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het Westen is over Saoedi-Arabië niet veel
bekend. Clichés en superlatieven geba-
seerd op snippers actualiteit en populaire
Hollywoodfilms domineren onze gedach-
tevorming. Het bekendste beeld is onge-
twijfeld dat van de verkwistende nouveau
riche-Arabier, de ‘Gucci-bedoein’ met een
jacht in Monaco, een buitenverblijf in
Marbella en een garage vol exclusieve
sportwagens in Jedda. 

Maar zoals wel vaker met platitudes
het geval is, gaat het hier om een min-
derheid. De meeste Saoedi’s zijn niet rijk
en behoren niet tot de olie-elite. Toch
bevat het cliché van de superrijke Saoedi
een belangrijke waarheid: Saoedi-Arabië
wordt nog steeds, sinds zijn ontstaan in
1932, geregeerd door machtige prinsen
die het land en zijn fabelachtige olierijk-
dommen als privébezit beschouwen. Het
Amerikaanse zakenblad Forbes schat het
persoonlijke fortuin van de Saoedische
monarch Abdullah bin Abdul Aziz op
achttien miljard dollar. Dat maakt hem,
na de Thaise koning Bhumibol en Sheik
Khalifa bin Zayed Al Nahyan van de Ver-
enigde Arabische Emiraten, tot de rijkste
monarch ter wereld. 

Een recenter beeld is dat van Saoedi-
Arabië als financieel epicentrum en broei-
haard van moslimfundamentalisme. Het
wahabisme, de meest puriteinse tak van
de islam, heeft de Saoedische samenleving
van oudsher in een rigide greep. Winkels
sluiten verplicht vijfmaal per dag tijdens
het gebed, vrouwen gaan volledig ge -
sluierd in een abaya (die alleen de ogen
onbedekt laat) en openbare onthoofdin-
gen dienen als disciplinair afschrikmid-
del om de toenemende migrantenbevol-
king in het gareel te houden. 

En dan hebben we het nog niet over de
zeer omstreden banden tussen Saoedi-
Arabië en het moslimterrorisme: vijftien
van de negentien 9/11-kapers kwamen uit
Saoedi-Arabië, net zoals de meeste Arabi-
sche strijders in Afghanistan en Guantá-
namo. En Osama bin Laden, de meest
notoire terrorist ter wereld en onbetwist
leider van Al Qaida, is ook een Saoedi. 

Hoe komt het dat Soedi-Arabië, een
immens rijk land met de oppervlakte van
een klein continent en ongeveer dertig
miljoen inwoners, zich zo vereenzelvigd
heeft met islamitisch puritanisme en
terro risme? Twee auteurs – de een jour-
nalist en schrijver, de ander academicus
– verdienen de aandacht van iedereen die
hierover meer wil weten. De Brit Robert
Lacey verbleef drie jaar in het Saoedische
koninkrijk voor het schrijven van Inside
the Kingdom, een vervolg op zijn boek The

Kingdom (1982), dat inmiddels is uitge-
groeid tot een klassieker. De Noorse
wetenschapper Thomas Hegghammer
maakte uitvoerig gebruik van Arabische
primaire bronnen en ging in Saoedi-Ara-
bië praten met voormalige jihadi’s, hun
familieleden en vrienden. Jihad in Saudi
Arabia is zijn eerste boek – en meteen ook
de meest gespecialiseerde studie over dit
onderwerp. 

Zoals de boektitels aangeven, is Hegg -
hammers aanpak gerichter dan die van
Lacey. Waar de laatste vooral oog heeft
voor de bredere, maatschappelijke con-
text, gaat Hegghammer direct op zoek
naar de wortels van het moslimjihadisme
in Saoedi-Arabië. Om die reden is Laceys
Inside the Kingdom een ideaal startpunt,
zeker voor de geïnteresseerde leek. Een
van de hoofdthema’s van het boek, zo
niet het centrale thema, is de uiterst pro-
blematische verhouding tussen enerzijds
de status van het Arabisch Schiereiland
als bakermat van de islam en anderzijds
de moeilijk in te dammen invloed van het
Westen en de moderniteit. Dit spannings-
veld, dat sinds de komst van oliewinsten
eind jaren zeventig als een onzichtbaar
magnetisch veld de Saoedische samen-
leving doordringt en beïnvloedt, kwam
volgens Lacey voor het eerst tot geweld-
dadige uitbarsting op 20 november 1979. 

