
Is lamit ische intel lectuelen over 
moderniser ing en authentici tei t" 

M I C H E L H O E B I N K 

In één van zijn columns in NRC Handelsblad (18 febtuati 1995) verwondert Anil 

Ramdas zich over de manier waarop kinderen van immigranten omgaan met de tra

ditie van hun ouders. Ramdas vertelt hoe hij had vetwacht dat de in Nedeiland op

groeiende tweede generatie allochtonen, net als hijzelf toen hij pas naai Nedetland 

was geïmmigieerd, zich zouden gaan verzetten tegen de orthodoxe benepenheid van 

de tiaditie. Maar met de kinderen die opgroeien gebeurt tot Ramdas' verbazing iets 

andeis, waai hij geen vetklaring voor kan vinden: deze jongeren accepteren de mo

derniteit slechts op sommige punten en houden op andere punten vast aan de tradi

tie. Tutkse jongens scheuren op snelle scooters, maar gaan wel naar de moskee en 

Marokkaanse meisjes dragen een walkman, maar wel onder hun hoofddoek. Een 

Hindoestaans meisje vertelt hem dat zij alleen wil trouwen met een Hindoestaanse 

man, die echtei wel modem en geïntegreerd moet zijn. Zij wil zich namelijk 'samen 

met een Hindoestaanse man tegen de Hindoestaanse tradities verzetten'. 

Ramdas' veibazing doet sterk denken aan de verbijstering die veel westerse we

tenschappers beving toen zij halvetwege de jaren zeventig verrast werden door de 

plotselinge opkomst van het 'islamitisch fundamentalisme'. Veel van deze weten

schappers hadden gedacht dat het moderniseringsproces in de islamitische wereld 

zich zou voltrekken volgens dezelfde lijnen als dat in Europa: als een proces waarbij 

een traditioneel religieus wereldbeeld geleidelijk verdrongen wordt door een mo

dern seculier wereldbeeld. De opkomst van islamitische politieke bewegingen die de 

eenheid eisen van religie en staat stelde hen voor een raadsel. Was in de voorgaande 

decennia niet gebleken dat de islamitische wereld zijn achtetstand op de moderni

teit voor een groot deel had ingehaald? Hoe kon deze terugval in de Middeleeuwen 

verklaard worden? De verwarring werd nog grotei toen bij nader onderzoek bleek 

dat vele van de intellectuele leiders van deze zogenaamde 'fundamentalistische' be

wegingen juist een sterk modernistische inslag hadden en opriepen tot een herinter

pretatie van de islam in het licht van de moderne omstandigheden. Ging het hier nu 

om traditionele of om modetne bewegingen? 

De laatste jaren wint de gedachte tettein dat de intellectuele ontwikkelingen in 

de moderne islamitische wereld zich niet laten vangen in de platte tegenstelling tus

sen religieuze traditie en seculiere moderniteit. Volgens deze visie ondeischeidt het 

islamitische moderniseringsproces zich wezenlijk van dat in Europa omdat in de is

lamitische wereld de modernisering van buitenaf werd opgelegd door een koloniale 

macht die er in de eerste plaats op uit was om de moslims te overheersen. De door 
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het Westen geïntroduceetde seculiere moderniteit kreeg hieidooi vooi moslims een KRISIS 74 

heel ambivalente lading. Secularisatie betekende niet alleen de vetdringing van een 

traditioneel door een modern wereldbeeld, maar vooral ook de verdringing van de 

eigen cultuur en identiteit door die van de koloniale overheerser. Het anti-secularis-

me van de politieke islam moet daaiom in de eerste plaats begtepen worden als een 

verzet tegen verwestersing en niet per definitie ook als een verzet tegen modernise

ring. Betei dan met de tetm 'fundamentalisme', kan dit islamitisch anti-seculatisme 

wotden aangeduid met de term 'islamisme'. De term fundamentalisme suggereert 

namelijk een vetzet tegen modernisering terwijl de islamisten het in feite oneens zijn 

over de vraag of en in hoeverre die modernisering wenselijk is. Fundamentalistische 

islamisten verwerpen de modernisering weliswaar, maar modernistische islamisten 

geloven in de mogelijkheid om te moderniseren zondet te verwestetsen (vergelijk 

Shepard 1987 en Burgat 1993). 

Op giond van deze gedachtegang kunnen de debatten ondet moslimintellectu

elen van de afgelopen eeuw het beste beschreven worden als uiteenvallend in twee 

verschillende debatten: een debat tussen islamisten en secularisten over het belang 

van authenticiteit en trouw aan het eigen cultureel-religieuze erfgoed, en een debat 

tussen islamisten onderling over modernisering in de zin van vernieuwing en herin-

tetpietatie van dat etfgoed om het aan te passen aan de moderne tijd. Het eetste de

bat vindt zijn ootsptong in de confrontatie met het kolonialisme; het tweede is de 

voortzetting van een debat dat al zo oud is als de islam zelf. In wat nu volgt zal ik 

proberen deze moderne islamitische debatten over authenticiteit en modernisering 

te schetsen waarbij ik de nadruk zal leggen op een aantal denkets die beschouwd 

kunnen worden als de avant-gaide van het islamitisch modernisme: Fazlur Rahman, 

Nasr Hamid Abu Zayd, Hasan Hanafi en Muhammad Arkoun. 

