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Wat is dat nou, islamitisch denken? Bestaat er een islamitische filosofie? Kunnen wij ons iets
voorstellen bij een filosofische leergang over de islam? Het idee van Loes Speckens om dit als
onderwerp te kiezen voor een filosofiegroep werd met scepsis ontvangen door de
doorgewinterde filosofen uit haar commissie, maar die lieten zich door haar overtuigen. De
beoogde begeleider/docent trok zich terug, maar Loes zocht en vond een vervanger. En wat
voor een vervanger, de jongste begeleider van een AG-Filosofiegroep ooit, nog geen 25
lentes, en ook nog een vrouw. Het enthousiasme van de 22 deelnemers geeft Loes gelijk: het
onderwerp leeft en blijft leven.

Negen bijeenkomsten zijn er geweest, waarbij de geschiedenis van de islam aan ons voorbij
trok. Langzaam ontstond er een beeld van waar het allemaal om ging, hoe gecompliceerd de
islamitische wereld in elkaar steekt met al die onderling rivaliserende stromingen, de meeste
vreedzaam, sommige dogmatisch, en een enkele gewelddadig. Zoals altijd krijgen de hardste
schreeuwers de meeste aandacht, en dat zijn momenteel de salafisten en de jihadisten. De
niet-islamitische en een groot deel van de islamitische wereld is verbijsterd over het fanatisme
en het geweld dat plotseling overal de kop opsteekt. Juist daarom was er vanuit het AG zoveel
belangstelling voor deze cyclus: we wilden begrijpen waarom dit allemaal gebeurt, wat het
achterliggende gedachtegoed is, welke kansen er zijn voor een succesvolle dialoog.

Maartje loodste ons door de eeuwen heen, vanaf de profeet Mohammed, langs voor- en
tegenspoed in de tussenliggende eeuwen, naar de huidige tijd. Het woord van Allah, letterlijk
vastgelegd in de koran in de Arabische taal, is onveranderlijk en waar. Aangevuld met de
levenslessen van de profeet zoals weergegeven in de hadith, en het islamitische wetboek, de
sharia, vormt de koran de leidraad voor het leven van de moslim. De islam accepteert geen
scheiding tussen kerk en staat. Voor de moslim is de sharia de goddelijke wet en die staat
boven welke andere wet dan ook, dus ook boven die van het gastland. De koran en de hadith
kunnen alleen door rechtsgeleerden, de imams, worden geïnterpreteerd en de gelovigen
dienen gewoon te volgen.

Het past allemaal niet in ons Westerse denken. Voortdurend ontstaan er discussies in de groep
over de onverdraagzaamheid, over de gewelddadigheid en over de onredelijkheid in onze
westerse ogen. Maartje probeert vooral de achtergrondinformatie over te dragen, maar wordt
toch keer op keer in de discussie gezogen.

De laatste bijeenkomst werd gereserveerd voor de onderlinge discussie, maar die leidde niet
tot eenduidige conclusies. Dat was natuurlijk ook te verwachten met dit controversiële
gedachtegoed. Sommigen onder ons hebben van deze leergang een somberder wereldbeeld
overgehouden, anderen zijn juist optimistischer gestemd, maar allemaal zijn we wijzer
geworden. En dat is heel wat waard.
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