Die dag werd de grote moskee van
Mekka, de heiligste plaats in de islam-
wereld, gegijzeld. Kort voor de oproep tot
het ochtendgebed waren enkele honder-
den mannen en vrouwen het heiligdom
binnengestroomd met doodskisten, zo -

gezegd om een afscheidsgebed op te zeg-
gen voor de overledenen. In werkelijk-
heid waren de kisten gevuld met pistolen,
geweren, kalasjnikovs en munitie. Nog
voor het ochtendgebed kon beginnen,
duwde Juhayman Oteibi, de leider van de
bende, de imam opzij en greep de micro-
foon. Geweerschoten echoden in de lucht.
Vanaf de preekstoel verklaarde Juhayman
dat, zoals aan hem was geopenbaard in
een droom, een nieuwe Messias was
opgestaan: Mohammed al-Qahtani. Deze

zou van het koninkrijk weer een perfecte
islamitische staat maken door de gecor-
rumpeerde machthebbers af te zetten en
alle banden met het Westen te verbreken.

Het koningshuis was perplex, in paniek.
Hoe durfde iemand in het heiligste der
heiligen, waar zelfs het ontwortelen van
een plant is verboden, schaamteloos de
machthebbers te verketteren en op te roe-
pen tot burgerlijke ongehoorzaamheid?
Twee lange, vernederende weken zou het
duren voordat de Saoedische special for-
ces, bijgestaan door Franse commando’s

en met gebruik van zenuwgas, de moskee
konden heroveren. De overlevende rebel-
len, die door het gas oncontroleerbaar
moesten rillen en onder hun eigen bloed
en braaksel zaten, werden aangetroffen
in een van de kelders van de moskee. Ein-
delijk kon het koningshuis zijn woede
koelen: de opstandelingen werden naar
alle uithoeken van het land verspreid,
waar ze op hetzelfde tijdstip werden ont-
hoofd. Het was de grootste executie in de
geschiedenis van Saoedi-Arabië. 

Wat Lacey het meest verbaast aan dit
incident is niet zozeer dat het is gebeurd,
maar de houding die het koningshuis
achteraf aannam. Je zou denken dat de
machthebbers de extreme fundamenta-
listen en hun middeleeuwse mentaliteit
intoomden, maar exact het tegenoverge-
stelde gebeurde. In de naïeve hoop zo zijn
religieuze geloofwaardigheid te herstel-
len en een soort Iraanse revolutie op het
schiereiland te vermijden, zorgde het
koningshuis via zijn enorme rijkdom
ervoor dat het land nog religieuzer werd.
Er werden religieuze fondsen opgericht,
vooraanstaande geestelijken kregen hui-
zen cadeau en de beruchte religieuze
politie (de mabahith) kreeg, samen met
haar civiele tegenhanger (de mutawwa),
vrij spel om mensen te controleren en te
bestraffen. Maar zonder het te beseffen
schiep de overheid hiermee een nieuw
monster: een samenleving van post-
Juhaymans die hun ultraconservatieve
regels met een mengeling van intimida-
tie en geweld aan de rest van de samen-
leving opdrongen. Lacey schrijft hierover
sarcastisch: ‘Eerst liet het Huis van Saoed
Juhayman executeren. Nu maken ze zijn
programma tot overheidsbeleid.’ 

Bij Hegghammer komen we over het
beruchte geval Juhayman nauwelijks iets
te weten. De auteur vermeldt het wel in
de inleiding van zijn boek, maar gaat er
verder niet op in. Voor wie niet vertrouwd
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is met de complexe geschiedenis van
Saoedi-Arabië of het boek van Lacey niet
heeft gelezen, lijkt het daardoor alsof het
hier om een historisch fait divers gaat
waarmee Hegghammers gedetailleerde
onderzoek helemaal niets te maken
heeft. Maar dat is slechts schijn: ook uit
Jihad in Saudi Arabia blijkt duidelijk dat
de leiders van het Huis van Saoed via geld
en religie krampachtig proberen hun
voortbestaan te verzekeren en hun con-
tacten met het Westen te verdoezelen.
Ditmaal met de promotie van geweld in
het buitenland.

