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de gouden eeuw

DE BELOOFDE MESSIAS

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a (-).

De Beloofde Messias en Mahdi, Stichter van de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap: God heeft
mij gezonden om de band tussen God en de mens te
herstellen door ware liefde en oprechtheid in de
harten der mensen aan te kweken; de waarheid
te vestigen en godsdienstoorlogen teniet te doen.
Naar aanleiding van Goddelijke openbaring
verklaarde Hazrat Ahmada in     dat hij de
Beloofde Messias en Mahdi was, wiens komst
was voorspeld door de heilige Profeet van de
Islam, Mohammeds en wiens komst was voorspeld in de geschriften van andere godsdiensten.
Zijn volgelingen geloven dat zoals de komst van
Eliasa was vervuld in de persoon van Johannes
de Dopera, de tweede komst van Jezusa in geestelijke zin was vervuld in de komst van Hazrat
Mirza Ghulam Ahmada.
Ahmadiyya Moslims zijn geen zogenaamde
fundamentalisten of fanatici. Hun regel is ‘Er is
geen dwang in de godsdienst’ (Koran, :). Zij
houden zich alleen met het geloof bezig en niet
met politiek. Zij willen niemand iets opdringen
en streven naar goede kontakten met al hun
medemensen. Hun motto is ‘Liefde voor iedereen, haat voor niemand.’
Zij zijn moslims die, vreemd genoeg, door
andere moslims worden onderdrukt en vervolgd,
ondanks het feit dat zij precies volgens de leer
en voorschriften leven. Zij kunnen worden vergeleken met de vroegere christenen, die in de

Messias geloofden en daarom werden vervolgd.
Zij verkeren in dezelfde positie. Zij geloven
de Beloofde Messias en worden vervolgd.
Hun geloofspunten zijn: de Eénheid van
God. Hij wordt Allah genoemd en is een
Levende God, Die ook thans tot de mensen
spreekt; de engelen van God; het geloof in
de geopenbaarde oorsprong van de heilige
Schriften en de waarachtigheid van alle profeten.
Zij geloven dat Jezusa van de dood aan het
kruis werd gered en op hoge leeftijd onder
de verloren stammen van Israël in Kasjmir
is overleden.
Mohammeds was de laatste wetgevende
profeet voor de gehele mensheid. Hij voorspelde
de tweede komst van Jezusa (een niet-wetgevende profeet) van onder de moslims.
Zij geloven in het hiernamaals, met een tijdelijke hel en een eeuwig paradijs, en in ‘taqdier’,
de ‘maat der dingen’; een wet die in de gehele
schepping werkzaam is en waardoor elk ding
zijn specifieke eigenschappen bezit.
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En Wij hebben u (Mohammed s)
slechts gezonden als genade
voor de werelden.
   :

inhoud
… dat een yder particulier in sijn religie vrij
sal moegen blijven ende dat men nyemant ter
cause van de religie sal moegen achterhaelen
ofte ondersoucken …
          (   )
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Arabische, Perzische en Turkse woorden in het Nederlands

Met de Unie van Utrecht werd de Nederlandse Republiek
de eerste Europese natie met godsdienstvrijheid.

De grote verworvenheid [van de Nederlandse Republiek] is altijd
geweest om geen nieuwsgierige Inquisities in te stellen naar het
geloof of de overtuiging van welke vreedzame persoon dan ook,
die onder de bescherming van hun wetten is komen te leven, en
om geen geweld of onderdrukking toe te staan jegens het geweten
van degenen, wiens opvattingen niet resulteerden in uitingen of
handelingen die het land schade zouden toebrengen. (…) Het valt
amper voor te stellen hoe alle geweld en venijn waarmee religieuze
meningsverschillen in andere landen gepaard gaan, hier getemperd
en verzacht worden, door de vrijheid die alle inwoners genieten.
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De artikelen in deze uitgave werden geschreven door Abdul Haq Compier ter gelegenheid van de conferentie ‘Vrijheid van geweten’ gehouden op de Jalsa Salana, 5 mei 2007, te Nunspeet.
omslag

Marokkaanse kooplieden op de Dam in Amsterdam. Geschilderd door Johannes Lingelbach in 1656.
(Amsterdams Historisch Museum)

achteromslag

In de 17e eeuw ontstond in Nederland een rage voor de uit Turkije geïmporteerde tulp, waarbij handelaren
duizenden guldens betaalden voor een enkele bol. Deze tulp werd getekend door Anthony Claesz (16071647). Afb: Tulips by Anthony Claesz; Noortman, Maastricht 1987.

—Sir William Temple ()
Observations upon the United Provinces of the Netherlands
ed. Sir George Clark (Oxford 1972; 103, 106) Sir
William Temple was ambassadeur voor
Engeland in de Nederlandse
Reubliek tijdens de
Gouden Eeuw

In de tekst komen de volgende afkortingen voor:
s)
a)
ra)
rh)
aba)

salla llâhu alaihî wa-sallam: ‘mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn’
alaihi s-salâm: ‘vrede zij met hem’
radiallâhu anhu/ha: ‘moge Allah welbehagen hebben in hem /haar’
rahmatu llahi alaihi/ha: ‘Allah zij hem/haar genadig’
ayyadahu llâhu ta’âla bi-nasrihi l-’azîz: ‘moge Allah, de Verhevene, hem met Zijn machtige hulp helpen’

Arabische woorden worden zoveel mogelijk weergegeven in de internationale transcriptiecode.
Referenties uit de Heilige Koran worden aangegeven door (sura:vers).

De ingrediënten van
godsdienstvrijheid
Abdul Haq Compier

Vierhonderd jaar geleden ontstond Nederland als een nieuw en
dynamisch land. De voor Europa unieke vrijheid van godsdienst
waarvoor de Prins van Oranje had gestreden, zorgde voor een bloei
in economie en wetenschap die wordt aangeduid met de Nederlandse Gouden Eeuw. Hieronder en verder in dit nummer van Al-Islaam
wordt de cruciale rol van de Islam beschreven in het mogelijk maken
van godsdienstvrijheid en de opbloei van economie en wetenschap
in de 17e eeuwse Nederlandse Republiek.

Eerste hoofdstukken uit een 17e eeuwse vertaling van de Koran,
mogelijk door Jan Hendricksz Glazemaker, die bekend werd
om zijn vertalingen van Descartes en Spinoza. Het was dan ook
waarschijnlijk deze Koran die Spinoza bij zijn overlijden naast zijn
bed had liggen.

Godsdienstvrijheid: een vreemd idee
Twee jaar geleden hield ik op deze bijeenkomst een toespraak over de overeenkomsten tussen de Nederlanders en de moslims
in hun strijd om godsdienstvrijheid.1 Hierna
ben ik de geschiedenis van het idee godsdienstvrijheid meer gaan bestuderen, en
het bijzondere bewustzijn dat erbij hoort.
Vanuit islamitisch gezichtspunt was het idee
van godsdienstvrijheid goed te begrijpen; de
Islam beschouwt alle eerdere godsdiensten,
ja zelfs de menselijke natuur op zich, als
door God gezonden en als een weg tot het
tot het heil.2 Zelfs in de moeilijkere situatie,
dat er een nieuwe religie zou gaan concurreren binnen een islamitische gemeenschap,
gebiedt de Koran nog altijd heel duidelijk ‘er
is geen dwang in godsdienst’.3 Dit had vanaf
de zevende eeuw al een multireligieuze
samenleving tot gevolg.
Voor het Christendom lag dat heel
anders; duizend jaar na de komst van de

Islam werden in Europa nog steeds ketters verbrand onder het motto ‘één rijk, één
godsdienst’. Hendrik Bonger beschrijft in de
inleiding van zijn boek ‘De motivering van
de godsdienstvrijheid bij Dirck Volkertsz
Coornhert’, het christelijke bewustzijn van
de middeleeuwen:
[Er] ontstaat het denkbeeld, dat buiten de kerk
geen heil is te vinden. (...) Het zieleheil is afhankelijk van het ware geloof en van het lid zijn van
de kerk, die hoedster van de waarheid is. (...)
Ketters worden als satanskinderen, als moordenaars van zielen gezien. De kerk moet zich van
hen ontdoen, anders zal de collectiviteit door
God aansprakelijk worden gesteld. Een sleuteltekst uit het N.T. in verband met deze materie is
de parabel van het onkruid uit Matth 13.4

Bonger laat zien hoezeer het bewustzijn in
de e eeuw nog essentiële elementen miste
om het recht op gewetensvrijheid te kunnen
begrijpen:
september-oktober 2007
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Hoe uniek werd het beleid
van de Nederlandse
Republiek, en hoe te meer
dringt zich een verband op
met de islamitische wereld,
waar dankzij de Koran al
1000 jaar in godsdienstvrijheid werd geleefd.
Dat een mens vrij moet zijn in gewetensbeslissingen is, vooral sinds de e eeuw, zo vanzelfsprekend geworden bij de meerderheid der mensen, dat men zich moeilijk kan voorstellen dat de
grote strijd om de verdraagzaamheid in de e
eeuw veelal zonder dit argument is gevoerd. (...)
Er wordt bij de meeste theologen een scheiding
gemaakt tussen valse en ware gewetens; door
de ware spreekt God, de valse wenden zich van
God af. Een beroep op het geweten van de ketter
wordt niet aanvaard omdat hij een vals geweten
heeft’.5

Dit geldt voor de beruchte katholieke kerk,
maar ook de Calvinisten en Lutheranen
veroordeelden op deze gronden ketters tot de
brandstapel.
Om dit punt nog verder te illustreren:
voordat de Nederlandse Republiek het recht
op godsdienstvrijheid gaf, was het hoogste
wat op dit punt bereikt was, de godsdienstvrede van Augsburg uit . Om de strijd
tussen de godsdiensten te stoppen, bedacht
men de volgende oplossing: Wie koning
werd van een gebied, legde zijn religie op
aan het volk. Wie de religie van de koning
niet wilde aannemen, had het recht te verhuizen naar een ander land. Dit was een
volkomen politieke oplossing waar geen
enkele hervorming van het bewustzijn aan
te pas was gekomen; eigenlijk een belediging
van het begrip godsdienstvrijheid.6
Hoe uniek werd hierdoor het beleid
van de Nederlandse Republiek, en hoe te
meer dringt zich een verband op tussen de
Republiek en de islamitische wereld, waar
dankzij de Koran al  jaar in godsdienstvrijheid werd geleefd.
8
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Godsdienstvrijheid is ook uniek om spirituele redenen. Waarden zijn gekoppeld aan
een bewustzijn van Gods eigenschappen.
Verdraagzaam, Vergevensgezind. Alleen Hij
is Meester van de Dag des Oordeels. Alleen
Hij oordeelt, alleen Hij leidt, alleen Hij weet
wat er in de harten is. Wanneer we de kettervervolgingen tot ons laten doordringen,
doet het zich voorkomen, dat er in Europa
simpelweg een spiritueel bewustzijn miste
dat alleen een profeet kon brengen. De
openbaring van de Koran leek ongemerkt,
als een soort beekje Europa te zijn binnengesijpeld, om daar het recht op godsdienstvrijheid begrijpelijk te maken. En de vraag
rees hoe dit bewustzijn dan in Nederland
was terechtgekomen, aangezien Nederland
het eerste Europese land was dat godsdienstvrijheid vestigde.
De Renaissance en de Islam

