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Recensie Boeken

De beruchte ‘belangrijkste
moslim na Mohammed’
was eigenlijk een twijfelaar
Autobiografie Al-Ghazali geldt als de grondlegger van het anti-
rationalistische denken in de islam. Maar hij blijkt helemaal niet
zo rechtlijnig.
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Je zou het een variant op de wet van Godwin kunnen noemen: als een discussie over
de islam maar lang genoeg duurt, zal die eindigen met Ghazali. Deze islamitische
filosoof uit de Middeleeuwen wordt in het Westen doorgaans verantwoordelijk
gehouden voor ‘de diepe crisis waarin de islam zich vandaag de dag overal ter wereld
bevindt’, om met Macron te spreken. Volgens radicale islamcritici als Ayaan Hirsi Ali
was hij de grondlegger van het anti-rationalistische denken in de islamitische wereld.
Maar ook volgens redelijke stemmen staat Ghazali synoniem voor achteruitgang, zoals
de Amerikaanse sterwetenschapper Neil deGrasse Tyson in 2016 op een symposium
doceerde; begon hij zijn beeldpresentatie nog met de roemruchte gouden eeuwen van
de islam, al gauw maakte hij de sprong naar de aanslagen van 9/11, met Ghazali als
boosdoener.

Maar wie was Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali (1058-1111)? In Verlost van
onzin, de autobiografie van Ghazali, laten filosoof en arabist Cornelis van Lit en
filosoof-theoloog Gerko Tempelman de middeleeuwse denker daar deels zelf een
antwoord op geven. In dit boekje uit de Boom Klassiek-serie, knap vertaald en van
context voorzien, komt allesbehalve een rechtlijnige extremist naar voren; eerder een
islamitische Augustinus, met alle twijfels van dien.

In een heldere inleiding vooraf staan de auteurs uitvoerig stil bij het bewogen leven
van Ghazali. De in het huidige Iran geboren geleerde leefde in een turbulente periode
in het Midden-Oosten, waar rivaliserende moslimrijken elkaar bestreden. Niet alleen
te zwaard, maar ook met de pen. Ghazali werd door de Seltsjoekse sultan in Bagdad
aangetrokken om een onderwijssysteem op te zetten en stond daarmee aan het hoofd
van staatsscholen avant la lettre. Ghazali moest de soennitische islam voorzien van de
nodige intellectuele munitie om de concurrerende stromingen het hoofd te bieden,
met name de revolutionaire sjiitische bewegingen.

Hardnekkige misverstanden
Het beruchte imago waar islamcritici op wijzen, komt voort uit de ‘strijd’ die Ghazali
voerde tegen de filosofie. Maar volgens Van Lit en Tempelman berust dat imago op
hardnekkige misverstanden. Ghazali was niet de intellectuele ketterjager zoals hij in
het Westen bekend is komen te staan maar juist een twijfelaar. In zijn zoektocht naar
de waarheid wilde Ghazali aantonen dat de grote filosofen van zijn tijd fundamentele
denkfouten maakten en dat deed hij, jawel, met het ‘wapen’ van de logica. Op
minutieuze wijze maakte Ghazali korte metten met de argumentaties van filosofen.

Hoe is Ghazali’s polemiek te rijmen met zijn reputatie als voorvechter van de
orthodoxe islam? Van Lit en Tempelman wijzen zelf op deze ogenschijnlijke



tegenstrijdigheid. Voor de vrome Ghazali was ratio niet de enige manier om tot de
waarheid te komen. Wetenschap en mystiek sluiten elkaar niet uit, was zijn
overtuiging. Tegelijkertijd waarschuwde hij expliciet tegen ‘taqlid’, het kritiekloos
volgen van geestelijken. Om die reden alleen al kan hij moeilijk beschouwd worden als
de geestelijke voorvader van het huidig islamitisch extremisme.

Lees ook:
Wie was Mohammed?

Cornelis van Lit en Gerko Tempelman stellen dat Ghazali een niet te onderschatte
invloed heeft gehad op latere islamitische denkers. Maar ondanks zijn bijnamen als
‘het bewijs van de islam’ en ‘de belangrijkste moslim na Mohammed’ is het maar de
vraag hoe groot die roem en reputatie nog is onder mainstream moslims. Filosofie is
ook in islamitische kringen vooral een bezigheid onder een select high brow-
gezelschap (een publiek dat Ghazali overigens zelf voor ogen had). Maar ondanks het
ontzag van de auteurs voor Ghazali slagen zij er overtuigend in om, op een leesbare
manier, een verguisd denker te rehabiliteren, niet in de laatste plaats door de
inzichtelijke historische en filosofische context. Verlost van onzin is daarmee een
welkome en frisse toevoeging aan het enigszins geluwde islamdebat.
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