A u t h e n t i c i t e i t 

Het debat ovei authenticiteit wotdt momenteel vooral beheetst dooi het steik gepo

lariseerde en gepolitiseerde debat tussen islamisten en secularisten, vóór- en tegen

standeis van de vestiging van een islamitische staat. Moslim-seculatisten stellen 

zich, in navolging van het Eutopese secularisme, op het standpunt dat modernise

ring, democratisering en ontwikkeling in de islamitische weteld alleen mogelijk zijn 

door een terugdringen van religie uit de politiek en een strikte scheiding van religie 

en staat. Een 'islamitische staaf zou volgens hen pet definitie een theocratie zijn 

waatin enkelen uit naam van de islam hun wil aan anderen zouden opleggen. Isla

misten daarentegen, zien de vestiging van een islamitische staat juist als een vooi-

waarde voor de ontwikkeling van de islamitische wereld. De islamisten baseien zich 

hieibij zowel op een theologisch als op een pragmatisch argument. Het theologische 

aigument komt ei kort en goed op neer dat er volgens de islamisten een islamitische 

staat moet komen omdat God dat volgens hun interpretatie van de koran voor

schrijft. Het pragmatische argument van de islamisten is inteiessantei en behoeft 

enige uitleg. Het is gebaseeid op een 'idealistisch' uitgangspunt, namelijk dat de 

klacht van een samenleving niet in de eetste plaats gelegen is in zijn economische of 

politieke macht maai in zijn cultuur en bewustzijn of, om precies te zijn, in een ge-
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KRISIS 74 meenschappelijk en authentiek corpus van normen en waarden. Het is zaak voor 

een samenleving om trouw te blijven aan deze authentieke culturele waarden: on

trouw leidt onherroepelijk tot zwakte en verval. O p grond van dit idealistische ver

trekpunt woidt het westers imperialisme door de islamisten vooral begrepen als een 

cultureel probleem. De Europese kolonisatois trachtten de islamitische wereld te 

ovetheersen door de vernietiging van haar culturele fundamenten. De doctrine van 

het secularisme speelde hierin een belangrijke rol. In naam van deze doctrine wer

den inheemse, religieus gelegitimeerde maatschappelijke sttuctuten afgebroken en 

veivangen door uit het Westen geïmporteerde waarden, wetten en instituties. Dit al

les gebeurde onder het voorwendsel van modernisering, maar wat er in werkelijk

heid mee beoogd werd was de onderwerping en overheersing van de islamitische 

wereld. Het antwootd van de islamisten op het secularisme is simpel: in de islam la

ten religie en het openbare leven zich niet van elkaar scheiden; de islam is een alles

omvattend ethisch en cultureel systeem waarvan het morele gezag zich uitstrekt over 

alle levenstetieinen, ook dat van de politiek, de wetgeving en de staat. Het is belang

rijk hietbij in gedachten te houden dat de vestiging van een islamitische staat voot 

de islamisten in de eerste plaats de invoering van islamitische wetgeving [sharia) be

tekent (Houtani 1962,113-38; Mitchell 1969, 234-5 e n Iqbal 1951,147-66). 

De oorsprong van het islamisme ligt aldus in de confrontatie met de koloniale 

ovetheersing. Maar ook de ontwikkelingsproblematiek waarmee de islamitische we

reld na de onafhankelijkheid te maken kieeg weid dooi de islamisten geanalyseeid 

als een culturele problematiek. Als gevolg van het koloniale verwestetsingsbeleid za

ten de islamitische landen na hun politieke onafhankelijkheid opgescheept met wes

terse maatschappelijke en politieke instituties, westerse wetgeving, westers onder

wijs, enzovoort. De elites die na het verwerven van de onafhankelijkheid de macht 

overnamen, waren gevormd door dat westetse onderwijs. Analoog aan het commu

nistische concept van het neo-kolonialisme, zagen de islamisten deze elites als zetba-

zen van het westeis imperialisme die het beleid van vetwestersing van de voormalige 

kolonisatoren gewoon voortzetten. Zelfs de ideologieën waarvan deze elites zich be

dienden om hun landen onafhankelijkheid en ontwikkeling te brengen, zoals natio

nalisme en latei marxisme en socialisme, waren geïmpórteeid uit het Westen. In de 

postkoloniale islamitische samenlevingen was aldus een breuk ontstaan tussen enet-

zijds de elites en de uiteilijke institutionele structuui van de maatschappij en ander-

zijds het islamitisch bewustzijn van de massa's, die zichzelf niet heikenden in die 

westerse structuren. Deze vervreemding was de werkelijke oorzaak van de maat

schappelijke verlamming en van het uitblijven van ontwikkeling in de islamitische 

wereld. Ontwikkeling was daarom niet slechts een kwestie van het bouwen van fa

brieken en laboratoria. Nieuwe politieke en economische ontwikkelingen zouden 

alleen kunnen slagen als ze aansluiting zochten bij het bewustzijn van de massa's. Al

leen dooi de staat en de samenleving te islamiseren zou deze vervreemding kunnen 

worden opgeheven en zou de islamitische wereld tot ontwikkeling kunnen wotden 

gebracht (Mitchell 1969, 222-37; Hanafi 1985, 96-7; Van den Boom 1992, 27-31; Bin

der 1988 en Lee 1997). 

