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Gij zult niet… (1992) 

Sieth Delhaas  

De Bazuin, Splinter, 24 januari 1992 

Bij het uitspreken van de ‘State of the Union’ 

noemde president Bush de overwinning van de 

Verenigde Staten in de Golfoorlog bij de gratie 

Gods de grootste gebeurtenis van het voorbije 

jaar. In allerlei toonaarden wordt er 

teruggeblikt. De winst opgestreken naar het 

de belanghebber belieft en gelegitimeerd met 

een nog machtiger, liefst buitenaardse, 

Autoriteit. 

De westerse vrouwenbeweging heeft tijdens 

de golfcrisis en -oorlog verstek laten gaan. Dat is intern en extern geconstateerd. Reikt het 

politieke bij haar niet verder dan het persoonlijke?  

In de Arabische landen pakte het anders uit. Daarvan kwam de vermaarde Egyptische 

schrijfster Nawal El Saadawi onlangs in sommige Europese landen berichten.  

Haar aanwezigheid is te zien als een poging om de beelden uit te wissen van de Arabische 

vrouw bekeken door het oog van westerse media: in doeken gehuld, huizend in tenten, 

geknecht door het verschijnsel man. Het is een beeld dat westerlingen schikt.  

El Saadawi vertegenwoordigt en schildert een beeld van een andere Arabische vrouw: zij die 

staat in de traditie van de twintiger jaren en de feministische politieke strijd voor 

onafhankelijkheid van het Brits Imperium. Als vertegenwoordigster van die vrouwen traditie 

richt zij in 1982 met nog twee ex-politieke gevangenen van de Egyptische president Sadat de 

‘Arabian Women’s Solidarity Association’ (AWSA) op. De ruim tweeduizend leden melden zich 

uit Egypte, Algerije, Jordanië, Soedan, Marokko, Tunesië en Jemen. Saoedi-Arabië, Koeweit 

en Irak verbieden haar. AWSA streeft naar actief meedoen van vrouwen aan alle facetten van 

de samenleving op politiek, cultureel, economisch en sociaal gebied.  

De beweging zegt ook iets over de Arabische man: twintig procent van de leden is van zijn 

geslacht. Kom daar in het Westen eens om! Medio 1991 verbiedt de Egyptische overheid de 

Organisatie. AWSA was, geheel volgens opzet, politiek actief op het juiste moment: tijdens de 

golfcrisis. 

Zij verzette zich tegen interventie van westerse troepen op Arabisch grondgebied. 

Zij verzette zich tegen de aanval op Irak. Wellicht liet Gods gratie haar in de steek. Maar 

internationaal zet ze door in de campagne om de VS, het land dat zo zeker zegt te zijn van die 

gratie, aan te klagen wegens oorlogsmisdaad. 


