
- ._--------------=-~-~"===~-

UK 16

EEN HUMANISTISCHE INTERPRETATIE
VAN DE KORAN?

PEil El'lK

1 e aanwezigheid van grote aantallen moslims in Em pa en ok Nederland

maakt dJt het niet mer zinvol is 0111 de i lam op tt: vatten als een niet-\ e t rse

relio-ie. ok mo Iims zijn uiteraard mensen die hun i lentiteit en uJtuur - inclu

sief relirj - aanpa sen aJll hun omstandigheden en die om tandigheden tegelijk

naar hun hand proberen te zetten. De steeds zichtbaJrder aanw zigheid van 1lI0S

lims in ederland heeft geleid tOt allerlei publieke debatten: over vormCll van

cremeren 'n begraven, er litueel sla -hten, 0 er eenvraak, over hoofddoeken,

ovt:r huwelijksmigrJtie en tegelijk over Illeer abstracte kwe tie op de achter

gr nd, bij oorbeeld over de scheidin van kerk en taat 'ultllurre1ativi me en de

1l1ulticulturele sJl1lenl'ving.' Gedurende de laat te jJren - vooral sinds d

terroristi che aanslagen \an 11 september 20 1, het ptreden van Pim ortuyn en

de moord p Theo van Gogh - i ook de i lam zelf onderwerp van discussie e

wordcn.2 Pilll Fortu n noemde de i lam een a hterlijk> rel.igie en mensen als

AYJJn Hir i Ali, Herman Philipse, Paul liteur en Ar hin Ellian hebben frontaal

dl' aanval geopend op 'de isl:lm'. D, t gaat bijvoorbeeld zo. R.eagerend op de

velwerpel.ijke uitspraken van de R.otterdam e imJm KhJlil ei-Molllllni over ho

Inoseksualiteit als een ziekelijke Jfwijking schrijft litem, oud- oorzitter van het

Humanistisch Verbond, dat moslim de geopenbaarde wil van God als gr nd lag

vo r d moraal zien. Vanuit die gedachte, 7aat hij verder, komen zij geheel on

.istent tOt de lTlee t afschuwelijke 11101' Ie gezichtspunten. Zij lijken op Abraham

die bereid was zijn zoon Iza~k te fferen, onJdat od dat beval, aldus liteur. Dit

is miss !Lien consistent vanuit EI-Moumni gezil:n, mJar nüjns inzi 'ns ,ü t vanuit

dt' positie van een humanist di> EI-Moumlli's uitspraken beoordeelt. Iiteur ver

geet hier even dJt een humanist op het tandpuIlt stJat dat iemand dIe denkt dat

hij of zij moet doen wat God wil, in feite to h vcrant\ oordelijk is vo r wat hij

of zij besluit te doen. I ar is niet alleen zo omdat humanisten aan alle mensen

persoonlijke v ramwoordelijkheid toes hrijven, ook ats z die ver, nt\ 0 rd lijk

heid niet willen. Het i ook zo om lat het 01lnl gelijk is praktische c nsequelltie

te trekken uit de wil van J d zonder zelf:11 mens v rantw ordelijk te zijn voor

onder meer een bepaald beeld van God, een bepaalde theorie ov T dc ddelijk

1 Oer\..-x. Peter, Dl' 1I11t1limllll,dc SI1IIIClllcl'ilIJ: CCII hllll/{Illisrisch idenl1l ( III terdall1. 200~) .
• Fortuyn. I'im &: Abdullah R. . Ha,clhocf, Dl' isl{llllisfrillg /'(1/1 011-(' wlr/lllr: ·ct/('rI(/IIlIsc

illCllrircir "Is jllllll<llllcllr. l\1('r {'CII kririsc!lc rCf/(fic 1'1111 illl(/I/l AIJI/lll1clh /~. r. /lfisclI",cf (Uith TIl,

:WOI).
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openbarin ~ en een bepaalde interpretatie daarvan. Een humanist accepteert het

dus niet als El-Moumni zich verschuilt a hter de wil van God. EI-Moumni inter

preteert die wil van .od. Hij int rpreteert 'de islam', zoals troU\ en Jiteur dat

zelf ook doet. Verwijzend naar de opvattingen van Abdo ·'Ilah Haselhoef en EI

Moumni over hOIll sek ualiteit chrijft liteur dat zij de 'echte moslim' zijn. De

'liberale moslims (zoals de hoo leraren Arkoun en Abu Z, id)' vormen volgens

~liteur 'een te verwaarlozen mind rheid .... De meerderheid van de moslims

gelooft nog werkelijk wat in de koran staat'.' Ayaan Hirsi Ali redeneert exact

hetzelfde in haar open brief aan burgemeester Job Cohen"

H e weten liteur en I irsi Ali wie de er/lfe moslims zijn? H e weten zij wat

er /linke/Uk in de k ran staal'l Op bebngrijke punten zijn de meningsvers 'hillen

onder mo lims over de interpret:ltie V311 de koran bijzonder groot.~ Clit ur en

Hirsi Ali schuiven in z Ifgenoegzaamheid problemen V3n interpr>tatie en herme

neutiek ter zijde. In die zin zijn zij fundamentalisten. Ze lijken ook niet geïnte

resseerd in een erieuze dialoog met mo lims, " allt ze weten al " at de 'echte'

moslim denkt. Ze lijken niet of nauwelijks bereid 0111 hun generalisaties over de

isl3m I' roe en aan de opvattingen an mo lims:1I gesprekspartners. Ze negeren

de public, tie, ge prekken en confli ten in is!JJ1Iitis ht: kring over de betekeni

van de islam. Ze negeren niet alleen de inzet en 3ctiviteiten V3J1 vele J11oslimin

teJIectuelen, nnar ook van organi aties 315 Ihsan (het Islamitisch Instituut voor

Maat happelijk Activeringswerk), de Sti hting ed rlands' m slim rouwen Al

Nisa en de Stichting Yoesuf De olltwikkdingen in de urkse rg:misatie Milli

Görüs zijn ok interessant." Er i veel in beweging. Men en allitem en Hir i

Ali 11l ngen zich al :ltheïstcn in een cl 'bat over wat de beste of de juiste inter

pretatie van de isbm is en kiezen er dan voor om de meest gesl ten vorm van de

islam als de echte neer te zett n.

In dit hoofdstuk wil ik als humanist de discussie onder moslims over de

beteken i van de islam wel serieus nemen en ik doe at door te reageren op de

op 27 mei 200..j. gehouden oratie an NasI' Aboe Zaid, mijn c Uega aan de Uni

versiteit voor Hum3ni riek. De oratie heeft de titel Relli;l/killg llie QIII"al/: TOl/lards

I Hlllllall;sl;( Herlllelli'lIl;cs' en ze h:lndelt vcr het menselijke :lSp ,.1' an de koran.

Aboe Zaid schrijft zelf dat deze tekst een vervolO' is op de rede die hij uitsprak op

litcur. Paul, ,HodcrJ/c I'npocn's: dilellJlIJn's I'nll een I/lIilt;wlrllrcle SnllJl'IIlCllill,C! (Amstcrdam.

2002). 7.
• Hirsi Ali, Ayaan, 'Opell brief aan burgemccster J b ohen', in: Trolllfl,6 maart 2()O~, 37.
~ UOllllllt:l. Abdulwahid all. Joep Avez, at, CZJi Aydogan c.a., 1IIIIIkell' II'nardw: 11'1'('11'

!.!1I'f!stics l'rllI I/IOS{;//IS bclicill voor P"!fcssiollnls. R.edactie n...ekha R.amsaran & Bregje paallS
(Utrecht, 2(03), 25-..j.8: Abu Za d. Nasr, Relliill!.!ill.'! llie Qllr'tÎII: TOlI'lIrds 11 Hllllltlll;sti(

I-Ienllcllwlics (Amsterdam. 2 O~).

