
Islam tussen islamologie 
en sociale wetenschappen 

AREND IAN TERMEULEN 

Recensie van: Henk Driessen (redactie) (1997) In het huis van de islam. 

Nijmegen, SUN. 

Vooi de studie van de islam was 1978 in 

twee opzichten een bijzonder jaar. In de 

eerste plaats biak in dat jaai een moder

ne revolutie uit die grotendeels via reli

gieuze lijnen werd georganiseerd en ge-

legitimeetd. Het politieke succes van de 

islamitische revolutie in Iran had zijn 

weerslag op het wetenschappelijke de

bat over religie. Ondermijnd werden de 

teleologische zekerheden van de secula-

riseringsthese, die stelde dat met de 

vooruitgang en ontwikkeling religie on

vermijdelijk zou verdwijnen of in ieder 

geval uit de openbare sfeer zou worden 

gedrongen. Ten tweede verscheen in dat 

jaar een boek dat de gebaande paden 

van islamondeizoek op zijn kop zette. 

Edwatd Saïds Orientalism betoogde op 

polemische wijze dat de klassieke otiën-

talistiek een onoveibiugbate tegenstel

ling had geconstrueerd tussen twee es

senties; de westerse 'Wij' tegenover de 

islamitische 'Ander'. Hoeveel kritiek er 

op Saïds vertoog ook mogelijk is, en 

Orientalism ontlokte felle debatten, 

Said had in iedet geval aangetoond dat 

er een groot gebrek was aan contextueel 

islamonderzoek, onderzoek, met andere 

woorden, dat de islam in het moderne 

sociale en politieke veld plaatste. 

De islamitische revolutie en Orien

talism hadden een ding gemeen: beide 

leidden tot een grotere interesse van so

ciale wetenschappeis vooi de studie van 

de islam. Sommige onderzoekers 'ont

dekten' dat de islam teiug was van weg

geweest, hetgeen de Britse antropoloog 

Pitt-Riveis kenmerkte als de 'revanche 

van het ritueel'. Andeien betoogden dat 

de islam nooit weg was geweest en dat 

de uitdaging er juist in lag te ondeizoe-

ken hoe religieuze fenomenen zich ma

nifesteerden en ontwikkelden in de 

moderne context. Zij bektitiseetden 

nadrukkelijk de dichotomie tussen mo

derniteit en religie. Voor velen stond de 

contextualiteit van het onderzoeksthe

ma centraal. Sommigen gingen daarin 

zover door te stellen dat 'de' islam ei

genlijk niet bestond en dat we moesten 

spreken van islams. Anderen bekriti

seerden dit door erop te wijzen dat deze 

visie in laatste instantie betekende dat 

et één ketn zou bestaan met velschillen

de vetschijningsvotmen. Zij wezen elke 

tendens tot essentialiseiing af en bena-

dtukten dat een islamitische identiteit, 

zoals elke identiteit, veranderlijk is en 

zich ontwikkelt in relatie tot andere ac

toren. Evenals op andere gebieden van 

sociaal-wetenschappelij k ondetzoek 

weid de actoibenadeting, waarin de 
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KRISIS 75 mens als zelfstandig handelend individu 

centraal wordt gesteld, binnen de studie 

van de islam een belangrijke onder

zoeksmethode. Door deze benadering 

kwam de focus te liggen op moslims 

zelf. Dit had grote vooidelen. Moslims 

bepaalden nu zelf hun geschiedenis. 

Het ging niet alleen meet om de inhoud 

van de (gtote) veihalen, zowel religieus 

(koran en de profetische traditie) als se-

culiet (nationale geschiedenissen en 

mythen, moderniseringsthese), maar 

ook en vooral om de positionering van 

moslims als individu en geotganiseetd 

in sociale bewegingen en politieke groe

pen, als handelende actoren in die ver

halen. Hierdoor werd onvermijdelijk 

het machtsvraagstuk centraal gesteld. 

Immeis, de hegemonie van de samen

stellers van die verhalen (korangeleer

den, westerse onderzoekers, regimes) 

werd uitgedaagd. We zien dus dat ook 

groepen die tot dan toe grotendeels bui

ten de boot waren gevallen, zoals vrou

wen, door de actorbenadering hun 

plaats in de geschiedenis met succes be

gonnen op te eisen. Gender werd ook 

binnen islamstudies deel van het theo

retisch en empirisch instrumentaiium. 

