


Samenvatting 
 
Dit onderzoek naar beeldvorming over het Westen in Egypte is uitgevoerd in opdracht 

van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), op 

aanvraag van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). 

Deze opdracht volgde naar aanleiding van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten 

sinds december 2010, toen in Tunesië de reeks opstanden begon die wel gezamenlijk 

wel zijn aangeduid als de ‘Arabische Lente’. Deze ontwikkelingen in de Arabische 

wereld hebben behalve binnen het Midden-Oosten ook effecten op de relatie tussen 

deze landen en Europese landen, waaronder Nederland. Deels zijn deze relaties 

eenvoudig inzichtelijk, bijvoorbeeld waar het diplomatieke en handelsrelaties betreft. 

Maar er zijn ook relaties die wat minder eenvoudig te overzien zijn, zoals de 

wederzijdse percepties ofwel de beeldvorming. Het is belangrijk een goed inzicht te 

hebben in de wijze waarop Europa en breder, het Westen, in de Arabische wereld 

wordt gezien en begrepen door verschillende populaties en groeperingen. In het 

belang van de veiligheid is het gelegitimeerd om in het bijzonder aandacht te 

schenken aan een up-to-date en diepgaand begrip van vijandige beeldvorming over 

de westerse wereld waar Nederland deel van uitmaakt. 

 

De informatiebehoefte op dit gebied laat zich eenvoudig verklaren. De wijze waarop 

de westerse wereld wordt geportretteerd in de Arabische wereld heeft de 

voortdurende aandacht van de NCTV. Mogelijk kan een uitgesproken negatief beeld 

waarin een afkeer van het Westen wordt uitgesproken zich langdurig nestelen in een 

maatschappij en zo bijdragen aan het ontstaan of bestendigen van antiwesterse 

sentimenten. Wijzigingen in de aanwezigheid van dergelijke sentimenten kunnen dus 

ook implicaties hebben voor de inschatting van terroristische dreigingen en 

contraterrorisme maatregelen. De NCTV  is daarom gebaat bij inzicht in mogelijke 

wijzigingen (radicalisering of juist matiging) van vijandbeelden van het Westen. Dit 

onderzoek is erop gericht juist dat inzicht te bieden en aan te geven of op grond van 

de hier bestudeerde data een aanpassing van het dreigingsbeeld gewenst is.  



 

Onderzoeksvragen 

De vragen die zodoende centraal staan in dit onderzoek zijn: welke al dan niet 

vijandige beeldvorming over het Westen is er waarneembaar in het Egyptische 

publieke debat van na de val van president Mubarak, wat is daarbij de positie van 

islamistische vertogen, is in die positie een duidelijke wijziging of radicalisering 

opgetreden en wat zijn hiervan eventueel de implicaties voor de veiligheid van 

Nederlanders en Nederlandse belangen in het buitenland (i.c. Egypte)? 

 
Bronnen en methode 

Hoewel de Arabische Lente in Tunesië is begonnen, is sinds januari 2011 toch de 

meeste aandacht uitgegaan naar de ontwikkelingen in Egypte. Gezien de centrale rol 

die Egypte historisch en heden ten dage in de regio vervult, is dat begrijpelijk. Ook 

een onderzoek naar de beeldvorming over het Westen in de Arabische wereld sinds 

de Arabische Lente kan om die reden zeer goed tot Egypte beperkt worden. Hiermee 

is niet gezegd dat de beeldvorming elders in de Arabische wereld zich naar de 

Egyptische zal voegen, maar wel dat als er een keuze gemaakt moet worden voor een 

bepaald land, dat Egypte dan de meest voor de hand liggende keuze is. Een tweede 

begrijpelijke keuze is om bijzondere aandacht te schenken aan islamistische 

groeperingen die een lange traditie hebben van het cultiveren van een discours 

waarin het Westen figureert als culturele, religieuze en politieke vijand.  

 

Om de Egyptische, en in het bijzonder Egyptische islamistische, beeldvorming over 

het Westen te onderzoeken, is in dit onderzoek gebruik gemaakt van verschillende 

bronnen, te weten kranten, boeken en pamfletten, websites en sociale media 

(Facebook en Twitter). Deze selectie is gemaakt op basis van een aantal criteria: 

controleerbaarheid, bereik, effect op de publieke opinie, en de mogelijkheid om deze 

bronnen op systematische wijze te onderzoeken. 

 



De sociale media zijn onderzocht door gedurende een maand een aantal 

geselecteerde Twitter- en Facebookaccounts, die tezamen een goed beeld geven van 

de Egyptische publieke sfeer, bij te houden, en daarbinnen alle content over het 

Westen te selecteren. Hiervan zijn een aantal kwantitatieve analyses gemaakt , maar 

bovendien ook een uitgebreide inhoudelijke analyse. Wat hierin vooral opviel, is de 

hevige polarisatie tussen de aanhang van de afgezette Moslimbroederschap (MB)-

president Morsi enerzijds, en de voorstanders van de staatsgreep van 3 juli 

anderzijds. Zij beschuldigen elkaar voortduren van heulen met Amerika, Israël, of het 

Westen in zijn algemeenheid, terwijl de eigen groep juist wordt gepresenteerd als 

vijand van deze entiteiten. 