Vaak wordt een beeld van Europa gecreeerd alsof het zichzelf omstreeks , door
herontdekking van Griekse en Romeinse
teksten, uit de duistere middeleeuwen naar
het licht van de Renaissance heeft getrokken. Recente studies wijzen steeds meer
uit dat dit een ideologisch construct is dat
ontstond onder druk van Europees religieus en cultureel fundamentalisme. De
Europese Renaissance was geen plotseling
gebeuren, maar vormde een continuüm
met de islamitische beschaving die aan haar
grenzen bloeide. Vanaf de e eeuw ontleende Europa uit haar contacten met deze
beschaving o.a. de concepten van universiteiten en ziekenhuizen, filosofie, filologie,

Portret van Aristoteles met bijschrift in Grieks, Latijn, Arabisch
en Hebreeuws, door de Deen Melchior Lorck uit 1561. Een
typisch werk voor de humanisten, die naar het Arabische
voorbeeld geïnteresseerd waren in filosofie en literatuurwetenschap naar klassieke, literaire talen. (Afb: Sievernich,
Europa und der Orient, Bertelsmann 1989).
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Een oplossing lijkt achteraf
veel eenvoudiger dan voordat zij was bedacht. Voor de
oplossing van de godsdienststrijd moest geheel buiten
de bestaande kaders worden
gekeken.

‘Professor’, ‘doctor’ en insaniyyat
De islamitische oorsprong van het humanisme
De beweging van de humanisten was de
belangrijkste kracht achter de Europese
Renaissance en heeft zijn naam verbonden aan veel Nederlandse denkers. De
oorsprong van deze beweging is lang
onbekend geweest. Professor George
Makdisi1 heeft aangetoond dat de humanistische beweging een Europese variant was van de intellectuele cultuur van
de islamitische wereld, de zogenaamde
adab: ‘ontwikkeling, eruditie’ .
De humanistische beweging
ontstond in Sicilië (Italië) en Toledo
(Spanje), toen deze in  en  in
Christelijke handen vielen. De christelijke koningen namen de adab-cultuur
over aan hun hof, waarna deze zich verspreidde over Europa.
Het eerste aspect van adab was het
onderwijssysteem. Dit was ontstaan in
de Shafi‘i en Hanbali rechtsscholen. Aan
zgn. jamia’s werden juristen opgeleid
in het zelfstandig interpreteren van de
islamitische leer, de fiqh. Iemand was
dan rechtsgeleerde, fâqih. Zij kregen
een schriftelijke bevoegdheid antwoord
(fatwa) te geven op vragen van moslims
over de Islam; deze bevoegdheid heette
mufti. Daarnaast was hij bevoegd les
te geven; in deze betekenis was hij een
mudarris. In het Europese onderwijssysteem werd jamia letterlijk vertaald als
universiteit, fâqih werd magister, mufti
professor en mudarris werd doctor.
De Arabische naam voor het diploma,
idjâzat at-tadrîs werd letterlijk vertaald
als ‘licentia docendi’.
Het tweede aspect van adab was
een sterke filologische wetenschap.
Als gevolg van de vele talen die door
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moslims werden gesproken, dreigden
de betekenissen van woorden in Koran
en hadith vergeten te raken. Daarom
werd groot onderzoek gedaan naar oorspronkelijke betekenissen van Arabische
woorden en uitdrukkingen. Sommige
onderzoekers reisden honderden kilometers voor de betekenis van een enkel
woord. Deze wetenschappelijke benadering en de literaire cultuur die ontstond,
maakte grote indruk op christenen.
Aanvankelijk leerden veel christenen
dit Arabisch, maar na verloop van tijd
begon men toch te zoeken naar een
equivalent dat zij beter in overeenstemming konden brengen met de Bijbel. Zo
ontstond de voorliefde van de humanisten voor de klassieke Latijnse en Griekse
teksten, en hun pogingen de Bijbel even
wetenschappelijk te onderbouwen als de
moslims deden met Koran en hadith
Nog een aspect van de islamitische
adab was filosofie. Het woord ‘humanist’ werd in de e eeuw voor het eerst
gebruikt in verband met de term ‘studia
humanitatis’. Dit kan een letterlijke
vertaling zijn geweest van ‘ulûm al-insâniyya. Deze laatste term werd door de e
eeuwse filosoof Al-Kindi gebruikt om de
studie van de Griekse klassieken (‘ulûm
al-awâ‘il) te onderscheiden van de ‘ulûm
al-‘arab, de Arabische studies. Al-Kindi
wilde daarmee aangeven dat filosofie
behoort tot alle mensen.2

           (zie literatuurlijst):
1. Makdisi 1989
2. Kraemer 1986; p. 8

De Spaanse humanist Benito Arias Montano uitte zijn respect voor de Arabische geleerdheid door ‘al-tilmidh’ achter
zijn naam te stempelen: ‘leerling’ . (Hamilton 2001)

de wiskunde en ons huidige getallenstelsel,
geneeskunde, chemie, farmacologie, aardrijkskunde, ideeën met betrekking tot het
heliocentrisch wereldbeeld, astronomie en
sterrennavigatie, zeekaarten, bouwstijlen,
poëzie, papierindustrie, boekdrukkunst,7
financiële en juridische systemen, buskruit,
nieuwe gewassen en landbouwtechnieken,
zoals de windmolen.8 De Islam had ook
in religieus opzicht invloed. Theologisch
bijvoorbeeld in Thomas van Acquino,
maar ook mystiek in kerkhervormers zoals
Raimundus Lullus, Ignatius van Loyola,
Franciscus van Assisi, Meister Eckhart,
Theresa van Avila, Johannes van het Kruis
en anderen.9 De verlichting van de Europese
Renaissance was het licht van de Islam. In
deze context wordt het waarschijnlijker dat
ook de waarde van godsdienstvrijheid thuishoort in de genoemde reeks invloeden.
Doodlopende wegen
Ik acht het belangrijk het hoofdstuk over de
weg die het idee van godsdienstvrijheid naar
Europa nam, te beginnen met de wegen die
zij niet heeft afgelegd. We moeten bijvoorbeeld helaas constateren dat de Calvinisten
en Lutheranen, hoewel zij zelf het leed van
de kettervervolgingen hadden ondergaan,
het idee van tolerantie niet ontwikkelden,
en er zelfs niet voor open leken te staan.10
Zowel Luther als Calvijn hebben mensen
ter dood laten brengen om theologische
geschillen. Een tweede veronderstelling over
het ontstaan van godsdienstvrijheid, die
tegenwoordig veel wordt aangehangen, is
secularisatie. Dit zou kunnen gelden voor

elementen binnen de Franse Revolutie 
jaar later, maar ten tijde van het ontstaan
van de Republiek was hier geen sprake
van. Integendeel was het nieuwe religieuze
enthousiasme van de Reformatie juist de
oorzaak van de verdeeldheid binnen de
christelijke wereld. Als derde mogelijkheid
wordt ook wel genoemd eenvoudig politiek
pragmatisme. Om geen kostbare energie te
verspillen in binnenlandse ruzies, zouden
slimme vorsten zoals Willem van Oranje
godsdienstvrijheid hebben ingesteld.11
Ik zou kunnen meegaan met dit argument,
ware het niet dat een oplossing achteraf
veel eenvoudiger lijkt dan voordat zij was
bedacht. We hebben gezien welke horden er moesten worden genomen voordat
gewetensvrijheid acceptabel zou zijn; voor
de politieke en ideologische oplossing van
de godsdienststrijd, moest geheel buiten de
bestaande kaders worden gedacht. En al zou
iemand als Willem van Oranje zo visionair
zijn geweest, dat hij deze oplossing zonder
voorbeeld had kunnen bedenken, dan had
hij nog de argumenten en woorden nodig
die dit beleid ideologisch acceptabel zouden
maken voor zichzelf en zijn onderhandelingspartners.12 Voor de ideologische ontwikkeling van de godsdienstvrijheid maakte de
pragmatiek van de situatie dus niet veel uit,
behalve dat zij deze ontwikkeling noodzakelijker maakte. Binnen Europa bestonden
echter noch de ideeen, noch het educatieve
systeem dat deze ontwikkeling kon voeden.
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Het ideaal van insâniyyat
(mens-zijn) bij de islamitische
humanisten bestond uit het
vervolmaken van het individu
door middel van intellectuele
en spirituele ontwikkeling.
De Islam en de komst van studia en mystiek

