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De opkomst van kroonprins Mohammed bin Salman Al-Saoed, ook wel bekend als ‘MBS’, 
heeft het binnenlandse en internationale aanzien van Saoedi-Arabië veranderd. 1 Mede 
door het charisma van MBS, is in de Verenigde Staten onder president Trump het 
strategische partnerschap met Saoedi-Arabië opgeschaald. De moord op de kritische 
journalist Jamal Khashoggi, op 2 oktober 2018 in Istanbul, heeft de status van de 
kroonprins op de korte termijn wel aangetast. MBS heeft vrijwel zeker opdracht gegeven 
tot de moord.   

De moord op de Saoedische journalist, door Saoedische ambtenaren in het Saoedische 
consulaat in Istanbul, leidde de eerste maanden na diens dood tot veel kritiek uit het 
Westen. Westerse bedrijven namen afstand van het land en er werd voorzichtig gesproken 
over sancties. Op sociale media vonden activisten en analisten het allemaal maar hypocriet. 
Ze vinden dat Saoedi-Arabië al jaren dood en verderf zaait in Jemen en bovendien 
internationale humanitaire regels aan zijn laars lapt. Daar heerst volgens hen bij lange na 
niet dezelfde opwinding over. De negatieve aandacht voor MBS bleek echter grotendeels 
tijdelijk. Op wereldniveau was hij tijdens de laatste G-20-bijeenkomst in het Japanse Osaka, 
eind juni jongstleden, min of meer het middelpunt van de belangstelling. Ook de 
Amerikaanse president Trump ontkende betrokkenheid van de kroonprins bij de dood van 
de Saoedische journalist. Ondanks beschuldigende rapporten, weigert hij te geloven dat 
MBS Khashoggi heeft laten vermoorden. Bovendien gaan volgens hem Amerikaanse 
belangen altijd voor: in dit geval goedkope olie en de strijd tegen Iran.  

Geschiedenis 

Saoedi-Arabië is grotendeels woestijn, maar is bijzonder rijk aan aardolie. Sinds de 
ontdekking ervan in 1938, groeide het land uit tot de grootste olieproducent ter wereld. Het 
koninkrijk is de geboorteplaats van de islam en het huist de twee heiligste plaatsen van de 
godsdienst: Mekka en Medina. De officiële titel van de koning is ‘Bewaker van de twee 
heilige Moskeeën’. De staatsgodsdienst is de soennitische richting van de islam. Ongeveer 
84 procent van de bevolking hangt deze richting aan. Dit in tegenstelling tot aartsvijand Iran, 
dat overwegend sjiitisch is. 

Overigens is de geschiedenis van Saoedi-Arabië als land pas vrij recent.2 De moderne staat, 
met inmiddels ruim 28 miljoen inwoners, werd in 1932 gesticht door Abd Al-Aziz bin Abd al-
Rahman Al-Saoed. Na een dertigjarige campagne had hij het grootste deel van het Arabische 
schiereiland verenigd. Eén van zijn mannelijke afstammelingen regeert het land 
tegenwoordig: een vereiste volgens de ‘Basic Law’ (1992) van Saoedi-Arabië.  



Tijdens de invasie van Koeweit in 1990 nam Saoedi-Arabië, naast de koninklijke familie van 
dat land, vierhonderdduizend vluchtelingen op. Tevens stond het Westerse en Arabische 
troepen toe om zich op zijn grondgebied te ontplooien voor de bevrijding van Koeweit. Tot 
het vertrek van alle operationele Amerikaanse troepen in 2003, zorgde de aanwezigheid van 
buitenlandse troepen op Saoedisch grondgebied voor spanningen tussen de koninklijke 
familie en de bevolking. Grote terroristische aanvallen in mei en november 2003 leidden tot 
een, nog steeds voortdurende, campagne tegen binnenlands terrorisme en extremisme. 

