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nederlandse IsIs-strIjder Maru-one spreekt vanuIt syrIë

‘I
k regel een smokkelaar voor je. 
Kom hierheen om een interview 
te doen. Je hoeft niet bang te zijn. 
Wij zijn geen terroristen, maar 
 beschermen juist het Syrische volk.’ 

Zo ontstaat via Twitter een (afgeschermd) 
direct message-gesprek tussen radio-
presentator en cabaretier Riza Tisserand 
en de 23-jarige Maru-One uit Arnhem. Hij 
is één van de ongeveer tachtig Nederlandse 
jihadstrijders in Syrië en Irak.
Maru-One (wiens echte naam Marouane 
Boulahyani is) zegt zich te bevinden 
op drie uur rijden van het ISIS-hoofd-
kwartier in Raqqa, Syrië en wil laten zien 
hoe ISIS met de wetten van Allah regeert 
in de veroverde steden. Op  YouTube 
zien we hoe stapels sigaretten in de fik 
worden gestoken en mensen vijf keer per 
dag naar de moskee worden gestuurd. 
Zelfs de marktkooplui verlaten er nu 
gedwongen hun stal voor. 
Maru-One: ‘De mensen werken hier ge-
woon en lachen. Er zijn nog wel plekken 
waar het er gruwelijk aan toegaat, maar 
met de wil van Allah zal er ook in die 
gebieden snel vrede zijn. Ook daar zul 
je snel de azan (oproep tot gebed, red.) 

horen, inshallah. Het is hier net zo veilig 
als in Nederland.’
Daar denkt de VN anders over. In een 
 vorige week verschenen rapport staat dat 
de opmars van ISIS zorgt voor systema-
tische mensenrechtenschendingen, die 
worden aangemerkt als oorlogsmisdaden 
of misdaden tegen de menselijkheid, 
waaronder het verkrachten van kinderen 
en vrouwen, en executies van burgers. 
Binnen zes maanden vallen 
er ruim 5500 burgerdoden in 
Irak en zijn 1,2 miljoen mensen 
ontheemd, onder hen sjiieten, 
christenen en etnische Koerden.

blij met de sharia
Maar Maru-One laat weten dat 
ISIS met alle egards wordt ont-
haald: ‘Het volk is blij dat er nu 
sharia is. In winkels zijn bood-
schapjes voor ons gratis. We 
worden begroet en geknuffeld. 
Wanneer zij zeggen: ‘Wij houden 
van jullie,’ antwoorden wij: ‘Wij 
zijn jullie kogelvrije vesten.’ Ze 
kunnen rustig bidden en er is 
rechtvaardigheid.’ 

Daar staat tegenover dat tv-zender Al 
Jazeera in het bezit is van een ISIS-bevel, 
uitgevaardigd in Mosul (Irak) waarin 
staat dat christenen zich moeten beke-
ren en een speciale belasting moeten 
betalen. Doen zij dit niet, dan volgt de 
doodstraf. Het Syrische Observatorium 
voor Mensenrechten maakte vorige week 
ook bekend dat ISIS voor het eerst een 
Syrische vrouw – wegens overspel – op 

Bivak voor allah. 
Maru-One onherkenbaar in Syrië. 

‘alles Is gepland en 
nederland Is zeker 

nIet vergeten’
Strijders van de soennitische jihadgroep ISIS hebben sinds vorige week ruim eenderde 

van Syrië in handen en maken zich volgens de VN op grote schaal schuldig aan 
oorlogsmisdaden in Irak en Syrië. Nieuwe Revu komt in  contact met de Arnhemse  

ISIS-strijder Maru-One, die verhaalt over het bevrijden van gevangenen, ophangingen en 
het vermoorden van vieze zwijnen: ‘Ik heb mijn paspoort verbrand.’

