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Gedoofd vuur of 
smeulend kooltje: 
de Arabische Lente 
in Perspectief

Die massa’s demonstranten bestonden echter niet alleen uit 
jongeren. De kracht van de revoluties leek juist te liggen in 
hun brede bases; de morele aanklacht tegen de anciens regi-
mes resoneerde bij jong én oud, arbeiders én middenklasse, 
universitair geschoold én ongeletterd.  In die eerste weken en 
maanden leek het even of er een nieuwe dag was aangebro-
ken in de Arabische wereld. Maar net zoals de optimistische 
‘dagenraad’ van de Franse Revolutie overging in de geweldda-
dige fase van ‘la Terreur’, zo verloor ook de Arabische Lente 
al snel haarglans van belofte. In de maanden en jaren na die 
eerste protesten werd langzaam duidelijk dat veel van de re-
pressieve oude orde kon standhouden- of terugkeren. Wat een 
historisch keerpunt had moeten worden lijkt inmiddels een 
overschatting van het sociale maakbaarheidsvermogen te zijn 
geweest. Een overschatting die bovendien honderdduizenden 
levens heeft gekost. 

En inderdaad, tien jaar na de Arabische Lente is de situatie 
niet bepaald fraai; oude en nieuwe dictaturen, burgeroorlogen 
en proxy-conflicten domineren de regio. Hoe heeft het zo mis 
kunnen gaan? Waarom kon de belofte van verandering niet 
worden waargemaakt?  En betekent dit dat we de Arabische 
Lente dan maar als compleet mislukt moeten beschouwen? 

Of moeten we misschien wat uitzoomen voordat we al te voor-
barige conclusies trekken?

De hooggespannen verwachtingen van de Arabische Lente 
zijn in het afgelopen decennium niet waargemaakt. De doel-
stellingen van de revoluties; democratisering, verbeterde le-
vensstandaard politieke en sociaal-maatschappelijke vrijheid, 
zijn niet of nauwelijks gerealiseerd. In sommige landen, zoals 
Oman en de Verenigde Arabische Emiraten, kwam een op-
stand in 2011 niet van de grond. Andere protesten zoals die 
in Marokko en Soedan werden neergeslagen. En de landen 
waarin de revolutie in 2011 wél langdurig doorbrak zijn- met 
uitzondering van Tunesië- ofwel verzand in burgeroorlog, ofwel 
ten prooi gevallen aan een nieuw dictatoriaal tijdperk, vaak 
nog repressiever en gewelddadiger dan ervoor. 

VAN KWAAD TOT ERGER?
In Egypte trad Hosni Moebarak, na een maand van hevige pro-
testen en bloedige confrontaties tussen de politie en demon-
stranten, af als president. Een jaar erna brachten democrati-
sche verkiezingen de Moslimbroeder Mohamed Morsi aan de 
macht. Die zat echter nog geen twaalf maanden in zijn nieu-
we functie toen hij door het leger werd afgezet in een coup. 

In zijn autobiografische epos The Prelude liet de Engelse dichter William Wordsworth eind 18e eeuw zijn gedachten 
gaan over de Franse Revolutie, die hij tijdens een langdurig verblijf in Parijs van dichtbij had meegemaakt. “Bliss it 
was in that dawn to be alive”,  schreef hij over het begin van die revolutie, “when Reason seemed the most to assert 
her rights”. Wordsworth beschrijft die eerste revolutionaire maanden als magisch, een moment waarop alles mogelijk 
leek, de aanloop naar een ogenschijnlijk onontkoombare omwenteling. De Rede, voortgestuwd door de woede en de 
energie van de jeugd, zou onherroepelijk resulteren in Rechtvaardigheid. Net als tijdens de Franse Revolutie waren 
ook de begindagen van de Arabische Lente vol van die belofte van rechtvaardigheid. Te midden van de massa’s op de 
pleinen in Tunis en Cairo leek een fundamentele verandering bijna onvermijdelijk. Zelfs de meest cynische journalist 
werd gegrepen door de plotselinge saamhorigheid, het tomeloze optimisme en het verbluffende momentum van een 
beweging die weinigen hadden verwacht, maar die niemand leek te kunnen stoppen. 