Onder meer als gevolg van de nederlaag van de Arabische legers tegen Israël in 

1967 en het falen van andere ideologieën om hun beloften van economische ontwik-
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keling waai te maken, beleefde het islamisme vanaf het midden van de jaren zeven- KRISIS 74 

tig een steike gtoei. Opmerkelijk in deze periode zijn een aantal voormalig linkse 

intellectuelen uit Egypte die hun dooi het marxisme ingegeven materialisme iniuil-

den vooi het idealistisch perspectief van de islamisten. Tariq al-Bishri, een belangrij

ke vertegenwoordiger van deze groep, vertelt hoe de nedetlaag van 1967 hem ertoe 

bracht om de rol van religie in het sociale systeem te heroverwegen. Bishri werd zich 

er naar eigen zeggen van bewust dat het institutionele weefsel van de samenleving in 

feite was opgebouwd uit het religieuze denken. Het anti-religieuze beleid van de ko

lonisators was een aanval geweest op deze culturele stiuctuur en had grote schade 

aangericht. Als gevolg van de westeise culturele invasie was de islamitische samenle

ving uiteengevallen in twee sectoren, één géïmpoiteeid uit het Westen en één au

thentiek islamitisch, elk met hun eigen waarden, wetten, onderwijs en politieke in

stituties. De enige hoop voor de 'renaissance' van de moslimwereld is volgens Bishri 

gelegen in een teiugkeet tot de authentieke culturele waaiden, waatvan de islamiti

sche wet [sharia) een belangtijk deel uitmaakt. Zelfs vanuit een puui pragmatisch 

petspectief, aldus Bishri, is de sharia superieur aan seculiere wetgeving omdat deze 

'de bteuk heelt tussen wet en ethiek, tussen de wetten die onze maatschappelijke be

trekkingen en die ons individuele gediag bestuten, tussen ons vetleden en onze toe

komst, en dit alles geeft ons het gevoel eigens bij te hoten: bij de gemeenschap, de 

natie, het geloof en het systeem' (Meijei 1992; Burgat 1993, 49-53 en Flotes 1993, 34). 

Opvallend aan de islamistische atgumentatie tegen het secularisme is dat deze 

zelf eigenlijk heel wetelds-utilitaii en dus in zekete zin seculiet is. Als culturele au

thenticiteit een voorwaarde is voor onafhankelijkheid en ontwikkeling, dan geldt 

dat immers in principe niet alleen voor de islam, maar voor om het even welke an

dere culturele traditie dan ook. Tegenstanders van de politieke islam hebben hiei 

vaak op gewezen om aan te tonen dat de islamisten geen oprechte gelovigen zijn en 

religie slechts gebruiken als een middel tot politieke mobilisatie en macht. Hoewel 

het niet uitgesloten is dat zij hieimee in sommige gevallen gelijk hebben, is dit ver

wijt logisch gesproken niet helemaal fair, omdat et een velschil bestaat tussen een 

on-religieuze en een anti-religieuze bewering. De gedachte dat religie in zijn alge

meenheid een werelds en maatschappelijk nut zou hebben, ondergraaft op geen en

kele wijze de gelovige aanspraak op de waarheid van religieuze doctrines. 

M o d e r n i s e r i n g 

In het voorgaande werd duidelijk dat het anti-seculaiisme van de islamisten vootal 

beiust op een verzet tegen verwestersing en dat zij het onderling oneens zijn over 

vraag in hoeverre modernisering wenselijk is. Het gemeenschappelijk vertrekpunt 

van de islamisten is de stelling dat de koran het ultieme morele gezag vooi het maat

schappelijk leven vertegenwooidigt. H u n ondetlinge discussie ovei modeinisering 

wordt hierdoor noodzakelijkerwijs een discussie over hermeneutiek, over de intet-

pietatie van koianvooischiiften en hun aanpassing aan de wisselende maatschappe

lijke omstandigheden. In tegenstelling tot het authenticiteitsdebat, dat zijn ooi-

sprong vindt in de confrontatie met het westeis imperialisme, is dit debat ovei de 

inteipietatie van de koran zoals gezegd al zo oud als de islam zelf. Dit debat was 
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KRISIS 74 vooral zeer levendig in de eerste eeuwen van de islam toen de moslims een groot rijk 

veroverd hadden waarin zij te maken kregen met nieuwe maatschappelijke omstan

digheden waarop de koran niet in een direct antwoord voorzag. Schematisch ge

sproken ontwikkelden zich in dit debat drie duidelijk te onderscheiden standpun

ten: modernisme, fundamentalisme en traditionalisme. 

De aanhangers van het eerste standpunt, de modernisten of veinieuwets, pleitten 

voor een flexibele interpretatie van de koranvoorschriften met behulp van het men

selijk verstand om deze relevant te maken in de uiteenlopende omstandigheden van 

het moslim-imperium. Van groot belang in dit verband was een groep van rationa

listische theologen, de mutazilieten, die etvan uitgingen dat de koran geschapen was 

in de tijd en metaforisch diende te worden uitgelegd. De gedachte dat de koran let

terlijk kon worden toegepast op alle tijden en plaatsen was volgens hen in strijd met 

het islamitische dogma van het monotheïsme omdat moslims daarmee naast God 

de koran zouden aanbidden als een transcendente entiteit (Goldzihet 1981, 88-98). 