Door Zvezdana Vukojevic en Riza Tisserand
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moslims of meer. We nemen 
een gebied in en voere n de 
sharia in. De soldaten  komen 
er niet meer in. Ze krijgen 
een melding van onze amir 
Abu Bakr al-Baghdadi: 
‘Vertel al jullie ooms, neven en kinderen 
die bij het leger van Maliki zitten, leg 
jullie wapens neer en ga naar huis. Het 
is oorlog.’ Als de soldaten berouw tonen, 
worden ze vrijgelaten en wij hebben er al 
achtduizend bevrijd.’ 
Uit berichten van Human Rights Watch 
blijkt dat op deze manier honderden 
 sjiietische soldaten en politieagenten 
 berouw toonden, maar het alternatief was 
de doodstraf. Een politieagent liet  Human 
Rights Watchweten dat hij van zo’n  cere - 
monie in een moskee in Mosul was weg-
gevlucht, omdat twee collega’s die eerder 
nog spijt hadden betuigd, een paar dagen 
later alsnog waren vermoord.
Op het slagveld voelt Maru-One zich 
compleet en goed: ‘We rennen en keren 
niet terug tot we face-to-face staan om 

een markt in  al-Tabaqa, vlak bij Raqqa, 
heeft gestenigd.

Poseren met bivakmuts
Ooit droomde de Marokkaanse Maru-One 
ervan een beroemde rapper te worden. 
Met vrienden rapte hij over meisjes, 
buitengesloten worden door de maat-
schappij en vastzitten. Hij trad op tijdens 
een comedy night in Arnhem, maakte 
YouTube-clips en was ooit te gast bij 
 jongerenzender FunX in het programma 
van Riza Tisserand. ‘Hij was een leuke 
amateur, meer zat er nog 
niet in,’ aldus Tisserand. Na 
een paar jaar met muziek als 
uitlaatklep, kreeg Maru-One 
ineens meer oog voor het 
geloof. Hij kocht boekjes om 
Arabisch te leren en meer 
over de islam te weten te 
komen. 
Waar hij eerst nog dating-
app Badoo gebruikte en 
van uitgaan hield, wilde hij 
nu van zijn rust  genieten 
 wanneer zijn vrienden 
op vrijdagavond gingen 
 stappen. Hij liet zich liever masseren 
in een Thaise massagesalon. 
Hoe Maru-One precies tot de jihad is 
gekomen, is niet helemaal duidelijk, 
maar het lijkt erop dat zijn droom 
over het ene sterrendom is ingeruild 
voor het andere sterrendom. Het 
hoogst haalbare is het martelaarschap 
geworden. Tisserand: ‘Zijn profiel-
foto op Twitter met de tekst: ‘Van 
 muzikant naar mujahid’ klinkt bijna als 
een soort Disney-musical. Hij lijkt bekend 
te willen worden. Of het nu linksom of 
rechtsom is. Misschien denkt hij het met 
de jihad wel te kunnen bereiken?’ 
Half november 2013 vertrekt Maru-One 
naar Syrië. Eerst tweet hij een selfie van-
uit een Turkse bus met gele gordijntjes. 
 Ongeveer twee weken later tweet hij een 
foto van een getekend plaatje waarop 
twee mannen een vrouw afvoeren met de 
tekst: ‘Dit is wat het onrechtvaardige volk 
met de moslims doet. #Syria.’ 
Als hem wordt gevraagd wat hij in Syrië 
doet heeft hij het over het beschermen 
van mensen, zowel Joden als moslims. 
Op 28 december 2013 poseert Maru-One 
voor het eerst in zwarte gevechtskleding. 
Zijn bivakmuts trekt hij naar beneden; hij 

deze vieze zwijnen af te slachten die onze 
moeders hebben verkracht.’ Maar als hem 
wordt gevraagd of het moeilijk is om 
iemand dood te maken, zegt hij: ‘Daar kan 
ik geen antwoord op geven.’ 

idioten 
Sterven en als martelaar in het paradijs 
 komen lijkt in Maru-One’s ogen het mooi-
ste dat hem kan overkomen. Hij zou niet 
de eerste zijn. De AIVD maakt eind juni 
bekend dat de afgelopen twee jaar veer-
tien Nederlandse jihadstrijders zijn omge-
komen in Syrië. Zo’n dertig  jihadisten zijn 
teruggekeerd naar Nederland. Daarmee 
is de kans op een aanslag in Nederland 
reëel, de AIVD krijgt 25 miljoen extra 
vanwege deze toegenomen dreiging, aldus 
de  Nationaal Coördinator Terrorisme-

lacht. In zijn rechterhand houdt hij een 
wapen vast. Die bivakmuts is  belangrijk. 
Maru-One: ‘We dragen bivakmutsen 
en sunnakleren, omdat we de profeet 
 Mohammed en de metgezellen volgen. 
Op de dag des oordeels zal Allah een 
strijder, die op de weg van Allah vocht, 
vragen: ‘Waarom heb je gevochten?’ Je zou 
 zeggen: ‘Voor U, Allah. Om het woord van 
U hoog te houden.’ ‘Je liegt. Je deed het 
zodat de mensen naar je gingen kijken: 
ik ben stoer, ik heb een wapen.’ Daarvoor 
zou Allah je de hel in gooien. Vandaar de 
bivakmuts.’