Op een wat droge manier maar met de
rigoureuze precisie van een academisch
werk toont Hegghammer aan dat de over-
heid handig gebruikgemaakt heeft van
het islamitische concept van jihad – in de
enge betekenis van heilige oorlog – om
zichzelf voor te stellen als zuivere en
authentieke islamitische leider. Zonder
stil te staan bij de mogelijke consequen-
ties van deze drastische legitimatiestra-
tegie, moedigde de overheid de bevolking
aan om geloofsgenoten in het buitenland
te helpen in hun gewapende strijd tegen
ongelovige onderdrukkers. Hegghammer
omschrijft dit soort gewelddadig religieus
activisme als ‘panislamisme’ of ‘klassieke
jihad’. Het is niet moeilijk in te zien dat
in een land waar de bevolking apolitiek
en dociel wordt gehouden deze specifieke

vorm van jihad een ultieme uitlaatklep
biedt. Jongemannen die hun religieuze
geestdrift wilden bewijzen, konden zich
als het ware uitleven in het buitenland.
Hegghammer spreekt daarom, niet onte-
recht, van ‘opium voor het volk’. 

Het is interessant vast te stellen dat
Lacey en Hegghammer dezelfde kantte-
keningen maken bij het panislamisme.
Beide auteurs beklemtonen dat de meeste
jongemannen die ingingen op de sire-
nenzang van de buitenlandse jihad, dat
vooral deden voor het avontuur, om na -
dien te kunnen opscheppen over hun
ervaringen. Lacey spreekt laconiek over
‘vakantie-jihadi’s’, jongeren die tijdens
hun schoolvakantie gingen vechten en
voor de start van het schooljaar naar huis
terugkeerden – in realiteit verbleven de
meesten in gekoelde barakken, zonder
ooit het oorlogstoneel te betreden. Frap-
pant is ook dat bij de rekrutering van
nieuwe jihadi’s empathie met onder-
drukte geloofsgenoten en kameraad-
schap een heel belangrijke rol spelen,
meer nog dan haat tegenover het Westen.
Deze observatie sluit overigens perfect
aan bij de bevindingen van de bekende
Amerikaanse terrorisme-expert Marc
Sageman, die stelt dat ideologie op de
tweede plaats komt bij radicalisering, pas
nadat jongeren een intiem verbond heb-
ben gesloten, een broederschap voor het
leven. 

Een andere zeer verrassende vaststel-
ling – die we alleen tegenkomen bij Hegg -
hammer – is dat het panislamisme sterk
verschilt van de omgang van de meeste
andere Arabische landen met de jihad.
Voor veel Arabische landen is de jihad
een revolutionair verschijnsel, een manier
om in opstand te komen tegen een god-
deloze leider die het volk onderdrukt –
denk bijvoorbeeld aan het Front Islami-
que du Salut (FIS) in Algerije en de Mos-
limbroederschap in Egypte. In extreme
gevallen roepen radicale moslimmili-

tanten de bevolking zelfs op om de koning
of president te vermoorden omdat hij
weigert de Heilige Islamitische Wet of
sharia in te voeren. Zo is het geen toeval
dat de radicale fundamentalist die op 
6 oktober 1980 de Egyptische president
Anwar al-Sadat doodschoot tijdens een
militaire parade achteraf triomfantelijk
riep: ‘Ik heb de farao gedood!’. Het is pre-
cies dit soort doemscenario dat het Saoe-
dische koningshuis wilde vermijden. 

En dat kon ook, door het bestaan van
een aantal cruciale randvoorwaarden. De
gigantische olie-inkomsten vormen de
meest voor de hand liggende reden waar -
om socio-revolutionair geweld niet aan-
sloeg op het schiereiland. Het adagium
van de westerse democratie ‘geen belas-
tingen zonder vertegenwoordiging of
sociale voorzieningen’ heeft in Saoedi-
Arabië een omgekeerde betekenis: zolang
de overheid het zich kan permitteren,
koopt ze de gehoorzaamheid van de bevol-
king af met gratis sociale voorzieningen
en door geen belastingen te heffen. Boven-
dien bleef het koninkrijk socio-revolu-
tionaire onlusten bespaard doordat de
ideologie van het panislamisme al aan-
wezig was in de samenleving, in tegen-
stelling tot andere moslimlanden. Het
enige wat de overheid moest doen, was
het fenomeen verder aanzwengelen en
momentum geven, totdat het in de jaren
tachtig een alledaagse realiteit werd: de
obligate krantenberichten over de gru-
weldaden van de Sovjets in Afghanistan,
de collectebussen in scholen en super-
markten en de rekruteringspreken in
moskeeën en universiteiten. 