Aanhangeis van het tweede standpunt van het fundamentalisme, zoals de negen-

de-eeuwse geleetde Ahmad Ibn Hanbal (gestoiven in 855), velzetten zich tegen de 

inteiptetatievtijheid van de modernisten, die volgens hen leidde tot manipulatie van 

de goddelijke waaiheid door de politieke machthebbeis. Zij benadrukten dat de ko

ran en de soenna, de overleveringen van de profeet en de tweede bron van de islam, 

in een letterlijk antwoord voorzagen op alle morele en maatschappelijke problemen 

van elke plaats en tijd. 

Omdat inteiptetatie uiteindelijk onmisbaai bleek, ontwikkelde zich in de negen

de eeuw een compromis in de vorm van een derde standpunt, dat van het tradi

tionalisme. Dit traditionalisme, dat uiteindelijk dominant werd binnen de soenni

tische islam, stond intetpretatie toe, maar alleen in nieuwe gevallen. Wanneer de 

wetgeleerden het eenmaal eens waren geworden over een bepaalde interpretatie, dan 

moest deze door volgende generaties worden 'nagevolgd'. De plicht rot navolging 

[taqlid) leidde echter tot een steeds verdere uitbreiding van de gezaghebbende tekst 

van de islam met de interpretaties van eetdere generaties. Tegen de achttiende eeuw 

was dit corpus van jurisprudentie zo groot en veistikkend dat weinigen nog de 

moed hadden om zelf te interpreteren en men ervan overtuigd raakte dat 'de poort 

van de interpretatie zich gesloten had' (Schacht 1964; Hallaq 1984 en Hoebink 

1994)-
De westerse expansie in de islamitische wereld sinds de negentiende eeuw biacht 

een stioomveisnelling van sociale veranderingen met zich mee. De jutispiudentie 

van de traditionalistische wetgeleerden raakte hierdoor steeds veider verwijderd van 

de praktijk van het maatschappelijk leven. Als reactie op deze situatie ontwikkelde 

zich in het moderne islamitische denken een sterke modernistische en anti-traditio

nalistische tendens. Aanhangers van de hedendaagse politieke islam verwerpen bijna 

zonder uitzondering de plicht tot navolging [taqlid) van de middeleeuwse jurispiu-

dentie en eisen een terugkeer tot de bronnen van de islam, de koran en de soenna, 

om deze te heiinteipteteien in het licht van de moderne omstandigheden. 

De positie van het moderne islamitische vetnieuwingsdenken werd al aan het 

eind van de voiige eeuw heidei geformuleerd door de Egyptische denkei Muham

mad Abduh (gestoiven 1905). De ctux van Abduh's modernisme is zijn stelling dat 

l 6 M I C H E L H O E B I N K 



de islamitische wet, vooizovei die op het maatschappelijk leven betrekking heeft, KRISIS74 

bestaat uit algemene ethische principes die met behulp van het menselijk veistand 

steeds weet opnieuw moeten wolden gehetinteipreteetd in de wisselende maat

schappelijke omstandigheden (1966 en Hourani 1962, 130-60). Het modernisme 

van Abduh ligt ten grondslag aan het modernistische islamisme van hedendaagse 

denkers als Muhammad Amara, Rashid al-Ghannushi en Salim al-Awa (respectieve

lijk 1972, 1993 en 1981). Zulke denkers benadrukken dat dit voortdurende proces 

van herinterpretatie van de islamitische wet niet het voorrecht is van deze of gene 

heerser of geestelijke klasse maar in handen ligt van de hele gemeenschap. Sommi

gen voegen daat dan nog aan toe dat deze gemeenschap ook niet-islamitische but-

gers omvat, waarmee de door hen voorgestane islamitische staat weinig meer lijkt te 

velschillen van een seculiere orde. 

Een zekere apologetische zwakheid in de aigumentatie van veel modernisten ligt 

echter in hun negeren van het feit dat de koran wel degelijk een aantal zeet speci

fieke uitsptaken doet ovei het maatschappelijk leven. Zo vooiziet de koian in gede-

tailleetde stiaffen, de zogenaamde hudud, voot vetgtijpen als diefstal, oveispel en af

valligheid van het geloof. Ook bevat de koian discriminerende uitspraken ovei 

vrouwen en niet-moslims. Volgens de koran heeft de viouw slechts techt op een half 

zo gioot eifdeel als de man (4: n-12) en heeft de getuigenis van een vrouw slechts de 

helft van de waaide van die van een man (2: 282). Niet-moslims moeten volgens de 

koran, vooizovei ze tot een andere openbatingsieligie behoren, een speciale belas

ting betalen (9: 29). Wanneet ze niet tot een openbaiingsteligie behoren dienen ze 

voor de keuze te wolden gesteld te stetven of zich te bekeren (9: 5). Fundamentalisti

sche islamisten, zoals bijvootbeeld Sayyid Qutb (gestorven in 1966) of Abu 1-A'la al-

Mawdudi (gestorven in 1979), laten op het punt van deze specifieke vootschriften 

weinig aan duidelijkheid te wensen ovei: deze vootschriften laten geen enkele ruim

te voor inteiptetatie en dienen, als het letterlijke woord van God, onverkort te wor

den toegepast (Qutb 1978, 157 en Mawdudi 1980, 85). Modernisten als Abduh en 

zijn latere volgelingen hullen zich op dit punt echtei in vaagheid of constiueten 

apologetische oplossingen. Zo redeneert de Soedanese auteui Sadiq al-Mabrii dat de 

kotanische stiaffen voot overspel en diefstal alleen van toepassing zijn in een ideale 

islamitische samenleving waar niemand nog materiële behoeften heeft en waai het 

huwelijk binnen iedets bereik ligt. Zolang deze ideale situatie niet bereikt is mogen 

de hudud volgens al-Mahdi niet woiden toegepast (1987, 34-7; Mitchell 1969, 240-

1). 