dag des oordeels
Maru-One plaatst een reeks close-upfoto’s 
van gesneuvelde jihadstrijders op Twitter 
en Facebook. Tisserand: ‘Hij probeert het 

bestrijding en Veiligheid Dick Schoof tegen 
het ANP: ‘De situatie is zorgelijker dan 
ooit. In heel Europa zijn er drieduizend 
jihad reizigers, Nederland heeft er ruim 
honderddertig. Dat betekent dat overal in 
Europa een aanslag kan plaatsvinden.’ 
Aki Peritz deelt de zorgen van Schoof. 
Peritz is een oud-CIA counter terrorism 
expert en analyseerde jarenlang onthoof-
dingfilmpjes. Een Europese database met 
gegevens van (teruggekeerde) jihadstrijders 
uit de afzonderlijke Europese landen ont-
breekt vanwege privacyissues: ‘Was er wel 
zo’n database geweest, dan was de aanslag 
in Brussel op een Joods museum mogelijk 
voorkomen. Want de ex-jihadist was in 
Frankrijk bekend, maar in België niet.’
Voor Nieuwe Revu kijkt Peritz naar de 
half uur durende documentaire Oh oh 
Aleppo (een knipoog naar Oh oh Cherso) 
waarin Nederlandse jihadstrijders een 
rondleiding door spookstad Aleppo 
krijgen.  Maru-One zegt eraan te hebben 
meegewerkt. Ze worden op sleeptouw 
genomen door een strijder met wie ze 
Engels spreken. Ze lopen door kapot-
geschoten gebouwen, wijzen op achter-
gelaten huisraad, bloedvlekken en laten 
zelfs een massagraf zien. 

zuiver te houden. Maar als je naar 
zijn foto’s kijkt, zie je ook een 
soort zelfverheerlijking, alsof hij 
boven de groep wil uitstijgen.’ 
Over zijn familie spreken ze niet. 
In mei tweet Maru-One’s zusje 

een foto van hem: ‘Vandaag al 6 maanden, 
6 dagen en 6 uren weg. Mis je zo broer. 
Moge Allah je beschermen in deze strijd.’ 
Maru-One laat weten: ‘Ik besef dat ik hier 
sta voor Allah. Dat ik alles heb achter-
gelaten. Ik heb mijn paspoort verbrand. 
Allah heeft beloofd dat de volgelingen 
van de metgezellen zullen zegevieren. Als 
heel de wereld sharia heeft, dat is het uur 
dichtbij. Dan is het de dag des oordeels.’
Hij benadrukt dat ISIS geen burgers doodt 
bij het veroveren van steden: ‘Wij doden 
alleen soldaten die opkomen voor hun 
mensgemaakte wetten of die vechten 
voor centjes. En de soldaten van Maliki 
zijn de onderdrukkers van de soennieten. 
Ze  sluiten kinderen van 10 jaar op. We 
 hebben op een dag wel vijf  gevangenissen 
bevrijd. In elke gevangenis zitten duizend 

‘We rennen en keren niet terug tot we face-
to-face staan om deze vieze zwijnen af te 

slachten die onze moeders hebben verkracht’
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sterrendom.
Van muzikant tot mujahid.
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nut. En Amerika is de eerste op onze 
lijst! Wie  Amerika heeft gesteund, zullen 
hun  hoofden verliezen. En zij die F16’s 
hebben gestuurd om onze broeders te 
bombarderen,   zijn zeker aan de beurt. 
Alles is gepland en Nederland zijn we 
zeker niet vergeten. Als we hier gebieden 
kunnen veroveren in twaalf uurtjes die 
nog groter zijn dan Nederland en België 
bij elkaar, hoe zit dat dan met Nederland?’ 
Maru-One maakt zich geen zorgen dat hij 
bij terugkeer naar Nederland gevangen 
wordt gezet: ‘Ik kom nooit meer terug.’