• West rloo, erJrd van, 'R.e olurie bij de zwartek u 'nnI UI1l.S', in: ,H - het IIIllllmlblnd
Vt/II "'R J-It/mle/shlt/d (februari 2004). 10-25.

7 Abu Zayd. NasI', Retlr;lIkill.~ t!le IIr'd'l: Towt/rd_ t/ 11"lIItlll;sl;( Ilenli II('W;(S (AI1l~t rdal1l,

2 ~).
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Letteren. 2-2-2(03).
• In dit artikel, ordt tlt: eh



27 november 2 0 bij de aanvaarding van de C1everinga-lcersroel in Leiden. Die
eerdere rede heet Tlte QlIr'all: ad alf(/ \lall ill O/l1l1l11l1iwtioll." Ik zal nu eerst een

3antal belanf>Tijk punten weergeven uit de Leidse oratie. Vervolgens doe ik het

zelfde met de re ente oratie aan d niversiteit v or lumanistiek, waarbij Ik

voor dl' vertaling vau eeu groot en belangrijk deel an deze t\ eedl' oratie verwij

naar de bijdrage val Aboc Zaid in dit boek. Ik eindig met mijn Il1mentaar,

w;larbij ik n1' concentreer op de verhouding van humanisme t t i lam. Aboe

Z3id heeft het in ziju twee or3ties niet 311een over de kor3n maar bijvoorbeeld
ook over de !iOC/IIW (de norll1atiev uitspr3ken en handelin(J' n van de proF; et

Mohamuled), de !I(/dieth (de verhalen over de profeet Mohammed), de c llSensus

(idjl//(/a) onder de oe/allla (isbll1itisch' -'odsdienstgelcerden) en de qi)'(/as (analogie

redenering). Deze bronnen an de isJam zijn uiteraard ook bclan!!rijk v or de

interpret3tie v< n d' koran, maar ik ri ht me hier primair op de k ran zelf, de

bron filet het hoogste gezaO'.

Dc rOlllllllllliratic III!iSCI/ od ell de IIICIISCII

Het woord 'koran is volgeIL Ab Zaid m zIJn Leidse oratie 3fgeleid van het

werkwoord qara'a, dat re iteren betekent, hardop en uit het hoofd voordraaen.

J)e profeet Mohannlled ( a. 570-(132)" kreeg d tekst'n van d, koran eerst door

de Heilige Geest over ebra ht of geïn 'pirend, daarna w rdeu ze door Moham

med "'ereciteerd voor zijn metO'ezcllen. P3S later werden ze opgeschreven. ok

daarna, tot de uitvinding vau het boekdrukken, werd de koran zelden be

.ehouwd als een geschreven tek t. Zelfs nu nog is het zo dat d koran in het

dagelijks leven v:ln moslim allere rst een o-ereciteerde, gezongen en beluisterde

tekst is. De belangrijke esthetische en ceremoniële betekenis all de koran is al

lt'l"erst verbonden aan het horen en niet aan het lezen ervan.

Voor m slims is de koran het word van ad zoals g penbaard aan de pI' 

feet Mohammed in duidelijk Arabis h gedurende een periode van 23 jaar, Deze

onder moslims onbetwiste oms hrij ing be at dri' belangrijke elementen: het

\ oord an ,od. de koran en I/lalr)' d.w.Z. openbaring ofin piratie. Het lijkt erop

(bt deze drie begrippen in het m dern islamitische spreken als s noniem wor

den behandeld, maar in dl' klassieke islamitische theolo~,'-je hebben ze een ver

schillende betekenis, die ook \ ardt weerspiegeld in het taalgebruik in de koran.

Is het //'oord 1/(/1/ God de ecu'vvig en oneindige inh ud van de koran, in die

tekst uitgedrukt in beperkte en tijdelijke menselijk taal of maakt d talige uit

drukking ook deel uit van het woord van rad? ad opvatten als een gebruiker

V3n menselijke t:lal roept veel moeilijke theol gi ehe pI' bIcmen op, die meer
dan duizend jaar geled n leven lig bedi 'clIssieerd zijn door de moe 'tazilieten, de

hanbaIi,t n en de a,J':lri -ten. De I 'cr van dl' hanbalieten, \ aarin zowel de in-
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Abu Zai l. NasI' nn' od o/ld .\/a/l;/1 0/1/111111/; (11;011 ( eiden, Faculteit d r

Letteren. 2-2-2003) .

• 111 dit artikel \ ordt de chri telijke jaartt:llillg gebruikt.



268 LlR.UC ,EN

houd als de taal van de koran goddelijk en eeuwig zijn, i na enkt'le eeuwen v. n

hefti T debat en politieke onf1i ten in de geschiedenis van de islaIll overheersend

ge\ orden.

(J[ ali)' v rwijst naar het verrica1c ommunicatiepr cc waardoor het woord van

God e mensheid bereikte. Volgens de koran zelf, soera 42: v rs 51, kunnen

mensen het word van God maar op drie manieren ontvangen: d rinspiratie

(n n-verbale cOIlll1lunicatie), d or ::l1s Moze te luisteren naar God die preekt

anachter een ,~ hei itng als een braamb s of cen berg, f door een boodschap

per als dc cngel Djibricl ( abriël) die IlIC't od toestemming via in piratie pen

baart wat God wil. De korlll/ is aan M hammed geopenbaard op deze laatste ma

nier. ) e k ran is de d 'finitieve b vestiging an -erder openbaril gen an G d

aan de IlIensheid (met name d, j odsc Tenach en het christelijke Nieuwe TestJ

IlIent). Koran en openbaring vallen dLL ni 't samen.

Wat betekent het dat cl k ran herhaaldelijk benadrukt d,lt hij ill rfllirfelijk Ara

biscll is Teopenbaard? Volgen de koran heeft God d pr fed Mohannlled

uitgekozen om Zijn boods hap aan het volk over te brengen. Vol""ens de k ran

i de islanl niet een nieu\ c godsdienst die aan Mohammed wordt ov rgebracht

om aan de Arabieren t prediken, maar in wezen dezelfcl bo dschap die g pre

dikt is door alle profeten sinds het begin van d' wereld. In de koran \ orden alle

profeten als moslims bes hOll\ d. I 'bm is de ab olute zelf-onder\' erping aan

d, de Heer van het heelJl. De k r:1I1 benadrukt herhaaldelijk, zo::t1s in .oera 2:

vers I 12, dat wie zich geh el aan God 0 ergeef't en goed dOd, die om angt zijn

bel nin r bij zijn Heer. Zij hebben niets te vreZl'n n ch ZLIlJen zij bedroefd zijn"";

zie ook: 5: 69.

H ewel voor alle ml'nsen bestemd. \ ordt de bood 'chap in de k ran uitge

drukt in de Arabis he ta3l - in een poëtis he val-i;lI1t van Mohallll1lcds eigen

Ka raisj-dial ct, omdat God altijd rekening houdt met de taal van de men. en aan

wie hij een boodschapper zendt (soera 14: vers 4). verigens he ft ni talie n h t

Arabisch uit Mohammeds tijd de betekenis VJn de koran meebepa:dd, maar heeft

de koran ook de later ontwikkeling van de Arabi che taal m 'eb paald.

