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Review van: Sadik al-'Azm, Kritiek op godsdienst en wetenschap, vijf essays over
islamitische cultuur. El Hizjra, Amsterdam, 1996 en: Nasr Hamid Abu Zayd,
Vernieuwing in het islamitisch denken. Een wetenschappelijke benadering.
Uit het Arabisch vertaald en ingeleid doot Fred Leemhuis en Rob Leemhuis:
Bulaaq, Amsterdam, 1996.
'Het intellectuele en culturele leven in de moslimse wereld (...) is niet zo geconformeerd
aan de islam, niet zo onbetwist wat betreft religie en niet zo stagnerend op het spirituele
vlak als de talloze uiteenzettingen, interpretaties en verklaringen van westerse commentatoren, critici, journalisten, specialisten, politici en de media in het algemeen ons met betrekking tot de Rushdie-affaire doen geloven' (al-'Azm, 130).
Bovenstaand commentaai van Sadik al-'Azm op de houding van het Westen ten
aanzien van de Rushdie-affaiie kan lustig veralgemeend wolden. Pets en media besteden uiterst zelden aandacht aan vernieuwende geluiden in de moslimlanden.
Wanneei ze dat toch doen, is het bijna steeds in een negatieve context - wanneet iemand het slachtoffet is van geweld of vervolging. Kritische moslimdenkets en intellectuelen mogen in het Westen vooral op aandacht tekenen wanneer zij passen binnen de gangbare westetse beeldvotming, namelijk als uitzondelingen die de 'tegel'
bevestigen. Die 'regel' is dan in feite nog altijd die van het racistische stereotype dat
academici als Einest Renan meer dan een eeuw geleden ingang hielpen vinden: namelijk van 'de intellectuele nulliteit van de rassen die hun cultuur en opvoeding uit
de islam betrekken'.
Sedeit Renan heeft de geopolitieke relatie tussen 'Euiopa' en 'islam' zich grondig
gewijzigd. In de tweede helft van deze eeuw zijn moslimse immigranten-gemeenschappen zich in de keinlanden van West-Europa zelf komen vestigen. Een half millennium na de val van Granada is West-Europa meer dan ooit een intetactie-ruimte
voor islamitische, christelijke, joodse en vrijzinnige tradities. Bijgevolg betreft de reproductie van Renans racistische stereotype - dat in Academia nog steeds veidedigets vindt - niet langet loutet de externe relaties, tussen het Westen en de moslimlanden. Ze heeft ook onmiddellijk impact op de maatschappelijke veihoudingen
binnen de westetse samenlevingen, namelijk tussen de 'autochtone' meeidetheid en
de moslimminderheden. In alle landen van de Euiopese Unie zijn deze minderheden slachtoffer van discriminatie in de diverse maatschappelijke sectoten: econo84.
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misch (aibeidsmarkt), cultureel (onderwijs), politiek en religieus. Het stereotype
van de zogenaamde 'homo islamicus' helpt die maatschappelijke matginaliseting en
uitsluiting te legitimeren. Als ideologie weikt dit hedendaags tacisme volgens analoge mechanismen als het antisemitisme in de jaren dertig. Het beoogt de ontwaatding
van het (culturele, intellectuele en religieuze) symbolische kapitaal van de minderheidsgroep. Het feit dat het hier in oorsprong om arme en ongeschoolde atbeidskrachten gaat, die in de jaren zestig en zeventig naar Europa zijn gehaald, maakt deze symbolische ontwaarding alleen maar gemakkelijker.
In die context is de onbekendheid met het geestesleven in de moslimlanden een
belangrijke ondetsteunende factor voor de opmars van het 'anti-moslimisme' in Europa. In een klein taalgebied als het Nedetlandse maken kritische Arabische stemmen bovendien mindei kans om via vertalingen gehooid te wonden. De publicatie
van de twee voorliggende bundels moet alleen daarom al worden toegejuicht. Ze
maakt voor de Nederlandstalige lezers twee denkeis toegankelijk die, vanuit een velschillende invalshoek, vooraan staan in de intellectuele vernieuwingsbewegingen in
het Nabije Oosten. De jongste ervan, Nasr Hamid Abu Zayd, verblijft sedert 1995
noodgedwongen in Nedeiland, als gasthoogleraar Arabistiek in Leiden.