Slechts een kleine groep modernistische auteurs begeeft zich op een tadicalet 

vlak en heeft zich gewaagd aan een histoiische benadering van de koran, als een 

tekst die bepaald is dooi de plaatselijke en tijdelijke omstandigheden van zijn ont

staan. Tot deze auteuts behoren ondet meet Fazlui Rahman, Nasi Hamid Abu 

Zayd, Hasan Hanafi en Muhammad Arkoun. Zulke auteurs redeneren in zekere zin 

omgekeerd aan denkers als Sadiq al-Mahdi: in plaats van te beweren dat het korani-

sche strafrecht slechts in een ideale samenleving kan worden toegepast, stellen zij dat 

de samenleving zich verder heeft ontwikkeld sinds de openbating van de koran en 

dat daarom de hudud, evenals andere specifieke maatschappelijke voorschriften in 

de koran, niet meer in hun letterlijke zin van toepassing zijn. Vaak beroepen deze 
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KRISIS 74 auteuis zich op de mutazilieten die zij met hun doctrine van de geschapen koran be

schouwen als de voorlopers van een historische koraninterpretatie. De meeste he

dendaagse voorstandeis van een histoiische koianuitleg blijven bij hun ovettuiging 

dat de kotan een eeuwig geldige, goddelijke waaiheid bevat, maar als uitdiukking 

van die waaiheid is de kotan volgens hen bepaald dooi de histoiische situatie waarin 

hij weid geopenbaatd. Om de betekenis van de kotan in de huidige tijd te kennen 

dient, volgens de Pakistaanse denker Fazlur Rahman, een methode van 'twee bewe

gingen' te worden toegepast. Eerst moet dooi een gtondige studie van de historische 

omstandigheden waarin de verschillende koranverzen werden geopenbaard, ge

tracht worden de achteiliggende goddelijke ethische waaiheid te achteihalen. Ver

volgens dient deze achteiliggende goddelijke en transcendente waaiheid weet in de 

huidige omstandigheden te wolden toegepast (1982). De Egyptische liteiatuurwe-

tenschappei Nasi Hamid Abu Zayd maakt met een treffend voorbeeld duidelijk tot 

welke resultaten een dergelijke historische interpretatie van de koran kan leiden met 

betrekking tot het kotanische etfrecht. Abu Zayd wijst erop dat in de pre-islamiti

sche samenleving de vrouw helemaal niets etfde. In die historische context was het 

kotanische eifrecht dat aan de vrouw half zoveel toekende als aan de man dus in fei

te een stap voorwaarts. Wanneer we de aan dit eifrecht ten grondslag liggende ethi

sche regel in de huidige tijd toepassen betekent dat volgens Abu Zayd de volledige 

gelijkstelling van man en vrouw (1995). 

A u t h e n t i e k e m o d e r n i t e i t ? 

Auteurs als Nasr Hamid Abu Zayd en Muhammad Arkoun worden zowel in de 

moslimwereld als in het Westen vaak tot het seculaiistische kamp geiekend. Het feit 

dat zij de islamitische wet willen hervormen en dus niet af willen schaffen ondet-

scheidt deze denkers echter markant van radicale secularisten als Sadiq Jalal al-'Azm, 

die iedeie religieuze legitimatie van wetgeving of maatschappelijke 01de vetweipen. 

Ook gaan Abu Zayd en Arkoun een heel eind mee met de nadiuk van de islamisten 

op de culturele dimensie van het impetialisme en het belang van culturele authenti

citeit. Nasr Hamid Abu Zayd schrijft in dit verband: 

'Niemand kan de ogen sluiten voor het verbond van (..) het wereldimperialisme en het 

Israëlische zionisme met de reactionaire klachten die in het binnenland de heerschappij 

voeren. En zo zijn wij vandaag in de situatie terechtgekomen dat wij ons eigen voortbe

staan moeten verdedigen, nu de vijand et vrijwel in geslaagd is door onze gelederen heen 

te breken om voor eens en voor altijd te ptoberen ons van ons ware bewustzijn te beroven 

en het door middel van zijn culturele instellingen en media te vervangen doot een vals 

bewustzijn dat moet bewerkstelligen dat wij ons uiteindelijk bij zijn bedoelingen met ons 

neerleggen en ons volledig onderwerpen' (1996, 59). 

De Fians-Algetijnse denkei Muhammad Atkoun baseert zich in zijn pleidooien 

voor culturele authenticiteit en een historische koranexegese op 'postmoderne' filo

sofen als Michel Foucault en Jacques Derrida. Een belangrijk uitgangspunt van Ar

koun is dat het menselijk gedrag behalve dooi materiële omstandigheden ook be-
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paald wordt door het bewustzijn en begrip van die omstandigheden. Competitie KRISIS 

over politieke macht speelt zich daarom niet louter af op het materiële, economische 

vlak maar is ook altijd een strijd op het niveau van taal en ideeën, een strijd om de 

hegemonie over het bewustzijn (Lee 1997, 155). Arkoun deelt dit uitgangspunt met 

Edward Said die in zijn befaamde boek Oriëntalisme de zogenaamd waardevrije aca

demische studie van de Oriënt in het Westen ontmaskert als een ideologisch vettoog 

