
E
nkele weken voor de invasie in
Irak citeerde Dick Cheney een
gerespecteerde Arabische auto-
riteit. “De Midden-
Oostendeskundige professor

Fouad Ajami voorspelt dat de straten van
Basra en Bagdad na de bevrijding in
vreugde zullen uitbarsten”, pronkte de
Amerikaanse vicepresident. Het getuigt
van moed om de invasie in het hart van
het Midden-Oosten nog altijd als ‘nobel’ te
omschrijven, zoals de professor aan de
Johns Hopkinsuniversiteit in Washington
doet. Zeker nu Amerikaanse soldaten een
vierde hete zomer in Irak doorbrengen,
de legertop een burgeroorlog vreest en
een meerderheid van het thuisfront de
oorlog het vechten niet meer waard vindt. 

Maar Fouad Ajami heeft zijn mening
nooit onder stoelen of banken gestoken. In
de ogen van de Midden-Oostenkenner
bood de invasie van de Amerikaanse super-
macht een uitweg uit de eeuwenoude ver-
boden, tekortkomingen en fobieën die de
regio in hun greep hadden. Een overtui-
ging waarmee Ajami algauw het luisteren-
de oor van president Bush vond. Ook
Condoleezza Rice ontbiedt de man met
enige regelmaat naar haar ministerie van
Buitenlandse Zaken voor advies.

Fouad Ajami is zeker geen kamergeleer-
de. Zijn nieuwste boek, The Foreigner’s
Gift. The Americans, the Arabs, and the
Iraqis in Iraq, biedt een mooi geschreven
reisverslag van zes bezoeken aan Irak na de
val van Saddam. Hij portretteert de wisse-
lende stemmingen, de hoop, de angsten en
de desillusies onder Irakezen en beschrijft
een onverwachts bezoek aan ayatollah Ali
al-Sistani. Bovenal hekelt Ajami de
Arabische intelligentsia en de leiders in de
regio, die het Amerikaanse geschenk, de
omverwerping van een dictator, niet wil-
den ontvangen en de kans op een nieuwe
start aan zich voorbij lieten gaan. 

Ajami’s sjiitische wieg stond in het zui-
den van Libanon in het dorp Arnoun,
tegenwoordig een broeinest voor de
Hezbollah. Hij groeide op in Beiroet, maar
zocht net als vele tijdgenoten zijn professi-
onele heil in de VS. Naar eigen zeggen is hij
er “een vreemdeling in de Arabische
wereld” door geworden. 

Het boek schildert zijn haat-liefdeverhou-
ding met het Midden-Oosten. Arabieren
omschrijft hij als “cynisch”, “vol valse
trots”, “stikkend in hun eigen woede” en
“verknocht aan een slachtofferrol”. Gedrag
dat in zijn ogen door hun leiders versterkt
wordt. Met de nodige wanhoop conclu-
deert Ajami dat het van hen zal afhangen
of “deze nobele oorlog” tot een “nobel suc-
ces of nobel falen” zal leiden. 

The Foreigner’s Gift begint en ein-
digt met het gedicht ‘The Song of
Rain’ van Badr Shakir Sayyab. Wat
vertelt dat gedicht over uw boek?

Fouad Ajami: “Als je Irakezen vraagt wie
hun favoriete dichter of wat hun favoriete
gedicht is, dan noemen ze ‘The Song of
Rain’. Het belichaamt het gevoel in Irak dat
de belofte van voorspoed, van een normaal
leven, slechts een dag verwijderd is. In dit
geval kwam de verlossing vanuit Amerika.
Het ‘cadeau van de vreemdeling’ was de
omverwerping van het regime van
Saddam. Maar mensen worden niet graag
verlost door buitenlanders.”

U omschrijft uzelf als een man
van 11 september die in de oorlog
in Irak verstrikt raakte. 