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De meest vettassende kennismaking biedt de selectie van de nu 65-jarige cultuuifilosoof Sadik Jalal al-'Azm. Deze hoogletaat filosofie aan de Universiteit van Damascus is een telg uit het beroemde geslacht van de al-Azms, waarvan in Damascus het
schitterende paleis kan worden bewonderd. De Arabische 'inheemsheid' van deze
radicale rationalist behoeft dus geen veidet betoog. Tegelijkertijd laat hij in zijn geschriften (waarvan sommige eerder in het Engels zijn verschenen) op een geslaagde
wijze 'een internationaal wetenschappelijk debat in de Arabische wereld tot zijn
recht (...) komen', zoals Stefan Wild in zijn kotte inleiding schrijft.
Na de eetste Arabische nederlaag tegen Israël, in juni 1967, bracht Sadik al-'Azm
— toen nog een jonge docent aan de Univeisiteit van Amman en schoonzoon van
een Jordaans minister - een schokgolf teweeg met zijn zelfkritiek na de nederlaag.
Niet alleen het Nasserisme (twee jaat voor Nassers dood) en de Egyptische socialistische revolutie weiden in dit boek ondetuit gehaald, ook de eigentijdse Arabische samenleving en politiek in het algemeen werden aan een fundamentele kritiek onderworpen. Ingaande tegen de diogiedeneringen waatmee externe verontschuldigingen
werden gezocht voot de nedetlaag, legde al-Azm de verantwooidelijkheid bij de
Arabieren zelf, meer in het bijzonder bij de structuur van de tiaditionele Arabische
samenleving en het persoonlijkheidstype dat zij voortbrengt.
Enkele maanden later, tegen het einde van 1969, bracht al-'Azm in Beiroet een
nieuw boek uit dat pas goed alle banbliksems op hem deed neeikomen: 'De ketter
van Damascus!', kopte de Libanese krant, Al-Nahai, nog voor het boek in de boekwinkel lag, en de Libanese ministei van Binnenlandse Zaken beval al-'Azm het land
te veilaten, en toen hij daar geen onmiddellijk gevolg aan gaf, werd hij aangehouden
en vervolgd. Het boek in kwestie was de 'Kritiek op het religieuze denken'. Het wilde een bijdrage zijn aan een 'onverbiddelijke rationele kritiek', niet alleen van de religie maai ook van de 'tiaditionele culturele structuut' van de Atabische samenleving in het algemeen. Zo'n grondige kritiek was volgens de auteut noodzakelijk wilK R I T I E K TUSSEN ERFGOED EN MODERNITEIT
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de de religie niet langet een blokkade zijn voot maatschappelijke en economische
groei. 'Het lijkt niet overdreven', aldus een recent commentaar, 'te stellen dat weinige boeken in de hedendaagse Arabische geschiedenis aanleiding hebben gegeven tot
zoveel commotie als al-Azms kiitiek op het courante religieuze denken' (Rejwan
1998,112).
De vooiliggende selectie biedt uit de 'Kritiek' een bijdrage ovei een religieus-mythologisch ondetwetp. Alleen al de titel eivan — 'De tragedie van de Duivel' - maakt
duidelijk dat al-'Azm geen theologische vethandeling op het oog heeft. Het vethaal
van de Duivel wordt integendeel benaderd als een menselijke, mythische creatie.