Na de dood van zijn halfbroer in 2015 (koning Abdoellah bin Abdoel Aziz al-Saoed), 
aanvaardde de huidige koning Mohammed bin Salman Al-Saoed de troon. Sindsdien heeft 
hij de verantwoordelijkheden en de, overigens relatieve, macht van belangrijke leiders 
gewijzigd. In januari 2015 werd Mohammed bin Nayef al-Saoed als vice-kroonprins 
aangesteld. Vervolgens werd hij in april van datzelfde jaar daadwerkelijk de nieuwe 
kroonprins van Saoedi-Arabië en daarmee de plaatsvervanger van de koning. Twee jaar 
later, in juni 2017, werd Mohammed bin Nayef al-Saoed echter al aan de kant geschoven. 
Sindsdien is de zoon van koning Salman, Mohammad bin Salman al-Saoed (MBS), de nieuwe 
kroonprins. De reden voor deze actie is nooit bekendgemaakt. Mohammed bin Salman al-
Saoed is nu de belangrijkste beleidsbepaler in Saoedi-Arabië. Zo heeft hij controle over de 
strijdkrachten, is hij verantwoordelijk voor de nationale veiligheid, heeft hij potentiële 
rivalen op een zijspoor gezet en ambitieuze beleidsveranderingen doorgevoerd.3 

 
Besluitvorming in Saoedi-Arabië leek lange tijd relatief risicomijdend. Dat kwam vooral 
omdat de heersers veel belang hechtten aan consensus tussen verschillende achterbannen. 
Denk aan facties binnen de koninklijke familie en zakelijke en conservatief-religieuze elites. 
Het stoutmoedige en meer gecentraliseerde leiderschap van kroonprins Mohammed bin 
Salman al-Saoed, heeft ieder van deze belangengroepen geprovoceerd. De Saoedi’s onder 
leiding van de kroonprins hebben om bescherming, advies, technologie en wapens van de 
Verenigde Staten gevraagd. Daarnaast hebben ze om Amerikaanse steun gevraagd bij het 
ontwikkelen van natuurlijke en menselijke capaciteiten. Amerikaanse leiders streven op hun 
beurt ernaar om de samenwerking met Saoedi-Arabië op het gebied van veiligheid, 
terrorismebestrijding, energievoorziening en de kapitaalstroom van het koninkrijk naar de 
wereldmarkten te handhaven.  

MBS 

De kroonprins is een echte overlever. MBS zijn rivalen in de koninklijke familie (met naar 
schatting vijfduizend leden) al in 2017 uitgeschakeld.4 Onder het mom van de strijd tegen 
corruptie liet hij destijds honderden prinsen, zakenlieden en ministers opsluiten in het Ritz-
Carlton-hotel in de hoofdstad Riyad. Waarschijnlijk betrof het hier een politieke afrekening.  

Op regionaal niveau heeft Saoedi-Arabië de Gulf Cooperation Council (GCC) terzijde 
geschoven en buurland Qatar in juni 2017 geïsoleerd. Dit als straf voor de steun van dat land 
aan de Moslim Broederschap en de omgang met Iran. Het ‘antiterreurkwartet’, dat naast 
Saoedi-Arabië uit de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte bestaat, heeft echter 
over het hoofd gezien dat Qatar meer dan schatrijk is en dus niet zwicht.  



Binnenlandse agenda 

De grondslag van de nieuwe binnenlandse agenda van Saoedi-Arabië is het ‘Visie 2030-
initiatief’.5 Dit streeft ernaar om de economie van het koninkrijk te wijzigen door de 
inkomstenbronnen te veranderen: het verminderen van de aloude olie-export. Dit moet 
gebeuren door de afhankelijkheid van investeringen te verminderen en de groei van de 
private sector te bevorderen. Zo zijn sommige subsidies voor consumenten en de industrie 
afgeschaft en is er een ‘btw-belasting’ geïntroduceerd. Vanwege binnenlandse kritiek ging 
de belasting voor burgers omlaag, gingen hun salarissen omhoog en zijn 
belastingvrijstellingen doorgevoerd.  

Ook op het gebied van energievoorziening streeft het land naar veranderingen. Zo zijn er 
plannen om de infrastructuur voor civiele kerncentrales te ontwikkelen. Daarom zijn er 
offertes aangevraagd voor de bouw van twee nucleaire reactoren. Saoedische ambtenaren 
hebben hun plannen uiteengezet om op dit gebied binnenlandse capaciteiten te gebruiken 
en te ontwikkelen. Saoedische nucleaire faciliteiten zijn onderworpen aan de waarborgen 
van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Het IAEA heeft de Saoedische 
nucleaire infrastructuur geïnspecteerd en heeft de aanvaarding en uitvoering van een 
aanvullend protocol aanbevolen. 

