de Shibaa-boerderijen beschouwt als Libanees grondgebied. Aangezien 

het Israëlische leger die paar vierkante kilometer nog bezet houdt, heeft Hizballah weer 

een legitiem doel en Syrië een drukkingsmiddel. De vraag blijft open hoe de politieke 

context in Libanon zal evolueren na een eventueel vredesakkoord tussen Israël en Syrië.

Ten tweede is de ontwikkeling van het islamisme van belang voor de democratisering in 

het Midden-Oosten. Twee stromingen domineren het hedendaagse islamisme, namelijk 

het neo-fundamentalisme en de politieke Islam. Waar de politieke Islam de kans kreeg 

om te participeren in het democratische proces, greep het die mogelijkheid met beide 

handen aan en bleek het zelfs een constructieve speler te zijn in dat proces. Dit zagen we 

in Libanon, Turkije, Jordanië, etc. Politieke Islam wist het gevoel van onrechtvaardigheid 

dat heerst in het Midden-Oosten en de Arabische wereld in politieke termen te vertalen. 

Zo worden veel betogingen tegen de huidige oorlog in Irak geleid door islamisten van 

de  politieke  Islam.  De neo-fundamentalisten blijven  een  minderheid  in  het  Midden-

Oosten, hoewel de balans eens zou kunnen omslaan. In de strijd tegen het terrorisme 

worden islamistische bewegingen vaak allemaal over dezelfde kam geschoren. Zo staat 

Hizballah in de Verenigde Staten en Canada op de lijst van terroristische bewegingen en 

tracht men de beweging in verband te brengen met al-Qaeda.15 Druk van buitenaf om 

bewegingen zoals Hizballah het zwijgen op te leggen, zouden wel eens een averechts 

effect kunnen hebben. Leden die hun belangen door Hizballah behartigd zagen, kunnen 

zich  wenden  tot  bewegingen  van  neo-fundamentalistische  inslag,  met  alle  gevolgen 

15 (anon.), Aanwijzingen samenwerking tussen Al-Qaeda en Hezbollah. In: De Standaard, 1 jul. 2002; 
(anon.), Weer aanwijzingen alliantie al-Qaeda-Hezbollah. In: De Standaard, 30 jun. 2002.; (anon.), 
Hezbollah vangt leden al-Qaeda op. In: De Standaard, 4 feb. 2002.
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vandien  voor  de  noodzakelijke  democratisering.  Die  democratisering  zal  nooit  van 

buitenaf kunnen opgelegd worden met enkel de spelers die door het Westen gewenst 

zijn. Of zoals een Nederlandse analist het uitdrukte op NOVA:

“Bij  elke  Tomahawk  die  neerkomt,  stuurt  Osama  bin  Laden  een  bedankmail  naar  

president Bush.”16     

16 NOVA/Den Haag Vandaag, Nederland 3 (NPS/VARA/NOS), 24 mrt. 2003. 
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Annex 1: Chronologie

656 splitsing soennieten en sji'ieten

1943 Nationaal Pact: verdeling van politieke macht over de verschillende sekten

1945 Onafhankelijkheid van Libanon

1974 Oprichting van de Harakat al-Mahrumiin

1975 Oprichting van Amal

1978 Operatie "Litani": Israëlische invasie in Libanon

1978 augustus: Musa al-Sadr verdwijnt in Lybië

1979 Iraanse Revolutie

1982 Operatie "Vrede voor Galilea": Israëlische invasie tot in Beiroet

1983 oktober: Bomaanslagen op de Amerikaanse en Franse legerbases

1985 Terugtrekking IDF tot aan "veiligheidszone"

1989 november: Subhi al-Tufayli wordt secr.-gen. van Hizballah

1991 juli: Verkiezing al-Musawi tot secr.-gen. van Hizballah 

1992 Eerste verkiezingsdeelname van Hizballah: 12 zetels in het parlement

1992 16 februari: al-Musawi wordt vermoord door een Israëlisch commando

1992 Hassan Nasrallah wordt secr.-gen. van Hizballah

1993 Operatie "Rekenschap": Israëlische invasie op Libanees grondgebied

1993 Septembre Massacre: dood aanhangers Hizballah in betoging tegen Oslo

1996 Operatie "Druiven de Gramschap": Israëlische invasie in Libanon

1996 Tweede verkiezingsdeelname van Hizballah: 11 zetels in het parlement

1998 Deelname aan gemeenteraadsverkiezingen

2000 Derde verkiezingsdeelname van Hizballah: 12 zetels  

2000 24 mei: terugtrekking IDF uit Libanon volgens VN-Resolutie 425
2000 28 september: begin al-Aqsa Intifadah in Palestijnse Gebieden
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Annex 2 : Organigram van Hizballah

Figuur 6: Organigram van Hizballah1

1 Vertaald uit: HAMZEH, Nizar, Lebanon’s Hizbullah : from islamic revolution to parlaimentary 
accomodation. In Third World Quarterly, 14, 1993, 2, p.326.
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Annex 3 : Kaarten

Figuur 7: Gebieden met grote concentratie sji’ieten (aangeduid in rood) 1

1 Vertaald uit: COBBAN, Helena, The Shia community and the future of Lebanon. Washington, American 
Institute for Islamic Affairs, 1985, p.1.
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Figuur 8: Bezetting van Zuid-Libanon tot mei 2000 2

2 REKACEWICZ, Philippe, Le Golan annexé et Liban sud occupé par Israël. In : Le Monde Diplomatique, 
feb. 2000.  Zie : http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/israelnorddpl2000 
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