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Inez Polak

Het was gisterochtend nog een grap
op het plein: Moebarak komt in het
hiernamaals zijn voorgangers An-
war Sadat and Gamal Abdel Nasser
tegen. ’Vergiftigd of vermoord?’,
vragen ze hem. ’Geen van beide’,
antwoordt Moebarak: ’Facebook!’
Mohammad Hosni Sayid Moebarak
werd op 14 oktober 1981 beëdigd
tot president van de Arabische Re-
publiek Egypte. Dat was acht dagen
na de aanslag op Sadat.
Weinigen hadden toen vermoed dat
Moebarak, de populaire lucht-
machtgeneraal en held van de Okto-
beroorlog tegen Israël, het lang zou
uithouden in die positie.
Weinigen hadden vorige maand
durven voorspellen dat het volk op
het plein Egypte’s nieuwe farao, die
een ware dynastie had gevestigd en
meende dat zijn zoon hem kon op-
volgen, zijn vertrek zouden durven
eisen.
Een Britse historicus riep deze week
de woorden in herinnering van ko-
ning Lodewijk XVI die vroeg: ’Wat is
het? Een revolte?’ De hertog van
Rochefoucauld-Liancourt zou heb-
ben geantwoord: ’Nee Sire, het is
een revolutie’. Het was op 14 juli
1789.
Moebarak bleef de afgelopen weken
achter de geschiedenis aanhollen.
Hij kon niet begrijpen dat hij, de
man die slechts zijn land diende,
die stabiliteit had gebracht, die via
de strijdkrachten en het omvangrij-
ke veiligheidsapparaat zijn land in
een ijzeren greep hield, die al die ja-
ren alleen maar te horen had gekre-
gen hoe onmisbaar hij was, ineens
zo uitgekotst kon worden. Hij
schreef het toe aan een kleine min-
derheid die was opgestookt door
vreemde elementen: Iran, Hamas,
de Moslimbroederschap.
Feit is dat vele Egyptenaren, moge-
lijk een meerderheid, al die jaren
zijn macht aanvaardden. Verkiezin-
gen won hij met voorspelbare over-
weldigende meerderheden. Meteen
na zijn aantreden had hij al de
noodwetten in werking gesteld die
hij sindsdien telkens heeft ver-
nieuwd om de (islamitische) opposi-
tie de kop in te drukken.
Hij wist zich al die jaren gesteund
door de strijdkrachten, die nauw
verweven zijn met het regime. In
die zin was Moebaraks bewind een
directe voortzetting van de staats-
greep van de Vrije Officieren die in
1952 koning Faroek van de troon
stootten. Nasser en Sadat behoor-
den tot de leiders van die geweldlo-
ze coup.

De in 1928 geboren Moebarak was
nog te jong, maar maakte al wel car-
rière in het leger. De ambtenaars-
zoon uit een dorp in de Nijldelta
had gekozen voor de militaire aca-
demie, hij werd gevechtsvlieger,
klom op tot luchtmachtcomman-
dant, viceminister van defensie en
kreeg de rang van luchtmachtmaar-
schalk als erkenning voor verdien-
sten in de oorlog van 1973.
In 1975 werd hij door Sadat be-
noemd tot vicepresident, een func-
tie die hij zelf als president vacant
liet, tot hij onlangs onder druk van
het plein een eerste stap terugdeed
en Omar Soeleiman, zijn vertrou-
weling, benoemde.
Voor het Westen was Moebarak de
betrouwbare bondgenoot. Jaarlijks
leverde hem dat ruim anderhalf
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amsterdam – „Revolutie 2.0: missie
volbracht.” Wael Ghonim, de Goog-
le-manager en held van de Egypti-
sche volksopstand, riep gisteravond
via Twitter de overwinning uit. Be-
togers op het Tahrir-plein in Caïro
waren ook opgetogen toen een le-
gerwoordvoerder hen beloofde dat
al hun eisen ingewilligd zouden
worden: „Het volk en het leger zul-
len de reis volbrengen”, zongen ze.
Dat was voor Moebaraks toespraak
gisteravond, en voor de woede toe-
sloeg over het feit dat president
Moebarak niet af- maar slechts te-
rugtreedt. De vraag is of de massa
zijn woede op het juiste doel richt.
Feitelijk bewijzen de gebeurtenis-
sen van gisteren dat Moebarak er