dat in dienst staat van het westeise streven de Oriënt te oveiheetsen. 'Oost' en 

'West' worden in dit vertoog beschreven als twee in essentie verschillende, statische 

identiteiten waaibij het Westen woidt vooigesteld als progressief, tationeel en de

mocratisch en het Oosten als onderontwikkeld, iirationeel en despotisch. Dit 

'oriëntalistische' vertoog is volgens Said niet slechts een reflectie van, maai ook een 

instiument vooi de ovetheetsing van de Oriënt. Het oriëntalisme dient het Westen 

om zichzelf eivan te overtuigen dat de ovetheeising van de Oriënt gerechtvaardigd is 

en om de oosterling te onderwerpen in het geloof dat die ovetheetsing vooi zijn ei

gen bestwil is. Hoewel Said dus de culturele dimensie van het westeis imperialisme 

eikent, veiweipt hij het islamistische antwoord daarop als irrelevant. In plaats van 

het vertoog van het oriëntalisme te deconstrueren, constiueren de islamisten hun ei

gen hegemoniale vertoog gebaseerd op dezelfde oppositie van twee statische identi

teiten, maar nu in het voordeel van de Oriënt. Het islamistische antwooid op het 

oriëntalisme is, met andere woorden, de constiuctie van een 'occidentalisme' (1978, 

328; 1993, xi-xxx). 

De argumentatie van Muhammad Arkoun lijkt op die van Said, maai hij legt 

meer nadruk op authenticiteit. Volgens Aikoun is het met name de westeise seculie

re tede die in de islamitische wereld gebiuikt woidt als een hegemoniaal vertoog om 

het bewustzijn van de islamitische massa's te ondeiwetpen. De pretentie van modei-

niseting ten spijt, is verovering het werkelijke doel van dit seculiere veitoog, waaibij 

het 'ootdeelt vanuit een peispectief van steeds veider aanwassende ruïnenvelden'. In 

regenstelling tot wat dit veitoog ons wil doen geloven, zijn moderniteit, rationalis

me en humanisme volgens Arkoun univetsele attitudes van de menselijke geest die 

zich ondeischeiden dooi kritische obseivatie, analytische reflectie en openheid vooi 

nieuwe ideeën; attitudes die zich kunnen ontwikkelen binnen velschillende culture

le omgevingen, ook binnen het mythisch-religieuze bewustzijn van de islamitische 

wereld. 

In de eerste eeuwen van de islam ontwikkelde zich volgens Arkoun een dergelijk 

religieus humanisme in de islamitische wereld in het denken van de mutazilieten en 

latei de moslimfilosofen zoals Ibn Sina (gestotven in 1037) en Ibn Rushd (gestorven 

in 1198). Arkoun beschouwt vooral de mutazilieten als pioniets van een histoiische 

benadeling van de kotan. Het bijzondere aan de mutazilitische doctrine van de ge

schapen koian was dat deze het mogelijk maakte om de kotan als een histoiische 

tekst te beschouwen en dus als mogelijk onderwerp voor kritisch menselijk onder

zoek maar dan zonder daarbij zijn goddelijke oorsprong te ontkennen. Het religieus 

humanisme van de mutazilieten en de moslimfilosofen vond zijn weg naat Eutopa 

waar het zich uiteindelijk ontwikkelde tot het god-loze humanisme van het heden

daagse Westen. In de islamitische wereld taakte dit humanisme ondertussen echtei 

in verval. Traditionalistische wetgeleerden vestigden hun hegemonie, vervingen de 
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KRISIS 74 doctrine van de geschapen koran door die van zijn letterlijke en a-historische waar

heid en beperkten het vrije denken dooi de plicht tot navolging van hun eigen intet-

pretaties. In de negentiende eeuw maakte deze staat van vetval de moslimwereld tot 

een gemakkelijke prooi voor het Europese imperialisme. Het ooisptonkelijke hu

manisme keerde nu terug in de islamitische wereld als een hegemoniaal vertoog. Dit 

hegemoniale vertoog van de seculiere rede eiste alle attributen van de moderniteit 

op als exclusieve verworvenheden van het seculiere Westen, waaimee gettacht werd 

de moslims te doen geloven dat zij voor de keuze stonden tussen hun traditionele re

ligieuze identiteit en een seculiere westetse moderniteit. 

Dit westetse hegemoniale vettoog had een dusdanig effect op het bewustzijn van 

moslim-intellectuelen dat hun reacties op het westeis imperialisme er tot op de dag 

van vandaag volledig door worden beheerst. Het moslimbewustzijn raakte eidooi 

gevangen in een patstelling tussen twee hegemoniale vertogen: dat van de westetse 

seculiere rede en dat van de traditionalistische islam. De elites die na de onafhanke

lijkheid de macht overnamen zworen bij het ideaal van de seculiere rede, zich er niet 

van bewust dat dit ideaal veiantwooidelijk was vooi het veilies van identiteit in hun 

samenlevingen en hen isoleetde van het mythisch-religieuze bewustzijn van de islami

tische massa's. Hedendaagse islamisten, aan de andere kant, verwerpen de westeise 

hegemonie, doch slechts om deze te veivangen dooi de hegemonie van een anti-

modetne, traditionalistische islam die zich verzet tegen rationaliteit en ontwikke

