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sraël krijgt veel kritiek te verduren over haar veiligheidsmuur 
die door sommigen als een apartheidsmuur wordt bestem-
peld. Vele landen verkiezen een politieke interpretatie dan 
de duidelijke verdedigingsfunctie.

Politici in binnen en buitenland prediken opvoeding en di-
aloog als het ultieme wapen tegen radicalisering en terrorisme. 
Ze herhalen Napoleons woorden dat “een priester 10 gendar-
men waard is”. 
Maar het blijkt meer en meer dat het gevaar van het terrorisme 
dat uitgegroeid is tot een oorlogsmachine, onmogelijk enkel 
met dialoog en zachte overtuiging opgelost kan worden. 
De onnoemelijke wreedheden en haatboodschappen moeten 
met ideologische middelen via het internet en buiten de vir-
tuele ideologie tegengewerkt worden zoals Engeland hiermee 
bezig is en hetgeen de Belgische staatsveiligheid ook beaamt en 
nastreeft. Maar al dit zal hoe dan ook onvoldoende zijn. 
Het huidig integrisme in de Arabische wereld is eigenlijk een 
ongewenst effect van een herwonnen identiteit die veel Ara-
bische landen tot stand heeft gebracht na de kolonisatie. 
Saoedi-Arabië is om die redenen een interessant en veelzeggend 
voorbeeld. Daar vrezen ze dat de orthodoxe kijk op een religie 
die aan de basis stond van het ontstaan van het land nu de 
grootste dreiging vormt. Zachte overtuiging en hun eigen reli-
gieuze leiders ten spijt, wil Saoedi-Arabië Napoleons woorden 
niet volgen om ook niet zoals hem te eindigen.
De concurrentie tussen de verschillende aftakkingen van 
dezelfde religie wordt niet enkel ter plaatse uitgevochten, 
maar ook op Westerse bodem met Westerse slachtoffers. Velen 
vergelijken Saoedische wahabisme en de ideologie van de Is-
lamitische Staat. Beiden zijn ultraorthodox en onthoofden pub-
liekelijk. Al-Qaida’s leider Bin Laden was immers een Saoediër. 
Maar er zijn ook duidelijke verschillen. IS wil alles publiek 
doen en Saoedi-Arabië probeert haar imago in de wereld te ver-
beteren.  Onder de pas overleden Koning Abdullah zijn wel 
hervormingen doorgevoerd. 
Bij zijn geboorte in 1925 was het land verscheurd door een 
stammenstrijd. Met de hulp van de Britten slaagde Abdullah’s 
vader Ibn Saoud het schiereiland te verenigen. Zo ontstond 
in 1932 Saoedi-Arabië. Zes jaar later werd er olie ontdekt en 
de wereld veranderde. Maar het succes van Ibn Saoud had te 
maken met een tweehonderd jaar oude bondgenootschap met 
de ultraconservatieve Muhamad Ibn Abd-el-Wahab. Het ver-
bond bekrachtigde dat de Saoedi’s het land mochten besturen 
indien wahabistische geestelijken de religieuze zaken zouden 
beheren. De olierijkdom creëerde aldus een land vol tegenstel-
lingen en die rijkdom werd niet zelden gebruikt door onder-
danen zoals Bin Laden.

De koninklijke 
familie probeert 
een modern inter-
nationaal imago te 
koppelen met een 
wahabistische in-
terne levenswijze. 
De hervormingen 
van de overleden 
Koning hebben tot effect dat o.a. er meer vrouwen op de uni-
versiteiten zijn dan mannen. Maar de grenzen van religieuze 
orthodoxie zijn moeilijk te doorbreken. 
Een blogger kreeg recent 1000 stokslagen via het gerecht en 
de zedenpolitie waakt over strikte kledingdracht en uitingen 
van westerse exuberantie. Een tragisch voorval in 2002 maakte 
deze politie berucht. Bij een brand mochten schoolmeisjes het 
gebouw niet verlaten omdat ze de abaja niet droegen. Vijftien 
meisjes kwamen om. 
Het is duidelijk dat IS niet enkel de heilige steden Mekka en 
Medina willen bezetten waar de Jihadi’s al in 1979 de moskee 
van Mekka hebben bezet en een bloedbad hebben aangericht. 
De 700 miljard reserves van de Saoedi’s oefenen ook een belan-
grijke aantrekkingskracht uit.
Zo begon in september aan de grens van Irak de bouw van een 
duizend kilometer lange muur naar Israël’s voorbeeld van Jor-
danië naar Koeweit. 
De belangrijkste functie van de muur, zoals in Israël, is de ter-
roristen buiten te houden en een verdedigingslinie te hebben 
tegen de IS.
Incidenten aan de grens hebben al het leven gekost aan Saoe-
dische soldaten. Het is duidelijk dat Saoedi-Arabië willens 
nillens zich heeft aangesloten bij de internationale coalitie te-
gen de IS.
De “Grote Muur” is bedoeld om infiltranten tegen te houden 
en ook voertuigen te vertragen. Het zal 40 wachttorens tellen 
en 7 controlecentra. Radars kunnen vliegtuigen detecteren al-
sook voertuigen tot 30 km ver. Nachtcamera’s zorgen voor 24 
uur toezicht. Er zijn vijf lagen van verdediging voorzien inclu-
sief ondergrondse sensoren. Op dit ogenblik bewaken 30.000 
soldaten de grens. Het Israëlisch voorbeeld van verdediging-
slinie is niet de eerste in de geschiedenis. De Grote Muur van 
China werd al in het jaar 206 voor onze jaartelling gebouwd en 
is meer dan 6000 km lang. 
Het is duidelijk dat de wreedheden van IS de keuze laten aan 
de landen in het Midden-Oosten tussen de teloorgang van hun 
staat of een coalitie om een ongeziene kwaad te bekampen die 
ze zelf in het leven hebben geroepen door de verspreiding van 
haat en religieuze intolerantie. 
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