weinig toe doet, en dat degene die
het heft in handen heeft al enige
tijd een andere instantie is: het le-
ger. Dat de militairen de president
gisteren in de coulissen wisten te
dringen, komt mogenlijk neer op
een (zachte) coup. Dat werd extra
duidelijk toen de legertop in de
loop van de dag voor het eerst sa-
menkwam zonder aanwezigheid
van (opperbevelhebber) Moebarak,
en het volk beloofde het land te ’be-
schermen’.
Een woordvoerder van de oppositio-
nele Moslimbroederschap voelde di-
rect nattigheid: „Het lijkt een mili-
taire coup”, zei hij. „Ik voel zorg en
angst. Want het probleem is niet de
president, maar het regime.” Som-
mige mensen op het Tahrir-plein re-
aliseerden zich dat ook, want zelfs
toen zij nog dachten dat Moebarak
op zou stappen, klonken er leuzen
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Wanneer rond vijf uur in de middag
een jonge militair plotseling op het
podium op het Tahrir-plein ver-
schijnt en aankondigt dat het leger
over twintig minuten met een be-
langrijke verklaring komt, ontste-
ken honderdduizenden mensen
spontaan in gejuich.

Volwassen mannen huilen tranen
met tuiten. De militair probeert zijn
gezicht in de plooi te houden, terwijl
hij wordt belaagd door emotionele
demonstranten die hem allemaal
aan willen raken, bedanken, op hun
schouders hijsen.

Het kan niet anders dan dat het le-
ger de macht overneemt, is de snelle
conclusie op het plein, maar al snel
grijpt een andere spreker de micro-
foon en roept dat het een list is, een
truc. Het enthousiasme zakt een
beetje in, en de menigte wacht ge-
spannen op wat komen gaat. Terwijl
de zon achter de Nijl wegzakt, begint
in de schemering het avondgebed en
daalt een betoverende stilte neer op
het plein.

En dan is er eindelijk nieuws van
het leger: „Alle eisen van de demon-
stranten worden ingewilligd”, zegt
een hoge militair. Honderdduizend
stemmen roepen een van de popu-
lairste leuzen van de afgelopen we-

ken: „Het volk, het leger, samen één
hand!”

Die leus concurreerde de afgelo-
pen dagen met een andere die riep
om een burgerlijke regering in
plaats van een militaire. Maar daar
lijken maar weinig mensen zich van-
daag druk over te maken. „Ik heb
honderd keer liever het leger dan
Moebarak”, zegt een jonge bakker in
de menigte. „En de militaire rege-
ring is toch maar tijdelijk.” Dat is

maar de vraag: het leger zelf zei er
gisteren aanvankelijk niets over.

Het was de zeventiende dag van
protesten, en in afwachting van
weer een massademonstratie op vrij-
dag – tien miljoen mensen was dit
keer de bedoeling – lijkt de overheid
nu de handdoek in de ring te gooi-
en.

Maar van een uittocht van het
plein is voorlopig geen sprake. Voor
de vele, vele duizenden mensen die
hier al zeventien dagen gebloed en
gezweet hebben, en die samen het
plein nu al weken vastberaden blok-
keren, is dit pas het begin. „De
grondwet moet aangepast worden,
het parlement ontbonden, de presi-

dent vervolgd en Soeleiman van het
toneel,” zegt de 44-jarige advocaat
Ahmed Abd el-Gewad, die met zijn
vier kinderen al vanaf het begin af
aan op het plein verblijft. „We gaan
pas weg als het hele systeem om-
valt.”

Dat is de teneur onder veel van de
activisten, al zijn de vele dagjesmen-
sen die de gelederen vandaag ver-
sterken iets minder stellig. „Als Moe-
barak weg is, is de revolutie ge-
slaagd”, is het geluid uit die hoek.
Maar, zegt Mohammed Hisham, een
21-jarige student ui Sharkiya die er
vandaag voor het eerst is: „Als de
nieuwe machthebber ons weer on-
derdrukt, gaan we gewoon terug
naar Tahrir: we weten nu hoe het
moet.”

Vlak voor Moebarak zijn toespraak
houdt, staan rondom het Tahrir-
plein eindeloze rijen mensen zich te
verdringen om binnen te komen en
het hoogtepunt van de revolutie mee
te maken, overal in de stad rijden op-
gewonden jongeren toeterend door
de straten.

Op het plein is de zon inmiddels
ondergegaan, en vanaf het dak van
metrostation Tahrir – wegens revolu-
tie gesloten – zwaait een jonge man
een meterslange Egyptische vlag
over de hoofden van bijna een mil-
joen uitgelaten Egyptenaren, die on-
ophoudelijk scanderen „weg met
Hosni Moebarak”. Voorlopig gaat
hier nog niemand naar huis.