Het is dan ook dooi middel van een literaire analyse, namelijk van de peisoonlijkheid van het personage en de onmogelijke keuze waarvoor hij zich geplaatst ziet, dat
al-'Azm het traditionele beeld wil heizien. Dat vetklaait waarom hij zich weliswaar
baseert op de koran en beschouwingen van moslimgeleetden, maar dat hij tegelijkertijd tevens een beroep doet op zowel andete bijbelse vertellingen (in de eetste
plaats dat van Abraham) als ook op algemene literatuur en met name op de Griekse
tragicus Sophocles. O p basis van dergelijk vergelijkend onderzoek slaagt al-'Azm erin om de tragische paradox in het Duivelverhaal bloot te leggen. Tevens legt hij de
onveimijdelijke begrensdheid bloot van deze religieuze ttagiek, in de context van
het monotheïsme: de Duivel is door God op de proef gesteld en althans vanuit het
oogpunt van de goddelijke wil (te onderscheiden van het goddelijke bevel) is hij
glansrijk geslaagd: in nog veel hogere mate dan een Job, dooistaat hij de kwellingen
die eruit volgen. Het kan niet andeis dan dat hij aan het 'Einde dei tijden' beloond
en wedetom opgenomen zal wotden in het paradijs. Belangrijker dan deze herinterpretatie van de Duivelsfiguur, zijn de implicaties voor het godsbeeld. De beproevingen waaraan deze God zijn schepselen keer op keer onderwerpt, 'terwijl Hij op de
hoogte is van alle dingen die ze laten zien en van alle dingen die ze verborgen houden' (al-'Azm, 85), kunnen religieus alleen worden verklaard wanneer we listigheid
als voornaamste goddelijke eigenschap beschouwen. Terwijl God de schepper is van
goed en kwaad heeft zijn misleiding en beproeving van de Duivel deze laatste in
's mensens ogen tot de ooizaak van het kwade gemaakt. De religieuze moraal, als een
systeem van bevelen en veiboden, vetschijnt aldus als een list van God. Een verdergaande, cultuurhistorische gevolgtrekking, die door al-Azm evenwel niet wondt getrokken, is dat die 'grenzeloze listigheid' de Semitische God op één lijn plaatst met
de oud-Griekse Olympische oppergod, Zeus, wiens heerschappij eveneens gegarandeerd wordt dankzij het feit dat hij (na het inslikken van godin Mètis) de 'listigheid
zelve' is. De traditionele visie, dat de joodse godheid zich juist door zijn intrinsieke
moraliteit ondeischeidt van de Griekse, en vandaal ook de joodse religie van de
Griekse, moet dus juist gezien wolden als een, zeg, bijzondere... list van Jahwe.
De bundel bevat nog viei andere bijdragen die de moeite van het lezen meei dan
waatd zijn. Ten eerste 'Oriëntalistiek en omgekeerde oriëntalistiek', waatin al-'Azm
vanuit een materialistische filosofische visie Edwaid Said kritisch aanpakt. Ten tweede 'Islam en secularisatie'; reagerend op een uitspraak van Einest Gellnei, namelijk
'dat de islam intiinsiek niet in staat is tot secularisatie', ontwikkelt al-'Azm een tweevoudig antwootd: 'dogmatisch gezien is de islam niet (tot secularisatie) in staat, historisch gezien wel' (al-'Azm, 40). Ten deide 'The importance of being earnest' ovei
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Salman Rushdie; deze bijdrage is de meest inspirerende van de hele bundel. Al-'Azm
geeft daarin blijk van een grondige beheersing van de Europese literaire traditie. De
wijze waatop hij Rushdie's Duivelsverzen achtereenvolgens duidt vanuit Rabelais'
Gargantua en Pantagruel, Joyce's Ulysses en Brechts Baal levert een meesterlijke bijdrage tot een diepere waardering van Rushdie's oeuvre op. In de laatste en langste
bijdrage, tenslotte, getiteld 'Islamitisch fundamentalisme op de keper beschouwd'
en daterend van 1993 en 1994, verdedigt al-'Azm het gebruik van de term 'fundamentalisme' voor de politiek-religieuze ontwikkelingen in de twintigste-eeuwse islamweteld. Hij doet dat via een uitvoerige vergelijking met parallelle ontwikkelingen binnen het christendom, dat wil zeggen het Amerikaanse protestantisme (waar
de term gemunt werd) en de katholieke kerk tot en met de moderne scheurkerk van
Lefebvre. O p de fundamentalistische koets van de huidige paus gaat hij spijtig genoeg niet in. Al-'Azm eindigt deze bespreking met de optimistische vetwachting dat
zowel in de VS als in de Arabische wereld fundamentalisten uiteindelijk slechts achteihoedegevechten zullen blijken te voeren. Meei in het bijzonder wat de moslimwereld betreft, eindigt hij met de uitspraak:
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'Op de langere duut zal de resulterende sociaal-historische seculiere werkelijkheid onvermijdelijk uit de mystieke schelp van de islam te vootschijn breken' (274).