Goos Hofstee
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Weer een jaar later was het oude militaire regime hersteld 
toen voormalig generaal Abel-Fattah al Sisi de nieuwe presi-
dent werd. Morsi’s regering was weliswaar repressief en niet 
populair, maar de coup betekende een terugkeer naar een mi-
litaire dictatuur. Het politieke klimaat in Egypte is er sindsdien 
alleen maar repressiever op geworden, zonder vrije pers, met 
een alom aanwezige geheime dienst, en duizenden politieke 
activisten in de gevangenissen. 

Buurland Libië, waar op het hoogtepunt van de revolutie voor-
malig heerser Muammar Gaddafi uit een riool werd getrokken 
en stante pede werd gelyncht, is tien jaar na dato nog steeds 
in de greep van een burgeroorlog. Het land viel na de dood van 
Gaddafi meteen uiteen en wordt inmiddels verscheurd door 
concurrerende milities en warlords, met twee rivaliserende 
‘regeringen’ in Oost en West, die geen van tweeën genoeg 
legitimiteit of militaire macht hebben om de controle over het 
land te krijgen. De verdeeldheid wordt versterkt door de desta-
biliserende invloed van buitenlandse partijen die door een 
proxyoorlog hun invloedssfeer proberen uit te breiden. Het 
voortdurende machtsvacuüm biedt ondertussen een vrucht-
bare voedingsbodem voor diverse ISIS-gelieerde cellen. 

In Syrië zijn dezelfde buitenlandse proxy-actoren actief, maar 
zit het regime van Bashar al-Assad, waartegen de revolutie 
ooit begon, nog in het zadel. Gesteund door Iran en de Rus-
sen, en in zekere zin geholpen doordat de internationale coa-
litie zich voornamelijk tegen IS keerde, is Assad er niet alleen 
in geslaagd de revolutie in zijn land te onderdrukken, maar is 
hij ook ontkomen aan de dreiging van een terroristische pro-
to-staat binnen zijn eigen grenzen. Maar Assads regime is re-
latief geïsoleerd en zijn heerschappij afhankelijk van de steun 
van Teheran en Moskou. Het land is verdeeld, een interessant 
schaakbord voor buitenlandse machten, milities, en overge-
bleven jihadisten, waarbij Assad zelf erin geslaagd is ondanks 
alles overeind te blijven als belangrijkste speler. Het resultaat 
is een burgerbevolking die gebukt gaat onder geweld, honger 
en onderdrukking, met weinig uitzicht op verbetering.

DE LANGE ARM VAN RIYAD
In de Golf tenslotte, is de situatie ook niet bepaald hoopge-
vend.  Golfmonarchieën zoals in Saoedi-Arabië en de Emira-
ten, in reactie op de dreiging van de revoluties in de regio, 
zijn erin geslaagd een mogelijke revolutie binnen hun eigen 
gelederen de wind uit de zeilen te nemen door hun bevolking 
af te kopen met economische en sociale veranderprogram-
ma’s. Een intensivering van het oude sociale contract, waarbij 

politieke onvrijheid en strikte sociale regels worden gecom-
penseerd door een welvarend bestaan. Echte politieke ver-
andering heeft niet plaatsgevonden. Tegelijkertijd probeerden 
Saoedi-Arabië en de Emiraten de revoluties in de rest van de 
regio te verzwakken door de zittende regimes financieel en 
militair te hulp te komen.

In Jemen, waar tijdens de revolutie tienduizenden de straat 
op gingen in protest tegen het regime van president Saleh, 
heerst inmiddels een acute hongersnood. De Gulf Coopera-
tion Council (GCC), forceerde in reactie op de protesten in 
2011 een politieke deal die Saleh deed aftreden. Daarvoor in 
de plaats zette de GCC echter een nieuwe pion in het presi-
dentiële paleis, in de persoon van de nieuwe “democratische 
verkozen” president Hadi. Toen daar vervolgens verzet tegen 
ontstond en diverse oppositiepartijen, waaronder de Houthis, 
de wapens opnamen, reageerde de door Saoedi-Arabië gelei-
de coalitie met een illegale invasie vanuit de lucht. Voortdu-
rende, niets ontziende bombardementen en een totale blok-
kade van humanitaire hulp kostten duizenden Jemenieten het 
leven. De Houthis controleren inmiddels grote delen van het 
land, maar de burgeroorlog en de hongersnood duren voort, 
in meer of mindere mate in stand gehouden door aartsrivalen 
Iran en Saoedi-Arabië.