De weg die de gewetensvrijheid in Europa
heeft afgelegd, kan vooral worden getraceerd
langs mensen die worden ingedeeld in de
categorie ‘humanisten’.13 Deze humanisten
waren anders dan de mensen die heden
ten dage zeggen ‘ik ben niet religieus, maar
een humanist’. De humanisten van de
Renaissance waren hervormers binnen het
Christendom, die het geloof juist zeer serieus namen. Hierom gebruik ik niet de term
‘humanisme’, dat als naam is gaan gelden
voor atheïstische ideologieën van de e
eeuw. De humanisten zagen de oplossing
van de problemen in de kerk niet in hervormingsgroeperingen zoals de Calvinisten
en Lutheranen. Zij beschouwden zichzelf
meestal nog als katholiek, maar namen binnen de kerk een zeer individualistische positie in.14 Kenmerkend voor de humanisten
was hun nadruk op individualiteit, studie,
welsprekendheid, en onderzoek naar klassieke literatuur en de Bijbel.
Uit verschillende studies van de laatste  jaar blijkt dat de humanisten van de
Renaissance een directe kopie waren van
de islamitische ‘adâb-cultuur. ‘Adâb staat
voor ontwikkeling, onderwijs en karaktervorming. De islamitische ‘adâb-cultuur
was ‘humanistisch’ in alle bovengenoemde
aspecten.15 Een indrukwekkend onderzoek
van George Makdisi laat zien hoe het programma van de Arabische humanisten zijn
intrede in Europa deed in de tweede helft
van de e eeuw, wanneer de Noormannen
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Links: Veel humanisten, waaronder bijvoorbeeld Erasmus, wilden
de Bijbel een filologische onderbouwing geven zoals de moslims
hadden gedaan met Koran en hadith. Dit resulteerde in ‘polyglot’
(meertalige) Bijbels, waarin Arabische, Aramese en Syrische vertalingen werden opgenomen. Deze Bijbel uit Antwerpen (1569) heeft
een Syrische vertaling. Opvallend is ook de islamitische aanhef ‘Bismillah’ in Latijn: ‘In Nomine Domini’. (Afbeelding: Hamilton 2001)

bezit nemen van Sicilië () en de islamitische studiecentra van het Spaanse Toledo
in christelijke handen vallen (). De
christelijke koningen waren gefascineerd
door de Arabische cultuur en namen deze
aan hun hof geheel over. Naar het voorbeeld
van de islamitische Jamia’s vestigden de
Noormannen de eerste Europese universiteiten in Italië.16
Naast de komst van de islamitische
studia, is de invloed van de islamitische spiritualiteit van belang geweest. Islamitische
mystici leerde christenen een nauwe band
met God aan te gaan, en deze uit te drukken
in poëzie. In Spanje zorgden directe en literaire contacten met islamitische mystici voor
vernieuwend geestelijk leven bij hervormers
als Raimundus Lullus, Ignatius van Loyola,
Theresa van Avila en Johannes van het
Kruis. Op Sicilië instrueerde Franciscus van
Assisi zijn broederschappen naar het voorbeeld van de islamitische mystiek. Verderop
in Europa werden de geschriften van de
invloedrijke Spaanse mysticus Muhyuddin
ibn Arabi (-) de inspiratie voor de
mystiek van Meister Eckhardt.17
De invloeden van de islamitische ‘studia’
en mystiek in Europa zien we vaak benoemd
onder dezelfde noemer ‘humanisme’.18 We
zullen ze hieronder terugvinden in de specifieke ideeën die de ontwikkeling van godsdienstvrijheid in Europa mogelijk zouden
maken.
Persoonlijke ontwikkeling

Het ideaal van insâniyyat (mens-zijn) bij
de islamitische humanisten bestond uit het
vervolmaken van het individu door middel
van intellectuele en spirituele ontwikkeling.
september - oktober 2007
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Het ideaal wordt een eenheidsreligie van de wijste
mensen van alle tijden, die
in wezen één gemeenschappelijk religieus bezit hebben.
Mystici leerden hoe de mens als individu
verlossing moest vinden door spirituele volmaaktheid te bereiken.19 Het gebod van de
Koran om na te denken, de schepping te
bestuderen20 en de instructie van de profeet
Mohammeds om ‘kennis te vergaren tot aan
het graf’, ‘al moet u ervoor naar China’21
maakten onderdeel uit van deze geestelijke
ontwikkeling.22
In de Europese humanisten zien wij
dit ideaal terugkomen. Alle uitingsvormen
die de moslims eraan gaven werden hierbij overgenomen, zoals mystiek, filosofie,
geneeskunde, reizen, wetenschap en poëzie.
Dit individualisme kon in strijd geraken met
het kerkelijk dogma, waarin verlossing juist
gelegen was in acceptatie van het kerkelijk
instituut als enige waarheid. Dit kan worden
geïllustreerd met de excommunicatie van de
keizer Frederik II (-), één van de
Noormannen van Sicilië. Als keizer van het
Heilig Romaanse Rijk had Frederik II een
Arabisch sprekend hof, waar hij graag met
Arabische wetenschappers debatteerde over
uitdagende theorieën en meningen. Wegens
zijn hoge ontwikkeling en intelligentie
werd hij wel ‘Stupor Mundi’ genoemd:
het Wereldwonder. Paus Gregorius IX
noemde Frederik echter de ‘Antichrist’ en
beschuldigde hem ervan, ‘de muren van het
katholieke geloof te willen slechten met de
zielevernietigende strijdmiddelen van de
Ismaëlieten’.23 Deze strijdmiddelen waren
de islamitische ideeën en praktijken van
Frederik II.
Hierin zit paradoxaal genoeg de eerste
bijdrage die de Islam geleverd heeft aan het
ontstaan van godsdienstvrijheid in Europa:
het creëren van het probleem. Door de
14
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nadruk te leggen op individuele ontwikkeling, zelfstudie, en publicatie van literatuur,
ontstonden na verloop van tijd over heel
Europa verschillende meningen die openlijk
werden verkondigd en de eenheid van het
katholieke rijk bedreigden. De kerk reageerde hierop met kettervervolgingen.
De ‘eenheidsreligie’
Even geleidelijk als het probleem ontstond,
ontwikkelde zich onder de humanisten ook
de oplossingen, vanuit hetzelfde contact met
de Islam. Bonger schrijft:
Het feit dat het christelijk geloof, niet meer door
kruistochten maar in vrede op grensgebieden
geconfronteerd werd met een ander monotheïstisch, profetisch verkondigd openbaringsgeloof,
de Islam, is voor de verdraagzaamheid belangrijk
geweest. Beide geloofsrichtingen zijn overtuigd
van eigen waarheid. Wie heeft de waarheid?
Door het ernstige contact, op Sicilië, in Spanje,
werd het voor velen onmogelijk de Islam, zoals
voordien gebeurde, louter als een ‘superstitio’ of
een ‘idolatria’ te zien. Een zekere scepsis treedt
op in de gedachten van enkele rationalistisch
aangelegde geleerden, en misschien op deze
basis begint de richting die men ... het universele theïsme noemt. Volgens de denkers in deze
stroming manifesteert God zich in verschillende
religies, in verschillende fasen. De wijzen waarop
God vereerd wordt zijn verschillend en zijn dan
ook bijkomstig. Het ideaal wordt een eenheidsreligie van de wijste mensen van alle tijden, die
in wezen één gemeenschappelijk religieus bezit
hebben. Uit een aantal godsdiensten wordt een
eenheidsreligie geabstraheerd en de alleengeldigheid der confessies wordt opgeheven of althans
gerelativeerd. Een hogere, maar geconstrueerde,
eenheid komt in de aandachtskring van een kleine groep rationalisten. Ook de denkers van de

Portret van Guillome
Postel als wiskundige
met symbolen uit de
islamitische wetenschap:
globe en passer.
(Hamilton 2001)

Florentijnse platonische academie richtten hun
aandacht op deze eenheidsreligie. De exclusiviteit van het eigen geloof gaat op in een wereldomvattende religie.24

Ik wil hier op een belangrijk punt verschillen met de analyse van Bonger. In zijn
visie vindt de cruciale omslag in het idee
van exclusiviteit van de kerk, naar het idee
van meerdere wegen naar God, ‘misschien’
plaats als gevolg van een zekere verwarring. Bonger schrijft echter in  en kan
bepaalde informatie over de Islam hebben
gemist. Het idee dat ‘God zich in verschillende religies manifesteert’, en dat ‘de wijzen
waarop God vereerd wordt bijkomstig zijn’,
is namelijk de leer van de Islam zelf, letterlijk terug te vinden in de Koran.25 Deze leerstelling werd door de mystici van de Islam
zeer uitdrukkelijk naar voren gebracht. Zo
schrijft de beroemde mysticus Jalaluddin
Rumi (-):
Christen, Jood, Moslim, Sjamaan, Zoroastriër,
steen, grond, berg, rivier – elk heeft zijn geheime
weg naar het Mysterie, en niemand kan hen
beoordelen.26

Deze visie was volledig geworteld in de
islamitische cultuur en heeft de Europese
humanisten via de adâb-cultuur en mystiek
zeker bereikt. Het is daarom juister om te
zeggen dat bepaalde christenen het idee van
het universele theïsme van de Islam hadden
overgenomen. Tot deze christenen worden
gerekend degenen die als ‘humanisten’ de
basis hebben gelegd voor de ontwikkeling
van godsdienstvrijheid, door te erkennen dat
er meerdere wegen naar God zijn, en dat
het heil niet gelegen is in de vorm van het
geloof. De denkers binnen deze stroming
maken indruk door hun openheid, hun
eigenzinnigheid, hun gevoel voor humor en
hun moedigheid tegenover de kerk, waarin
zij desalniettemin door hun grote geleerdheid hoog aanzien genoten.
Waarschijnlijk de eerste van hen was
Raimundus Lullus (Spanje, -) Hij
was filosoof, dichter en theoloog en wordt
als de eerste belangrijke Catalaanse schrijver
beschouwd. Zijn intentie was christelijk missiewerk te verrichten onder moslims,27 maar
hij kwam van zijn reizen terug met zijn
handen vol aan wat hij van de islamitische
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wereld had teruggebracht. Hij overtuigde
de kerk om universiteiten op te richten in
Parijs, Oxford, Bologna en Salamanca, waar
de Arabische taal werd onderwezen, alsmede
de geschiedenis, theologie en filosofie van
de Islam. Zijn werken en praktijk vertonen
een dialoog van Christendom, Jodendom
en Islam.28 Hij noemde islamitische mystici
als bronnen van zijn meesterwerk ‘Boek der
Geliefden’ en nam daarin de lichtallegorie
over van de mysticus Ibn Arabi.29
Ook Johannes van Segovia (Spanje, d.
) werkte aan een dialoog tussen christenen, joden en moslims en nam hiervoor
het idee van het universele theïsme over van
de Islam. Hij was tevens één van de eerste
christenen die de Koran vertaalden.
Beide bovengenoemden inspireerden
vervolgens Nicolaas van Cusa (Keulen,
-). Hij was kardinaal, filosoof,
theoloog, wiskundige, historicus en diplomaat. Volgens Bonger wordt deze stroming
bij Nicolaas van Cusa helemaal uitgewerkt.
De volgende anekdote is typerend: Paus
Pius II vroeg Nicolaas iets te schrijven om
zijn plannen voor een kruistocht te ondersteunen. Als antwoord schreef Nicolaas in
het werk ‘Cribratio Alcorani’ (‘De Koran
Ontvangen’), dat wanneer de Koran diep
en met de juiste intenties wordt gelezen,
hij in overeenstemming is met de leer van
het Nieuwe Testament. In een ander werk
‘Docta Ignorantia’ (‘De geleerdheid der
onschuld’) suggereert hij dat het kennen van
de waarheid onafhankelijk is van het kerkelijk instituut.30 Naar dit laatste werk is deze
stroming uiteindelijk vernoemd.
Dichtbij huis kan nog worden genoemd
Guillome Postel (Antwerpen, d.).
Volgens Alastair Hamilton ‘één van de
grootste geleerden van zijn tijd’.31 Hij studeerde Arabisch en wiskunde, onderzocht
verschillende godsdiensten en verzamelde
oosterse geschriften in Parijs, Venetië en
Istanbul. Hij doceerde vervolgens Arabisch
tot aan zijn dood in Wenen en Parijs, bv.
aan de Nederlandse humanisten Andreas
Masius, Fransiscus Raphelengus en Joseph
16
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Justus Scaliger. Postel was zeer onder de
indruk van de vroomheid en betrouwbaarheid van de Turken. Ook hij was van
mening dat er gemeenschappelijke kenmerken zijn die alle godsdiensten met elkaar
verbinden. Hij werd twee maal opgesloten
omdat hij verkondigde de kerk te willen hervormen.32
De stroming die werd begonnen door
Raimundus Lullus in de e eeuw kon zelfs
in de e eeuw nog mensen inspireren als
de Duitse schrijver Gotthold Ephraim Lessing
(-), die Duitsland adviseerde alle
boeken te beginnen met het islamitische
gebed ‘In Naam van God’33, waaraan zelfs
gehoor werd gegeven door de bekende filosoof Immanuel Kant.34
Het autonome geweten
Aan het begin van dit artikel schreef ik al,
dat in de christelijke opvatting, een dwalend
geweten van satan moest zijn en als onkruid
verwijderd diende te worden. Onder invloed
van mystieke stromingen ontwikkelde zich
echter het idee, dat het geweten autonoom
dient te zijn, en daarin ook het recht heeft
om te dwalen.35 Bonger legt uit:

Water- en windmolens kwamen in
de 12e eeuw naar Europa vanuit het
islamitische Spanje. De windmolen
was een Perzische uitvinding, die in
de 7e eeuw bij moslims bekendheid
kreeg toen een Pers er één bouwde
voor de kalief Umar ibn Khattâb (ra).
Sindsien raakten de molens over de
hele islamitische wereld in gebruik
als krachtbron voor bijvoorbeeld het
bevloeien van akkers. (Forbes R.J.
‘Studies in Ancient technology’ E.J
Brill Leiden 1965, vol II , p. 112-114).
Links een ‘noria’ (van na’ura) in Syrië.
Onder oude windmolens in Egypte,
gefotografeerd door C. en G. Zangaki
ca. 1880 (Afb: Schaeps J, Oostersche
Weelde, Leiden 2005). De Perzische
windmolens hadden een verticale as.
Onderzoek is nodig naar de vraag of
de horizontale as van windmolens al
in de islamitische wereld was bedacht
of niet.

Het criterium voor het ware geloof [bij de mystici] ligt in de eigen religieuze ervaring, waarin
God zich openbaart. (...) Dit brengt met zich
mee het recht op de dwaling.36

Bonger laat zien hoe het recht op dwaling
essentieel werd als argument tegen de kettervervolgingen.37
Wat betreft deze mystieke beleving van
het geloof, blijkt ook het contact met de
Islam essentieel te zijn geweest. Bij nadere
bestudering van de mystieke invloeden in
het Christendom, zien we dat deze tot stand
kwamen uit contacten met de Islam. Van de
Islam leerden christenen een nauwe band
met God aan te gaan, en deze met mystieke
poëzie tot uiting te brengen. Voorbeelden
zijn, zoals eerder genoemd: Theresa van
Avila, Johannes van het Kruis, Ignatius van
Loyola, Franciscus van Assisi en Meister
april 2006
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Eckhart.38 Deze belangrijke namen laten
zien hoe onontbeerlijk de Islam is geweest
voor de christelijke mystiek, en daarmee voor
de ontwikkeling van het idee van het autonome geweten in Europa.
Bonger meent dat het recht op dwaling
direct voortkomt uit de mystieke veronderstelling, dat de Heilige Geest in het geweten
spreekt.39 Deze veronderstelling zou echter
niets veranderen aan de kerkelijke visie,
dat een vals geweten, dat naar deze Heilige
Geest niet luistert, onkruid is. Voor een werkelijke ideologische verandering kan alleen
de tolerantie van individuele mystici niet
krachtig genoeg zijn geweest. Mijns inziens
moet de oorsprong van het autonome geweten dan ook worden gezocht in de directe
invloed van de Islam. In de Koran wordt het
recht op dwaling gegeven omdat de verantwoordelijkheid van de mens samenhangt
met de mogelijkheid vrij te kunnen kiezen
tussen goed en kwaad (:). Alleen God is
de ‘Meester van de Dag des Oordeels’ (:).
De moslims erkenden de autonomie van het
geweten door instructies in de Koran hierover, zoals ‘Wie de leiding volgt, volgt haar
ten eigen bate. En zeg tegen hem die dwaalt:
Ik ben slechts een waarschuwer’ (:).
Een belangrijk verschil met het christelijk
bewustzijn over goed en kwaad is bovendien
dat de Koran aan Satan geen macht toekent,
behalve met Gods toestemming (:,
:-), zodat een dwalend geweten niet
zozeer ‘des Satans’ is, maar vooral een resultaat is van Gods wil: ‘Hij leidt wie Hij wil
en Hij laat dwalen wie Hij wil’ (:).
De multireligieuze samenleving
Tenslotte moet een laatste invloed worden
besproken van de Islam op het idee van
godsdienstvrijheid bij de humanisten, en
wel in het denken over staatsinrichting: hoe
krijgt het idee van een autonoom geweten
vorm in een samenleving? Een belangrijk
werk in dit opzicht is Thomas More’s Utopia
uit . Thomas More gebruikt de beschrijving van een fictief eiland om te schetsen
18

al-islaam

‘Thomas More heeft duidelijk een islamitische
staat voor zich gehad als
zijn Utopia’ — Tom Gage

wat hij beschouwt als een ideale staat. Over
religie schrijft More het volgende:
Er zijn verschillende religies op het eiland,
zelfs in elke afzonderlijke stad. (...) Sommigen
aanbidden een mens uit een vergane tijd, die
uitblonk in deugd of succes; zij beschouwen
hem niet alleen als een god, maar zelfs als de
Allerhoogste. De meeste Utopiërs, en onder hen
ook de meest wijze, geloven daar echter niets
van: zij geloven in een enkele macht, onkenbaar,
eeuwig, oneindig, onbeschrijflijk, verheven boven
het menselijk verstand en aanwezig door het
gehele universum; niet fysiek, maar als invloed.
(...) [De koning] beval dat iedereen de religie van
zijn eigen keuze mag aanhangen.40

De gelijkenis met de islamitische wereld van
destijds is treffend. De monotheïstische moslim-meerderheid van bijvoorbeeld Spanje
en het Ottomaanse Rijk, liet minderheden
vrij in de uitoefening van hun godsdienst,
en had daarin een bepaald overwicht wegens
de rationaliteit van het islamitische geloof.
Volgens Tom Gage, professor emeritus in
de Engelse literatuur aan de Humboldt
Universiteit (Ca, VS), schreef More naar wat
hij via reizigers te weten was gekomen over
de islamitische wereld. Gage schrijft zelfs:
‘Thomas More heeft duidelijk een islamitische staat voor zich gehad als zijn Utopia’.41
Ook andere passages suggereren een verband met de islamitische wereld. Zo wordt
over de Utopiërs gezegd, ‘dat zij deugd
definiëren als leven volgens de natuur, en
dat God ons voor dit doel heeft geschapen’.42
Terwijl de Islam zich erop laat voorstaan, de
religie te zijn ‘van de natuur, waarmee God
de mens geschapen heeft’.43 Een derde passage springt in het oog, waar wordt verhaald
van een incident, waarin een Utopiër zich
bekeert tot het christendom, maar dit vervolgens begint te prediken ‘met meer enthousiasme dan discretie’, op een wijze die zeer
beledigend is voor andere godsdiensten. Na
herhaaldelijke waarschuwingen werd hij
gearresteerd en veroordeeld, niet wegens zijn
bekering, maar wegens het verstoren van de

Illustratie uit de 1516 editie
van Thomas More’s Utopia.

openbare orde; ‘Want het behoort tot hun
oudste gebruiken, dat niemand, om zijn
religie op zich, mag worden vervolgd’.44 Dit
verhaal doet sterk denken aan de christen
die openlijk de profeet Mohammeds begon
te beledigen in het islamitische Spanje. Ook
hij wilde niet luisteren naar herhaaldelijke waarschuwingen en werd uiteindelijk
toch veroordeeld. Niet omdat hij christen
was, maar om zijn provocerende gedrag.45
Mogelijk had More ook dit verhaal gehoord
via de verhalen die Engeland bereikten via
reizigers in de islamitische wereld.46
Samenvattend: de ingrediënten van
godsdienstvrijheid
De ontwikkeling van godsdienstvrijheid
in Europa is beïnvloed door twee factoren
vanuit de Islam: de ‘studia’ en de mystiek.
Door de duidelijke invloed van de Koran
op de ideeën waaruit de Europese ideologie
van godsdienstvrijheid werd opgebouwd,
kunnen we concluderen dat de ingrediënten