Het Visie 2030-initiatief betekent ook belangrijke veranderingen in de rol van de staat op 
het gebied van sommige ‘gevoelige, sociale zaken’. 6 Zo hebben de autoriteiten in juni 2018 
het oude verbod voor vrouwen op autorijden ongedaan gemaakt. Voor een deel is dit 
bedoeld om de deelname van vrouwen aan de beroepsbevolking uit te breiden, maar ook 
om meer ruimte te geven aan vrouwen om deel te nemen aan sommige sociale en culturele 
activiteiten. Niettemin zijn de meeste mannelijke controleregels niet veranderd en is 
Saoedi-Arabië nog steeds een autoritaire staat dat volgens Freedom House behoort tot de 
meest onvrije landen. 7 Onder meer vanwege de afwezigheid van verkiezingen en het 
toepassen van de doodstraf.  

Bestrijding van terrorisme, extremisme en buitenlands beleid  

De Amerikaanse overheid beschrijft de Amerikaans-Saoedische samenwerking op het gebied 
van terrorismebestrijding als ‘doortastend’. Het verminderen van de financiering van 
terrorisme door Saoedische onderdanen, schrijft het toe aan Saoedische ambtenaren. Dit 
draagt volgens de Amerikanen bij aan de wereldwijde inspanningen om terroristische 
propaganda te ondermijnen. 

Amerikaanse dreigingsanalyses oordelen echter dat Islamitische Staat (IS) en Al Qaida 
voortdurende risico’s zijn voor de veiligheid van het koninkrijk. In December 2017 zei koning 
Salman: “er is geen plaats onder ons voor een extremist die gematigdheid als verdorvenheid 
ziet.”   

Op het gebied van buitenlands beleid is Saoedi-Arabië officieel een niet-gebonden staat. Het 
beleid heeft wel een aantal doelen: de veiligheid van het land, het behouden van zijn positie 
op het Arabisch schiereiland, het verdedigen van algemene Arabische en islamitische 
belangen en het promoten van solidariteit tussen overheden van islamitische staten. 



Daarnaast het aangaan en onderhouden van samenwerkingsverbanden met andere 
olieproducerende en met grote olieconsumerende landen.  

De koning en de kroonprins hebben sinds 2015 verschillende initiatieven in het Midden-
Oosten ontplooid. Zo is Iran geprovoceerd, de dialoog met Irak hervat, zoals eerder gezegd 
Qatar geïsoleerd en is het verwikkeld in de oorlog in Jemen. Het Saoedische beleid richting 
Irak, Syrië en Libanon is ondergeschikt aan de zorgen over Iran en diens banden met de 
statelijke en niet-statelijke actoren in deze landen. Saoedische autoriteiten steunen de roep 
om door onderhandelingen het conflict in Syrië te beëindigen. Zij willen meer vooruitgang in 
de besprekingen en hernieuwd contact met de Syrische regering van Bashar al-Assad. Deze 
zit echter op één lijn met Iran. 

 Conflict in Jemen  

Nadat de Houthi-rebellen de macht hadden gegrepen, lanceerde Mohammed Bin Salman al-
Saoed (toen nog in zijn rol als minister van Defensie) samen met kroonprins Mohammed bin 
Zayed van Abu Dhabi, de verwoestende oorlog in Jemen. Saoedi-Arabië leidt een militaire 
coalitie van overwegend Arabische staten in hun poging om de Jemenitische regering van 
President Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi weer in het zadel te helpen. 8 Deze was na een 
offensief in 2014-2015 door de sjiitische (Zaidi) Houthi-beweging uit Noord-Jemen 
verdreven. De Houthi-rebellen in het noorden van Jemen krijgen steun van Iran. Iraans 
advies en materieel, waaronder ballistische raketten en drones waarmee de Houthi’s 
Saoedi-Arabië kunnen treffen, hebben de zorgen van de Saoedische leiders vergroot. 