De taalkundige en koianspecialist Nasi Hamid Abu Zayd, de tweede moslim-auteui wiens welk recentelijk in het Nedeilands is vertaald, is van een totaal andere 01de. Met zijn pleidooi voor een methodologische vernieuwing van lectuur en inteipretatie van de twee hoofdbronnen van de islam, koran en soenna, bevindt juist hij
zich vandaag 'in het oog van de stotm'; waatvan zijn gedwongen vetblijf in Nederland moge getuigen. De vertaalde teksten in deze bundel zijn ondei meer afkomstig
uit twee hoofdwerken van Nasr Abu Zayd, namelijk Het begrip van de tekst, uit 1990,
en Kritiek van het religieuze discours' uit 1992.
Steik veieenvoudigd kan men zeggen dat Abu Zayd met zijn visie op de koran als
een 'tekst-in-context' aanknoopt bij de eeiste grote, uitgesproken rationalistische
stroming in de islamtheologie, die van de zogenaamde mutazilieten. De veitegenwoordigers van wat wel de 'heroïsche petiode' van die lichting woidt genoemd, waren werkzaam onder de grote Abbassidische kaliefen, zoals de bekende al-Ma'mun
(813-833). In het kader van de debatcultuui die aan het hof van Bagdad tot ontwikkeling was gekomen en waataan wooidvoerders deelnamen van de meest diverse,
ook niet-islamitische religieuze sttomingen, ontwikkelden de grote mutazilieten
vooi het moslimgeloof de argumentatieve en rationele bovenbouw - en daarmee de
aanzet van een orthodoxe geloofsleet - die nodig was om van de nog jonge islam een
wereldreligie te maken. De kennismaking met de 'vreemde' Griekse wetenschappen
heeft zonder twijfel een doorslaggevende rol gespeeld in dit rationalisatieptoces. Het
meest fundamentele ptincipe dat deze denkers met elkaar deelden, was dat van de
'rechtvaaidigheid van God', en het was van daaiuit dat zij concludeeiden tot de absolute uniciteit en eenheid van God (Abu Zayd, 91). Vanuit die theologische basisnoties volgde voor hen noodzakelijk dat de koran niet alleen in de tijd meegedeeld
was, maar door God ook in de tijd 'geschapen' (makhluq) was, namelijk 'op de lipKRITIEK TUSSEN ERFGOED EN MODERNITEIT
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pen' van de profeet. De goddelijke veikondiging was bijgevolg een boodschap die
histoiisch gedateetd was en die met de instiumenten van de taalkunde bestudeerd
en geïnterpreteerd moest wolden. De mutazilieten en hun geestverwanten besteedden vandaar ook veel aandacht aan de studie van het metafotische taalgebiuik in de
koian. De humaniseting van de openbating waarmee dat gepaard ging, vinden we
ook weerspiegeld in de mutazilitische ethiek, met name in het principe van de menselijke wilsvrijheid.
In zijn pleidooi vooi een hedendaagse contextualiseiing van de koian verwijst
Abu Zayd weliswaar regelmatig naai de Mu'tazila, hij wil zeker niet worden getypeerd als een 'neo-mutaziliet'. Net als Mohammed Arkoun pleit hij voor een studie
van het eifgoed waatin:
'(...) de mutazilitische, de asjaritische, de matoeiidische, de hanbalitische, de charidjitische, de sjiitische, de sanoesi, de mahdi en andere stromingen en sekten op voet van gelijkheid [wotden behandeld] (...). Het komt er, in het kott, op neer dat wij ons met ons
erfgoed moeten bezighouden vanuit het perspectief van een histoiische en sociale analyse' (39-40).
Desalniettemin is het zinvol om het kritische optieden van Abu Zayd te bekijken tegen de achtergrond van het historisch mutazilisme. Gebaseeid als het is op een gelijksoortig religieus perspectief lijkt het dan ook aan veigelijkbate bepeikingen onderhevig.