 

Gedurende enkele weken zijn er daarnaast verschillende kranten verzameld: de 

staatskrant Al-Ahrām, een aantal liberale kranten, en uiteraard islamistische 

publicaties van verschillende richtingen. Deze zijn bestudeerd op beeldvorming over 

het Westen, waarbij extra aandacht is besteed aan de kranten met een islamistische 

signatuur. Hieruit kwam naar voren dat de berichtgeving van Al-Ahrām over het 

Westen vrijwel uitsluitend negatief is, waar de liberale kranten veel meer een 

tweezijdig discours voeren. Wat de islamistische publicaties betreft, is er een duidelijk 

verschil te zien tussen de MB-publicatie Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla enerzijds en de 

andere islamistische kranten – Al-Liwāʾ al-Islāmī, Al-Shaʿb, en Al-Raḥma – anderzijds. 

Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla behandelde in de door ons onderzochte periode het Westen 

uitsluitend als politieke entiteit, en niet als cultureel-religieuze Ander, waarbij de 

krant tegelijkertijd een sterke behoefte aan westerse erkenning van de eigen 

problematiek laat zien. De andere islamistische kranten daarentegen schilderen het 

Westen wel degelijk als uitdager van de islam en Egypte af, en plaatsen het Westen 

dus wel in de rol van cultureel-religieuze Ander. 

 

Verder werden er een aantal websites onderzocht. Allereerst is er een vergelijking 

gemaakt tussen de beeldvorming over het Westen op de Engels- en Arabischtalige 

pagina’s van de MB. Hoewel er wel een verschil is te zien in onderwerpkeuze (de 

Engelstalige website richt zich meer op een buitenlands publiek met de boodschap 



dat men de MB niet hoeft te vrezen), is er geen sprake van een ‘dubbel discours’ 

waarin tegengestelde boodschappen over het Westen worden verspreid. Daarnaast is 

er gekeken naar de websites van de kranten Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla en Al-Shaʿb, 

aangezien deze publicaties al snel na aanvang van ons onderzoek werden verboden 

en we deze dus niet opnieuw gedurende een bepaalde periode konden verzamelen 

en analyseren. De resultaten die hieruit voortkwamen, waren vergelijkbaar met de 

eerdere resultaten van de krantenanalyse.  

 

Conclusies en beperkingen 

Uit eerder onderzoek (Woltering 2011) naar beeldvorming over het Westen in Egypte 

bleek dat er verschillende discoursen te onderscheiden zijn. Het links-nationalistische 

discours schetste het Westen als primair gedefinieerd in imperialistische termen: het 

Westen wil Egypte en de Arabische wereld overheersen en economisch profiteren 

van de regionale rijkdommen. Het liberale discours bleek gekenmerkt door een 

dubbele houding; enerzijds lofprijzingen voor de politieke en persoonlijke vrijheden in 

westerse samenlevingen, anderzijds kritiek op westers (vooral Amerikaans) 

buitenlands beleid in de regio. Het islamistische vertoog ten slotte, bleek de meest 

vijandige kenschetsen van het Westen te bevatten, en omschreef het Westen veelal 

als een bedreiging van de islam. Het onderzoek bevestigde deze bevindingen: de 

islamistische publicaties – met uitzondering van de krant en site van de MB – 

beschrijven het Westen met regelmaat als cultureel-religieuze Ander. Het is ook deze 

groep die zich relatief vaak van algemene termen als ‘het Westen’ bedient, in plaats 

van specifiekere land- of regio-aanduidingen. Bij de liberalen zagen we eveneens een 

discours dat vergelijkbaar is met eerdere onderzoeksresultaten: enerzijds wordt met 

name het westerse (en in het bijzonder het Amerikaanse) buitenlandbeleid hevig 

bekritiseerd, anderzijds is er waardering voor liberale idealen.  Het links-

nationalistisch vertoog is minder prominent aanwezig geweest in dit onderzoek, maar 

bepaalde elementen – kolonialisme, westerse overheersing – kwamen wel duidelijk 

terug in bijvoorbeeld de links-islamistische publicatie Al-Shaʿb. 

 



Voor alle discoursen geldt dat het Westen hypocrisie wordt verweten. Amerika, de 

Europese Unie, of het Westen als abstractie wordt voorgesteld als entiteit die zich 

tooit met aantrekkelijke idealen als democratie, mensenrechten en vrijheid, maar in 

de praktijk van het Midden-Oostenbeleid (of meer specifiek het beleid ten aanzien 

van Egypte) worden die idealen met voeten getreden. Anderzijds lijken die idealen 

zelf in hoge mate te worden gedeeld; ze leiden althans nauwelijks tot discussie. Het 

Westen, in wat voor hoedanigheid dan ook, is bovendien een partij waarvan 

ondersteuning wordt verlangd. Deze ambigue beeldvorming, waarbij het Westen 

zowel hypocriet is, als gewenst (misschien zelfs: benodigd), is niet nieuw en niet 

specifiek voor Egypte.  