We kunnen volgen Ab e Zaid concluderen dat d' koran een van de

l1I:lI1ifestatie is van het \ oord van God, via inspiratie in h t Arabisch geopen

baard aan de profeet Mohanllned door bemiddeling an de ngel Djibriel. We

kunnen dus onders heiden tu sen ier aspecten van de korJn, namelijk zijn bI' n,

zijn inhoud, zijn taal en zijn structuur. De goddelijkheid van de koran is beperkt

tot zijn bron. De inhoud is echter terk verbonden met de taal waarin de k ran is

opgetekend en die taal is uiteraard ulture'l en hi toris h bepaald. Al de godde

lijke inhoud van om \ oord i uitgedrukt in l1lensdijke taal, dan vertegi.'nwO r

digt de taal de wezenlijk menselijke dimcn i van heilige geschriften in het alge

meen en van de koran in het bijzonder.

IC' De Kort/It. Een \\'ecrgave van dc betek nts van eh: Arabis he tebt in het Nederland, door

Fred LCClllhuis, (Houten, 2002, tien e druk).
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De s/ri/{I//I/r l;all de kor(/l/ Jaat volgens Aboe Zaid ook duidelijk een menselijke

dimensie zien. De koran is niet in één keer aan Mohall1med "copenbaard, maar

in gedeelten. De verschillende porties waarin dl: koran geopenbaard is, corre.

ponderen vaak met behoeften en vragen van de gemeens hap. 'Zij vragen jou' is

een zinsnede die herhaaldelijk in d' koran voorkomt, bijvoorbeeld met b tr 'k

kino- tot wijn en gokken, meisjes die wees zUn, 0 delvoorschriften en orlogs

buit. I oor antwoord te geven op der dijke ragen is het w'ttelijke a peet V:ln

de koran geleidelijk geformuleerd, waarbU her \ 0 rd van d het antwoord is

op vragen die leefden onder tijd enoten van Mohammed.

Aboe Zaid schrijft dat het proces van canonisatie van de koran ook menselijk

invloed laat zien op de manier waarop h· t \ oord van od de mensen bereikte

en ber,ikt. De canonisatie van d kor:ln hield aJlere rst in dat tijden dl: re ering

(óH-656) van de derde Kalief, ethrman, dc ffiei "Je tekst van de gehele k ran

werd vastgesteld. Omdat dit in het vroe(y, Arabis he schrift dat alle 11 medeklin

kt'!" kende, nog lang geen uniforme oordra ht (yarandeerde \ er ten later de

ontbrekende klink rs toegevoegd 'n ook wer kn medeklinker die (bijna) dezelf

de vorm Indden met behulp van tekens onderscheiden. De Oethl11aan e canoni

satie hield ook nog l:en :l11derc bclan'Trijkc ingreep in. De talrijke overgeleverde

stukken en stukjes openbaring werden niet in -hronolo(Yis he volgorde geord nd,
Illaar in Il-l mjn of meer lange >edeelten, soera's, bijcengevoe yd en ruwwe naar

lengte geordend, de langer een. e llIensdijke invloed die Abo Zaid hier

bed dt, is do lr Lee111huis als vol t verw ord:

I e precieze reden n waarom bep;lalde g deelten tot langere soer:J'S zijn sal1len
ge oegd, zijn nict t' achterhalen. Duidelijk is wel dat v rwegingen van chro
nol gische, inhoudelijke of uiterlijke (rijmi) aard een rol hebben gespeeld. Niet
duidelijk i. wat voor opname an een gedeelt in een bepa,lde oera de doorsla'
heeft gegeven. In een aantal 7evaUcn is hl~t zelfS \. aars hijnlijk dat gedeelten bij
gebrek < an ecn betere plaats zomaar ergens bijgevoegd werden. 11

Het is duidelUk, schrijft Aboe Zaid, dat een dergelijke reorganisati van de tekst

dl' aanleiding en de historische context van elk stuk van de openbaring gcdeclte

lUk velllietigt. De sel11anti. che structuur van de koran komt zo deds 10. te staan

van de oor pr nkelijke werkelijkheid waaruit de koran is voortgekomen. D'

oorspronkelijke inhoud van het woord an od in zijn onbekende absoluutheid,

dus voordat het in het Arabisch werd uitgedrukt, is g dddUk en heili , Illaar dat

gddt ni 't voor de uitdrukking ervan in d ' taal. I c koran die wij tegenwo rdig

lezen en interpreteren kan niet identiek zijn aan het eeuwi 'e woord van God.
De olltllloetin russen Mohammed en de >ngel Djibriel \ aarin de (chronol 

gisch gezien) eerste vijf verzen an de kor;ln (96: 1-5) werden g 'openbaard, is

het 1110del van de cOll1l11uni atie tu sen nl'n en God, l'en model dat 0 k wordt

belichaamd in di erse rituelen. In gen md ontmoeting wordt Mohammed

11 Idell1. 61.
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do I' Djibriel bevolen om te 1" iteren wa3rbij niet meteen duidelijk is wat hij

moet reciteren. Mohammed begrijpt uiteindelijk dat hjj moet re iteren wat de

eng I hem doorge ft. Verv 1gens \ ordt h ll1 duidelijk dat h·t reciteren in de

naam van od het belangrijkste i~. Het mysterieuze dat hij - ia I ~ibriel geïn

spire<:'rd door >0 I - moet re iteren, blijft impli iet t tdat hij het reciteert. Alleen

d tem an d to ge proken en/of geïnspireerde Mohammed wordt in m 'n5e

lijke ta31 herkenbaar en explici t. Door de menselijke a tiviteit van h 't reciteren

wordt h ,t \ oord an r d gehunl3lli eerd. [n d geïn pireerde recitatie bevindt

Mohammed zi h in de existentide sfeer russen od en m ns in. eze sfeer bin

nengaan en erin verblijven is een tijdgebonden a tiviteit, waarin de ontmoeting

van od en men een begin heeft en een eind. 11la/iy houdt du een tijdgebon

den oll1municariepro es tus en God en mens in, waarin alleen de tem van een

l1Ien5 cis bochap externaliseert en expli 'iet maakt.

[ets d rgelijks "eldt ook voor een mo lim die geïn pireerd vanuit het hart de

koran re iteert. Een van de vijf od dien tige verpli -hting n van de mo lim is het

rituele gebed (sa/aar), dat vijfil1aal per dag hoort te w rden verricht, lieE t in

groepsverband. Ke itati van de koran is d kern an de a/aal. De sa/aal kan

gezien worden als een dagelijks c ml1luni atiekanaaJ tussen de gelovige en od,

parallel aan dat tussen Mohammed en God via \ elk de koran werd O'eopenbaard.

Dit is des te aannemelijker als \ e in aanmerking nem n d. t de eerste ontlTI eting

tussen M haml11ed, jibricl en God niet alleen een bestie was V3n reciteren

m,ar ok van luisteren. Voordat hjj riteerde, 111 est Mohaml11e I aandachtig

luisteren. [n het gebed V3n de mO.1i111 hoort het reciteren van de koran samen te

gaan rn t het aandachtig luisteren naar h t gereciteerde en \ at zich daarin pen

baart. Daar m mo t de koran njet te zacht, maar ook niet te luid \ orden gere-

iteerd. Te luid zou het luisterende aspect schaden.