losers
De AIVD weet dat de jihadisten social 
media inzetten om nieuwe strijders 
te ronselen en pakt websites die het 
 jihadistische gedachtegoed verspreiden 
hard aan. Peritz wil een stap verder gaan 

De soldaten van het Syrische leger liggen 
in een ondiep graf op elkaar. Een van 
de strijders lacht in de camera ‘Dit zijn 
 gedode soldaten die hier begraven liggen. 
En bij Allah, de stank is niet te harden. 
Het stinkt hier naar verrotte ongelovigen.’
Peritz ziet vooral jihadtoeristen. Hij vindt 
het opvallend dat het drietal door een 
sluipschutter onder vuur wordt  genomen: 
‘Ze komen op me over als idioten. Als 
 ergens mogelijk sluipschutters zitten, 
ga je daar niet rondbanjeren met een 
camera.’ Hij wijst er nog op dat de jihad-
strijders in Oh oh Aleppo met een andere 
strijder Engels spreken: ‘Ze lijken dus 
niet allemaal dezelfde taal te spreken. 
Hoe kunnen ze zeker weten tegen wie ze 
precies vechten of dat de mensen die ze 
moeten executeren wel echt iets op hun 
kerfstok hebben?’ 

neerkijken oP moslims
Maru-One probeert ook via gephotoshopte 
plaatjes op social media andere moslims 
ervan te overtuigen naar Syrië te komen 
met teksten zoals: ‘De slaap van een 
 mujahid... is beter dan de aanbidding van 

door er een pro-actievere campagne te-
genover te zetten, maar: ‘Dat moet niet 
overduidelijk vanuit de overheid komen. 
Die vertrouwen de jongeren die zich tot 
de extremistische islam aangetrokken 
voelen toch al niet.’ 
Het afpakken van het paspoort van jiha-
disten vindt hij een schijnoplossing, want 
daarmee plaats je ze alleen maar verder 
in een isolement. ‘Laat de verhalen van de 
losers, want dat zijn ze, in de media rond-
zingen. Maak duidelijk dat de allerdomste 
jongens uit de buurt daarheen gaan. Inter-
view de teruggekeerden. Wees eerlijk over 
wat er daar echt gebeurt: als je een wapen 
in je handen gedrukt krijgt, moet je naar 

het slagveld om te vechten. Wie weigert, 
wordt door een meerdere standrechtelijk 
geëxecuteerd.’ 
Als voorbeeld van zo’n loserverhaal 
noemt hij een Amerikaan die zich bij de 
al-Shabaab in Somalië voegde: ‘Hij was 
heel actief op Twitter. Op enig moment 
bliefden de Somaliërs hem niet meer en 
probeerden ze hem meerdere keren te 
vermoorden. Daar tweette hij vervolgens 
ook over. Plotseling tweette hij niet meer. 
Waarschijnlijk is hij toch vermoord. Het 
narratief werd zo vanzelf verspreid.’
Overigens wil Maru-One best foto’s of 
een filmpje leveren voor bij dit artikel. 
Hij heeft een professionele camera en hij 
heeft collega’s die vroeger cameraman 
waren. Maar hij wil er wel wat voor terug: 
‘Een bedragje komt wel van pas. Een paar 
honderd is normaal. Ze sturen geen geld 

de thuisblijvers.’ Of: ‘Roestige wapens? 
We lopen nog steeds met de mode mee!’ 
En: ‘Opeens heb je het... je toekomst ligt 
in het paradijs!’ Aanvankelijk spreekt 
 Maru-One zijn doelgroep broederlijk aan, 
maar na enkele maanden in Syrië is zijn 
toon veranderd, dwingender. Het lijkt 
alsof hij nu neerkijkt op moslims die niet 
naar Syrië gaan. 
Wanneer Maru-One aan Tisserand vertelt 
dat hij bij ISIS hoort, schrikt hij. ISIS ver-
spreidt immers heftige foto’s van massa-
executies en kruisigingen. Over een foto 
van een kruisiging zegt Maru-One: ‘Deze 
soldaat van het regeringsleger gaf toe 
meerdere moorden en verkrachtingen 
op zijn naam te hebben staan. Hij had 
ook kinderen verkracht. Dan hangen wij 
hem op. Een lichaam heeft toevallig de 
vorm van een kruis. Dan is het ineens 

naar ISIS, omdat ze anders terroristen 
helpen, maar ik geef je een rekening-
nummer in Turkije. Dat is niet strafbaar.’ 
We besluiten foto’s van Twitter, Facebook 
en persbureaus te gebruiken. 