Net als in Jemen heeft Saoedi-Arabië ook in Bahrein een be-
langrijke hand gehad in het mislukken van de revolutie aldaar. 
Toen in 2011, geïnspireerd door de revoluties in de rest van 
de regio, ook in Manama protesten uitbraken waren Saoe-
di-Arabië en de GCC snel bereid gevonden om de Bahreinse 
koning te hulp te schieten. De opstand, die vooral onder Sjiie-
ten gehoor vond, werd geframed als een ‘Iraans complot’ en 
met behulp van Saoedische troepen onderdrukte het regime 
de protesten met harde hand. Duizenden vreedzame demon-
stranten werden gevangengezet en voor militaire gerechtsho-
ven gebracht. Hoewel er met enige regelmaat nog protesten 
plaatsvinden is de ruimte voor echte politieke oppositie van-
daag de dag miniem en zit koning Hamad nog stevig op zijn 
troon. 

Zo opgesomd lijkt het resultaat van de Arabische Lente voor 
de regio- met dank aan de hardhandige reactie van de zitten-
de autoritaire regimes- inderdaad niet bepaald positief. Maar 
waaróm brachten de opstanden niet de veranderingen die ze 
beoogden? Hiervoor zijn zowel interne als externe redenen 
aan te wijzen. 

GEBREK AAN ALTERNATIEVEN
Ten eerste waren de protesten gericht tegen regimes die al 
decennialang aan de macht waren, en die elke georganiseer-
de oppositie onmogelijk hadden gemaakt. Dit zagen we onder 
andere in Syrië en Egypte. Er waren geen bestaande, functio-
nerende oppositiepartijen die de organisch ontstane protest-
beweging konden kanaliseren, geen partijpolitiek systeem, en 

De hooggespannen verwachtingen van 
de Arabische Lente zijn in het afgelopen 
decennium niet waargemaakt
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weinig alternatieve, politiek ervaren leidersfiguren die richting 
konden geven aan de rauwe energie van de revolutie. De 
kracht van de revolutie was de diversiteit van haar aanhan-
gers, maar ironisch genoeg bleek dat in de volgende fase juist 
haar zwakte. In Egypte bleek dit een van de doorslaggeven-
de factoren bij het uitblijven van echte politieke hervorming. 
De roep om verandering werd weliswaar breed gedeeld, maar 
hóe die verandering er dan precies uit zou moeten zien bleef 
onbenoemd. Een ideologisch, concreet uitgewerkt, gedachten-
goed over de vraag wat er in de plaats van het oude regime 
moest komen ontbrak, en omdat geen partijpolitiek systeem 
bestond, kon er geen constructief politiek debat plaatsvinden. 
Daarnaast ontbrak een onafhankelijk medialandschap en een 
vrij functionerende civil society, beiden fundamenteel voor het 
vormen en tot uiting brengen van politiek gedachtengoed. De 
voormalig kopstukken van de dictaturen, een Ben Ali, Moeba-
rak en anderen, waren weliswaar verdreven, maar de politieke, 
economische en institutionele veiligheidsstructuren die die 
dictaturen decennialang hadden gestut waren nog intact. Het 
institutioneel framework dat noodzakelijk is om een revolu-
tie te vertalen in een werkelijke transitie ontbrak en de eisen 
van de revolutie, voor zover ze concreet geformuleerd waren, 
konden dus maar met moeite omgezet worden in constructief 
beleid of effectief bestuur.

EXTERNE INVLOEDEN
Het realiseren van echte politieke vrijheid en sociaal-maat-
schappelijke verandering werd ook door externe factoren 
bemoeilijkt. Vanuit het Westen werden de ontluikende demo-
cratische bewegingen met gemengde gevoelens bekeken. 