van deze godsdienstvrijheid afkomstig zijn
uit de Koran. Als deze ingrediënten kunnen worden onderscheiden: 1) het ideaal
van persoonlijke ontwikkeling; 2) het idee
dat alle religies afkomstig zijn van dezelfde
God; 3) het idee van het autonome geweten
dat het recht heeft om te dwalen; en 4) het
idee dat meerdere religies binnen een staat
mogelijk zijn.
De Beloofde Messiasa heeft erop gewezen dat tolerantie geen deugd kan worden
genoemd wanneer zij niet beproefd wordt.
Vooral in deze tijd, waarin de godsdienstvrijheid in Europa weer onder druk komt
te staan, kan een bewustzijn van de islamitische wortels van de godsdienstvrijheid, de
Europese samenleving helpen niet weer te
vervallen in de aloude patronen van wreedheid en onderdrukking.
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1 Compier AH: Verdraagzaamheid. In: Al-Islaam,
Mobarak Moskee Den Haag, sept. 2005
2 bv. Koran 2:63: ‘Voorzeker, de gelovigen, de
joden, de christenen en de sabianen – wie onder
hen ook in Allah en de Laatste Dag geloven en
goede daden verrichten, zullen hun beloning
bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees
over hen komen, noch zullen zij treuren’. Resp.
Koran 30:31: ‘Richt uw aangezicht tot de godsdienst, overeenkomstig de natuur naar welke
Allah de mensen heeft geschapen.’
3 Koran 2:257. De tegenwoordige islamitische
schriftgeleerden hebben eerst zulke Koranverzen
ongeldig moeten verklaren, alvorens zij konden
overgaan tot hun huidige wrede vervolgingspraktijken, zoals de vervolging van de Ahmadiyya
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verhaal waarin Jezus (a) met een zweep handelaren de tempel uit slaat. (Voogt 2000; 58)
5 Bonger 1954; 41
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uit een beginsel, maar uit noodzaak’. (Bonger
1954; xv)
7 Speciaal de boekdrukkunst: Christensen 2007
8 Alle invloeden: Fletcher 2003, Watt 1972, en de
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9 Zie voor deze invloeden met name
Makowski 1997, Shah 1964, en de websites
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Grell & Scribner 1996; 198
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hoe moeizaam het idee doordrong in Europa.
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een duidelijk ander bewustzijn te zien is (p. 198).
Alleen door dit andere bewustzijn kon worden
voorkomen dat de onderdrukten van gisteren de
onderdrukkers werden van de volgende dag.
12 De Staten Generaal konden Oranje’s voorstellen voor godsdienstvrijheid lang niet altijd waarderen, zoals blijkt uit artikel xiii van de Unie van
Utrecht (Groenveld & Leeuwenberg 1979; 156).
In 1575 hadden de Staten Generaal zelfs nog
aangedrongen dat de Prins de katholieke religie
20

al-islaam

zou verbieden (Groenveld & Leeuwenberg 1979;
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De Synode van Dordrecht (1618-19) geeft aan
dat men op regeringsniveau zelfs eerder puriteins
dan pragmatisch nadacht.
13 ‘De geest van het humanisme was als een
dynamo, die verschillende hervormingen in
Europa in beweging bracht’ (Voogt 2000; 48). Na
ca. 1450 zou er onder de humanisten een fundamentalistische beweging ontstaan die alle aspecten van het islamitische voorbeeld begon terug
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ontstond door een plotselinge herontdekking
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humanisten was overgenomen.
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groep’ (Voogt 2000; 44). Er werd door de humanisten een onderscheid gemaakt tussen katholiek
en ‘paaps’.
15 Makdisi 1990, Kraemer 1986, Kirabaev 2002
16 Watt 1972; 5 en Makowski 1997; 111-114
17 Zie voor deze invloeden met name
Makowski 1997, Shah 1964, en de websites
www.reformation.org/franciscan-sufis.html en
www.sufi-institut.de.vu onder ‘Christliche Sufis’.
18 Zie Olin 1994
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20 Bv. Koran 3:192
21 Hadithcollectie Al-Baihaqi
22 Al over de islamitische geleerden van de 8e
eeuw wordt gezegd, dat zij theologie en mystiek
beoefenden, en verder ‘encyclopedische kennis’
bezaten van ‘alle takken van de wetenschap, van
de kunst van oorlogsvoering tot die van muziek
… en geneeskunde’ (Russell 1928; viii)
23 Makowski 1997; 112
24 Bonger 1954; xx-xxi
25 bv. ‘Zij zeggen, ‘niemand, behalve de joden
en de christenen, zal ooit de Hemel binnengaan’. Dat zijn hun ijdele wensen. Zeg: ‘Toont
uw bewijs, als gij waarachtig zijt’ (2:112).
‘Voorzeker, de gelovigen, de joden, de christenen
en de sabianen – wie onder hen ook in Allah en
de Laatste Dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen
en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen
zij treuren’ (2:63). ‘Er is geen volk waaronder
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Rembrandt van Rijn (1606-1669):
Boven: De Moghul-koning Shah
Jahan met zijn zoontje.
Rechts: één van de vele portretten
van Turken.
(Beide Rjksmuseum Amsterdam)
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ʻDe tirannie verdreven’:

Mijn schild ende betrouwen

Coornhert en Oranje

zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven,
Uw dienaar t’aller stond,

De islamitische ideeën over godsdienstvrijheid verspreidden zich onder humanisten door heel Europa. Ze konden
in Nederland doordringen tot in politieke beslissingen door
de dynamiek die ontstond als gevolg van de opstand tegen
Spanje. Doorslaggevend was de vriendschap tussen Prins
Willem van Oranje (1533-1584) en de humanist en mysticus Dirck Volkertsz. Coornhert (1522-1590). In de ideeën
van Coornhert werden de ingrediënten voor godsdienstvrijheid verwerkt tot een christelijke visie, die politieke uiting
kon krijgen.1
Coornhert was een bewonderaar van de
bekende Nederlandse humanist Erasmus.
Erasmus was een persoonlijke vriend van
Thomas More, wiens ideeën over godsdienstvrijheid langs deze weg naar de
Nederlanden konden komen.
Van grote invloed op Coornhert was verder de spiritualist Sebastian Franck (). Tegen  ‘waren zijn ideeën zeer
invloedrijk in de Nederlanden en verschenen
vele oplagen van zijn werk in Nederlandse
vertaling’.2 Franck was katholiek, sloot zich
vervolgens aan bij de Lutheranen, maar
‘werd snel teleurgesteld over de bedroevende moraal ook in deze kerk’. Hij verliet
het priesterschap en begon een spirituele
visie te prediken, die de gehele wereld zou
omvatten, zowel katholieken, protestanten
als Turken.3 In deze ‘spirituele religie’ werd
hij door de Islam beïnvloed via de mysticus
Meister Eckhart (-),4 een student
van de geschriften van Ibn Arabi.5 Franck
was zowel aanhanger van het idee, dat er
meerdere wegen tot God konden leiden, als
verdediger van het concept van het autonome geweten.
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Coornhert werd ook beïnvloed door het anonieme mystieke werk ‘Theologia Deutsch’.
Het was waarschijnlijk afkomstig uit kringen van de alchemie,6 een combinatie van
mystiek en wetenschap uit het islamitische
Spanje, die in Europa in het geheim werd
beoefend.7 Volgens de Theologia ‘vond
incarnatie [van God in de mens] ook nog
plaats na de Hemelvaart van Christus.
Deze incarnatie – … ook ‘vergoddelijking’
genoemd –, zou tot stand komen wanneer
de Heilige Geest het individu binnentreedt.
(…) Calvijn verwenste de Theologia als
vuiligheid en duivels vergif, omdat het de
verwerpelijke leerstelling had, dat volmaaktheid bereikt kon worden op aarde’.8 Maar
Coornhert spreekt als een echte islamitische
mysticus wanneer hij zegt:
Wij zijn op aarde geplaatst om door deugd
een reflectie van God te worden, om door deze
reflectie verenigd te worden met God, en door
deze vereniging met God, verlossing te vinden.9

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.
Het Wilhelmus
6e couplet

Er wordt aangenomen dat Coornhert de
schrijver van het Wilhelmus is geweest

In het contrast tussen Calvijn en Coornhert
toont zich duidelijk het contrast tussen het
middeleeuwse christelijke denken en de
islamitische invloeden van studie en mystiek
die hun weerklank vinden via de humanisten. Via Coornhert, kunnen we zeggen, gaf
de Islam de energie, het ideologische kader,
de argumenten en ongetwijfeld de gebeden, waarmee Willem van Oranje het idee
van godsdienstvrijheid kon vestigen in de
Republiek.10

         (zie literatuurlijst)
1 Bonger 1954 en Voogt 2000.
2 Voogt 2000; 50-52.
3 Voogt 2000; 50 en Hayden 1994; 40.
4 Voogt 2000; 66
5 Makowski 1997; 100 en Armstrong 1996; 283
6 Het woord alchemie is zelf afkomstig uit het
Arabisch (Philippa 1989)
7 Makowski 162. De alchemisten werden er door
de Lutheranen van beschuldigd, islamitische
ideeën te koesteren (Makowski 1997; 175).
8 Voogt 2000; 49-50
9 Voogt 2000; 67. Coornhert verwierp ook het
idee van de erfzonde (Voogt 2000; 56).
10 Politieke verdedigingen van de godsdienstvrijheid in vredesonderhandelingen met Spanje werden door diplomaten als Coornhert en Albada
gepresenteerd ‘met veel pro-tolerantie materiaal’.
(Voogt 2000; 55)
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Ottomaanse Sultans helpen een handje
De Nederlandse godsdienstvrijheid had niet alleen ideologisch haar
wortels in de Islam. De enige steun voor de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd kwam uit de islamitische wereld.
De grootvader van de vrouw van Willem van Oranje, de landgraaf van Hessen, had een verdrag gesloten met Sultan Suleyman I van
het Ottomaanse Rijk, dat ook met Spanje in oorlog was. Bovendien
was een oude vriend van Willem van Oranje uit Antwerpen, de jood
Nasi, nu adviseur van de Sultan in Istanbul. In oktober  stuurde
Suleyman I een brief aan de vergadering te Antwerpen, waarin hij de
Nederlanden financiële en militaire hulp aanbood. Kort daarna stierf
hij echter, waarop de samenwerking stil kwam te liggen. In  stuurde
Willem van Oranje een delegatie naar de nieuwe Sultan, Selim II, om
de samenwerking voort te zetten. De Turken hadden op dat moment
echter al hun krachten nodig tegen Ivan de Verschrikkelijke. In de
hieropvolgende jaren maakte Willem van Oranje een plan voor buiten-
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landse hulp, waar zowel Europese landen, de Sultan als de piraten van
Algiers bij betrokken waren. De Sultan en Algiers zouden de enige zijn
die zouden helpen.1
In  stuurde Oranje weer een delegatie. De Sultan antwoordde met een speciale agent, die de Republiek in contact bracht
met de piraten van Algiers en de ‘Morisco’s’, de Spaanse moslims die
na de verovering van Spanje een eeuw daarvoor, gedwongen bekeerd
waren tot het Christendom. Daarnaast stuurde de Sultan een enorme
vloot de Middellandse Zee in, die Tunis veroverde en de Spanjaarden
bezig hield. Hierdoor verminderde de druk van de Spanjaarden op de
Republiek, die nu haar grondgebied veilig kon stellen.
Vervolgens werd echter het Ottomaanse Rijk aangevallen
door Iran. De Sultan moest een wapenstilstand tekenen met Spanje.
Volgens Geoffrey Parker stopte hiermee ook de militaire steun aan de
Republiek.2 Echter, Dr. Jerry Brotton van het Royal Holloway College
in Londen meldde in  aan de pers, dat uit recent gevonden correspondentie anders blijkt: Elizabeth, koningin van Engeland had de
nieuwe Sultan Murat III steun gevraagd tegen de Armada, de grote
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Spaanse vloot die in  de Nederlanden en Engeland moest heroveren. En met succes. De Sultan zou de Armada al in de Middellandse
Zee hebben aangevallen en verzwakt.3 Professor De Groot uit Leiden
vermeldt ook dat de Franse bekeerling Mahmud Abdullah Frenk in
 als speciale gezant van de Sultan contacten had onderhouden
tussen de Sultan, Elizabeth en Oranje.4 Daarnaast is bekend dat
de hertog van Anjou en Sultan Murat III tussen  en  een
soort multicultureel uitwisselingsproject organiseerden, waarbij een
Ottomaanse christelijke gemeenschap enige tijd in Antwerpen leefde,
en een Nederlandse gemeenschap in Istanbul verbleef. Waarschijnlijk
hebben deze contacten toch geleid tot de beslissende Turkse steun van
de nieuwe Sultan, Murat III, zoals Dr. Brotton beschrijft.
De succesvolle samenwerking tussen de Ottomaanse Sultans
en de Republiek waren het begin van lange betrekkingen tussen de
Nederlanden en het Ottomaanse Rijk. In verband met de ontwikkeling van de Nederlandse godsdienstvrijheid valt bovengenoemd uitwisselingsproject op, dat naast interesse in handelsbetrekkingen ook een
gedeeld vertrouwen in tolerantie suggereert. We kunnen ons afvragen
of de Hertog van Anjou en de Prins van Oranje misschien, zoals
Thomas More en (zoals we verderop zullen zien) de Watergeuzen,
geïnspireerd en sterker gemotiveerd waren in hun streven naar godsdienstvrijheid door hun contacten met het Ottomaanse Rijk. In dat
geval zou de relatie tussen de Ottomaanse en de Nederlandse godsdienstvrijheid nog een dimensie winnen.
         (zie literatuurlijst)