Nasr Abu Zayd beijvert zich in zijn publicaties vooi een modem-wetenschappelijke
benadeling van het klassieke eifgoed (thuiath). Zijn uitgangspunt is de vaststelling
dat 'de Aiabisch-islamitische beschaving (...) de beschaving (is) van de Tekst' (in onderscheid met bijvootbeeld de Griekse, die de beschaving van 'de rede' is);
'(...) in die zin dat zij een beschaving is waatvan de grondvesten, de wetenschappen en de
cultuur ontegenzeggelijk rusten op een fundament waarin de Tekst een centrale positie
inneemt' (52).
In een dergelijke beschaving is de interpretatie van de Tekst met andere woorden,
'een belangrijk instiument (...) bij het produceren van kennis'. De Tekst in kwestie
is vanzelfsprekend in de allereerste plaats de koian. Abu Zayd beklemtoont het talige, en dus cultureel geproduceerde karakter van die basistekst. Uitgaande van een algemeen communicatietheoietisch model, dient de koran zijns inziens bestudeeid te
wotden met 'de nu beschikbare methoden van de tekstwetenschap' (44). Deze nieuwe lectuur en dit nieuwe wetenschappelijke begrip moet tevens 'de vetloten aspecten' aan het licht brengen die in de koian vetbotgen liggen (dit is het begrip van de
'tekst' als 'reservoir van kennis', p.41).
Bij het toepassen van het communicatiemodel - zendei-gecodeetde boodschapontvanger - wordt de 'zender' (God) buiten de wetenschappelijke beschouwing gehouden. De klemtoon komt bijgevolg te vallen op de histoiische, menselijke context. Tegelijkertijd woidt het 'tweede doel' van deze koianstudie dooi Abu Zayd
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gekenschetst 'als een poging tot definitie van een objectief begtip van de islam' (68).
Hij ziet het als zijn taak om op wetenschappelijke grondslag (en de wetenschappelijke instrumenten daatvooi zijn in ootsptong 'vreemd', dat wil zeggen niet-islamitisch) een (vooi deze tijd) cotrect islamitisch bewustzijn te vestigen. Wanneei hij dit
'objectieve begiip van de islam' contrasteert met 'de ideologische voorstellingen van
de verschillende maatschappelijke en politieke krachten in de Arabisch-islamitische
werkelijkheid' lijkt hij Arkouns bekende (maar betwistbare) onderscheid te hernemen tussen Ie fait coranique en Ie fait islamique. Tegelijkertijd dtukt Abu Zayd hieimee een optimistisch geloof uit in rationaliteit en wetenschappelijkheid als ideologie-vrije middelen om aan een religie haar 'ware' inhoud te helpen geven. Zoals
bijvoorbeeld in de volgende passage, waar hij over zichzelf in de derde persoon
spreekt:
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'Aboed Zaid behoort tot de tweede, rationele en kritische sttoming, die hecht aan de nobelste religieuze en intellectuele waaiden van het eifgoed, en die er tegelijkertijd naar
stieeft met behulp van het wapen van de kiitiek een wetenschappelijke benadering van
de bedoeling van de religieuze teksten tot stand te brengen' (143).
De mutazilieten echtet helpen ons eraan te herinneren dat ook het religieuze rationalisme zijn ideologische — andeis gezegd: zijn legitimerende — functies heeft. Met
name de leer van de 'geschapen koran' moest de kalief meet religieuze aimslag geven
in de uitbouw van zijn centrale macht. Niet toevallig was het al-Ma'mun, één van de
laatste kaliefen met religieus-politieke aspiraties, die (veigeefs) gepoogd heeft de betreffende leet via een soort tribunaal (de Mihna) als orthodoxie op te leggen. En niet
toevallig genoot de grote tegenstander van die visie, de 'anti-tationalisf Ibn Hanbal,
de actieve steun van de brede volksmassa's. Die koppeling tussen anti-tationalisme
en sociaal verzet vinden we tot op de dag van vandaag teiug in de islamistische oppositiebewegingen.
