Welkom in desert kingdom Saudi
Arabia. Het land is één grote
zandbak. Op weg van de Saudi
Aramco olieraffinaderij naar het
hotel in Jubail nodigt de vuurrode
zonsondergang uit tot enige mijmering… In dit olierijke land sta
je dagelijks oog in oog met de wel
heel bijzondere erfenis van Ismaël: energie voor de wereld.

Ismaël was de oudste zoon van Abraham.
God had Abraham en zijn vrouw Sara veel
nageslacht beloofd. Maar op hoge leeftijd
waren zij nog steeds kinderloos. Sara besloot
God een handje te helpen en overtuigde
Abraham ervan dat hij bij haar slavin Hagar
een kind moest verwekken. Zo geschiedde
en Hagar baarde Ismaël. Later werd Sara
toch nog zwanger en werd Isaak geboren.
God beloofde het nageslacht van Isaak
en zijn zoon Jakob een mooie erfenis. De
twaalf zonen van Jakob, de stamvaders van
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het Joodse volk, werden bedeeld met een
land ‘overvloeiende van melk en honing’.
Dat werd, zo bleek later, het land Kanaän.
Ongeveer het huidige Israël en inderdaad
één van de weinige groene stukjes land in
de regio.
Vieze zwarte drab
De nazaten van Ismaël, zijn twaalf zonen
worden beschouwd als de stamvaders van
de Arabische - en later islamitisch geworden - volken, werden aanzienlijk minder
bedeeld. Zij moesten zich zien te redden
in een enorme zandbak, van Mauritanië
tot Afghanistan. En met hier en daar ook
nog van die vieze zwarte drab onder het
zand…
Maar het kan verkeren. Het zwarte goud
heeft de nazaten van Ismaël schatrijk
gemaakt. Saoedi-Arabië heeft een maximale productiecapaciteit van 12,5 miljoen
vaten olie per dag. Tegen een prijs van ruim
100 dollar per vat betekent dit een omzet

van zo’n 1 miljard euro per dag. Een paar
honderd miljard euro per jaar rolt daar de
zandbak in! Jaar in jaar uit. En dan zijn er
ook nog de broeders in Koeweit, Irak, Iran
en Libië. Wat er in de afgelopen decennia
naar boven is gehaald is nog maar het laaghangende fruit. Ismaël, de energie leverancier van de wereld, wie had dat gedacht.
Olie en gas, melk en honing
Vanuit de optiek van de Arabische moslims
de islam en de koran superieur aan het
christendom en de Bijbel. Volgens de koran
wilde Abraham niet Isaak offeren maar
Ismaël. Allah voorkwam echter het offeren
van Ismaël en beloofde zijn nageslacht een
rijke zegen. De Koran en Bijbel hebben
veel gemeen over de vroegste geschiedenis, alleen de namen van sommige hoofdrolspelers zijn hier en daar verwisseld.
De koranversie klinkt logischer. Met minder dan het eerstgeborene nemen goden
doorgaans geen genoegen. Bovendien, met

het offeren van de nog kinderloze Isaak
zou er ook geen Jacob komen, laat staan
Jezus. En wat is een grotere zegen, melk en
honing of olie en gas?
Scheiding tussen moskee en staat
De hele Midden-Oostenregio zou eigenlijk
zeer welvarend moeten zijn. Mohammed
Modaal in een mooi en koel huis, 4-wheel
drive voor de deur en onbeperkte toegang
tot opleiding voor alle kinderen. Zoals de
Slochteren gasbel ook Nederland rijk heeft
gemaakt. Waarom is dat niet het geval?
Waarom zijn er Arabische landen met
armoede, onrust en uitzichtloze werkloosheidscijfers? De onmetelijke rijkdom is zeer
onevenwichtig verdeeld.
Een belangrijke reden is de enorme verdeeldheid die de islam heeft bewerkt onder
de Arabische broeders. Soennieten, Sjiïeten, Alawieten, ze gunnen elkaar het licht
in de ogen niet. De islamitische wereld is
tot op het bot verdeeld. Dit lijkt wel een
kenmerk van elke grote godsdienst, maar
dat terzijde.
Het soennitische Saoedische koningshuis heeft liever negen miljoen Aziatische
gastarbeiders over de vloer en houdt de
Palestijnse Sjiieten, werkloze Egyptenaren
en veel te liberale Turken buiten de deur.
Andersom zou schadelijk zijn voor de economie van landen als Sri Lanka, Pakistan en
de Filippijnen. Maar voor een intifada is er
dan vast geen tijd meer.