Toch was ook het panislamisme niet
zonder gevaren voor de Saoedische over-
heid. Beide boeken tonen aan dat de ideo -
logische verzekering die de overheid via
de buitenlandse jihad afsloot geen water-
dichte bescherming bood tegen geweld-
dadig protest. De eerste onheilspellende
tekenen verschenen al met de terugkeer

van de veteranen van hun religieuze tour
of duty in Bosnië, Afghanistan of Tsje t -
sjenië. Veel jongeren hadden moeite om
terug in de samenleving te integreren; bij
gebrek aan relevante ervaring en door ver-
minderende olie-inkomsten vonden ze
geen werk. Ze voelden zich bovendien
slecht behandeld door een achterdoch-
tige en ondankbare overheid. De druppel
die de emmer voor sommige geharde
veteranen deed overlopen, was de hevig
bekritiseerde beslissing van het konings-
huis om tijdens de Eerste Golfoorlog
Amerikaanse troepen toe te laten op het
Arabisch Schiereiland. Ze beschouwden
dit besluit als een ontheiliging van het
Heilige Land van de moslims. Volgens
Lacey is toen de internationale terreur-
organisatie Al Qaida ontstaan. 

Onder leiding van Osama bin Laden,
die net als veel andere jongemannen in
de jaren tachtig naar Afghanistan was
getrokken en naam had gemaakt als
fondsenwerver, besloot een geradicali-
seerde groep ‘Arabische Afghanen’ het
over een andere boeg te gooien. In plaats
van onderdrukte moslims in concrete,
geografische conflictgebieden te helpen
in hun strijd tegen een niet-islamitische
bezetter, moest nu een grotere vijand
aangepakt worden: de Verenigde Staten
en hun handlangers, zoals het Saoedi-
sche koningshuis – dat eindelijk zijn ware
gezicht had laten zien door het schier -
eiland bloot te stellen aan decadente wes-
terse invloeden en militaire inmenging.

De groep zou een nieuwe, radicale stra-
tegie toepassen, die zich niet meer zou
beperken tot specifieke militaire slag-
velden of doelwitten. Sterker, terroristi-
sche aanslagen tegen burgers zouden de
core business worden van de nieuwe groe-
pering. De bedoeling was om het Westen
in een existentiële strijd te lokken tegen
de islamwereld, die zich, zo stelden ze
zich voor, als een monolithisch blok ach-
ter Al Qaida zou scharen. Maar eerst moest
Al Qaida – letterlijk ‘de basis’ – het voor-
bereidende werk verrichten. 

Lacey laat er in zijn analyse geen twij-
fel over bestaan wie de hoofdverant-
woordelijkheid draagt voor deze ramp-
zalige ontwikkeling. Al in het begin van
zijn boek waarschuwt hij de nietsver-
moedende lezer dat het niet overdreven
is te stellen dat ‘zonder de historische
prestatie van het Huis van Saoed’ – name-
lijk de voortdurende pogingen van het
schatrijke koningshuis om via religie zijn
niet-democratische aanspraak op de
troon te legitimeren en te consolideren –
‘de horror van 9/11 de Verenigde Staten
nooit was overkomen, omdat Osama’s
giftige vijandigheid tegen het Westen
alleen in Saoedi-Arabië kon ontstaan.

de academische boekengids 84 Januari 2011 pagina 12

De Ka’aba in de grote moskee in Mekka.

‘In een land waar de
bevolking apolitiek en
dociel wordt gehouden,
biedt de klassieke jihad
een ultieme uitlaatklep.’

‘Bij de rekrutering van
nieuwe jihadi’s speelt
empathie met onderdrukte
geloofsgenoten een
belangrijkere rol dan haat
tegenover het Westen.’ 