Het reciteren V3n en luisteren naar de koran pe It niet alleen een centrale rol

in de sa/aar, m3ar ok in de !wd1i (de bede aart naar Mekka), in de va tenll1aand

YaII/adall 11, in het verpli ht collectieve \ ekelijkse vrijdag ebed en in tal van

leven ituatie., z al bij geboorte, huwelijk en dood, bij begr etingen, bij het

noemen van de naam van een 0 erledcne, bij het kalmeren van een huilend kind

en bij het begin en eind an een ma3ltijd, een reis of wat dan ook. Formule en

zins" endingen uit de koran n13ken zo deel uit :111 het cbgelijks I ven en het

da elijks taal&ebruik van moslims in de h >Ie wereld.

e visie op de koran die volgen Aboe Zaid de hele mo limwereld d mineert

- en hij benadrukt dat her hjer niet aar om de zienswijze van radi .Ie i bl11istcn

maar om de onder moslims algem en • ngbare pvarring - i de olgende:

Als een woord van ,od is d k r, n het fundamellt an het leven van 111 slim.
Hij ers haft hun de \ 'g tot ervulling in de , ndere wereld en tot geluk in de
huidige. Er is voor hen geen situatie cl nkbaar wa, rvo r hij geen plo ing biedt.

lij is de ulti 'me br n an alle waarheid, de laatste rechtvaardiging van al wat
juisr i" het primair' criterium voor alle waarden en dL: oorspronkelijke ba i v, n

alle gezag. Zowel publi,
zijnjuri dictie.'2

I eze 0 erheersende Opv3t

van het g polariseerde con

se uJari ten propageren in

scheiding tu.sen de i lam 'I

geïnformeerde bevolkin~ ti

sing' en 'de islam i \wte

r3amwerk is het onlllogL'1ijl

War de koran volgens !'

isbmisering van het hele Ie'
het leven. I e cheidin~ V;1

dat de godsdienst in het

k ran al een c0l11111unicat

Zaid - iets VQ rbij \\'enen'

k ran letterlijk interpreren

\ erd, heilig erkbren, s\ui

het historische moment \\'a

zet ons erto a:lI1 om dl' kc

constructie, tenvijl \Vl' on'

waar p de k ran in staat

Besef van het wezenlijk h

schermen tegen het volled

verliezen van onze mcnsL'1

onze menselijke identiteit

los ta3t van andere vOrJnc

:11 men. is goddelijk, l'\'C1

neming ervan \ ordr gehlll

ven korani he model var

hem goed epresenteerd ij

sische mysticus [bn al-Aral

'2 Aboe Zaid citeert h,~r 1
riolI, translatcd and Jlbptl'll

1975). 11. VefGJling 1'.1).
11 Volgens een recellt r,lppo

raag bij dc illtcrpret.ltie \ ,111 cl
I!f dlll dc komll CII "er pmklisd/(' I

"'i!,<! dil' door dc 0pWII'O(<!fIldl

Man uk AulaJ, Ahl1led EI 11.1
prrljl'liscllc tr.ldilic II</,Ir //('( ItTOI

\',111 urOP,1 ( chiedam, 2(04).

optie overecnk mt.
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alle gezag. Zowel publi 'k 'al privé-zaken, rcli ieme el! \ ereld~e allel! onder
zijn juri dictie.'2

Deze overheersende opvatting is waars 'hijillijk e-'n van de belangrijkste oorzak n

van het gepobriseerde ontlict dat \. e in bijna de hele IlIoslil11wercld zien. I e

secularisten propageren in het voet p or van We ter e opvattin "Ten de abs lute

heiding tussen de islam en de wijdere wereld, de i bmi ten proberen een si cht

geïnf, nneerde bevolking te indoctrineren met slog:ms als 'de islam is de oplos

. ing' en 'de i.lam i wetenschappelijk superieur'. In een dergelijk ide I gi h

raarm erk i het onmogelijk n rationeel te denken of redelijk te handelen.

Wat de koran volgens Aboe Zaid oor moslims vertegenwo rdigt i' noch de

islamisering van het hele I 'ven, noch de ab.olute scheiding van de god. di nst \ 3n

het leven. De scheiding van religi en st3at i essentieel, maar dat betekent niet

dat de godsdienst in het ma3 'happdjjk \even slechts een bijrol vervult. De

koran als een comrl1uni atiemodus tus 'en G cl ('n mens leert Il" - aldu Aboe

Zaid - iets v orbij 'wetten' en 'politiek' in de enge zin van het woord. Als we de

k 1', n letterlijk interpreteren en d Arabi. h woorden waarin hij geopenbaard

werd, heilig verklaren, sluiten we v 1gens Aboe Zaid het woord an od op in

het historische moment waarin het aangekondigd werd. Een dergelijke opstelling

zet ns rtoe aan on1 de koran te beperken tot de eerste f3 e V3n zijn historische

constru tie, ten ijl we on bewust moeten zijn V3n de dynamiek in de n13nier

waarop de koran in staat i geweest het leven van moslims gestalt· t geven."

Besef van het wezenlijk historische karakter van alle religieuze taal kan on' be

schermen tegen het volledig 0pg<lan in die taal tegen indoctrinat1e en tegen het

verliezen van onze men elijke idel1titeit. Anderzijds moeten we be effen dat we

onze men elijke id l1titeit niet in onze alItonome hand hebben of dat zij volledig

los staat van andere vormen van leven p aarde of in het heelal. Onze identit it

al. mens is goddelijk, evenzeer als dat de odd Iijke identiteit door onze waar

neming ervan wordt gehul1lani·eerd. Het door Ab e Zaid in het kort weergege

ven k ranis 'he model van de ontl11 eting tu sen cl en mens \ ordt volgens

hem goed g prescntecrd il het wijsgerig-my tieke sy teem an de grote Andalu

sische m sticus Ibn al-Arabi, die leefde van [1 ó5 tot 1240.

'2 Ab e Zaid iteert hier abib aili- aid, 711c Ruilcn Kom".. 11 Hisrory of Ilic Fir I Rccorden

r ásiilll, rramL ted • nd adapted by Bern rd Wei~, M. A. I~allf and M rr e Uerger (Princeron,

lL75), \1. VertalingP.I.
"Volgens een recellt r:lppOrt van de I~L miri~che Ullin:r~iteit vall ur pa i~ CCIl belangrijke

vraag bij de interpretatie van de k rail '(!r ill dc lijn 11(1II dc Profcer flf cell inclI/c roeslnllli f,trcikl lI'flS

ordnl de kortlll CII IlcI prrlklisrflc I'<",rhee/d 1'1111 ne Pnjccl .,Icrills als Ilcl "',Ir,' cell ririllillg f1<1l1gtll JCII op CCII

II't:,! dic dCIOT de OpCCIII'o{,!cllde .l!clli·ratie.' I'fllI III('IISCII I,trdcr 41!elopcII IlIoeI lI'ordCII.· (Abdelbh.

MarzOllk AllIad, AllIIlcd EI Uaghdadi, N dim Bahçebpili c.a .. T'lsseli .\1ekk<l nr ROllcrd<llll: 1',11/

pnjelisclle /riIditie 1If/t1r IIcl ItTCI/ I'ell/ I/cdelldaagse lIIoslil/lIl/eidl'll, Stichting 1 lamitisch' Universiteit

vall Europa (Schicdalli. :WO-+). 2) liet i~ duidelijk dat Aboe Zaid~ opvatting meer met de batste
prie ovcreenk I11t,
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De {OIllI/I1I1I;Cal;c 11I55ell /llel/5CII tlllCl" l,cl u/oord vall od

In zijn inall ur I, r 'de aan de Universiteit v or Humani tiek ontwikkelt Ab >c

Zaid, zo schrijft hU zelf. Iwt ml'llSelijke aspect van de koran een tap erder. HU

gaar nu dieper in op wat hij her menselijke aspect ~m de horizontale dimen ie

van de k ran noemt. Met de h rizonra!e dimensie van de koran b doelt hij niet

alleen de geleidelijke rkondiging door Mohammed an de boodschap an de

koran de can nisatie van de koran of h terspreiden an de boods hap van de

koran door het c rpus an inrerpreter 'nde geschriften. bo' Zaid bedoelt de
horizolHale dimensie die in de stru tuur an de koran zelf ligt ingebed en die

duidelUk bleek tijden het pro e waarin de koran geopenbaard werd. Deze hori

zontale dimensie kunnen \ e ons lech~ realiseren als \ e het referentiekader oor

de interpretatie van de koran veranderen, n de koran nier langer zien al een

gesloten chriftelijke 'tek t' maar als een 1 vend 'discoul. , een' esprek'.'· Het

vergroot de mogelijkheden van interpretatie en herinterpretatie als we de koran

onder invl cd van een literaire benadering opvatten als een autonome tekst, maar

het Inaakt het ok mogelijk om hem in zijn b~tekenis en structuur te manipule

ren. Onlangs schrijft Aboe Zaid, ben ik me gaan realiseren hoe de opvatting van

de k ran al een tekst de taw ervan reduceert en het feit negeert dat de k ran in

het dagelijk leven nog steed function erl als een 'gespI' k', een 'gedacht \I isse

!ing'. De koran al ge chreven tekst heeft een enorme invloed op islamitische

pvattingen en culturen, maar al \ e ons oog ni 't richten op de elite maar op de

olksma.sa's, dan is het meer dl' ereciteerde en belui terde koran, de koran al

'g' prek' of 'gesprekken' die de bepalende rol pedt in cultuur en openbaarheid.