ling. Aikoun verwijt de hedendaagse islamisten dat zij er niet in slagen om te den

ken buiten de premissen van de tiaditionalistische islam. Ondanks hun veiwerping 

van gezagsvolging en hun oproep tot nieuwe inteiptetaties houden zij vast aan het 

dogma van de a-histoiische en letterlijke waarheid van de korantekst. Aikoun er

kent aldus het gevaai van cultureel imperialisme maar verwerpt, net als Said, de mo

gelijkheid om culturele onafhankelijkheid te veiwetven door de vestiging van een 

islamitische staat. Het islamistische ideaal van een islamitische staat is volgens Ar-

koun ondemociatisch en een bekrachtiging van het exclusieve gezag van de traditio

nalistische wetgeleeiden. De westeise culturele ovetheetsing dient, net als ieder an

der hegemoniaal vertoog, besneden en gedeconsttueetd te wolden dooi middel van 

de kritische rede, hetgeen alleen kan plaatsvinden in een atmosfeer van democrati

sche vrijheden. 

Als uitweg vooi de patstelling waarin het hedendaagse moslimbewustzijn zich 

bevindt, pleit Muhammad Aikoun voor een islamitisch humanisme gebaseerd op 

een historische benadering van de koran. Het is Aikoun's overtuiging dat het mos

limbewustzijn zich kan bevrijden van zowel de hegemonie van de seculiere rede als 

die van de tiaditionalistische islam dooi een hetwaaideiing van het islamitisch hu

manisme van de mutazilieten. Een nieuwe maniet van denken zou ontwikkeld moe

ten worden waarin mythisch en rationeel bewustzijn elkaat niet uitsluiten en waatin 

de koran begrepen kan worden als een historische tekst zonder zijn goddelijke oor

sprong te ontkennen (1984; 1992a; 1992b; 1994; Halebei 1992; Bindei 1988,161-6 en 

Lee 1997,143-74). 

Een belangrijk punt waatovei de vootstandeis van een histoiische benadering van 

de koran onderling van mening verschillen is de mate waarin zulke historische inter-
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pietaties feilbaar of objectief zijn. Fazlur Rahman rekent zichzelf hier tot de 'school KRISIS 74 

van de objectiviteit' en distantieert zich van de stelling van Hans Georg Gadamer 

dat 'er geen sprake is van enig objectief begrip van wat dan ook' (1982, 8-9). Denkers 

als Muhammad Arkoun en Hasan Hanafi stellen zich daarentegen juist op het 

standpunt dat alleen een etkenning van de subjectiviteit van elk menselijk begtip 

het islamitisch bewustzijn kan bevrijden van menselijke instituties die absoluut god

delijk gezag opeisen. 

Hanafi vettegenwooidigt hiei het meest extreme standpunt. Een centiaal thema 

in Hanafi's weik is zijn nadtuk op de subjectiviteit van alle betekenis en waatheid. 

De islam in de twintigste eeuw dient te woiden vernieuwd door het geloof in een 

transcendente God en een absolute waarheid te vervangen door het geloof in een 

immanente God, een subjectivistisch waaiheidsconcept en een historisch-antropo-

centrische interpretatie van de koian. In navolging van Heidegget en Gadamei ont

kent Hanafi dat betekenis inherent in een tekst besloten ligt: betekenis is het re

sultaat van de ontmoeting tussen teksten en het bewustzijn van mensen in hun 

specifieke historische sociale en politieke context. Hanafi's radicale subjectivisme 

brengt hem ertoe alle kennis te herleiden tot macht en alle waaiheid tot ideologie. 

Het enige criterium dat hem ovetblijft om de juiste betekenis van de koran te ken

nen is zijn overtuiging dat de ooispronkelijke intentie van het monotheïsme de be

vrijding is van het menselijk bewustzijn van titannieke machten. In navolging van 

Marx plaatst hij daarom het 'ware bewustzijn' bij het proletariaat, wat hem ertoe 

brengt het islamisme van de Moslimbioedets en Khomeini te begroeten als een ma

nifestatie van solidariteit van de islamitische massa's in de strijd voot vrijheid, sociale 

techtvaaidigheid en broederschap (1985; Van den Boom 1984 en Martin 1997, 211). 

Muhammad Arkoun neemt een gematigder positie in op het spectium tussen 

objectivisme en subjectivisme. Enetzijds benadrukt Arkoun dat de door hem voor

gestane historische tekstanalyse geenszins ontkent dat in de koran een transcendente 

goddelijke waaiheid besloten ligt. Andetzijds stelt hij echtet dat iedere menselijke 

uitdtukking of begrip van deze transcendente waarheid, inclusief de koran zelf, his

torisch en subjectief is. Arkoun sluit dus het bestaan van een absolute goddelijke 

waaiheid buiten het menselijk bewustzijn niet uit, maar besnijdt dat iemand zou 

kunnen beweien deze in pacht te hebben. Op deze wijze begrepen, impliceert de et

kenning van menselijke subjectiviteit niet langei dat men dan maai moet ophouden 

te pioberen objectief te zijn. Andeis dan Hanafi weigert Arkoun het onderscheid op 

te geven tussen wetenschappelijke waarheid en ideologie of, zoals hij het zelf uit

drukt, tussen kiitische en hegemoniale rede. Hoewel totale objectiviteit buiten haar 

bereik ligt, kan de kritische rede haar falen tot een minimum beperken door een niet 

aflatende inspanning, waarbij de kritiek steeds weei aan zichzelf ondetwoipen 

wordt. De onmogelijkheid van absolute objectiviteit sluit, met andere woorden, de 

mogelijkheid niet uit om meer en minder objectief te zijn (1984, 150; 1992a, 268; 

1993,14; Halebei 1992, 182 en Lee 1997,152-3). 