Er verschenen bijvoorbeeld studies naar 

de constructie van islamitische vrouwe

lijkheid door mannen en vrouwen bin

nen de politieke islam. Bovendien 

maakte de actorbenadering duidelijk 

dat de studie van de islam niet meer sa

menviel met de klassieke geografie van 

de islamitische wereld. Moslimse acto

ren waren immers ook te vinden in an

dere delen van de wereld: Europa en de 

Verenigde Staten. Binnen de studie van 

de islam reflecteerden zich structurele 

processen van migratie en globalisering 

en tevens de methodologische heide

finitie van disciplinaire grenzen. De in

stitutionalisering van de islam in West-

Europa bijvoorbeeld heeft meer te ma

ken met de sociologie van de West-Eu

ropese samenlevingen dan met de klas

sieke methode van het islamitisch recht 

[fiqh) of de ko fanexegese [tafsier) .Tege

lijkertijd bepaalt het belang van de lan

den van herkomst het transnationale 

kataktet van studies over moslims in 

West-Europa. In Nedetland kan bij-

voorbeeld een discussie over een Neder

landse imamopleiding niet los worden 

gezien van de politieke en religieuze 

ontwikkelingen in Maiokko en Tutkije. 

Redacteui Henk Diiessen presenteert 

In het huis van de islam nadiukkelijk als 

een inleidende studie van de islam die 

past binnen deze relatief nieuwe sociaal

wetenschappelijke inzichten in de stu

die van de islam. Deze claim wordt ten 

dele waargemaakt. Sommige artikelen 

zijn voor een inleiding inderdaad ver

nieuwend, andere daarentegen ontstij

gen niet het niveau van het traditionele 

handboek. Dfiessens opzet is ambitieus. 

In het huis van de islam wil een platform 

zijn voor zowel islamologen als sociaal-

wetenschappeis en pleit vooi interdis

ciplinaire samenwerking. Driessen heeft 

hierbij een studie als die van Shaun 

Marmon voor ogen die in haar boek 

Eunuchs and sacred boundaries (Oxford 

1995) met instiumenten uit de sociale 

geschiedenis, literaire kiitiek en antro

pologie een vernieuwende analyse van 

het verschijnsel eunuch presenteert. 

Vootbeelden van zo'n vorm van samen

werking heeft In het huis van de islam 

niet te bieden; zowel de islamologen als 

de sociale wetenschappets blijven netjes 

binnen de paden van de eigen disci

pline. Maar misschien is het novum van 

intetdisciplinaiiteit binnen de studie 

van de islam voor een inleidend hand

boek ook wel te veel gevraagd. 
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In zijn inleiding zet Driessen zijn 

bundel scherp aftegen de bekende in

leiding ovei de islam uit 1984, Islam. 

Norm, ideaal en werkelijkheid onder re

dactie van Jacques Waaidenbutg, die 

volgens Driessen meer over ideaal en 

norm dan werkelijkheid handelt en 

daatmee in grote lijnen de klassieke isla-

mologische preoccupaties volgt. Dries

sen legitimeert op deze wijze de nood

zaak van een nieuwe inleiding en dat is 

op zich niet ten onrechte. Waaiden-

burgs gedegen bundel was inderdaad 

aan een opvolger toe met luimte vooi 

de nieuwe wetenschappelijke inzichten 

en maatschappelijke ontwikkelingen 

van de laatste vijftien jaar Waai Waai-

denbutgs bundel het ondetwetp van de 

islam in Nederland bijvoorbeeld nog af

deed in een annex, eindigt In het huis 

van de islam met twee volwaardige arti

kelen over de islam in de westerse me

tropool (Nico Landman) en de islam in 

Nederland en België (Ruud Strijp). 

Een kanttekening betreft het ontbre

ken van verhalen en geluiden van mos

lims zelf. Natuuilijk is er niets op tegen 

te kiezen vooi auteuis die 'een open, ge-

nuanceerd en "geloofsvrij" perspectief' 

delen (10), maar omdat moslimse stem

men te veel ontbteken toept de tekst te 

vaak het beeld op van een veistofte reli

gie. Waarom niet de kaders benut voor 

portretten, interviews, pamfletten, re

dactionele commentaren en cartoons? 

Het had de bundel ook spannender en 

aantrekkelijker voor een grotei publiek 

gemaakt. N u zijn deze subteksten veelal 

gevuld met informatie die ook in de re

guliere tekst had gepast en soms zelfs 

een letterlijke herhaling daarvan vormt. 

Aan de andere kant moet gezegd dat het 

mooie beeldmateriaal van de bundel 

wel een levendig beeld van de moslimse 

wereld biedt. De vele goedgekozen fo

to's geven de moslimse samenlevingen 

en culturen duidelijk een eigen gezicht. 