“Ik werkte aan een boek over de aanslag-
plegers van 11 september. Mijn obsessie
was Al-Zawari, Al Qaida’s tweede man. Als
jonge man werd hij ooit na de aanslag op
Anwar Sadat gearresteerd door de

Egyptische politie. Ik heb alle politieversla-
gen van zijn verhoor bemachtigd. Al-
Zawari was in mijn ogen een symbolische
figuur, een man uit de Egyptische aristo-
cratie, die streed tegen de autocratie van
Hosni Moebarak. Ik was ervan overtuigd
dat de woede van de jongens van 11 sep-
tember niet zozeer tegen de VS gericht was,
maar tegen hun eigen leiders die zij zagen
als marionetten van Amerika. 

“Toen we Irak binnenvielen, verplaatste
mijn aandacht. Ik kon iets doen wat
westerse en Amerikaanse schrijvers niet
konden. Zij hadden geen toegang tot aya-
tollah Ali al-Sistani, konden niet naar Najaf

of de gedenkplaats van Iman Ali. Ik sprak
de taal, kende de cultuur en begreep waar
een dichter als Sayyab vandaan kwam.
Vandaar dit boek.” 

Het boek is een kroniek van de
oorlog, maar volgt vooral
Irakezen. U bezoekt het land regel-
matig. Hoe gaat het met hen?

“In het boek citeer ik een vrouw die zei:
‘Onder Saddam leefden we in een grote
gevangenis, nu leven we in de wildernis.’
Ze voegde eraan toe: ‘Ik leef liever in de wil-
dernis.’ Hoe gaat het met de Irakezen? We
weten voorlopig alleen dat ze de

Saddamgevangenis verlaten hebben.”

U lijkt ervan overtuigd dat
Irakezen voorbij het huidige
geweld kijken en daar een divers
politiek landschap met een verko-
zen parlement zien. Arabieren in
de regio zouden daarom jaloers
naar Irak kijken. Wie dagelijks de
verschrikkelijke beelden uit
Bagdad op tv ziet, moet uw waar-
neming wel in twijfel trekken.

“Onlangs sprak ik mijn goede vriend
Ahmed Chalabi en citeerde ik een uit-
spraak van de burgemeester van Bagdad
uit 2005: ‘Leiders in de regio zijn nerveus,
het volk in de regio is jaloers.’ Ook ik vroeg
Chalabi: ‘Denk je nog altijd dat Arabieren
met jaloezie naar Irak kijken, naar de auto-
bommen, het geweld en de sektarische
spanningen tussen soennieten en sjiie-
ten?’ Persoonlijk vind ik het nog altijd een
nobele oorlog. Maar ik denk dat niemand
nog jaloers is. Is er de belofte voor een bete-
re Iraakse toekomst? Ik geloof het wel. 

“Tijdens mijn laatste bezoek verbleef ik
in de groene zone in Bagdad bij vicemin-
ister-president Barham Salih, een in het
Westen opgeleide Koerd. Hij bespeurde
mijn behoefte aan bemoediging. Salih zei:
‘Ondanks het geweld om ons heen wordt
iets fatsoenlijks geboren in Irak. Het groeit,

ondanks een vijandige Arabische regio die
Irak liever ziet falen en elk mogelijk obsta-
kel op de weg gooit. Het land is met geweld
doorweekt, maar we hebben een parle-
ment, een vrije pers en een levendig poli-
tiek klimaat. Wij zijn hier wat aan het
opbouwen.’

“Moeten Arabieren buiten Irak daar
jaloers op zijn? Ik zou Egypte en Irak met
elkaar willen vergelijken. Als je vandaag in
Caïro een taxi van het vliegveld naar het
Sheratonhotel neemt, dan is dat een vredig
ritje. Je hoeft niet bang te zijn voor een ont-
voering of een bom langs de weg. Maar als
je mij vraagt welk land de grootste kans
maakt om de Arabische autocratische tra-
ditie achter zich te laten en te ruiken aan
pluralistische politiek, dan zet ik mijn geld
op Irak. Moebarak heeft het leven in Egypte
vergiftigd. Ik verkies de chaos en belofte
van Irak boven de verschrikkelijke stabi-
liteit van Egypte.”

U noemt de oorlog in Irak ‘nobel’.
Maar zoals u al aangeeft in uw
boek: ‘De rechtvaardigheid van
een zaak is geen garantie voor een
succesvolle afloop.’