rechtssysteem
Op 29 juni verklaart ISIS het veroverde 
gebied in Irak uit tot Kalifaat – de 
 islamitische staat. Maru-One doet een 
schepje bovenop zijn eerdere  uitlatingen. 
Hij roept mensen op zich bij hem te 
 voegen. Moslims dienen zich te onder-
werpen aan het Kalifaat. Hij verafschuwt 
de westerse democratie en wil het liefste 
leven in een land met de sharia. 
Tisserand vindt de gedachte van het 
leven in een islamitische staat niet raar. 
‘Ik denk dat elke Moslim weleens ergens 
zou willen leven waar je niet de hele dag 
gezeik hoort over hoe slecht alle  moslims 
zouden zijn.’ Maar Tisserand gaat niet: ‘Ik 
trek dat geweld niet. Die beelden wil ik 
niet op mijn netvlies hebben staan. Daar-
bij is het onduidelijk om te midden van 
propaganda van alle kanten te  bepalen 
wie gelijk heeft en denk ik niet dat je ooit 
gelijk kunt hebben als je mensen doodt’.

dan knaPt er iets
Maru-One spreekt over moord alleen 
in algemeenheden. Hij beschrijft het 
ont hoofden van mensen als een rechts-
systeem waarbij soennitische  slachtoffers 
van geweld door sjiitische soldaten 
 worden gewreekt: ‘Stel, soldaten van het 
regeringsleger hebben jouw moeder voor 
je neus verkracht en je zus en vader dood-
geschoten en de baby die lag te slapen 
gedood. Jij bent de enige over levende en 
je belandt in de cel. ISIS  bevrijdt jou en 
je sluit je bij hen aan. Op een dag neem 
je een soldaat van het regime  gevangen 
die zegt zes vrouwen verkracht en zo-
veel moslims gedood te hebben. Dan 
knapt er iets. Je pakt je mes en je snijdt 
zijn hoofd eraf en legt het netjes op de 
grond. Dat soort verhalen zit achter de 
 onthoofdingen.’ 
Tisserand denkt niet dat Maru-One on-
bespied opereert: ‘Toen hij mij vertelde 
dat er ‘plannen’ klaarliggen voor Neder-
land, schrok ik, want ik ben en blijf 
een Nederlander. Wel moslim, maar een 
Nederlander. Als ze dat echt van plan 
zijn, wil ik dat Nederland hiervan op de 
hoogte is.’ A

een  kruisiging en christelijk. Onzin. We 
 hangen hem op, binden hem vast en 
hij krijgt de kogel. Wij laten hem drie 
 dagen hangen. Dan mogen zijn leider en 
 soldaten een kijkje komen nemen wat er 
gebeurt als je met de moslims spot. Dus 
beter leg je je wapens neer. Heel simpel. 
Ongelovigen doen dit met een elektrische 
stoel.’

alles is gePland
Hoe zit het met Nederlanders die geen 
moslim zijn, hoeven zij zich geen zorgen 
te maken? En mag Nederland volgens 
ISIS een democratie blijven? Maru-One: 
‘Wij doden geen volk. Het volk hoeft 
niet bang te zijn. We zijn nog ver weg. 
We  pakken land voor land totdat heel 
de wereld sharia heeft. Amerika kan 
straaljagers  inzetten, maar het heeft geen 

‘een bedragje komt wel van pas. een 
paar honderd is normaal. Ik geef je een 

rekeningnummer in turkije’

machtsvertoon. 
ISIS boezemt angst in bij de burgers van Syrië.
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onchristelijk.
‘Een lichaam heeft toevallig de vorm van een kruis. 

Dan is het ineens een  kruisiging en christelijk.’
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