 

Sinds het aftreden van Mubarak is er door de opeenvolgende verkiezingssuccessen 

van de Moslimbroederschap gaandeweg een situatie ontstaan waarbij twee grote 

kampen het publieke debat domineren: Moslimbroeders aan de ene kant en hun 

tegenstanders aan de andere kant. Sinds de staatsgreep van 3 juli en de 

daaropvolgende onttakeling van de tot dan toe min of meer vrije pers wordt het 

publieke debat beheerst door zij die de staatsgreep (‘de tweede revolutie’) steunen 

en zij die blijven aandringen op de legitimiteit van president Morsi. In deze tweestrijd 

is opgevallen dat partijen elkaar ervan beschuldigen pionnen te zijn van het Westen, 

om daarmee de tegenpartij te delegitimeren. Het Westen wordt er in deze retorische 

strijd van beschuldigd Egypte te willen overheersen en te verzwakken. In die zin is het 

Westen vooral sinds de val van Morsi (meer dan sinds de val van Mubarak) in het 

publieke debat een stereotiepe vijand. Het onderzoek heeft echter uitgewezen dat 

het Westen in deze retoriek vooral een discursief instrument is, waarmee partijen 

hun nationalisme en authenticiteit onderstrepen. Tegelijkertijd zoeken alle partijen de 

steun van machtige westerse hoofdsteden, in het bijzonder Washington. Hoewel het 

Westen, in zijn verschillende verschijningsvormen, dus nog altijd regelmatig voorkomt 

in het Egyptische publieke debat, zien we dat de geuite beschuldigingen niet zozeer 

aan het Westen zijn gericht, als wel aan de binnenlandse, politieke tegenstanders. Zij 

worden in diskrediet gebracht door hen als handlangers van het Westen te 

presenteren. Occidentalisme gaat veelal dus niet werkelijk over het Westen (men 



poogt niet te informeren over het Westen), maar is een uitingsvorm van binnenlandse 

politieke strijd en maatschappelijk debat, waarin Egyptisch nationalisme het 

dominante vertoog is.  

 

Ondanks het plotselinge en volledige machtsverlies dat de MB in juli 2013 ten deel 

viel, is tijdens het onderzoek niets gebleken dat wijst op een  institutionele 

radicalisering van deze groepering. Dat wil niet zeggen dat geen enkel (prominent) lid 

van de Moslimbroederschap zich sinds de val van Mubarak op zodanige wijze heeft 

uitgelaten, maar op grond van de analyse van onze uitgebreide 

bronnenverzamelingen kunnen we vaststellen dat het MB-vertoog in het huidige 

tijdvak niet wordt gekenmerkt door een vijandige beeldvorming jegens het Westen 

als cultuur of beschaving. Ook wat betreft de andere door ons onderzochte 

islamistische groeperingen is uit ons onderzoek geen radicalisering in de 

beeldvorming over het Westen gebleken.  

 

Het onderzoek heeft zijn beperkingen, die bij deze conclusies in ogenschouw 

genomen moeten worden. Om te beginnen is dit onderzoek beperkt gebleven tot 

Egypte. Hoewel Egypte binnen de Arabische wereld een belangrijke positie inneemt, 

zijn de verschillen tussen landen in de regio groot. Daarnaast was de 

onderzoeksperiode relatief kort, en werd deze gedomineerd door de uitzonderlijke 

nasleep van de coup van 3 juli. Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat zeer radicale 

organisaties – voor zover deze bestaan – zich niet uitlaten middels de open bronnen 

die wij in dit onderzoek onderzocht hebben. Een dergelijke terughoudendheid ten 

opzichte van openbare bronnen perkt de groeimogelijkheden, en dus de 

maatschappelijke relevantie, voor dergelijke organisaties weliswaar drastisch in, maar 

het sluit hun bestaan niet uit.  

 

Voor zover wij aan de hand van dit onderzoek kunnen concluderen, is er vooralsnog 

geen sprake van een radicalisering van het vijandbeeld over het Westen in 

islamistische vertogen in Egypte, die implicaties zouden kunnen hebben voor de 

veiligheid van Nederlanders en Nederlandse belangen in Egypte. Dat neemt niet weg 



dat de continuering van reeds bestaande vijandbeelden reden tot zorg kan zijn en dat 

er vanzelfsprekend naast de beeldvorming over het Westen diverse andere aspecten 

van de Egyptische politiek en maatschappij zijn, die bij het maken van een 

dreigingsbeeld een rol spelen.   
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