Bij bombardementen op doelen van de Houthi’s vallen ook regelmatig burgerslachtoffers. 
De Saoedische coalitie die tegen de rebellen vecht, krijgt tevens steun van Westerse landen 
als de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk. Die landen leveren ook wapens aan 
Saoedi-Arabië. Dat betekent dat Westerse landen de Saoedi's helpen om het Hadi-regime in 
Jemen weer in het zadel te krijgen. Niettemin heeft president Trump in november 2018 het 
bijtanken van Saoedische coalitie vliegtuigen door de Amerikanen beëindigd.  

Het hoge aantal burgerslachtoffers in Jemen leidt al jaren tot felle kritiek op Saoedi-Arabië 
en wapenleveranties aan dat land. Na de moord op Jamal Khashoggi stopten diverse 
Europese landen met het leveren van wapens aan de Saoedische coalitie. De interventie in 
Jemen is inmiddels internationaal erkend als een humanitaire ramp. Tevens is al geruime 
tijd sprake van een militaire patstelling en hebben de Verenigde Arabische Emiraten 
inmiddels verklaard zich deels uit de coalitie terug te trekken. Zij steunen nu grotendeels de 
separatisten uit het zuiden. Die strijden tegen de internationaal erkende regering van 
eerdergenoemde Hadi, zodat er nu sprake is van een oorlog binnen een oorlog.9 



Internationale betrekkingen  

Hariri 

Saoedi-Arabië heeft ook politieke nederlagen geleden. In november 2017 gijzelde MBS de 
Libanese premier Hariri om hem te dwingen Hezbollah, de bondgenoot van Iran in Libanon, 
te ontmantelen. De gok mislukte echter. Het Westen, dat een explosie van geweld in 
Libanon vreesde, kwam tussenbeide. Tijdens de verkiezingen in Libanon in mei 2018 was 
Hariri inmiddels teruggekeerd als premier. Die verkiezingen zijn gewonnen door Hezbollah, 
dat een recordaantal zetels in het Libanese parlement binnensleepte. Ook in Syrië 
verminderde de invloed van Saoedi-Arabië. Dit voornamelijk door de prominente rol van 
Iran, Rusland en Turkije in de Syrische burgeroorlog.      

Palestijnse zaak  

Saoedi-Arabië neemt onder Arabische staten een leidende rol in bij het steunen van 
belangrijke Palestijnse eisen. In januari 2018 herhaalde Koning Salman zijn opstelling in de 
Palestijnse zaak: het in zijn ogen legitieme recht van de Palestijnse bevolking om een 
onafhankelijke staat te vestigen met Jeruzalem als hoofdstad. Hij benadrukte ook de 
voortdurende inspanningen om een rechtvaardige en langdurige oplossing te vinden voor 
de Palestijnse zaak. Dit in overeenstemming met relevante internationale resoluties.  
Saoedische leiders hebben echter ook in alle stilte contact met Israël, gezien het 
gemeenschappelijke belang van het bestrijden van Iran. 

Relaties met China en Rusland 

Op het gebied van de Saoedische energie-export naar China, is er sprake van nieuwe 
economische en diplomatieke banden tussen beide landen. Bovendien zijn bilaterale 
bijeenkomsten van hoge ambtenaren vaak gevolgd door de aankondiging van nieuwe 
initiatieven op het gebied van samenwerking. Saoedische leiders hebben ook een 
inhoudelijke dialoog en samenwerking met Rusland geopend. Deze omvatten onder meer 
coördinatie over besluiten over de olieproductie en wereldwijde olieprijzen, discussie over 
wapenleveranties en gesprekken over Syrië en andere regionale onderwerpen.   



Het militaire apparaat 

Op militair gebied is Saoedi-Arabië een machtig land. Het land beschikt, met uitzondering 
van Israël, over de best uitgeruste krijgsmacht in de regio. Het telt 227.000 parate militairen 
(75.000 landmacht, 13.500 marine, 20.000 luchtmacht, 16.000 luchtverdediging, 2.500 
Strategische Raketstrijdkrachten, 100.000 Nationale Garde) en 24.500 Paramilitairen. 10 Het 
beschikt onder meer over modern militair materieel, dat voornamelijk uit het Westen 
afkomstig is. Zo werd Saoedi-Arabië in 2015 de grootste klant van de wapenindustrie. 11 Om 
zijn wapenarsenaal te vergroten, heeft Saoedi-Arabië zich vooral gewend tot de Verenigde 
Staten en Europa. Zo leveren de Verenigde Staten jaarlijks voor vele miljarden dollars aan 
militair materieel aan het land. 