ABG 84  24-11-10  12:26  Pagina 12



et

belang van de Amerikaanse taalkundige
Noam Chomsky voor de linguïstiek valt
moeilijk te overschatten. Chomsky heeft
generaties taalkundigen beïnvloed en is
op z’n 82ste nog steeds de meest voor-
aanstaande linguïst ter wereld. Daarnaast
is hij beroemd – of berucht – als politiek
criticus. Chomsky’s scherpe analyses op
tal van terreinen maken hem tot een van
de grootste denkers van onze tijd.

De verzameling essays Chomsky Note-
book, geredigeerd door de Belgische theo-
retisch fysicus en wetenschapsfilosoof
Jean Bricmont en de Zwitserse psycho-
loge Julie Franck, biedt een caleidosco-
pisch en fascinerend beeld van Chom -
sky’s intellectuele kracht. Voor een groot
gedeelte betreft het een vertaling van het
drie jaar eerder in het Frans gepubli-
ceerde boek Chomsky, dat de intentie had
om de hoofdpersoon een grotere bekend-
heid te geven in Frankrijk, getuige ook de
eerste zin van de inleiding van de Ameri-
kaanse editie: ‘Among contemporary
intellectuals, Noam Chomsky is probably
famous throughout the world and yet
least known in France.’ 

Het is inderdaad overduidelijk dat
Chomsky een regelmatig betwiste, maar
desalniettemin vooraanstaande positie
heeft in de taalkundige wereld buiten
Frankrijk – en dat hij ook in de wereld van
de politieke reflectie een belangrijke rol
inneemt als kritisch intellectueel. Bric-
mont en Franck hebben het op zich geno-
men Chomsky begrijpelijk en interessant
te maken voor het Franse publiek en te

verduidelijken waarom hij ten onrechte
in Frankrijk nooit de status heeft ver-
worven die hij elders in de wereld geniet. 

Om met dat laatste te beginnen, de redac-
teuren veronderstellen dat Chomsky’s
geringe bekendheid in Frankrijk is terug
te voeren op het feit dat hij niet past in
Franse intellectuele hokjes. Hij is geen
communist, geen liberaal, geen existen-
tialist, geen postmodernist – eigenlijk
sluit hij niet aan bij welke Franse denk-
richting dan ook. Geen enkele Franse
filosoof heeft hem wezenlijk beïnvloed,
met uitzondering van de zeventiende-
eeuwse rationalist René Descartes. 

Chomsky’s weerzin tegen postmoderne
Franse denkers als Jacques Derrida en
Jean-François Lyotard is glashelder, zoals
ook blijkt uit een prachtige passage van
een in het boek opgenomen interview
door Bricmont waarin Chomsky begint
met: ‘If those in the hermeneutic and
postmodern tradition have something
interesting or instructive to say about the
vast domains in which rational (scienti-
fic) inquiry tells us nothing much, I
would be the first to cheer.’ Dat Chomsky
eerst en vooral een onafhankelijk denker
is, valt slecht in Franse intellectuele krin-

gen, die houden van grote en meesle-
pende theorieën, en dan vooral als die
theorieën geïnspireerd zijn door Franse
geleerden.

Maar er is meer. Chomsky is in eerste
instantie taalkundige – ‘It says “linguist”
on my door’ – en hij heeft een theorie ont-
wikkeld die uitgaat van de hypothese dat
menselijke taal gebaseerd is op een aan-
geboren, mentaal systeem, een soort taal-
orgaan waarin de abstracte eigenschap-
pen van het taalsysteem zijn vastgelegd.
Deze Universele Grammatica bevat alge-
mene principes die bij zorgvuldige bestu-
dering terug te vinden zijn in de duizenden
natuurlijke talen die op aarde worden
gesproken. 

Deze visie op taal heeft veel aanhang
gekregen in de taalkundige wereld en
vormt het dominante paradigma in de
linguïstiek. Maar niet in Frankrijk, en
zeker niet in Parijs. Een van de redenen
daarvoor is dat Franse intellectuelen
menen dat de generatieve taalkunde een
rechtse theorie is. Als taal een aangebo-
ren eigenschap is, dan beperkt dat de vrij-
heid van het individu. Wij kunnen dan
namelijk geen taalsysteem ontwikkelen
in tegenspraak met de Universele Gram-

matica, hoe graag wij dat ook zouden wil-
len – net zo goed als dat wij niet kunnen
kijken met de facetogen van een spin,
hoewel dat een interessant, nieuw per-
spectief zou kunnen opleveren. Daar-
naast zijn de Fransen, onder invloed van
hun filosofische traditie, de laatste decen-
nia vooral geïnteresseerd in taalgebruik
en veel minder in de structuur van taal.