Met zijn islamitisch humanisme brengt Afkoun het project van het islamitisch 

modernisme, zoals dat in zijn moderne vorm geïnitieerd was door Muhammad Ab-

duh, tot zijn radicale conclusie, namelijk dat het mogelijk is een specifieke culturele 

identiteit te bezitten en tegelijk deel te nemen aan een univeisele moderniteit; dat 
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KRISIS 74 moslims hun islamitische authenticiteit kunnen koesteren zonder zichzelf op te slui

ten in een statische islamitische essentie. Het is op dit punt dat radicale seculatisten 

als Aziz al-Azmeh, Sadiq Jalal al-'Azm en Ghassan Ascha zich ondelscheiden van de 

hier besproken voorstanders van een historische intetpietatie van de koran. Voor 

zulke secularisten is de notie van authenticiteit niet alleen in zijn histoiische uit-

diukking van het hedendaagse islamisme, maar in principe essentialistisch en onvei-

enigbaat met een univeisele moderniteit. Aziz al-Azmeh redeneert aldus dat het ver

toog van de authenticiteit pei definitie een exclusief en essentialistisch veitoog is en 

als zodanig de tegenhangei van het oiiëntalisme (1993, 39-59). De Syrische filosoof 

Sadiq Jalal al-'Azm betoogt dat, hoewel de islam zich histoiisch gezien vaak ver

zoend heeft met een seculiere stand van zaken, de islam naar de aard van zijn dog

ma's onverzoenbaar is met secularisatie. Al-'Azm verbaast zich over de roekeloosheid 

waarmee het hedendaagse postmoderne denken in Europa de islamisten in de kaait 

speelt. Is men in Euiopa veigeten waai het authenticiteitsdenken van een filosoof als 

Heidegget in de tweede wereldoorlog toe geleid heeft? Net als voor al-Azmeh is het 

vertoog van de authenticiteit voot Sadiq al-'Azm een essentialistisch vertoog en het 

spiegelbeeld van het oriëntalisme. Oproepen tot islamitische authenticiteit betekent 

dat men de concepten van een univeisele, objectieve waaiheid en vootuitgang in-

luilt vooi die van culturele subjectiviteit, een statische islam en de terugkeer naar 

een middeleeuwse theocratie (1992, 246-60; 1996, 10-48). In de bewering van deze 

auteuts dat het veitoog van de authenticiteit pei definitie essentialistisch is, zit ech-

tet een metkwaardige cirkelredenering verborgen die te herleiden is tot hun eigen 

essentialistische veronderstelling dat authenticiteit en moderniteit onverenigbaar 

zijn. Het komt erop neer dat deze secularisten ervan overtuigd zijn dat de islam op 

geen enkele wijze, zelfs niet middels een historische intetpietatie, op ovettuigende 

wijze verzoend kan worden met een moderne democratische orde. Er staat eenvou

digweg wat et staat in de koran; dus zolang deze tekst gebtuikt woidt als een bton 

van legitimiteit vooi het maatschappelijk leven, lopen viouwen en niet-moslims ge

vaar om gediscrimineerd te worden (vergelijk Ascha 1987). 

Conc lus ie 

Sinds de westerse expansie in de islamitische wereld vanaf de negentiende eeuw is 

het moslimbewustzijn veischeutd geraakt tussen de wens om zich te aan te passen 

aan een door het Westen gedefinieerde moderniteit en de wens zich daarvan te diffe

rentiëren. Anil Ramdas' meisje met de hoofddoek en de walkman verbeeldt dit fun

damentele dilemma van het moslimbewustzijn in de postkoloniale wereld. Veel 

moslims willen wel moderniseren maar niet verwestersen: zij willen moderniseren 

binnen de eigen cultuur. In de moderne debatten ondei moslimintellectuelen mani

festeert zich deze ambivalentie ten aanzien van de moderniteit in de contiovetses 

ovei authenticiteit en modernisering. Secularisten en fundamentalistische islamis

ten delen hiet de overtuiging dat moderniteit authenticiteit uitsluit, waarbij de secu

laristen kiezen voor het eerste en de fundamentalisten voor het laatste. Modernisti

sche islamisten geloven echter in de mogelijkheid om zowel authentiek als modern 

te zijn; om te moderniseren binnen de eigen culturele tiaditie. Het debat ovei deze 
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mogeli jkheid is in de eerste plaats een deba t ovei hermeneut iek , ovet de me t h o d e KRISIS 74 

die gehan tee id w o t d t bij de in te ip ie ta t ie van de gezaghebbende teksten van de is

lam. Auteu i s als M u h a m m a d A r k o u n en Nasr H a m i d A b u Zayd be togen op over-

tu igende wijze dat de enige h o o p op verzoening tussen authent ic i te i t en modern i te i t 

gelegen is in een historische benader ing van de tekst van de koran . 

* Delen van dit artikel zijn vertaald uit: M. Hoebink (1999) Thinking about renewal in islam; 
towards a history of islamic ideas on modernization and secularization. Arabica, 46/1, pp. 29-63. 
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