“Kijk, iedereen rent momenteel hard weg
van deze oorlog. Zelfs aanvankelijke voor-
standers. Deze oorlog kwelde mij vanaf het
begin, maar ik loop er niet van weg. Mijn

De sjiitische wieg van Fouad Ajami stond dan wel in Libanon, hij noemt zichzelf

‘een buitenlander in de Arabische wereld’. Sinds hij de invasie in Irak ‘nobel’ noemde, ontbiedt 

president Bush hem regelmatig als hij advies nodig heeft. Het nieuwste boek van de ‘cheerleader

van de regering-Bush’ is een verslag van zes reizen naar Irak na de val van Saddam Hoessein.
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MIDDEN-OOSTENKENNER FOUAD AJAMI

‘Men wordt niet graag 
verlost door buitenlanders’

Ik denk dat in Irak 
een nobele oorlog
gevoerd wordt.
Maar we weten  niet
of het een nobel
succes of een 
nobel fiasco wordt

Een Amerikaanse soldaat patrouilleert

in een wijk in Bagdad.
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adoptieland, de VS, trok ten oorlog en ik
volgde in de strijd. Nogmaals, ik denk dat
het een nobele oorlog is. We weten niet of
het een nobel succes of een nobel fiasco
wordt.”

De VS hoeven zich tegenover de
Arabische wereld niet te veront-
schuldigen voor de invasie?

“Amerika hoeft zich nergens voor te ver-
ontschuldigen in de Arabische wereld. Kijk
naar de staat van dienst van de Arabische
Liga, kijk naar de morele medeplichtig-
heid van Arabische staten ten tijde van de
terreur van Saddam, naar de stilte in de
Arabische wereld toen Saddam de sjiieten
en Koerden bruut onderdrukte. De staat
van dienst van de Arabische intellectuele
en politieke elite tegenover Irak is abso-
luut verschrikkelijk. Zij hebben de pijn
nooit gedeeld. Terwijl de dictator massa-
graven in Zuid-Irak volgooide, riepen
Palestijnen Saddam uit tot een bevrijder.
Geloof me, de Iraakse woede jegens de
Arabische wereld is grenzeloos.

“Ik ben erg patriottistisch en een dank-
baar Amerikaans burger. Ik sta achter de
aannames van deze regering en geloof
niet in schuldgevoel. Wat hebben we de
Arabieren aangedaan, waarom hebben we
hen zo teleurgesteld en waarom haten ze
ons zo? Je kunt daar op twee manieren
naar kijken. Wat is er mis met ons, of wat is
er mis met hen? Ik hang de tweede leer-
school aan.”

Uw mening wordt in het Witte
Huis op prijs gesteld. Het is alge-
meen bekend dat president Bush
zijn oor maar bij een select gezel-
schap te luister legt. Wat kunt u
over die ontmoetingen vertellen?

“Ik zal vertellen waarom ‘de machtigen’
je laten opdraven. Mensen in de regering
willen meer weten over mannen als Al-
Sistani, Hamoudi en Chalabi. Zij zijn zich
ervan bewust dat hun kennis over die
wereld niet adequaat is. Ik heb de presi-
dent ontmoet, heb regelmatig contact met
vicepresident Cheney en met Condoleezza
Rice. 

“Maar maak je geen illusies. Zij laten je
alleen toe tot hun wereld als ze een ver-
moeden hebben dat je welwillend tegeno-
ver hen staat. Geen enkele president, of het
nu Clinton of Bush is, verspeelt tijd met
iemand die het volledig oneens is met zijn
beleid. Deze regering weet dat ik hen
steun, de oorlog tegen het terrorisme
steun en dat ik me geen zorgen maak over
de behandeling van gevangenen in
Guantánamo. Amerika’s veiligheid is mijn
zorg.”

U wordt regelmatig als een ‘cheer-
leader’ van de huidige regering
neergezet. Uw pro-Israëlhouding
heeft u al de bijnaam ‘Rabbi
Ajami’ opgeleverd. 