1 ‘De Duitse prinsen waren onverschillig en de Hugenoten zijn er nooit in
geslaagd een leger te sturen. De Ottomaanse Turken waren vreemd genoeg de enigen die steun hebben verleend aan de Nederlandse zaak’. (Parker 1979; 67)
2 Parker 1979; 67-70 en De Groot 1978; 84-85
3 Nieuwsarchieven: http://arts.guardian.co.uk/news/story/
0,11711,1228815,00.html, www.mirabilis.ca/archives/001783.html
4 De Groot 1978; 85
Afbeeldingen:
Links: Sultan Selim getekend door
Abraham de Bruyn te Antwerpen
in 1581.
Rechts: De Tulp, het symbool van
Nederland bij uitstek, werd in de 16e
eeuw uit Turkije naar de Nederlanden gebracht. De naam is gegeven
naar het Turkse dulbend, de tulband
waarop de bloem zoveel lijkt.
Vorige pagina’s: Ottomaanse en Nederlandse schepen gezamenlijk voor
het fort Aden, getekend door Olfert
Dapper te Amsterdam in 1680.
(Afb: Hamilton 2001)
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‘Liever Turks
dan Paaps’
De Watergeuzen en de piratencultuur van de Atlantische oceaan
Als de kapersvloot van Willem van Oranje boekten de
Watergeuzen de eerste overwinning op de Spanjaarden
met de verovering van Den Briel in 1572. De Watergeuzen
hebben bij historici verbazing gewekt door hun opmerkelijke leuze: ‘Liever Turks dan Paaps’, oftewel: ‘Liever moslim dan katholiek’.

De halve
maanvormige penning
van de Watergeuzen. Op de
ene kant ‘ Liever
Turks dan Paaps’.
Op de andere kant:
‘Teleurgesteld in
de mis’.
In de achtergrond op
deze pagina een zeekaart van de Atlantische
Oceaan van de Turkse
kapitein Piri Reis uit 1513. Te
zien zijn de kustlijnen van Spanje
en Afrika (rechts) en Amerika
(links). Mogelijk had Columbus beschikking over een dergelijke kaart
toen hij in 1492 naar Amerika voer.

Deze leuze droegen zij op penningen aan
hun kleding in de vorm van een Turkse
halve maan. Ook werd de leuze gescandeerd bij hagenpreken in Antwerpen.1 In het
onderwijs over de geuzen wordt de ogenschijnlijke waardering voor moslims in de
leuze omgebogen naar een dubbele belediging. De geuzen zouden met de vergelijking
met moslims, de Paus niet harder hebben
kunnen beledigen.
Dit kan worden aangemerkt als een verdraaiïng van de geschiedenis. Uit de bronnen blijkt dat de Watergeuzen wel degelijk
een positieve waardering voor moslims
impliceerden. Zo schrijft de bekende auteur
P.C. Hooft in  over de Watergeuzen:
... hunne pronk, bestaande in ‘t draaghen van
zilvere halve maanen op de hoeden, en deeze letteren daar by: Liever Turksch dan Pausch. Welke
bysterheit men verbloemde, met voorwenden, dat
de Turk niet, gelyk de Paus, kraft aan ‘t gewisse
doet, en zyn woordt beeter houdt.2

Dit wordt bevestigd door een eerdere vermelding door Jan Fruitiers uit ,3 en door
een tekst van de arabist Voetius uit .4
Dat wil zeggen, de Watergeuzen bewonderden de moslims om hun eerlijkheid
(zoals ook eerder besproken humanisten
als Postel) en om de godsdienstvrijheid die
ze verleenden.5 Deze uiting lijkt nu misschien nog vreemder te worden, maar om de
Watergeuzen te begrijpen moeten we kijken
naar de cultuur waar zij uit voortkwamen.
In de e en e eeuw ontwikkelde
zich een cultuur van zeevaarders, piraten
en kapers langs de kusten van Europa en
Noord-Afrika. Avonturiers en zeelieden die
wilden ontsnappen aan het slechte economische en religieuze klimaat van het Spaanse
Rijk, sloten zich in groten getale aan bij
de piratenvloot. De Spaanse tirannie die
velen tot het protestantisme dreef, deed ook
duizenden Nederlanders en Engelsen die
in contact stonden met de scheepvaart, tot
de Islam bekeren en een leven opbouwen
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‘… omdat de Turk niet,
zoals de Paus, het geweten
geweld aandoet, en hij zijn
woord beter houdt.’
— P.C Hooft, 1642
         (zie literatuurlijst)
1 Brutel de la Rivière 1879; 32-33
2 Hooft 1642; 374
3 ‘Waer door oock sommige van hun op desen tijt

in de piratenkolonies van Salé en Algiers
in Noord-Afrika.6 In de periode van  bekeerden zich ca. . Engelsen en
Nederlanders, waarin de Nederlanders zelfs
het grootste aandeel hadden. Van het totale
aantal piratenkapiteins waren de helft, ,
Nederlanders.7 Beroemde namen waren bijvoorbeeld Simon Danser, De Veenboer alias
Suleyman Re’is,8 en Jan Jansz alias Murad
Re’is.9 Nu nog zijn de nakomelingen van
deze duizenden Nederlanders en Engelsen
in Marokko te herkennen aan hun blauwe
ogen en blonde haar.
De piratencultuur ontwikkelde een
eigen economische, religieuze en sociale
dynamiek, waarop de Islam en de Renegado
(bekeerlingen-) cultuur vanuit Barbarije
(Noord-Afrika) van grote invloed was.10
Overblijfselen van deze cultuur vinden wij
nog steeds terug, in van oorsprong Arabische
woorden in de scheepvaart, zoals: Admiraal,
Vizier, Averij, Opkalefateren, Kabel, Sjorren,
Zenith, Almanak en Douane.11 Als sociale
invloeden van de Islam op de piratencultuur wordt een egalitaire en democratische
organisatiestructuur genoemd, waarbij de
vloot van een Re’is (kapitein) functioneerde
als een soort drijvende republiek.12In een
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verhaal over de Nederlandse piraat Jan
Erasmus Reyning vinden we een typisch
voorbeeld van de manier waarop nationaliteiten door elkaar liepen. Reyning zeilde op
de Atlantische Oceaan, toen hij een schip
tegenkwam dat voer onder de vlag van de
Prins van Oranje. Dichterbij gekomen zag
hij echter dat het schip werd geleid door
Moren met tulbanden. Aan boord ontdekte hij dat de bemanning bestond uit
Nederlandse bekeerlingen tot de Islam.13
Ook de Watergeuzen voeren zowel
onder de Nederlandse als onder de Turkse
vlag.14 De piraten waren in die tijd een
soort natuurlijk reservoir voor vorsten om
een marine samen te stellen. Een piraat
werd dan benoemd tot ‘kaper’, waarmee
hij beschermd werd door de vorst en de
opdracht kreeg schepen van de vijand te
plunderen. De Watergeuzen waren op deze
manier samengesteld als de ‘marine’ van
Willem van Oranje. Het was onvermijdelijk
dat de Watergeuzen invloeden zouden dragen van de piratencultuur van de Atlantische
Oceaan, en de penning met hun leuze geeft
dit des te meer aan. Helaas is het niet duidelijk in hoeverre de Watergeuzen alleen
onder de indruk waren van bijvoorbeeld een

verblijf in Salé of Algiers, of dat er wellicht
enige ‘Renegades’ tussen de Geuzen waren,
die vanuit hun emigratieland terug kwamen om hun thuisland te helpen. Van de
Watergeuzen zou -% uit het buitenland
komen, maar juist over deze groep is geen
informatie overgeleverd.15 De Groot schrijft
met betrekking tot de leuze ‘Liever Turks
dan Paaps’:
Het verzet tegen Spaanse macht in deze tijd kan
individuele Nederlandse piraten gezet hebben
tot samenwerking met de Turkse piraten van
Barbarije. (...) Maar dit waren individuele inititiatieven, nog altijd afgekeurd door de publieke
opinie.16

Deze afkeuring kan tot gevolg hebben
gehad, dat andere islamitische elementen bij
de Watergeuzen opzettelijk vergeten zijn.
Afbeelding volgende pagina’s: Na het gebruik door de Watergeuzen van het symbool van de halve maan werd dit door Nederlandse schepen vaker gedaan. Hier de Halve Maen, het schip van
Cornelisz Tromp in de zeeslag bij Livorno in 1653, geschilderd
door Willem van de Velde de Oude twee jaar later. Ook het Nederlandse schip dat de eerste Nederlanders naar Amerika bracht
heete de Halve Maen. Onderzoekers kunnen zich buigen over
een eventuele relatie van deze namen met de Watergeuzen.
(Afb: met dank aan het Rijksmuseum Amsterdam).
Overigens heeft de halve maan in het kerkje van Coevorden
geen verband met de Geuzen. Dhr. Minderhout, een plaatselijke
onderzoeker, ontdekte dat de wijnrank onder de maan duidt op
vruchtbaarheidssymboliek. Vergelijkbare figuren werden gevonden in kerken in de Baltische staten.