Bovendien bestaat in Frankrijk een
wantrouwen tegen intellectuelen die sim-
pel formuleren. Een simpele stijl kan niet
wetenschappelijk en geleerd zijn. Vooral
in zijn politieke werk is Chomsky erop
gericht zo direct mogelijk misstanden
aan de kaak te stellen. Hij geeft niet om
mooi gekozen, intellectualistische for-

muleringen. Zijn politieke werk is eerder
saai, vanwege de gedetailleerdheid en
de vele noten en literatuurverwijzingen,
dan dat het zou gaan om een elegant
geformuleerde, intellectueel uitdagende
analyse.

En ten slotte is er natuurlijk de kwes-
tie-Faurisson. Robert Faurisson was een
Franse letterkundige die in zijn werk uit
de late jaren zeventig van de vorige eeuw
het bestaan van de gaskamers tijdens de
Tweede Wereldoorlog ter discussie stelde.

Zijn aanvallen op de Twin Towers waren
een manoeuvre in een in wezen Saoe-
disch gevecht, dat werd uitgevochten met
Amerikaanse slachtoffers.’ Volgens Lacey
is Al Qaida dan ook een typisch Saoedisch
fenomeen; in een land waar de Koran de
wet is, waar de religieuze politie het werk
verricht van God en waar intolerantie
tegenover andersdenkenden is geïnsti-
tutionaliseerd, is religieus terrorisme het
logische gevolg. 

Hegghammer ziet dat anders. Voor
hem is het terrorisme van Al Qaida een
on-Saoedische aberratie. Het land, zo
benadrukt hij herhaaldelijk, wordt in de
eerste plaats gedreven door een pan -
islamitische agenda. In zijn slothoofd-
stuk verwijst Hegghammer naar de totaal
mislukte pogingen van Al Qaida om, na
haar verdrijving uit Afghanistan in 2001,
medestanders te vinden op het Arabisch
Schiereiland. De gerichte bomaanslagen
in Saoedi-Arabië tegen militaire en poli-
tiedoelwitten wekten echter bitter weinig

sympathie. Meer nog, de vrijgekomen
beelden van vermoorde Saoedische mos-
lims waren de laatste nagel aan de doods-
kist van Al Qaida op het schiereiland. De
op zich al beperkte steun voor bin Laden
verdween als sneeuw voor de zon. Zoals
een Saoedische journalist in Jihad in
Saudi Arabia opmerkt: ‘Als Al Qaida zich
met 9/11 in de voet schoot, schoot ze zich
met de aanslagen in Saoedi-Arabië in het
hoofd.’

De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in
het midden: de grenzeloze promotie van
ultrapuriteinse denkbeelden resulteert
inderdaad niet automatisch in een bewe-
ging als Al Qaida, maar schept wel de
randvoorwaarden waaronder zo’n orga-
nisatie kan ontstaan. De leiders van het
Huis van Saoed zouden dus, paradoxaal
genoeg, de rol van religie beter kunnen
inperken als ze de macht echt willen bewa-
ren; zolang radicale fundamentalisten de
samenleving in een wurggreep houden

en jongemannen aanmoedigen om te
vechten in Kasjmir, Grozny of Bagdad
bestaat de kans dat die jongeren binnen
de invloedssfeer getrokken worden van
Al Qaida. 

Dit brengt meteen een tweede en min-
stens even belangrijk feit aan het licht: in
de strijd tegen het moslimterrorisme is
het voor het Westen urgenter iets te doen
aan de symbolen van moslimlijden dan
om politieke en sociale hervormingen te
forceren in de Arabische wereld (Osama
bin Laden verwijst in zijn toespraken niet
toevallig naar Palestina, een bijzonder
tere plek in het Arabische en islamitische
bewustzijn). In tijden waar westerse rege-
ringen enorme bedragen neertellen voor
terrorismebestrijding en het Saoedische
koningshuis zich buigt over de opvolging
van de 82-jarige koning Abdullah, lijken
dit bijzonder waardevolle lessen. 
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