“Mijn zonde is dat ik Israël als een gewo-
ne staat in de regio zie. Ik gun het land
bestaansrecht en gebruik het niet als een
excuus voor elke plaag onder de zon. Laten
we eerlijk zijn, de Arabische wereld
gebruikt Israël als een fantastisch alibi
voor alles wat er mis is in dat deel van de
wereld. Ik geloof er niet in en neem er niet
aan deel.”

Uw vriend en The New York Times-
columnist Thomas Friedman
vindt het onderhand tijd voor de
Verenigde Staten om de handdoek
in de ring te gooien.

“Jammer genoeg beginnen steeds meer
mensen het ‘CYA-spel’ te spelen: Cover
Your Ass. Ik ben nogal fatalistisch. De oor-
log zal wel voortsudderen tot de dag des

oordeels. Hebben we dan verloren, of zijn
we dan in staat gebleken er iets goeds uit
te slepen? Ik heb de moed nog niet opge-
geven. Het antwoord blijft een goed opge-
leid Iraaks leger, een degelijke politie-
macht en steun voor Irakezen die op zoek
zijn naar een politiek centrum. Iraaks
patriottisme en nationalisme wordt
momenteel zwaar getest.”

De meeste Amerikanen blijken
ook oorlogsmoe. U beschuldigt ze
van ‘spijt na aankoop’.

“Wellicht is dat de Arabier in mij, niet de
Amerikaan. Zaken zijn zoals ze zijn. Velen
die nu vraagtekens zetten bij deze oorlog
houden er een theorietje op na: als we nu

dit of dat gedaan hadden, meer soldaten
gestuurd hadden... Ik ben daar nooit aan
begonnen. We trokken richting Irak tegen
de achtergrond van een angstig Amerika.
Men was ervan overtuigd dat er een
Arabische dreiging loerde. Het land gaf
president Bush met overweldigende meer-
derheid groen licht voor deze oorlog. Een
ruime meerderheid in het Congres gaf de
goedkeuring voor een invasie.

“Het wordt interessant te zien hoe con-
servatief Amerika gaat reageren. Ook zij
zijn verbijsterd en gefrustreerd over Irak.
Zij zijn boos dat de nalatenschap van Bush
door Irak overschaduwd wordt en niet
door Binnenlandse Zaken gedomineerd
zal worden.”

In uw boek citeert u een voormali-
ge student van u, kolonel Stephen
Ganyard, die tijd en geduld preekt
voor een finaal oordeel over Irak.
‘Vertel me over twintig jaar hoe de
oorlog is afgelopen, want het zal
zo lang duren voordat de oogst
zich zal tonen’, betoogt hij. Bent u
het met hem eens?

“Ook ik geloof daarin, maar het is een
vorm van escapisme. Je ontloopt een evalu-
atie uit angst voor de conclusie.”

Een van uw helden in het boek is
generaal David Petraeus. Zijn favo-
riete gezegde is: ‘Vertel me hoe dit
eindigt.’ Hebt u onderhand enig
idee?

“Nee. Het is heel goed mogelijk dat Irak
onze harten gaat breken. Ik ben een kind
van Beiroet. Wie herinnert zich niet de zelf-
moordaanslag op de Amerikaanse mari-
niers. Ook nu voeren we oorlog in een land
dat we niet goed kennen. Vanaf de dag dat
de kanonnen op Bagdad begonnen te
schieten, was er een voorgevoel, een angst
dat men liever geen Amerikaanse soldaten
in Arabische steden ziet. De mantra van
Petraeus, ‘Vertel me hoe dit eindigt’, is hele-
maal juist. We weten het niet. (Met wanho-
pige stem) Het kan mislukken, het kan
mislukken.”

The Foreigner’s Gift. The Americans, the Arabs, and

the Iraqis in Iraq, Free Press, New York
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Johan Terryn is acteur en radio- en televisiepresentator. 
De afgelopen zomermaanden presenteerde hij ‘Naast de kwestie’ op Radio 1, 

een programma tussen fictie en wetenschap. 

Wat is uw huidige
gemoedstoestand?