Voor een democratis h , humanistische hemlenclltiek i het nier ()'en eg dat

intellectuelen in een onderling debat passages uit de koran opnieuw in hun his

torische context plaatsen en vervolgens in de huidige context interpreter n. Om

dat het bij d koran gaat om de 'zin van het Ie en' an milj enen men en i. het

belan rijk 0111 de macht over d bet kenis van de koran teru te geven aan de

gemeenschap V~lI1 gelovigen, de VCII/llia. De div I' iteit an reli ieuze betekenissen

i deel van onze men eIUke diversiteit. m cic koran weer te verbinden met

c:-:istcntiële ragen is het noodzakelijk om hem weer te zicn als wat hij i en

voortgaand gesprek, een g h el van dialogen en debatten, van t evoegen, aan

vaarden en verwerpen, nict alleen van pre-i lamiti che nrmen, praktijken en

'ulturen maar ook van voorafiraande in de koran zelf v orkomcnde inschattin

-"en, vooronderstellingen, beweringen enzo oorts. De islamitische juristen die her

hermen utische principe hanteren dat een latere openbaring een eerder teniet

doet, begrijp n niet dat elkaar regen prekende v rschriften in de koran een

,. Aboe Zaid is in zijn re Ie nict erg c(Jnsi~t nt in hct gebruik van het w rd discollrsc dat in
zijn beto g zulk een bdangrijke r I peelt. I e ent Ie betekeni lijkt die van '( nderdeel van
een mondeling) ge.prck· tc zijn, uitcr:J, rd rus en mecrdere partijen en du~ \' r meerdere uit
leg vatbaar, wa, rbij de aard van h t gc prek uüeenJoopt van vriendelijk onderhoud tot verbaal
politiek gevecht.
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positief erschijlJsel kunnen zijn, een diversiteit die open gehouden moet worden

als een geheel van opties voor d gcm en hap van elo i :Yen die zi'h gecoJl

fr ntcerd ziet mct een teeds ver~lI1der 'lJcle maatschappdijke orde. k de theo

logen en filosofen met hun dichotOJnie van duidelijke en dubbelzinnige passages

ilJ de koran, waarbij de eerst v rrang hebben bo en de laatste, hebb n geen

oog voor democratische diversiteit en openlpid. Ze denk n dat zo ITIJar duidelijk

is welke de duidelijke pas ages zijn en welke de duistere, maar v oral gaan ze

ervalJ uit dat cr maar een enkele, ovenlclJ eeuwig goede interpretatie i .

De gereciteerde koran in de liturgie, in het dagelijks leven, in maatschappe

lijke, politi ke of morel disputen brengt ecn bepaalde interpretatie met zich mee

in intonatie en toepa' ing. ] c koran is een I, end erschijn el zoals d muziek

ge peeld do I' een orkest. e d or canoni atie vastgestelde tekst is een zwijgende

partituur meer nier. I oell alsof dat dl' muziek vall de koran is, is manipulatie en

machtsmisbruik. De koran Jll et worden uitgev erd. De hermeneutiek van lbn

al-Arabi en andere so>fi's lijkt volO'en Ab 'Zaid het be te aangrijpingspunt te

bieden voor een opcn, democratische hermeneutiek in d' islamitische cultuur.

De soefi's Q'3an ervan uit dat de koralJ verschil! nde niveaus van betekenis heeft;

niveau clie lJaar elbar verwijzcn en dic niet met elkaar in strijd zijn. De herl11e

nClltiek van de 'oef! s houdt de koran bovendien toegankelijk voor alle gelovi

gcn, ollO'eacht hun ~ holing en intelJe tuele ermogens.

Vol ens Aboe Zaid (zie verder zijn bijdrage in dit boek) zijn grote dden van

de koran neer~lag en zelf; onderdeel van O'esprekken, onderh:lI1delingen en on

flicten z al die in Mohanllllcds tijd plaatsvonden tus en moslims en rabische

polytheïsten, tussen moslims en andere monotheïsten (Arabi he joden en chris

tenen) en tu, sen moslims ond ding. L cze ge. prekken onderhandelingen en

confli ten worden deels expli iet beschre\ en in de koran en deels il11pJi iet gela

ten. Het i dus 0 [een goede interpretatie van de koran niet alleen n dzakelijk

om de tekst betekenis te geven in cic context an andere korani 'che passages

maar ook in de context van histori he ol1lst:llldigheden en ontwikkelingen die

niet in de koran worden be chr v n maar waarmee het bock \ cl verbonden is.

Verder geeft Aboe Zaid aan dat het volgens ht:m vanzelfSprekend is dat k rani-

che ad iezen of vo rschriften, die input v [mden in een gesprek, nderhande

Jin r of conflict uit d patriarchale Arabische cultuur uit de zevende eeu'.' . in een

(Iaat)moderne I11g ving ni t altijd gehandhaafd hoeven te word 'n. De koran

bevat op zichzelf al uiteenlopende aanwijzinO'en en su Tesoes, die de diverse

contexten \ Jarin hij ntst nd, weer piegelen. 0< ar k mI' nog i ts b langrijks bij.

[n cic zevend eeuw waren cr hi~tori~ he nt\vikkcJingcn waar de k ran p in

pe It, maJr de tijd i daarna niet stil blij n staan. De koran geeft oor een deel

antwoorden op vragcn van men en uit d zevende eell\ maar de lezers uit de

eenentwintigste eeuw zijn evenmin tijdloos en c ntextloos. J e koran kan voor

men.en in de huidige tijd, in een .amenleving waarin staat n leven be h u\ e

lijk' org. ni.aties ges 'heid n zijn, veel betekenen, maar dan 1110et hij el met het
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oog op (laat)rnodeme men en worden ge[ezen.l~ Belangrijk voor (laat)mod me

moslims die de koran lezen is hun rijheid om door idjliliaad (perso nlijke in

spanning en onafhankelijk' rationele oordeeIs ormin'T) zelf interpr tatieproble

men op te 10 en. Deze volstrekt Ie itiemc praktijk uit de eerSt eeuwen van de

islam nwet in er worden h r telc\. Het i handelijk 111 te be\ eren dat er in

het verleden genoeg is na reda ht door \ ijze moslims, z dat dat nu niet meer

nodig zou zijn, aldus Aboe Zaid.l<· Een belan 'ijk uitgangspunt bij dit alles l1Joet

zijn en hier sluit Aboc Zaid aan bij Mohammcd Abdoe, dat de koran geen

geschied lIi boek i noch een \ etenschappelijk werk en ook geen poutiek

handboek. maar e n boek waarin men. en 'cn spirituele en cthis he richting

wordt ge" ezen."