Volwassen mannen
huilen, een militair
probeert zijn gezicht
in de plooi te houden

President Hosni Moebarak spreekt Egypte toe. FOTO AP

die riepen om een burgerregering,
tegen militaire inmenging.
Of het leger daarop aanstuurt, is na
twee weken opstand lang niet ze-
ker. Wel zeker is dat het leger – los
van zijn verdere intenties – het spel
tot nu toe slim heeft gespeeld. Toen

de politie slaags raakte met beto-
gers, in de begindagen van de op-
stand, hielden de militairen zich af-
zijdig en wonnen daarmee de sym-
pathie van de demonstranten. Ver-
volgens zagen zij goedkeurend toe
hoe Gamal Moebarak, de zoon van

de president en diens gedroomde
opvolger, stilletjes van het toneel
verdween.
Het was langer bekend dat het leger
niet zat te wachten op de zakenman
Gamal, die geen militair is en zijn
zakenvriendjes in de regering had
weten te krijgen. Dat waren ook de
figuren die het veld moesten rui-
men toen Moebarak een deel van
zijn ministers verving. Uiteindelijk
werd niet Gamal maar Omar Soelei-
man als vicepresident (en vervan-
ger) gekozen, de kandidaat die het
leger al langer op het oog had.
Als Soeleimans daden tot nu toe de
wensen van het leger weerspiege-
len, dan belooft dat weinig goeds
voor de demonstranten die demo-
cratische hervormingen willen. De
vicepresident zei dinsdag nog tegen
staatsmedia dat Egypte lang niet
klaar is voor democratie. In hetzelf-

de gesprek waarschuwde hij boven-
dien voor een coup. Gisteren werd
duidelijk wat hij daarmee (mis-
schien) bedoelde: het leger greep in
en dwong de gehate dictator tot ge-
zichtsverlies en een stap terug.
Maar misschien hebben de militai-
ren nu dan toch een cruciale misre-
kening gemaakt. Zij jaagden de ver-
wachtingen onder de demonstran-
ten op, maar konden die niet waar-
maken. De strategie om tweespalt
te veroorzaken onder de demon-
stranten lijkt, afgaande op de reac-
tie op het Tahrir-plein, mislukt.
Dat het leger bepaalt hoe de toe-
komst eruit ziet in een post-Moeba-
raktijdperk staat buiten kijf. De de-
monstranten weten dat ze alleen in-
spraak krijgen als ze druk op de ke-
tel houden. Een breuk tussen leger
en bevolking voorspelt niets goeds
voor Egypte.

miljard dollar aan vooral militaire
steun op – een bedankje voor het
vredesakkoord met Israël. Het leeu-
wedeel moest in de VS worden be-
steed. Het betekende dat de strijd-
krachten geheel op de Amerikaanse
leest geschoeid zijn.
Voor het Westen gold hij ook als de
man die de vrede met Israël – door
zijn voorganger gesloten – in stand
hield en tegelijkertijd het verstoten
Egypte weer zijn centrale plaats gaf
in de Arabische wereld. Hij was het
tegenwicht tegen Iran en een steun-
pilaar tijdens de oorlog in Irak.
De afgelopen jaren nam de druk op
hem toe om zijn greep te versoepe-
len, meer respect te tonen voor de
mensenrechten. Zijn verweer was
dat dit de moslimbroeders in de
kaart zou spelen.
Op het Tahrir-plein in Caïro ging
nog een grap over de legercomman-
dant, die Moebarak zegt dat het de
hoogste tijd is om een afscheids-
brief aan het volk te schrijven.
Waarop Moebarak vraagt: ’Oh, waar
gaan ze heen?’
De tiende februari 2011 gaat de ge-
schiedenis in als de dag waarop
Moebarak, de strijder en overlever,
nog een stapje terug deed.

25 . 01 . 2011

Tienduizenden gaan
de straat op om te
protesteren tegen
het regime van Moe-
barak. Het Tahrir-
plein stroomt vol op
deze ’Dag van de
Wo e d e ’. De oproer-
politie zet traangas
en waterkanonnen
in. Er vallen min-
stens drie doden.

26 . 01 . 2011

De protesten gaan
door. In Caïro vallen
twee doden, maar
ook in andere Egyp-
tische steden gaan
Egyptenaren op de
vuist met de politie.
De politie blijft
traangas, waterka-
nonnen en stokken
gebruiken om de be-
togers te verdrijven.

27 . 01 . 2011

Moebaraks rege-
ringspartij zegt be-
reid te zijn te praten
met de jongeren die
de afgelopen dagen
de protesten leid-
den. 's Avonds komt
de Egyptische oppo-
sitieleider en Nobel-
prijswinnaar Moha-
med ElBaradei in
Caïro aan.