“Deze zomer dreef ik weer op de
rush van een dagelijks radiopro-
gramma. Dat wordt algauw een
soort roes. Het ritme ligt hoog. Je
kunt op radio heel snel beslissen,
sturen en handelen. Daarom komt
het het dichtst bij de roes van het
improviseren. Het vraagt veel van
me en het geeft me veel terug.
Hoewel ik die roes steeds minder
nodig heb, blijft hij een grote vorm
van voldoening geven. Maar nu
neemt de gewone Radio 1 het weer
over en is mijn roes voorbij.”

Voelt u zich aantrekkelijk?
“Op het strand voel ik mij wit en

dik en aangespoeld als een potvis.
Maar in het donker durf ik mezelf
soms wel eens sexy te vinden.” 

Wie zijn uw helden?
“Mensen die zich verzetten tegen

onrecht. Die koortsachtig blijven
vechten voor verandering en tegen-
over wie ikzelf een zwaar relative-
rende luierik lijk. Om het met
Remco Campert, een van mijn lieve-
lingsdichters, te zeggen: ‘Verzet
begint niet met grote woorden
maar met kleine daden.’ Stel de
vraag eerst aan jezelf, daarna pas
aan anderen.”

Aan wie ergert u zich?
“Aan mensen met alleen maar

afbrekende kritiek. Kritiek is een
omgekeerde hand die je wordt

geschud. In plaats van iets te krij-
gen, neemt ze van je af. Zeker als ze
je achterlaat met het zielige idee
dat je ‘toch het beste van jezelf hebt
gegeven’. De kunst is die kritiek te
vinden die de ander stimuleert om
positief te evolueren.”

Wat is uw grootste angst?
“Mijn angst is dat mijn kinderen

plots op een dag waarop vogeltjes
fluiten en iedereen zijn gangetje
gaat een groot onrecht wordt 
aangedaan. Dat ze misschien wel
weggenomen worden door een
zieke geest. En dat vogeltjes verder
fluiten en iedereen zijn gangetje
gaat.”

Wanneer hebt u voor het
laatst gehuild?

“Bij het graf van mijn vorig jaar
overleden vriend. Ik had mijn oud-
ste zoon meegenomen en die
begon met me mee te huilen. Dat
was een hele opluchting, voor hem
en voor mij. En het deed ook veel
deugd om het samen te kunnen
doen.” 

Lijkt u op uw vrienden?
“Het schoonste eerbetoon aan je

vrienden is dat je het beste in elk
van hen probeert te imiteren. Een
synthese worden van alle kwalitei-
ten van je vrienden, dat is het ide-
aal. Ik geloof dat iedereen voor een
groot stuk datgene imiteert wat hij
zou willen zijn of zou willen kun-
nen.”

Op welk moment was u het
gelukkigst?

“Ik streef het geluk niet na. Ik heb
te veel mensen een kunstmatige
harmonie zien nastreven. Ik pro-
beer de harmonie te herkennen als
die toevallig voorbijkomt. En dan is
het de kunst om het te herkennen
als geluk. Het tegenover elkaar
afmeten van die momenten zou ik
zonde vinden. Dat zou elk ander
geluksmoment tenietdoen.”

Wat is uw grootste misluk-
king?

“Alles gaat voorbij en heeft op dat
moment zin. Ook de dingen die
tegenslaan of waarvan je liever had
dat ze anders waren gelopen. Alleen
als je zo denkt, kun je aanvaarden
dat het leven loopt zoals het loopt.”

Waar bent u het meest trots
op?

“Ik ben trots op mijn innerlijke
kracht en positivisme. Op mijn blij-
vende creatieve terugslag.”

Waar zou u het liefst wonen?
“Ergens aan water. Ik heb onlangs

aan bootsitten gedaan, op de woon-
boot van een vriend midden in een
natuurgebied. Dat leek even het
paradijs. Sorry, dat wás even het
paradijs. In de lokalen van de zee-
scouts aan de Schelde in Antwerpen
lijkt mij ook perfect. Na een kleine
verbouwing weliswaar.”

DE BINNENSPIEGEL VAN JOHAN TERRYN

Amerika hoeft
zich nergens
voor te veront-
schuldigen in 
de Arabische
wereld
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