In het huis van de islam is opgesplitst in 

dtie delen. Deel 1 handelt over geschie

denis en geografie, In een spannende en 

provocerende inleiding behandelt isla

moloog Wim Raven de ontstaansge

schiedenis van de islam. Hij gaat uit van 

de stelling dat de enige kennis die wij 

hebben over de profeet Mohammed ge

loofskennis is. Raven zet zich aftegen 

beroemde islamologen als Watt en Ro-

dinson die lijvige biografieën schreven 

ovei Mohammed. Spannende romans 

maar het blijft fictie, aldus Raven. Het 

is jammer dat Ravens bijdrage het hoge 

niveau niet weet vast te houden en op 

het eind als een nachtkaarsje uitdooft. 

Zijn beschrijving tot het jaar 1000 is 

boeiend en onderhoudend maar daarna 

wordt bijna 1000 jaar geschiedenis in 

een paar bladzijden gepropt. Een stijl

breuk is dan onvermijdelijk. Een ade

quatere redactie had dit euvel wellicht 

kunnen veihelpen. Na Ravens artikel 

volgt een veertigtal pagina's over de is

lam in de grensgebieden van de islamiti

sche wereld. Het idee hierachtei is mij 

onduidelijk. Niet dat de individuele bij

dragen onder de maat zijn. Integendeel, 

de meeste artikelen votmen een heldere 

analyse van de relatie islam, politiek en 

maatschappij, waaibij Gei Duijzings 

bijdrage over de Balkan er bovenuit 

stijgt. Duijzing maakt op overtuigende 

wijze duidelijk hoe religie en nationalis

me met elkaar verbonden zijn en welke 

rol de staat speelt in dit complexe ge

heel van krachten: 'De erkenning van 

de moslims als volk (door de Joegoslavi

sche staat in 1967, AJT) bracht een 

groeiend moslimnationalisme met zich 

mee, dat verweven was met religieuze 

elementen. (64)' Mijn probleem is dat 
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KRISIS 75 de verschillende regiobenaderingen on

vermijdelijk islamitische begrippen en 

instituties contextualiseren die nog he

lemaal niet aan de orde zijn gesteld. In 

het bijzonder voor een inleidende stu

die is dit een onbegrijpelijke keuze. 

Daarnaast stelt dit hoofdstuk niet alleen 

de grensgebieden van het huis van de is

lam aan de orde zoals de titel belooft 

maai komt ook de Atabische wereld aan 

bod. Kennelijk hinkte de redactie op 

twee gedachten. Enerzijds wilde zij on

derwerpen en regio's aan de orde stellen 

die mindet gebtuikelijk zijn in de hand

boeken, anderzijds durfde zij het niet 

aan om de islamitische gebooiteiegio 

geheel buiten beschouwing te laten. Dit 

heeft het meikwaatdige gevolg dat aan 

landen als Syiië en Algerije niet meei 

dan tien regels wotdt gewijd, terwijl te

gelijkertijd de situatie in Australië uit

gebreid wordt beschreven, hoewel daar 

slechts één procent van de bevolking 

moslim is. 

Deel 2 behandelt thema's die doot-

gaans de kein voimen van een hand

boek ovet de islam. De beschrijving van 

Edien Battels ovet de centrale geloofs

voorstellingen en de rituele praktijk is 

accuraat, maat de keuze om geloofsleei 

en praktijk in twee aparte hoofdstukken 

te behandelen vond ik obligaat; behan

deling van beide onderweipen in één 

hoofdstuk had nodeloze heihalingen 

vooikomen. Hieidoor was meer plaats 

gemaakt vooi peisoonlijke geluiden en 

ervaringen van moslims over dit issue. 

Ik miste bijvoorbeeld een kader waarin 

moslims verslag doen van hun ervarin

gen tijdens de pelgrimage naai Mekka 

[had]). Johan ter Haars analyse van de 

mystiek stelde me enigszins teleur. Ter 

Haar schrijft duidelijk en onderhou

dend, maar zijn benadering is een tradi

tionele waarin het biografische aspect 

oveiheerst. Belangrijke sociologische 

aspecten als oiganisatie van de broeder

schappen ontbreken. Wat dit betreft is 

de bundel van Waardenburg uit 1984 

niet achteihaald; deze biedt ook een 

meer sociaal wetenschappelijk analyse

kader In deel 2 komen vooi een in

leidende bundel ook venassender 

onderwerpen aan bod zoals islam en 

seksualiteit. Willy Jansen laat op boei

ende wijze zien hoe de islamitische 

ordening van de seksualiteit gedragen 

wordt door een aantal vooronderstellin

gen over mannelijkheid en vrouwelijk

heid die op hun beurt regelgeving over 

huwelijk, verwantschap en kuis gedrag 

beïnvloeden en de seksuele ongelijkheid 

in de praktijk reproduceren. Michel 

Hoebinks analyse over het denken van 

moslims over reformatie en secularisme 

is eveneens onderhoudend. Hij komt 

tot de conclusie dat de histoiiciteit van 

maatschappelijke voorschriften in de 

koran nog steeds een van de heetste 

hangijzers is in de polemieken tussen 

fundamentalisten en modernisten. 