Oppositie wordt niet geduld. Ook niet
vanuit eigen kring. De bekendste Saoedische dissident is Osama Bin Laden. Telg
uit de schatrijke familie Laden wier fortuin
in de bouwwereld is vergaard. Hij bekritiseerde de westerse invloed en werd het
land uitgeschopt. Hij verkaste naar Afghanistan, stuurde Saoedische piloten de Twin
Towers in, de rest is geschiedenis.
De Sjiïetische ayatollahs en mullahs in Iran
zijn uit hetzelfde hout gesneden. Zij willen
weer geen Soennieten over de vloer. Ontstaat er een machtsvacuüm, zoals in Irak,
Libanon of Libië, dan vliegen de denominaties en clans elkaar meteen in de haren en
worden oude rekeningen vereffend. Vrijwel
alle islamitische landen zijn alleen relatief
stabiel onder het dictatoriale bewind van
de Assads, de Mubaraks, de sjeiks en de
ayatollahs. De meerderheid onderdrukt de
minderheid, of andersom. Wie een democratische staatsinrichting wil invoeren met
gelijke rechten en plichten voor iedereen
en buitenparlementaire intimidatie wil
uitbannen, zal eerst de koppeling tussen
moskee en staat moeten verbreken. Zoals
in het westen de ontkoppeling van kerk en
staat na de Franse revolutie de basis legde
voor democratische structuren. Een Arabische lente is nog ver weg.
Christelijke bommen en granaten
In de problemen waar de Arabische landen
mee worstelen speelt Israël slechts een
marginale rol. Hooguit als bliksemafleider

De Joodse staat is alleen voor westerse
theologische scherpslijpers en zelfbenoemde
eindtijdprofeten een hot item. Mohammed
Modaal heeft andere zorgen aan zijn hoofd
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en retoriek voor binnenlands
gebruik. Alleen wel erg riskant in een explosieve regio.
De Joodse staat is alleen voor
westerse theologische scherpslijpers en zelfbenoemde eindtijdprofeten een
hot item. Mohammed Modaal heeft andere
zorgen aan zijn hoofd. Hij heeft geen boodschap aan de vermeende rivaliteit tussen
de nazaten van wederzijdse overgrootvaders.
Waar het in het Midden-Oosten veel meer
om draait, is de botsing tussen islam en
christendom. Wanneer de kruisraketten op Bagdad - en onlangs bijna ook op
Damascus - neerdalen en dood en verderf
zaaien zijn dit de bommen en granaten van
de christenen. Op elk dollarbiljet staat
immers te lezen: in God we trust. Christenen in het westen zien zichzelf graag als
vredestichters maar dat wordt elders in
de wereld heel anders gezien. Christenen
als een deel van het probleem, niet van de
oplossing. En toen werd er weer een kerk
in brand gestoken…
Het huiswerk van Ismaël
Het zwarte goud van Ismaël levert niet alleen
energie voor de wereld, maar gaat waarschijnlijk ook een forse klimaatverandering
veroorzaken. De erfenis van Ismaël blijft
ook ons verre nageslacht nog bezighouden.
Immers, indien de aarde wél opwarmt én
tegelijkertijd de maan níet opwarmt, dan is
niet de zon maar het verhoogde energieverbruik de oorzaak van opwarming. Dit gaat
op termijn grote problemen opleveren in
diverse delen van de wereld.
Maar opwarming brengt ook ongekende
voordelen met zich mee. Indien de ijskap
op de Noordpool smelt en de boomgrens
honderden kilometers naar het noorden
opschuift dan komt er op het noordelijk
halfrond enorm veel land beschikbaar.
Voor bosbouw, Siberië als nieuwe CO2
long van de wereld. Voor voedselproductie, juist op een moment dat de wereldbevolking piekt. Voor bewoning, een
immigratie revival voor Canada? En grondstoffen worden makkelijker winbaar. De
witte ijsbeer wordt weer een bruine Amerikaanse grizzlybeer. De grote uitdaging
van de erfenis van Ismaël is gelegen in een
beheerste en wereldwijde herschikking van
woon- en werkomgeving: zal de mensheid
in staat zijn een orde te scheppen waarin
wordt gedeeld in plaats van geheerst?
Zowel islam en christendom hebben nog
veel huiswerk te doen.
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