Nominaal steunden de westerse landen de democratiserings-
bewegingen, maar in de praktijk bleef echte hulp grotendeels 
uit. En ook de democratische idealen zelf bleken rekbaar. Dit 
zagen we bijvoorbeeld in Egypte. Toen de eerste democratisch 
georganiseerde verkiezingen daar leidden tot de verkiezing van 
Moslimbroeder Mohamed Morsi werd dit in Washington en de 
Europese hoofdsteden niet bepaald enthousiast ontvangen. 
De islamisten waren onbekend, onvoorspelbaar, en niemand 
wist hoe een relatie met een islamistisch regime eruit zou 
zien. Toen Morsi een jaar later tijdens een militaire coup werd 
afgezet en vervangen door een nieuwe dictator werd dat dan 
ook regelmatig geframed als een ‘terugkeer naar stabiliteit’.  
“When he took over not so long ago, Egypt was in turmoil. And 
it’s not in turmoil now”, sprak president Trump in 2019 nog 
verheugd. Hoewel Europese leiders Sisi zo nu en dan hebben 
bekritiseerd was de boodschap vanuit Europa uiteindelijk ook 
vrij duidelijk: zolang Sisi - zeker met het oog op het ‘migra-
tieprobleem’ - een bepaalde mate van stabiliteit garandeert 
zijn Europese leiders bereid de grootschalige mensenrechten-
schendingen te negeren en wapens te blijven leveren. 

Ook in de Golf werden de revoluties in de regio met argusogen 
gevolgd. Het risico dat de revolutionaire wind zou overslaan 
naar Riaad of Abu Dhabi werd als reëel ervaren en de populari-
teit van islamistische bewegingen die in het nieuwe klimaat de 
ruimte kregen werd gezien als een regelrechte bedreiging voor 
de monarchale regimes. Het was dan ook niet verrassend dat 
de Saoedi’s en Emirati’s waar ze maar konden antirevolutio-
naire krachten ondersteunden. Niet alleen ondermijnden ze 
actief de revoluties in Egypte en Bahrein, ze slaagden er ook 

De ongekende saamhorigheid aan de start van de Arabische Lente weerspiegelde een hoopvol toekomstbeeld. Het geloof in de mogelijkheid om de repressieve regimes in 
Noord-Afrika en het Midden-Oosten omver te werpen was nooit groter geweest. Afgebeeld staat een jonge betoger in  Sana’a, de hoofdstad van Jemen (2011)  (foto: ymphotos / 
Shutterstock.com)
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in de ontluikende proteststemmen tegen hun eigen regimes 
voorlopig de mond te snoeren.

DESILLUSIE EN REVOLUTIONAIR VUUR
Met het oog op deze interne en externe tegenkrachten is het 
niet zo vreemd dat tien jaar na dato de Arabische Lente in de 
meeste landen nog niet heeft geleid tot een blijvende politieke 
omwenteling. Maar betekent dit dat de regio gedoemd is voor 
eeuwig gebukt te gaan onder politieke onvrijheid? Of is er on-
danks de deprimerende tussenstand nog een sprankje hoop 
dat verandering in de toekomst misschien wél mogelijk is? 

Veel van de mensen die de drijvende kracht waren achter de 
revoluties in 2011 zijn inmiddels gedesillusioneerd, gevlucht 
of bang voor repercussies. Maar nieuwe opstanden in 2019-
2020, dit keer in Algerije, Soedan, Irak en Libanon, lieten al 
zien dat de ‘mislukking’ van de Arabische Lente in 2011 het 

revolutionair vuur niet definitief heeft gedoofd. COVID-19 zorg-
de er de afgelopen jaren voor dat de logistieke organisatie van 
deze protesten werd bemoeilijkt door strikte lockdowns, maar 
de demonstraties lieten wel zien dat er nog altijd een breed 
gedragen bereidheid is om - met alle risico’s van dien - de 
straat op te gaan. Net als in de rest van de wereld hebben ef-
fecten van COVID-19 ook in het Midden-Oosten de bestaande 
economische problemen en maatschappelijke ongelijkheden 
verergerd en blootgelegd. Nu meer dan ooit is duidelijk dat de 
problemen die in 2011 de mensen massaal de straten opdre-
ven sindsdien alleen maar zijn toegenomen.  