Hoebinks pleidooi om de ideologische 

debatten tussen fundamentalisten on

derling en tussen fundamentalisten en 

modernisten serieus te nemen is waar

devol. Het is alleen jammer dat hij te 

ver dootschiet in zijn uitgangspunt dat 

'ideeën wel degelijk als een zelfstandige 

factor van invloed zijn op de sociale 

werkelijkheid' (199), zodat bij hem de 

sociale en politieke machtssttuctuui uit 

het zicht dreigt te veidwijnen. 

Het laatste deel van de bundel heet 

Islam in context. Waai de teim context 

aan refereert blijft grotendeels onduide

lijk. Sommige bijdragen bieden inder

daad een contextuele analyse zoals de 

twee al gememoteerde artikelen over is

lam in het Westen en de bijdragen ovet 

islam en politiek in Tuikije, Iran en 
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Saoedi-Arabië. De andere bijdragen in 

dit deel echter snijden meer algemene 

thema's aan, zoals het (ontstaan van) het 

islamitische recht, islamitische weten

schap, kunst, economie, en islamitische 

mindetheden. Hoewel ze betrouwbare 

informatie bieden, ontstijgen ze veelal 

niet het encyclopedisch niveau. Vooral 

de lange bijdrage van Richard Hoog

land over architectuui en kunst blijft 

erg opsommerig. Tegelijkertijd is zijn 

oriëntatie te Midden-Oosten-centiisch. 

Zo blijft een belangrijk islamitisch cul-

tuutgebied als Indonesië merkwaardig 

genoeg geheel buiten beschouwing. 

De vraag over de relatie tussen migiatie 

en islamitische kunst bijvootbeeld had 

wellicht een spannender uitgangspunt 

geboden, waatbij een voor de Neder

landse context relevent thema als 

nieuwbouwmoskeeën aan de otde 

had kunnen worden gesteld. Camilla 

Adangs bijdrage over de positie van 

joden en christenen in de islam biedt 

meer dan louter beschrijving. Zij laat 

bijvoorbeeld op overtuigende wijze zien 

hoe de islam veel meer met het joden

dom gemeen heeft dan met het chris

tendom. Ook het polemische essay van 

Nico Kielstra ovet islam en economie 

bevat een duidelijke stellingname. Hij 

concludeert dat 'het lezen van studies 

ovei "de islamitische economie" al met 

al nogal teleurstellend is omdat deze 

niet veel meer te bieden hebben dan 

normatieve idealen zonder op de prak

tische realiseerbaarheid van die idealen 

in te gaan' (358). Zijn wantrouwen geldt 

ook de politieke islam, waaivan hij stelt 

dat 'op basis van de islam wel een poli

tiek ideaal geformuleerd kan worden in 

termen van internationale onafhanke

lijkheid en interne sociale rechtvaaidig-

heid, maat dat dat ideaal niet te realise

ren valt op basis van wettelijke kaders 

van duizend jaar geleden' (359). Voor de 

lezer is de aandacht die In het huis van 

de islam aan het thema islam en politiek 

biedt te mager en te lukraak om deze 

conclusie te kunnen staven. De aan

dacht blijft beperkt tot het ideologische 

niveau en enkele landenattikelen. Een 

giondige sociologische en politicologi

sche analyse van het verschijnsel isla

misme met aandacht voor thema's als is

lamisme en nationalisme, constructies 

van vrouwelijkheid en mannelijkheid, 

institutionalisering, organisatie, mobili

satie en vormen van politieke participa

tie had niet misstaan. Nu ontbreken 

zelfs de referenties naar de omvangrijke 

literatuur op dit gebied, zoals de vele 

inzichtelijke analyses in de diverse pu

blicaties van het Amerikaanse Funda

mentalism project (The Univeisity of 

Chicago Press). Zo'n benadering van 

het thema islam en politiek had In het 

huis van de islam sterker dan nu het 

geval is geplaatst binnen de nieuw ver

worven inzichten en methodes van on

derzoek op het gebied van de studie 

van de islam. 
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