silvere halve Manen droeghen, daer op stont Liever
Turcks dan Paus, want sy achteden des Paeus tyrannie grooter dan des Turckes, die noch wel der luyder
conscientien onder tribuyt onghedwonghen laet,
ende ymmers soo wel oft beter zijn gheloove houdt
dan de Paeus’. (Fruytiers 1577; fol. 18r.)
4 ‘Voetius … heeft zich aan het slot van zijn disputatie [‘Over het mohammedanisme’, 1648] uitdrukkelijk met de uitspraak ‘Liever Turks dan Paaps’
beziggehouden. Uit zijn opmerkingen daarover
kunnen wij opmaken dat deze uitspraak afkomstig
was van zeelieden en militairen uit de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden en betrekking
had op het feit dat de vrijheid van godsdienst onder
het Turkse imperium beter gewaarborgd bleek dan
in landen die gebukt gingen onder ‘de pauselijke
tirannie’. (Amersfoort & Van Asselt 1997; 14)
5 Ook uit Engeland komen berichten van
bewondering, zoals George Sandys, die in 1610
schreef: ‘They compell no man’, en Blount: ‘The
Turke puts none to death for Religion’ (Matar
2000)
6 Hamilton 2001; 8-9 en Wilson 1995
7 www.engelfriet.net/Alie/Aad/zeerovers.htm
8 Danser en De Veenboer: De Groot 1978; 36
9 Zie voor een uitgebreid verslag van het leven
van Jan Jansz: Wilson 1995; 93
10 Wilson 1995
11 Philippa 1989; 43, 46
12 Wilson 1995
13 Snelders 2005; 60-61
14 De Groot 1978; 85
15 De Meij 1980; 86
16 De Groot 1978; 85-86
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Verkenning: Nederlandse denkers en de Arabische wetenschap
Onderstaande provisorische lijst is opgenomen ter oriëntatie voor verder onderzoek.

Vrijgeleide, getekend door de stadhouder, voor Nederlandse handelslieden die naar Zuidoost Azië gingen en door Arabische en Ottomaanse
wateren voeren. Het is het eerste Arabische document dat gedrukt werd
door Raphelengius (zie hiernaast), te Leiden in 1596. (Afb: Hamilton 2001)

Siger van Brabant (1240-1280). Filosoof uit de
zuidelijke Nederlanden. In 1266 was hij verbonden aan de Universiteit van Parijs. Hij was een
van de belangrijkste vertegenwoordigers van het
Averroïsme, de filosofie die voortbouwde op de
werken van de islamitische geleerde Ibn Rushd.
Hij werd in zijn tijd als radicaal beschouwd door
de conservatieve krachten binnen de RoomsKatholieke Kerk. Siger van Brabant was vooral
belangrijk omdat hij het Averroïsme in zijn geheel
accepteerde. Daarmee haalde hij zich de kritiek
van Albertus Magnus en Thomas van Aquino op
de hals. Het Averroïsme werd in 1270 door de
Kerk veroordeeld, en daardoor leidde Siger van
Brabant een leven van vervolging door de Kerk en
door filosofische tegenstanders. (WK)
Ogier van Boesbeeck (ca. 1510-1575?).
Vooraanstaand lid van de kring van humanisten
te Antwerpen (met oa. Justus Lipsius, Carolus
Clusius, Andreas Masius, Christoffel Plantijn
en Jacobus Stradanus). Studeerde te Leuven,
Bologna, Padua en Venetië. Gezant voor koning
Ferdinand I naar het Ottomaanse Rijk. Bracht
daarvandaan 264 Griekse manuscripten mee,
waaronder de belangrijke Dioscorides-codex,
alsmede de planten Zegge en Sering. Schreef
sympathieke verslagen over het alledaagse leven
in Turkije, die veel vooroordelen over Turken
verminderden. (HL 41)
Christoffel Plantijn (1520-1589). Boekdrukker
en uitgever van Franse afkomst, die zich in 1549
vestigde in Antwerpen. In 1555 opende hij een
eigen drukkerij Plantijn, die op zijn hoogtepunt
16 persen telde, en meer dan 80 werknemers had.
Uit angst voor de Spaanse inval, verhuisde hij tijdelijk naar Leiden, waar hij drukker aan de universiteit werd. Hij keerde naar Antwerpen terug
in 1585. Na zijn dood nam zijn schoonzoon,
Jan I Moretus, het bedrijf over. Tegenwoordig
is het Plantin-Moretusmuseum, erkend als
werelderfgoed, in het gebouw gevestigd (WK).
Plantijn was id van de Antwerpense kring van
humanisten. Hij was pionier op het gebied van
Arabische en Turkse uitgaven in Noord-Europa.
Hij verzamelde manuscripten via agenten in het
oosten en in Rome, die hij vervolgens publiceerde
in Nederland (HL 71, 75, 76).
Carolus Clusius (1526-1609). Botanist en lid
van de Antwerpense kring van humanisten.

Nederlands gezant naar het Ottomaanse Rijk.
Nam vandaar de tulp mee, die een rage werd in
Nederland. De naam van de tulp is afgeleid van
het Turkse woord ‘tulband’.
De Hertog van Anjou (1555-1584) Tussen 1581
en 1584 soeverein landsheer der Nederlanden.
Garandeerde geloofsvrijheid. Vestigde tussen
1582 en 1584 op initiatief van sultan Murad III
van het Ottomaanse Rijk, een uitwisseling van
een Turks-Griekse gemeenschap in Antwerpen
en een Nederlandse gemeenschap in het
Ottomaanse Rijk, welke aan beide kanten zeer
goed werden verzorgd. (HL 8)
Guillome Postel (Antwerpen, d. 1581). ‘Eén van
de grootste wetenschappers van de 16e eeuw’
(Hamilton). Studeerde Arabisch, wiskunde en
de verschillende godsdiensten en verzamelde
oosterse geschriften in Parijs, Venetië en Istanbul.
Doceerde vervolgens Arabisch tot aan zijn dood in
Wenen en Parijs, bv. aan Fransiscus Raphelengus
en Joseph Justus Scaliger (zie onder). Heeft grote
invloed gehad op de humanistenbeweging. Lijkt
door de Islam te zijn beïnvloed in zijn opvatting,
dat er universele eigenschappen zijn die verschillende godsdiensten met elkaar verbinden. Twee
maal opgesloten omdat hij verkondigde de kerk te
willen hervormen. (HL 49-50)
Fransiscus Raphelengius (Rijssen 1539-Leiden
1597) Studeerde Arabisch bij Guillome Postel.
In dienst van uitgeverij Plantijn te Antwerpen
in 1564. Verzamelde Arabische geschriften.
Verhuisde in 1583 naar Leiden en nam daar de
leiding over uitgeverij Plantijn, die daar al eerder
naartoe was verhuisd. Vanaf 1587 werkte hij als
hoogleraar Hebreeuws aan universiteit leiden,
waar hij een groot hebreeuws werk met medische
teksten van islamitische artsen vertaalde. Werkte
samen met de botanist Carolus Clusius en de
geschiedkundigen Justus Lipsius en Joseph Justus
Scaliger. Liet Arabisch zetsel snijden en werd
hiermee de beste drukker van Arabische boeken
in Noord-Europa. In 1613 verscheen een LatijnsArabisch woordenboek. (HL 71-83)
Simon Stevin (1548-1620). Studeerde vanaf 1583
aan de universiteit Leiden, waar destijds vrijwel
alleen Arabisch werd bestudeerd. Zijn belangrijkste werk was ‘De Thiende’ (1586) waarin hij
decimale breuken in Nederland introduceerde, en
daarmee het rekenen met breuken sterk vereen-