Een IIIIII/allisfische herlllCltcl/tick?

Aboe Zaid heeft zijn oratle aan de Universiteit voor Humanistiek de ondertitel

gegeven: TCJII/(/rds a HIIIII(//lisfir HcmlclICllfirs_ Is het terecht 0111 de hier o-es -het te

wijze van interpreteren humanistisch te noemen. Abo Zaids refle tic op het

Interpreteren van de koran haalt het men eliJke a pe -t 1 aar oren en in die zin is

hier ov rduidelijk sprake van een humani tische hermencuti k. Als Aboe Zaid op

het menselijke aspe t wijst doet hij dat allereerst als \ etensc!lJpper, als naar ob

je tiviteit strevende geleerde. Als Inen redelijk na cnkt ovcr dc k r:lIl en hoe

111 n die 1I10et interpreteren, dan kan nlen er niet on1 heen dat de koran een

aantal menselijkc asp ten heeft. mdat d koran cl or eeuwen islamitisch tra

ditie voor veel moslims ecn zodanig onaanta tbe re, ab oll.ltc en o-oddelijke status

heeft gekregen dat ze ni t op het idee komen er kritis h ver na te denken, i. het

belangrijk dat deze menselijke aspe ten van de koran zichtbaar gemaakt en bena

drukt \ orden. I at Aboe Zaid dat cl et, maakt hcm niet minder mosum. Hij

maakt gebruik an argumenten die ieder w ldcnkend en naar waarheid strevend

mens moeten aan preken en grijpt daarbij bovendien tenI)' op belangrijke i Iami

tische denkers. Enerzijds denker. uit de eerste eeuwen van de i lam, vóórdat de

hanbalitis -he visie op d koran de allesoverheersende traditie was geworden,

and rzijd denk rs uit de j-Iamitische herv rl1lingsbc\ eging n cLe zi h vanaf de

a httiend' eeu\ hebben ontwikkeld. Het men e1ijke aspect waar Ab e Zaid op

wijst, k nlt _amen in het inzicht dat iedere: betekenis die moslims aan (passages

uit) de koran geven en gegeven hebben, hct resultaat is van menselijke il1terpre

tati> (fafsier, fa'wic0. Interpretatie i onvennijdebjk Cl! daarom i h rl1leneutiek

I' Zi . 0 k enkele inren.:ssallte passa 'es in Abu Zaid &. N I~(ln 2 Ooi: (\0 en 100.

1<, In zijn bijdrage in dit bock en in: Abu Zayd N3~r, J(c,hillkil/,Î/ 111(' Qllr't1I/: TOII/cmls {/

Hllllw/lis/ic Ilmllclllics (All] terd3nl. 2004). 27, 6, 45, 47. 48, 50. 57 en 59. boc Zaid bevindt

zich hier in het gezels h3p van voorS'Jngns als Sjah Wali Allah. R.ef3'a I"l"afi' al- ahtJwi,

Sayyed AhnlJd Khan en MohaJllllled Abdoe. Zie ok boc Zaid, asr Hall1id .. r 'cmil'lllllill,Î/ ill

hl'/ islalllilisch rlCllkl'l/: 1'1'11 1/'C/I'I/SdWfJfJl·lijkl' bl'l/drlCrillg (Al11sterdaI11, 1<)96),51.
" Abll Zayd, Nasr, RcIllil/kil/,Î/ ,hl' ,,,',111.' TOIl'<1rds 11 1II/I/wl/;s/ic Ilenl/CllCl/tics (Amsterdall1,

_004),58.
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oog op (bat)lIloderne mensen w rden gelezen.'~ Belangrijk voor (laat)l1Ioderne

moslims die de koran lezen is hun rijheid om door idjlil/(/ad (persoonlijke in

panning en onafhankelijk ration Ic oord els orming) zelf interpr tati proble-

men op te lossen, 0 'ze volstrekt legitieme praktijk uit de eer t' eeu\ en an de

islam nloet in ere \ orden her teIl. Het is sch;lIIdelijk 0111 te be\ eren dat er in

het verleden 'renoe'r is na"eda ht do r wijze 111 slims, zodat dat nu nict meer

nodig zou zijn, ::t1dus Aboe Zaid. lI
• Een belangrijk u itg:ll1gspu nt bij dit alles moet

zijn en hier sluit Aboe Zaid aan bij Mohammed Abdo , dat d koran geen

ges hied 'nisboek i, noch een weten c11Jppelijk werk en ook geen p litiek

handboek, l1laar een boek waarin mensen ecn pirituele en ,this he ri htin

wordt g wezen."

Een /rlllll(//lisfisc/re /remlcllclllick?
Aboe Zaid heeft zijn oratie aan de Urn ersiteit v or Humanistiek dondertitel

gegeven: TOllJards a Hlllllallislic HemlCllel/lics. Is het terecht om de hier o-es hetste

wijze van interpreteren humanistisch te noemen' Aboe Zaid refle tie op het

interpreteren van de koran haalt het nlen'elijke asp ·t naar voren en in die zin is

hier overduidelijk sprake van een hUll1ani ti ch herm n 'uti k. Al Aboe Zaid op

het menselijke :l p ct \-vijst doet hij dat :lJlereerst als \ eren luppcr, :lIs naar ob

jectiviteit strevende geleerde. Als nlen redelijk nadcnkt over de kor:ln en hoe

men die 1110 't interpI' teren, dan bn nlen r ni t om heen dat de k ran een

aantal menselijkc Jspe ten heeft. nldat dc koran door 'eu\ en islamitische tra

ditie voor vet'l moslims een zodanig naantastbare, ab olute en g ddelijke statliS

heeft "ekregen dat ze niet op het idee k men er kJ-i isch 0 er n:l te denken, is het

belangrijk dat deze Inenselijke aspe ·ten van de koran zi htbaar gemaakt elI bena

drukt \ ord n. Dat Abo' ZJid dat do t, maakt hem niet minder moslim. Hij

maakt g 'bruik an argumenten di ieder w ldcnkend en naar waarheid strevend

mens moeten a:m preken en grijpt daarbij bovendien terug op belangrijke i lami

tische denkers. Enerzijds denkers uit de eerste ceuwen van d > i~IJm vóórdat de

hanbaliti· he Isi op de kor:ln cl, alles verheersende traditie w,s g w rden,

anderzij Is denkers uit de i 'Iamitische hervorm in CTsbcwegingcn die zi h v:lllaf de

,chtticncl' ecuw hebben ntwikkeld. Het mcn 'Iijke aspect waar Ab e Zaid op

wij 't, komt samen in het inzi 'ht at iedere betekenis die n 0 lims aan (pa sages

uit) de koran geven en gegeven hebben, h 't resultaat i van mcn clijke interpre

tatie ((afsier, la'lIlic0. Interpretatie i onvermijdelijk en d:laroIll i h rmeneuti k

"Zi' ook enkele ;mercssante passages in Abll Zaid &. Nelsun :WO·I; GO en IUO,
1. 111 zijn bijdrage: in dit bock en in: Abu Zayd. Nasr, J(rlh;nk;n.~ 1/11' QUr'eÎn: TOlI'c1rds ,/

HlIlllclnislir I/cnll('fll;es (Amsterdam. 2()O~). 27, G, 45, -l-7, -l-8. 50. 57 en 59. boc Zaid bevindt
zicb hier i'l het gezel chap ,111 vours,"nger5 al Sjah W.lii Allah, Reel'a I~afi' al-Tabta\ i,
a cd Ahnud Kban en Mohammed Abdoc. Zie ook Abo!.' Zaid. a~r Halllid .. r 'cn/icllllling ill

hCI islcllllilisr/l deukcll: eell IFCl/'IIsdlllfJpclijke bCllcldrril1~ (Am tCrdalll, 1996), 51 .