STRUCTURELE PROBLEMEN
Het Midden-Oosten heeft al decennia de hoogste jeugdwerk-
loosheid ter wereld, en tegelijkertijd is de bevolking in de regio 
sinds de Arabische Lente met 70 miljoen mensen gegroeid. 
De verwachting is dat deze stijgende lijn zich zal voortzetten 
tot tenminste 2030. De arbeidsmarkt zal deze explosieve 
groei op geen enkele manier kunnen bijbenen. Tegelijkertijd is 
de kwetsbaarheid van grote groepen mensen in de regio expo-
nentieel toegenomen, door de heersende conflicten, maar ook 
door systematisch sociaal-economisch wanbeleid. 

Werkloosheid, wijdverbreide armoede, almachtige veiligheids-
diensten, grootschalige mensenrechtenschendingen, cliënte-
lisme en politieke repressie. Combineer dit met barre eco-
nomische vooruitzichten, een explosieve bevolkingsgroei en 
incompetente zittende regimes en het is duidelijk dat nieuwe 
opstanden waarschijnlijk zijn. De ijzeren grip van veiligheids-

diensten zal niet genoeg zijn om dit te voorkomen, al zullen 
ze er wel alles aan doen om die nieuwe opstanden vervolgens 
weer met bruut geweld neer te slaan. De onhoudbare situatie 
en het gebrek aan uitzicht op verbetering binnen het bestaan-
de systeem zorgt echter ervoor dat mensen steeds minder te 
verliezen hebben en steeds meer risico zullen nemen om ver-
andering te forceren, desnoods met gevaar voor eigen leven. 
Daarnaast heeft de nieuwe generatie demonstranten geleerd 
van de ervaringen van hun voorgangers.

PRECEDENT EN VOORTSCHRIJDEND INZICHT
De ervaringen van de Arabische Lente hebben laten zien dat 
dat ogenschijnlijk onaantastbare leiders wel degelijk omver-
geworpen kúnnen worden. Ondanks de chaos, de burgeroor-
logen en de beperkte structurele resultaten die de Arabische 
Lente teweeg heeft gebracht valt de impact van dat besef niet 
te onderschatten. De zogenaamde barrier of fear die er vóór 
2011 voor zorgde dat grootschalige opstanden zelden van 
de grond konden kwamen, is door de Arabische Lente even 
doorbroken geweest. De les daaruit is het precedent dat dit - 
onder de juiste omstandigheden - weer zou kunnen gebeuren. 
Daarnaast is in het afgelopen decennium, mede in reactie 
op de teleurstellende resultaten van de Arabische Lente, ook 
het besef ontstaan dat een hogere levensstandaard, betere 
sociale voorzieningen en politieke participatie niet langer bín-
nen de bestaande systemen gerealiseerd kunnen worden. De 
nieuwe generatie demonstranten heeft gezien dat de zittende 
regimes niet in staat zijn om verbeteringen te realiseren. Ze 
realiseert zich dat dit in het huidige economische klimaat nog 
onwaarschijnlijker is dan tien jaar geleden. Loze beloften van 
verbeteringen en hervormingen zullen een volgende keer niet 
langer een kalmerend effect hebben. 

VALKUILEN EN VERKIEZINGEN
Tenslotte heeft de nieuwe generatie ook geleerd van de valkui-
len van de vorige revoluties, onder andere die van het te snel 
organiseren van nieuwe verkiezingen. Hoewel democratische 
verkiezingen en politieke inspraak een van de fundamentele 
eisen was van de revolutie, leidde te snelle organisatie van 
die verkiezingen in Egypte tot politieke verdeeldheid. Die ver-
deeldheid kon vervolgens worden uitgebuit door antirevoluti-
onaire krachten, en leidde tot maatschappelijke polarisatie. 
Uiteindelijk kon het oude regime zich door deze verdeeldheid 
en polarisatie herpakken en een nieuw kopstuk naar voren 
schuiven.  Maar al tijdens de opstanden in Algerije en Soedan 
hebben we gezien dat er van deze ervaringen is geleerd toen 
demonstranten zich verzetten tegen pogingen van het leger 
om onmiddellijk nieuwe verkiezingen te houden. Uitstellen van 
de verkiezingen is geen garantie voor succes, maar de poten-
tiële gevaren van te snelle verkiezingen, zonder de juiste voor-
waarden, zijn inmiddels bekend. De ervaring van de afgelopen 
tien jaar heeft de nieuwe generatie ook geleerd dat democra-
tische verkiezingen alleen, zónder structurele sociaal-econo-
mische hervormingen, niet tot oplossingen gaan leiden. De 
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verkiezingen in Irak en Libanon waren weliswaar relatief vrij en 
democratisch, maar ze resulteerden in simpelweg een nieuwe 
versie van de oude corrupte regimes. Ze hebben niet geleid 
tot betere sociale voorzieningen, een oplossing voor de wer-
keloosheid of een verbetering van de levensstandaard. De les 
die de nieuwe generatie politieke revolutionairen heeft geleerd 
is dat verkiezingen uiteindelijk slechts een middel zijn, en niet 
een doel op zich.