Met bovenstaande bedenkingen wil ik uiteraard geen afbreuk doen aan de grote
betekenis van het werk van Abu Zayd, en nog veel minder aan het belang van de
culturele en emancipatoire strijd die hij voert. Wel wilde ik enkele intrinsieke beperkingen aanstippen die aan zijn project verbonden zijn. Die beperkingen hebben
wellicht zowel te maken met het feit dat hij geen filosoof is maar in de eerste plaats
linguïst en literatuurwetenschapper, als met het feit dat een religieuze visie onvermijdelijk grenzen stelt aan de kritiek. Weliswaar schrijft Abu Zayd a la Marx dat 'de
geschiedenis van het denken (...) uiteindelijk niets andeis is dan een speciale fotmuleting van de sociale geschiedenis' (48), het gaat hief echtet om één van zijn 'methodologische uitgangspunten' voor het lezen en inteipteteten, niet van de primaire
bronteksten (koran en soenna), maai 'van de secundaire basisteksten uit ons erfgoed'(46).

KRITIEK TUSSEN ERFGOED EN MODERNITEIT

89

Uit de moskee geschopt
THIJLSUNIER

Review van: J. Brugman Het raadsel van de multicultuur. Amsterdam:
Meulenhoff, 1998; en R. Strijp Om de moskee. Het religieuze leven van Marokkaanse
migranten in een Nederlandse provinciestad. Amstetdam: Thesis Publishets, 1998
Onlangs verschenen twee nieuwe publicaties over de islam in Nederland: een bundel essays van de hand van de Leidse emeritus hoogleraar Arabische Taal- en Letterkunde Brugman en een studie over Marokkaanse moslims in Tiel van de Nijmeegse
antropoloog Strijp. De boeken hebben weinig meer met elkaai gemeen dan dat ze
betrekking hebben op de islam, in het bijzonder de islam in Nederland. Voor het
overige zijn ze vanuit totaal verschillende invalshoeken en wetenschappelijke disciplines opgezet en geschreven. Dat maakt een vergelijking op voorhand wat gekunsteld. Zonder ook maar in een enkel opzicht de essays van Brugman te willen vergelijken met de gedegen veldstudie van Strijp, vinden we in beide boeken toch enkele
opmetkelijke parallellen in de wijze waarop verschijnselen uitgelegd en verklaard
worden. Ik kom daar verderop op terug. Allereerst geef ik mijn indiukken weet van
beide publicaties afzondeilijk.
Brugman bundelde een serie artikelen die hij in de afgelopen jaren schreef voor
onder meer NRC Handelsblad, Hollands Maandblad, en HPIDe Tijd over de islam.
Het betreft opiniërende essays die in de meeste gevallen zijn geschreven als reactie
op gebeurtenissen in Nedeiland en eldets waatbij de islam en zijn belijdets in het
nieuws kwamen. Zo gaan de hoofdstukken één, twee, drie en twaalf (ondei andeie
de Alphense hoofddoek-kwestie) ovet het moeizame veiloop van de integratie van
moslims in de Nedetlandse samenleving. De auteur is van mening dat het leven volgens de voorschriften van de islam niet zelden in botsing komt met westetse principes. Kwalijker is, aldus Brugman, de grote druk vanuit de eigen gemeenschap (kennelijk typerend voor 'de' islamitische cultuur) op de individuen die zich wensen los
te maken van de knellende banden van de cultuur zonder die geheel te veiwetpen.
In hoofdstuk zeven ('Een andet soort immigrant') doet Brugman verslag van een Algerijnse jongeman in Frankrijk die dit aan den lijve heeft moeten ondervinden,
maar, zo lezen we, pas werkelijk geëmancipeerd is als hij de westerse cultuut heeft
'veroverd'. Ook in het artikel ovei de Frans-Algerijnse vrijzinnig islamoloog Arkoun
(hoofdstuk acht) komt naai voren hoe moeilijk het is om als moslim een andet geluid te laten horen dan wat het religieuze establishment vootschrijft. In het daarop
volgende hoofdstuk over de sharia, de heilige islamitische wet, adstrueert Biugman
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