•, Abll Zayd, Nasr, RClhi,lki,!q Ihc Ql1r',ÎI1: T';"',mls 11 / 1'llIIellli5lie Ilcmlcllelllics (Amsterdam,
2()O~), 58.
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(interpret:ttideer) ook belangrijk. MoslillIs die beweren dat ze direct t egang
hebben tot de w3arheid vervat in de koran en die c< tegori ch olltkennen dat ze

de k ran interpreteren, hebben uiteraard ook geen b -hoefte aan hermeneutiek'·

In die zin is 'humanisti,che hermeneutiek' een ple n3sm .

r zijll geen uitspraken in de koran te vinden dje la van interpretati door

mensen al één enkele, h Ider betekenis hebben. 0 k voor de Arabische zinnen

uit de korall geldt het inzi 'ht uit de algemene taalwetem -hap dat geen enkele

taaluitilw op zi 'hzeIf genomen \echts één enkele bctekeni heeft. Pa uit d

context blijkt welke interpretatie 3dcguaat i . Dat brengt on bij een tweed

bebngrijk wetenschappelijk inzi ht dat geldt voor de interprctati van teksten. of

het nu gaat Olll ;fedca, de bijbel, de koran, Kill,i? Lear of iooit Illeer slafJcll. -en

tekst(pa sage) kall alle n goed geïnterpreteerd \ ord n 31s rekening wordt o-ehou

dell met de context. Een tekstpassage nloet 'eïnterprctecrd worden in het licht

van dc tekst die eromheen staat en uiteind lijk het eheel vall de tek t. Maar er

zijn nog heel veel andere .oorten olltext. en tekst kan alle n goed geïnterpre

teerd worden 31s men de taal kent waarin hij uitgesproken of ges hl' veil (of

vertaJld) is. at ligt voor de hand. Maar zo:l1 de R. na is :tnce-hulllalli I' Lorenzo

V:tl!:l al benadrukt ook taal is veranderlijk. Tot de context vall 'en tek·t be

hoort ook dat men kenni he ft VJn de taal z031 die gebruikt werd p het 111 

Illent dat de tek t 0 rspronkebjk tot stand kwam. Een goede interpretaöe an een

tek t houdt echter niet aUet:n rekening met de context van d tekst zoals die ooit

geproduc erd w rd, maar ook met d context waal-in de tekst opnicll\ wordt

\'oorgedragen, wor It beluisterd of gelezcn. De taal van de lui teraar of lezer kan

een heel andere zijn dan de taal an cic oorspronkelijke spreker f s hrijver. zelfs

al beiden een oede beheersing hebben van wat 'dezelfde' taal hect. Het eder

Llllds van Joost an den Vondel is heel ander dan dat van onrad l3u kcn H uet

en dat verschilt \ eer van het Nederland van Amon runberg. Een interpretati

l1li~lukt niet 31k n 31 men e taal van de oorspronkelijke tekst niet kent, maar

ook al men d taal van de lezer of luisteraar onvoldoende behe rst. Hier komt

dan nog bij dat het voor het g cd begrip van e n tekst onvoldoende i onl alleen

de talige context te kennen. Dit geg 'ven roept weer een hele serie Jndere on

texten op. Taal wordt gebruikt 0111 t' cOJllllluni eren over mens, samenleving,

cultuur en wereld en zond T kennis van de buitentalio-e ontext van zowel de

tek I' zelf als van degene die de tekst produ eert en degene di de tekst belui tert

of leest gaat interpretatie vaak Illis. en belan rijke st Hing an Ab e Zaid is dat

de k r~lIl in de tijd van de pI' feet Mohammed onderdeel uitmaakte van gesprek

ken, onderhandclillgen en conflicten zoal~ die zich in een periode van meer dan

twilltlg jaar ntvOLl\ den n dat d' koran vo r luisteraa n lezer steeds \ eer

opniell\ betekenis (heeft gekre >en en) krijgt in d c ntext an gesprekken,

onderhandelingen en confli ten" aar zij bij betrokken (waren en) zijn. De koran

I. Waardenburg, )acquc , 'Arc Thcrc I nl1cncuric I)rincipic in Isbm?', in: Is/am: /-/;s(or;(,II.
Soria/, alll/ l'o/;/;{{// PcrspCaill('s. (13crlin, 20(2), l16.
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i geen op zichzelf taande tek t I11Jar t"en tekst die verwikkeld" a en i In een
dynamische wt"reld waJrin hij voor mensen van grote bet kenis kan zijn."

I Jt de betek nis an een pas age uit de koran altijd een int>rpret:ltie an men

sen is, en dat vo r een goede interpretatie kennis VJ11 de c ntext in zijn vele

beteken i sen ereist i . maakt ook duidelijk dat moslim en iJamitische autoritei

ten die de koran en Allah aanroepen als legitimatie voor hun opvattingen en
handeling n, zi h n g te ds di nen te verantwo rden tegenover hun mede

mensen. Met hoe meer Ct weid een oep mensen Ie betekeni van de koran

buiten di Cllssie probeert te tellen en te houd 'n, ho meer het erop lijkt dat die

groep zich de autoriteit an Allah \' il toe-eigenen en de koran wil g -bruiken

voor particuliere menselijke belangen.

Jn dit erband lees ik d opmerking van Abo Zaid dat het bij de koran gJat

om d 'zin VJn het leven' van miljoenen men n cn dat het daarom belangrijk is

0111 de ma 'ht vcr de betekcnis van de koran terug t g ven aan de gcmeen hap

an e10vi en en 0\11 cl> div rsiteit van religieuze b tekenissen in cle koran te

zien als deel van onze m 'nselijk diversiteit, waarbij die liversiteit niet bedr i

gend i maar juist een kostba:Jr goed is in een steeds verander 'nde wereld. Deze

positiekeuze - ook blijkend uit andere opmerkingen an Ab e Zaid - kan huma

nistisch genoemd orden omdat ze de eenheid an de mensheid en de erbon

denheid an aJle mens n als gelijken benadrukt. Z kan gezien \ orden <1. een

erzet tegen elitaire, ondem ratis he ma htsaan praken en een opkom 11 voor
de menselijke \ aardigheid an (/1/(' men en:'

mdat het menselijke karakter an elke interpn:tatie an de k ran door Ab e
Zaid met kracht van argumenten ordt bepleit, kunnen \! e hier in heel funda

ment Ic zin preken van een humani tisch hermen utiek neen humani tische

i lam. Het i ht r oed 011\ niet alle n naar vereenk m ten te kijk n, ma:!r

ook mar mogelijke erschillen tussen de gr ep mensen die zich in 2005 expli iet

'humani t' noemt en de gr 'P die zich 'moslim' noemt. Een bel ngriJk punt in

dc koran i de manier waarop g sproken wordt over de persoon an Jezus van
Nazareth (La). Ab e Zaid at hier n,drukkelijk p in. Opvallend i dat Ibrahiem

(Abraham), Moesa (Mozes) en J a vO[<Tens d koran belangrijk profet>n zijn,

brengers van een \ oord van ad, voorgangers vall Mohammed. Moslims en

I" In het verband van dit artikel i~ het een terzijde, maar Aboe Zaid~ centrale ,telling in zijn

oratie i~ dat her voor een goed begrip van de koran belangrijk is lil de koran niet p rc v. rren

aJs 'alleen lll.IJr cen tebr' en dat het beb'Tijpen an de tekst in zijn context () k nier gen cg i~.

senrie I is het v Igen Ab c Zaid III de k r:1II p tc \'3[[en al, r/ürlrmc, als ge>prek. 'tCIIl

ddijk begrijp ik dezc stelling nict en kan ik het cr dm ook ni 't l1l 'e een zijn. \ I kan ik

nderschrijven - 'n lIli~~chicn bcd clt hij dJt - dat het vo r ccn jui tbcgrip c entiecl i lil

de c ncext in al zijn betekeni~sen erieu te nemen. Dat illlpli 'ccrt dat III n g heeft v r het

feit dat tekstpas a c) in de k ran heel vaak nderdeel \ ren en zijn an een hi t ri h ge i
tu erd gc prck.