BEWEGING
Dit alles bezien lijkt het waarschijnlijk dat er in de regio ook 
in de komende tien jaar weer met regelmaat opstanden zul-
len uitbreken tegen de zittende regimes. Dit is zowel goed 
als slecht nieuws. Nieuwe opstanden betekenen ook nieuwe 
geweldsuitbarstingen, nieuwe (of hernieuwde) burgeroorlogen 
en nieuwe pogingen van heersende dictators om zich met alle 
mogelijke middelen vast te klampen aan de macht.  Maar te-
gelijkertijd zullen nieuwe opstanden net als in 2011 laten zien 
dat de regio, ondanks de gemakzuchtige Oriëntalistische my-
the van het ‘onveranderlijke Midden-Oosten’, onherroepelijk 
in beweging is. 

Dit vooruitzicht betekent dat we de Arabische Lente in plaats 
van als mislukking potentieel ook kunnen zien als slechts een 
opmaat, niet het eindpunt maar een tussenstop. Vóór 2011 
namen veel (conservatieve) analisten aan dat dictaturen in 
het Midden-Oosten nou eenmaal een onaantastbaar gegeven 
waren, een product van een unieke ontstaansgeschiedenis, of 
erger: kenmerk van de Arabische cultuur. De Arabische Lente 
bewees dat die aannames verkeerd waren. Ondanks die histo-
rische correctie waren dezelfde analisten er na 2011 weer net 

zo snel bij om te concluderen dat de Arabische Lente definitief 
mislukt was. Ook die aanname is verkeerd. Het impliceert dat 
de Arabische Lente zowel het begin en het eind was van een 
unieke pagina in de geschiedenis van een onveranderlijke re-
gio. De realiteit is echter dat de Arabische Lente niet begon in 
2011 en niet eindigde in de jaren daarna. 

PERSPECTIEF
Voordat we de Arabische Lente definitief afschrijven, en met 
het oog op de opstanden die waarschijnlijk nog gaan komen, 
zouden we dus eigenlijk even moeten uitzoomen. In plaats van 
als een mislukt event, een historische afwijking, zouden we de 
Arabische Lente moeten zien als een product van omstandig-
heden die niet uniek noch onveranderlijk zijn, maar simpelweg 
een stap in een volatiel proces van verandering. Een bredere 
historische blik geeft perspectief en relativeert de uitzicht-
loosheid van de huidige status quo. En tenslotte laat dat zien 
dat het historisch traject in het Midden-Oosten minder funda-
menteel van onze eigen geschiedenis verschilt dan we soms 
denken. In Europa zijn we per slot van rekening ook niet over 
een nacht ijs gegaan; pas in 1870, 86 jaar na het begin van 
de Franse Revolutie, en 20 jaar na de dood van William Words-
worth, werd Frankrijk uiteindelijk een democratie.
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Een aantal interne factoren verklaren het stuklopen van de Arabische Lente. Bovendien bleven de structuren die de repressieve regimes jaren in stand hadden gehouden nog in 
tact, al was het leiderschap verdreven. Afgebeeld staat een protest tegen de Moslimbroederschap in Alexandrië, Egypte (2013) (foto: MidoSemsem / Shutterstock.com)