Naast de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk, zijn er nog een aantal kleinere 
Europese landen die wapens leveren. De bereidheid om dat te doen neemt wel af. 12 
Sommige Europese landen hebben beperkingen ingevoerd en sommigen leveren helemaal 
geen wapens meer. Landen die beperkingen hebben opgelegd zijn Nederland en daarnaast 
bijvoorbeeld ook Zweden, Noorwegen en Duitsland. Het Amerikaanse Congres probeerde 
tevergeefs een einde te maken aan deze militaire steun. President Trump heeft dit jaar al 
twee keer gebruik gemaakt van zijn veto om de militaire steun aan Saoedi-Arabië te kunnen 
voortzetten.  

Het ging om een reeks wapendeals ter waarde van acht miljard dollar. Een meerderheid van 
het Congres, dat in handen is van de Democraten, was tegen en vreesde de inzet van deze 
wapens tegen burgers in Jemen. Volgens de Amerikaanse president zouden de resoluties 
van het Congres echter schadelijk zijn voor de "belangrijke relatie met onze bondgenoten." 
Ook zijn ze in direct conflict met het buitenlandbeleid en de nationale veiligheidsagenda van 
de VS, staat in een verklaring. 13 

De vraag is dan of Saoedi-Arabië niet simpelweg op een andere leverancier kan 
overstappen. China en Rusland hebben geprobeerd om in aanmerking te komen als 
wapenleverancier, maar zijn daarin tot nu toe niet echt succesvol gebleken. Dit heeft zowel 
politieke als technologische redenen. Ondanks de discussie over restricties hebben landen 
als Groot-Brittannië, Frankrijk en de VS zich betrouwbare partners getoond. Er is dus een 
band opgebouwd. Bovendien loopt het materiaal uit Rusland en China technologisch achter 
op wapens uit het Westen. 

De wapenimport heeft invloed op de verhoudingen tussen Saoedi-Arabië en de andere 
landen in de regio. Daarmee kleeft aan het leveren van wapens een extra risico. Het kan 
uiteindelijk uitlopen op een wapenwedloop tussen Saudi-Arabië, Iran en andere landen. De 
vraag is of dat bijdraagt aan stabiliteit in de regio. 



Tot slot 

Inmiddels blijft Saoedi-Arabië een toonaangevende producent van olie en aardgas. Het land 
bezit ongeveer 16 procent van de bewezen oliereserves. De lage wereldwijde olieprijzen in 
2015 en 2016 verminderden de inkomsten van de Saoedische overheid aanzienlijk. In 
samenwerking met de OPEC en sommige belangrijke niet-OPEC-landen, stemde Saoedi-
Arabië erin toe om de olieproductie begin 2017 te verminderen. Dit om de aanvoer te 
reguleren en de mondiale olieprijzen te helpen verhogen.  

Bepalend voor de toekomst van Saoedi-Arabië blijft echter het succesvol uitvoeren van de 
veranderingen binnen het Visie 2030-initiatief van MBS. Daarnaast moeten de recente 
spanningen in de Golfregio, in het bijzonder met Iran, beperkt blijven tot crisisbeheersing en 
niet leiden tot verdere escalatie van het geweld. Veel landen houden Iran verantwoordelijk 
voor de recente aanval op Saoedische olie-installaties. Vooralsnog hebben de Verenigde 
Staten, op verzoek van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, militairen 
gestuurd om de oliefaciliteiten te beschermen. Tevens nieuwe sancties ingesteld tegen Iran. 
Al denkt president Trump voorlopig niet aan militair ingrijpen tegen Iran. 14   

Kees Homan is veiligheidsdeskundige  

Wilt u reageren? Mail de redact ie: redactie@atlcom.nl.  
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