,,, Zie ook aardenburg. .c.. I O.
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hUll1anüen lijk 'n het eens te kunnen zijn vcr de status van jezus.2
\ ZO\ el vo r

Illoslim als voor veel humanisten is jezus van Nazareth een bijzonder voorbeel

dig men (weest, maar hij blijft een men- tic niet verg ddelijkt mag worden en

dus onvolmaakt n terfelijk is. Voor moslim en hUIll:lI1isten isjezus niet od en

ook niet de zoon van .0d. 22 Nu is het naruurlijk vo r ma Iim. g makkelijker 0111

de goddelijke statu" van jezus te ontkenn n dan oor christenen Illaar ook Mo

113I1lIncd blijft in de k ran een mens. I e status van Mohammed i in de praktijk

\"0 r ved Illoslims zo hoog en onaantastbaar dat hij de goddelijke statu nadert,

Illaar in de koran is Mohal1lmed dui lelijk ecn Inens die fouten lTlaakt ( oera

vers 1-10) en zijn sterfelijkheid staat vast. Anders dan bij jezus is er ook )"een

prak van een verrijzenis of opstandino- van Mohammed (anders dan bij de op

standing van alle gestorvenen bij het onkel op de laatst dao-).

Maar ho' dcnken humanistcn over M hanll1h.:d al d 'b ocls happer van

God' en over de koran al het 'woord van God') Aboe Zajd s hr"ijft aan het begin

van zijn bijdrage in dit boek dat er geen discu sie i' over het geo-even dat de

koran het 'sprekcn van 'od' is. Ik neem aan dat Aboe Zaid zo gewend is III

zich in zijn geschriften over d> islam tot een publiek van moslims (of zich in

1110 IinlS inlevende god,dienstwetenschappers) te richtcn, dat dit een slip of th

keyboard' is. 2
' r zijn rond een miUard moslims en dat is heel veel, maar er zijn

toch no Illeer \11 men die geen \110 lim zijn en 0 r wie de koran alleen 'het

woord van God' is voor zover ze zich verplaatsen in een moslim. We stuiten hier

op een verschil tussen men en in h t Ned 'rIalId van 2005 die zich humanist'

noemen en zij die zich 'moslim' noemen. Voor hUlllani. ten taat het algemeen

mCl1. elijke voor p en komen de bijzondere levensovertuigingen pa daarna. 2
'

Veel humanisten wet n dat ,od hcel belangrijk, zo niet het :t1lerbelan'2Tükste is

v or een moslim, maar ze weten niet \ at zc zich v rder bij d voor moeten

stellen. We hebbcn hiervoor gezien dat de bood chap van de i 'Iam in wez n

dezelfde is al die gepredikt door alle pr feren inds het begin van de wereld, dat

in de k ran ,LIl' profeten al 1110 Iims worden bes hOll\ d. dat de islam de ab 0

Jute zdf-onderwerping aan >od is en dat in de koran taat (2: 112) dat 'wie zich

~ 'hl'el aan God overgeeft en goed doct, die ontvangt Zijll beloning bij zijn

21 Zie bij oorbeeld P I 47.

12 Po" H. J, 'Pcrsonalismc en hUlllanislll " in: liet KccrJlIIIII: !IIICTIIlltioll{ltI! PcrsOIw!istisc!1

lijds(ftrifr I, 1Ir. 8 ( eptcmber 1947). 472-483.
2' 111 dl' disclI sic over z.ijn ol":ltie aall de Universiteit voor Illm nistiek p 28 111 'i 2004

bcwstigde hij dit. zo heb ik het althan begrepcn.
2' Zie bij orbeeld Leo Pobk in ccn radi rede nit 1931:' nl'\ aak t t de éne ware. voor

álkn geldjge \ aarheid en werkelijkheid, - tot het licht der eeuwigheid lIi/IIICIi ill 11. één in ns

allen - t t de universele, de waarlijk hllllOlickc dat i III(!CIIICCII J!c1di(!c. nier 111 'cr r00ll15e ofj od

se of protestantse of 1ll0halllllled~lansc, Illaar /licllscfijkc rde CII rcdelijkheid. t t d IIllil'crsc/c. niet

Illeer roomse f j oei e f pr te talltse of m hamllledaame, li~rdc til gcredlli,l!ftcid.' (Polak, Leo.
'Eenheid boven geloof< erdceldhcid'. in: I wJlrcide JIC;(ftriJiCII: Decl ! (Amsterdam, 1947), 107),
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Heer'.z; De absolute zelf- nderwet-pillg aan het goede en het goed doen in de

overtuiging dat dit uiteindelijk voor mensen het beste is: dit alles wordt door veel

humanisten eenzeer onderschreven als door moslims. Wat verandert 'I' als God

hieraan wordt toe'Tevoegd' Dat is wat veel humani ten niet begrijpen. In een

levensbes houwelijke di, loog tussen 1110 IlIns en humanisten is voor veel huma

nisten deze vraag e n van de belangrijkste.

V cl mensen in Nederland die zich zelf humanist noemen zijn atheÏ t in de zin

dat zij in de praktijk van hun leven geen rekening houden met het bestaan van

en' rod', voor zov r ze begrijp n wat met di uitdrukking bed cid \ ordt (en

dat is vaak niet zo ver). M, ar tegelijkertijd proberen deze humanisten meestal het
go de na t str en, vo r zichzelf en oor anderen en m reel verantwoord te

leven, bijvoorbeeld door rechtvaardig te handelen. Wat Aboe Zaid chrijft en

ook allerlei passag s die ik in d koran vond, roepen bij mij de vraag op \ at in

de koran bedoeld wordt met 'ongel igen'. Het lot d:lt ' ngcl vigen' in het

v oruitzicht wordt gesteld i vers hrikkelijk, maar wie zijn 'on elovigen'? Ener

zijds komen - voor zo er ik weet - g en passage oor in de k 1', n waarin dui
delijk is dat met 'ongelovigen' atheï ten in de moderne zin worden bedoeld. Die

lijken er in d zevende eeuv in Arabië nog met te zijn g 'wee t. Als het in de

koran over 'on "'el igen' gaat w rden meest:11 Arabis 'he p Iytheï ten bedoeld,

en oms andersgelovige m notheÏsten. bijvoorbeeld chtistcnen die geloven dat

jew (de z on van) od i .". Anderzijds is het heel opvall nd ho' vaak' e\oven'

en go d doen in de k ran amen voorkomen. Zo vaak dat het om bijna het

zelfde lijkt. In soera 5: vers 85 \ ordt gesproken over Gods beloning or chris

tenen die het goede d en: eeuwig v'rblijven in tllinen waar de ri ieren onder

d or stram IJ. Hoe zou volg ns de koran de houdin .,. van mo Iims III eten zijn

ten opzichte van humanisten die lIiet begrijpen wat met 'God' bed cid wordt

maar die in de prakrijk vall het leven e ht hun best do 'n om goed te den?

De Kortllr. Een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Ne lerbnd . do r
Fred Leemhuis, (Houten. 2002, tiend' druk).

2' Zie Abu Zaid tegen het einde \'an zijn bijdrage ilJ dil bock.
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