28 . 01 . 2011

’Woedende Vrijdag’:
betogers voeren een
veldslag met de poli-
tie, maar militairen
houden zich afzij-
dig. Moebarak ont-
slaat de leden van
zijn regeringsploeg.
Bijna al het internet-
verkeer en een groot
deel van het mobiele
netwerk liggen stil.

29 . 01 . 2011

Moebarak benoemt
Omar Soeleiman tot
vicepresident. Mili-
tairen gaan het
Egyptisch Museum
bewaken tegen
plunderaars. De de-
monstranten op het
plein houden stand,
ondanks de schoten
die gelost worden
om hen te verjagen.

30 . 01 . 2011

Mohammed ElBa-
radei arriveert ’s
avonds op het Tah-
rir-plein. De Moslim-
broederschap
schaart zich achter
hem. Overal heerst
chaos; er zijn al
meer dan honderd
doden. De kantoren
van Al-Jazeera wor-
den gesloten.

31 . 01 . 2011

Moebarak maakt de
leden van zijn nieu-
we regeringsploeg
bekend en vraagt vi-
cepresident Omar
Soeleiman de dia-
loog aan te gaan met
’politieke krachten’
over constitutionele
en wetgevende her-
vormingen. De op-
positie verenigt zich.

01 . 02 . 2011

Moebarak maakt be-
kend dat hij zich bij
de presidentsverkie-
zingen in september
niet meer verkies-
baar stelt. Honderd-
duizenden op het
plein blijven zijn
vertrek eisen. Vlak-
bij begint voor het
eerst een pro-Moeba-
rakdemonstratie.

02 . 02 . 2011

Aanhangers van
Moebarak bestor-
men het Tahrir-
plein. Het plein ver-
andert in een slag-
veld. Er vallen ruim
zeshonderd gewon-
den en drie doden.
Ook in andere ste-
den doen pro-Moe-
barakdemonstran-
ten zich gelden.

03 . 02 . 2011

Het leger probeert
de pro- en anti-Moe-
barakdemonstran-
ten te scheiden,
maar de twee groe-
pen raken opnieuw
slaags. Het dodental
loopt op. Soeleiman
zegt dat de dialoog
met de oppositie al
is begonnen. De op-
positie ontkent dat.

04 . 02 . 2011

Op de zogeheten
’Dag van het Ver-
trek’ zijn de demon-
stranten vol hoop
dat Moebarak zal op-
stappen – tevergeefs.
Het leger is voor het
eerst prominent
aanwezig om te
voorkomen dat het
pro-Moebarakkamp
de orde verstoort.

05 . 02 . 2011

Moebaraks partijlei-
ding stapt op, om de
betogers ertoe te
verleiden te stoppen
met demonstreren.
Maar het Tahrir-
plein blijft gevuld.
Demonstranten
gaan voor tanks lig-
gen om het leger te
beletten het plein
leeg te maken.

06 . 02 . 2011

Voor het eerst zitten
de oppositiepartijen
met vicepresident
Soeleiman om de ta-
fel. Ook de – verbo-
den – Moslimbroe-
derschap is aanwe-
zig. Egyptische ban-
ken, die al lange tijd
zijn gesloten, gaan
voor een paar uur
open.

07 . 02 . 2011

De regering belooft
de ambtenarensala-
rissen en pensioe-
nen met 15 procent
te verhogen. Het
plein blijft vol, maar
het normale leven
wordt iets opgepakt.
Wael Ghonim, die
via Facebook tot de-
monstraties had op-
geroepen, komt vrij.

08 . 02 . 2011

Moebarak stelt een
commissie aan die
grondwetswijzigin-
gen moet voorstel-
len. Maar de Egypte-
naren komen weder-
om massaal naar het
Tahrir-plein. Er zijn
ook nieuwkomers
bij, geïnspireerd
door de vrijgelaten
Wael Ghonim.

09 . 02 . 2011

De demonstranten
roepen op tot groot-
schaligere protesten
en tot stakingen.
Soeleiman roept hen
dreigend op een ein-
de te maken aan
hun demonstraties.
Er wordt al op be-
scheiden schaal ge-
staakt, onder andere
in Suez.

10 . 02 . 2011

De stakingen brei-
den zich uit, on-
danks de waarschu-
wende woorden van
Soeleiman. Op het
plein verzamelen
zich opnieuw tien-
duizenden. Moeba-
rak maakt bekend
zich wel terug te
trekken, maar niet
af te treden. ?

11 . 02 . 2011

’Het probleem is niet
de president,
maar het regime’

Het Tahrir-plein na de toespraak van Moebarak. FOTO AP