voudigde (WK). Decimale breuken waren in 1172
door Al-Samawal geintroduceerd (MH), en werden waarschijnlijk direct of indirect door Stevins
overgenomen. Stevins beschreef vele uitvindingen, waarvan onderzoek nog moet uitwijzen of
ze afkomstig waren van de geniale ingenieur
Al-Jazari (ca. 1200). (MH)
Jacobus Golius (1596-1667). Leerling en opvolger van Erpenius als hoogleraar Arabisch aan
universiteit Leiden. In eerste plaats wiskundige.
Verbleef vele jaren in de Arabische wereld, wat
mogelijk was door de diplomatieke betrekkingen
van Nederland met Marokko en het Ottomaanse
Rijk. Leerde op zijn reizen naar Mesopotamie
ook Perzisch en Turks. Verzamelde een zeer
waardevolle collectie oosterse manuscripten. Met
de publicatie van zijn Arabisch-Latijnse woordenboek in 1653 bereikte Leiden het hoogtepunt als
leerschool voor het Arabisch. (HL 91)
Josephus Justus Scaliger (1540-1609). Historicus,
lid van Antwerpense kring van humanisten
(HL). Toen Scaligher hoorde dat er in Rome een
Arabische uitgeverij was geopend, haastte hij zich
naar huis om daar een eigen drukpers te installeren. Onder zijn publicaties waren onder andere
al-awamil al-ma’ah van Al-Jurjani (Leiden, 1615);
de gezegden van Luqmân, en delen van het boek
van Hamasah door Abu Tamam (Leiden, 16151636). De uitgeverij bestaat nu nog altijd onder
de naam van E.J. Brill, en is nog steeds gespecialiseerd in Arabische uitgaven. De eerste druk
ooit van de hadithcollectie Musnad Ahmad bin
Hanbal werd verzorgd in deze uitgeverij.
Andreas Masius (1514-1573). Lid van de kring
van Antwerpse humanisten. Als adviseur van
Wilhelm, de tolerante hertog van Jülich-KleveBerg, kon hij studeren in Rome. Gaf zijn eerdere
priesterambt op. Sprak in zijn Bijbelcommentaren
twijfel uit over Mozes’ auteurschap van de
Pentateuch. (HL 70)
Erpenius (d. 1624). Hoogleraar Arabisch aan de
universiteit Leiden. Schreef daar een Arabische
grammatica die onovertroffen bleef tot in de 19e
eeuw. (HL 87)
Isaac Beeckman (1588-1637). Leerling van
Simon Stevin. Hij was leraar van Johan de Witt
en was bevriend met René Descartes. Tekende
in zijn dagboek de oudst bekende afbeelding van
een microscoop, en wordt daarin geacht te zijn
beïnvloed door Alhazen. Andere Nederlandse
wetenschappers die worden geacht te werken
op basis van het werk van Alhazen zijn Antonie
van Leeuwenhoek en Willebrord Snellius (15801626). (ALH)
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Levinus Warner (1619-1665). De Oosterse
Collecties van de Universiteit Leiden staan
ook bekend als het Legatum Warnerianum, de
‘Nalatenschap van Warner’, verwijzend naar
Levinus Warner, Hollands gezant aan de Hoge
Porte, het Ottomaanse hof te Constantinopel,
wiens collectie van 1.000 manuscripten uit het
Midden Oosten de kern vormen voor de huidige
Oosterse Collecties.
Christiaan Huygens (1629-1695). Alhazen
werd regelmatig geciteerd door de Nederlandse
natuurkundige Huygens, die zich verdiepte in het
zogenaamde ‘Alhazen-probleem’ en er wellicht
een oplossing op formuleerde. Pas in 1997 werd
het probleem onoplosbaar verklaard door Peter M.
Neumann. (ALH)
Salomon Swigger (17e eeuw). Verzorgde in
1641 de eerste Nederlandse vertaling van de
Koran vanuit het Duits: ‘De Arabische Alkoran;
Uyt de Arabische Sparaeke, nu nieuwelijks in
Hooghduytsch gertanslateert door Salamon
Swigger ende wederom uyt Hooghduytsch in
Nederlandsche Spraeke ghestelt. Gedruckt voor
Barent Adriaens I. Berentsma, Boekverkooper te
Hamburgh, 1641’
Adriaan Relandus (1676-1718). Utrechtse arabist en islamoloog. Gaf in 1705 in het Latijn een
overzicht uit van de hoofdpunten van de Islam.
Beleed als eerste in Europa openlijk dat de Islam,
een religie die door zo veel redelijke en verstandige mensen werd aangehangen, onmogelijk kon
worden agedaan als een verzameling leugens.
(OW 149)
Albert Schultens (1686-1750) Nederlands filoloog. Hoogleraar Arabisch te Franeker vanaf
1713. Gaf in 1731 in Franeker de eerste drie
hoofdstukken uit van de Maqâmât van de 11/12e
eeuwse auteur al-Hariri, die gelden als een lastige
prozatekst en als een literair meesterwerk (OW
150). Van 1732 tot zijn overlijden was hij professor in de Oosterse Talen te Leiden. Schultens was
de belangrijkste docent Arabisch in heel Europa
tijdens zijn leven en wordt geacht de Arabische
studies te hebben laten herleven. (WK)
Verwijzingen
(HL) Hamilton A. Arabische Cultuur en Ottomaanse pracht
tijdens Antwerpens Gouden Eeuw. Antwerpen: Museum
Plantin-Moretus / Londen: The Arcadian Library 2001
(OW) Schaeps J. et al. Oostersche weelde: de Oriënt in westerse kunst en cultuur. Leiden: Primavera Pers 2005
(WK) Wikipedia www.en.wikipedia.org Internet-encyclopedie in verschillende talen, alleen gebruikt voor zeer triviale
informatie zoals geboortedata, beklede functies, onderscheidingen etc. De Engelse versie is de meest uitgebreide. Zoeken
onder desbetreffende naam.
(ALH)www.euronet.nl/users/warnar/
leeuwenhoek.html#alhazen
(MH) www.muslimheritage.com
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Links: De Nederlandse uitgever
Erpenius was de eerste die
een geschiedenis van de Islam
uitgaf, geschreven vanuit het
perspectief van moslims: de
Tarikh al-Muslimîn door Al-Makin. Hij gaf het uit met parallelle
Arabische tekst.
Op de pagina daarvoor: Met de
Lexicon Arabico-Latinum van
Golius uit 1653 bereikte de Universiteit Leiden het hoogtepunt
als leerschool van het Arabisch
in Noord-Europa.
Rechts: De humanisten Christoffel Plantijn (boven) en Benito
Arias Montano, hier geschilderd
door Rubens, waren verantwoordelijk voor veel Arabisch
drukwerk in de Nederlanden.
(Alle afb: Hamilton 2001)
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De bekende Nederlandse schrijver Bilderdijk (-) behoort tot de
Europese denkers die in de Verlichtingsperiode grote waarde hechtten
aan de Islam, zoals bijvoorbeeld ook de Duitse schrijver en wetenschapper Goethe. Zo schreef Bilderdijk: ‘Mohammed was een werktuig in de
hand der weldadige voorzienigheid en voorbereider des heils onder het
heiden- en manicheeëndom. Neen, waarlijk, het islamisme is een weldaad, en zelfs is het, verbeeldde ik mij, kenbaar dat het het christendom
bewaard heeft’. Bilderdijk droeg op zijn sterfbed, hier getekend door P.
Velijn, een tulband als symbool van zijn grote liefde.

De Maqamât li-l-Harîrî, uitgegeven door Albert Schultens in Franeker
(Friesland) in 1731. De ‘literaire bijeenkomsten’ van de 12e eeuwse
auteur Hariri werden beschouwd als hoogstaande literatuur. (Afb:
Schaeps et al. 2005).
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Klederdracht van de 17e eeuw, geschilderd door Johannes Vermeer (MOMA, New York).
De hoofddoek is mogelijk een invloed uit de islamitische wereld geweest.
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DE AHMADIYYA MOSLIM DJAMAAT

Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba
Khalifatul Masih  , de vijfde opvolger
van de stichter van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap, en de tegenwoordige
geestelijk leider (khalifa).

Patroon geïnspireerd op Arabische kunst,
gemaakt door Peter Flötner in 1546.
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Na het overlijden van de Beloofde Messiasa
in  werd Hazrat al-Haj Hakim
Nooruddinra zijn eerste kalief. Na diens
dood in  werd hij opgevolgd door
Hazrat al-Haj Mirza Bashiruddin Mahmud
Ahmadra. Hij leidde de gemeenschap tot
 . De derde opvolger was Hazrat Hafiz
Mirza Nasir Ahmadra. Hazrat Mirza Tahir
Ahmad werd op  juni  gekozen tot
Khalifatul Masih  . Onder zijn bezielende
leiding is de gemeenschap uitgegroeid tot
 miljoen leden. Op  april  werd
de vijfde en huidige khalifa benoemd. Hij vervulde eerder taken in verschillende religieuze
functies, in het onderwijs, en werkte vanuit
zijn agrarische opleiding onder andere aan het
verbeteren van de landbouw in Afrika.
Vanuit een bescheiden begin, iets meer
dan  jaar geleden, is de gemeenschap
uitgegroeid tot een dynamische kracht in de
huidige wereld van de godsdienst.
Onze leden – mannen, vrouwen en
kinderen – hebben hun eigen organisaties
op afdelingsniveau naar leeftijdsgroep.
Ook draagt ieder lid een deel van zijn of
haar inkomsten bij aan de fondsen van de
gemeenschap voor het omvangrijke netwerk

van plaatselijke, landelijke en internationale
organisaties, zoals missies, educatieve instellingen, ziekenhuizen, drukkerijen, literatuur, bijeenkomsten, enz.
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
verstrekt informatie over de Islam o.a. d.m.v.
tv–uitzendingen ( ) en geeft publicaties
uit waaronder  vertalingen van de Heilige
Koran. Zij heeft vestigingen in
meer dan  landen.
In Nederland is de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap werkzaam sinds  , en
telt thans  regionale afdelingen. In 
werd door de gemeenschap in Den Haag de
eerste moskee van Nederland, de Mobarak
Moskee, geopend. De Nederlandse vertaling
van de Heilige Koran zag het licht in  .
Voor bezoek aan de moskee, individueel
of in groepen, informatie over de Islam, gratis folders, literatuur, lezingen, etc., wordt u
verzocht contact op te nemen met de imam
van de Mobarak Moskee.

MTA Sinds 1994 zendt de televisiezender MTA
(Muslim Television Ahmadiyya International) 24 uur per
dag programma’s uit in verschillende talen. MTA biedt
een alternatief voor de hedendaagse televisiezenders
en tracht educatieve programma’s te verzorgen voor
zowel jong als oud. De technische details voor ontvangst van MTA in Nederland zijn als volgt:
Satelliet: Hotbird 4
Positie: 13 Graden Oost
Beam: Wide | Systeem: Digitaal
Videofrequentie: 10722 MHz
Polarisatie: Horizontaal
Video PID: 1004
Audio: Urdu: 1204, Engels: 1304, Arabisch: 1404,
Frans: 1504, Duits: 1604, Bengali:1704.
Voor meer informatie: MTA International
P.O. Box 12926, | Londen SW18 4ZN Uk
T: 0044- 2088 700922 | F: 0044- 2088 750249
E: info@mtaintl.org
Internet: www.alislam.org

Arabische, Perzische en Turkse woorden in het Nederlands
Onderstaande woordenlijst geeft een overzicht van woorden die in het Nederlands zijn opgenomen
als gevolg van de culturele invloed van de Islam tijdens de Renaissance. Als niet anders aangegeven
komen de woorden uit het Arabisch. De lijst is niet compleet en nog lang niet alle woorden zijn
ontdekt en beschreven; vooral op het gebied van de leenwoorden is nog veel onderzoek nodig.
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Er zijn ca.  sterren met
Arabische namen. Enige
voorbeelden: Acrab (de
schorpioen), Aldabaran (de
twee volgers van de Pleiaden), Algol (de kop van de
geest), Altair (de vliegende
arend, Betelgeuze (de hand
van de tweeling), Rigel (de
linkervoet van de tweeling), Fomalhaut (de mond
van de vis) en Regulus (de
voet van de leeuw).
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De uitdrukking ‘olala!’ komt
van yâ Allah!. De Vlaamse
uitdrukking ‘als God het
belieft’ is via het Spaanse
‘si Dios quiere’ afkomstig van
inshâ’ Allah.
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Doctor komt van mudarris en professor
van mufti. Anatomische termen als pia
en dura mater, amygdala, clavicula en
retina werden ontleend aan het Arabisch.
‘Intentio’ in de katholieke theologie komt
van niyyat. ‘Onbewogen Beweger’ in de
filosofie komt van al-muharrak al-awwal.
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al-islaam leert:
– gelijkheid van alle mensen
– geen dwang in de godsdienst
– eerbied voor alle profeten

– universele broederschap
– geen zonde als erfenis
– de onmetelijke liefde en genade van God
– de Beloofde Messias is gekomen

www.alislam.org

