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4 Islamitisch martelaarschap en 
geweldloos protest
Nieuwe toe-eigeningen van oude teksten en begrippen in de 
Arabische protestbeweging van 2011

Pieter Coppens1

‘Ook al strek j! je hand naar m! uit om m! te doden, ik zal m!n hand niet naar jou 
uitstrekken om jou te doden. Ik vrees God, de Heer van de wereldbewoners.’"2

Inleiding

In z!n bekende werk A Secular Age stelt Charles Taylor dat een van de 
kenmerken van joods-christel!ke religiositeit voor de opkomst van het 
‘self-su#$%cient humanism’, dat de katalysator vormde voor de seculiere 
moderniteit, is dat het naar de maatstaf van het hedendaags denken twee 
sch!nbaar paradoxale zaken voor ogen heeft. Enerz!ds is het dienen van 
God het hoogste doel, anderz!ds wil God dat de mensheid "#oreert: de mens 
wordt gediend door God te dienen.3 Door de eigen behoeften op te o$feren 
omwille van God – zoals b!voorbeeld b! ascese of martelaarschap het geval 
is%–, kan men bewerkstelligen dat het andere mensen beter gaat, en God de 
omstandigheden van de mens ook verder verbetert b! w!ze van beloning 
voor die zelfontzegging. Er is volgens Taylor dus impliciet een humanistische 
component aanwezig in het idee van zichzelf opo$feren omwille van God.4

Een ook in het Nederlandse publieke debat over de islam populaire – maar 
vanuit vele opzichten problematische – kritiek op de hedendaagse islami-
tische wereld is dat deze nooit geseculariseerd zou z!n, geen ‘Verlichting’ 
meegemaakt zou hebben en geen humanistische waarden zou kennen, en 
daarom in achterl!kheid gevangen is. Zo stelt Steven Pinker over de islam in 
z!n momenteel erg populaire boek over de Verlichting: ‘Maar een deel van 
de weerstand tegen oprukkende vooruitgang is te w!ten aan religieus geloof. 
Het probleem begint met het feit dat veel van de geboden van de islamitische 
doctrine als ze letterl!k worden genomen uitgesproken antihumanistisch 
z!n.’5 Wanneer men uitgaat van gangbare martelaarsbegrippen in politiek-
islamitische kringen, valt er inderdaad iets voor te zeggen dat in Tayloriaanse 
zin er zeker geen sprake is van een turn naar ‘self-su#$%cient humanism’, maar 
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dat er toch wel degel!k een humanistische kern aanwezig is in opvattingen 
over martelaarschap omwille van God. Het idee dat verregaande zelfontzeg-
ging en zelfs zelfopo$fering in de ultieme vorm van martelaarschap een 
manier is om God te dienen als ook om het " #oreren van de mensheid te 
bewerkstelligen, is een gedachtegang die zowel in de bronteksten als in het 
discours in de huidige t!d nog in levendige vorm aanwezig is. Er is wellicht 
dus wel degel!k een humanistische dimensie – martelaarschap levert als 
politieke daad potentieel een concreet gewin op voor de achterbl!vende 
gemeenschap%–, maar het hoogste streven bl!ft het dienen en het zoeken 
van de tevredenheid van God.

In de populaire beeldvorming wordt het begrip martelaarschap (shah&da)6 
in een islamitische context vaak verbonden met begrippen als jihad (in de 
betekenis van gewapende str!d omwille van God) en met het fenomeen van 
zelfmoordaanslagen zoals beoefend door hedendaagse islamitische politieke 
groeperingen. Zonder het bestaan van dat discours in de islamitische wereld 
te ontkennen of te bagatelliseren – een martelaarschapsbegrip in de context 
van gewelddadige str!d is evident aanwezig tot de dag van vandaag, en l!kt 
vooralsnog geen aanstalten te maken naar de achtergrond te verdw!nen%–, 
brengt deze b!drage een ander aspect naar voren dat zowel in de popu-
laire beeldvorming als in academisch onderzoek veel minder aandacht 
gekregen heeft, maar wel degel!k reeds sinds de begint!d van de islam 
aanwezig is: de werking van het begrip van martelaarschap in discoursen 
van geweldloos verzet.7 Op deze w!ze kan de in de populaire beeldvorming 
wat te eenvoudige gel!kschakeling van islamitisch martelaarschap met 
gewelddadige str!d gecompliceerd worden: ook moslims die meer geweldloze 
voorstellingen van martelaarschap hebben, weten daarvoor aspecten van 
de tekstuele traditie aan te spreken en voor hun eigen t!d actueel te maken.

Dit artikel begint met een weergave en bespreking van twee geweldloze 
martelaarsverhalen uit de belangr!kste primaire bronteksten van de islam, 
de koran en het corpus van overleveringen die toegeschreven worden aan 
Mohammed (de 'ad(th), en een bespreking van de meest gangbare premo-
derne uitleggen van die teksten. Vervolgens laat het zien hoe islamitische 
geleerden en burgerrechtenactivisten in de moderne en hedendaagse t!d 
zich deze bronteksten in een andere context eigen gemaakt hebben en 
een nieuwe invulling hebben gegeven, met de nadruk op de Arabische 
protestbeweging die in 2011 begon. Het vormt daarmee een verkenning 
in een islamitische context van de eerder genoemde notie van Taylor, die 
zich in z!n omvangr!ke studie bewust beperkt heeft tot de wereld van het 
Lat!ns christendom: kan men betogen dat in geweldloze martelaarschaps-
begrippen in de islamitische traditie dezelfde spanning samenkomt als in 
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de premoderne christel!ke traditie van het tevreden stellen van God en 
tegel!kert!d het nastreven van ‘human ) lourishment ’, door het ultieme 
o$fer van de eigen dood omwille van God?

Martelaarschap en geweldloosheid in de islamitische primaire 
bronnen: koran en !ad"th

De ontstaansgeschiedenis van de islam zoals opgetekend in de biogra& 'sche 
literatuur van Mohammed is vanaf het begin vergroeid met str!d.8 Zodra 
de oproep naar de islam in Mekka begon, toen nog alleen in de vorm van 
het afzweren van afgoder! en een oproep tot sociale gerechtigheid, kon het 
volgens islamitische bronnen direct op gewelddadige weerstand rekenen 
van de status quo, waarb! de sociaal zwakste volgelingen van Moham-
med gevangengezet, gemarteld en gedood werden. Dit leidde uiteindel!k 
tot het besluit tot eerst een migratie naar Abessinië van een kleine groep 
kwetsbaren, en later een migratie van vr!wel de gehele nieuw ontstane 
moslimgemeenschap naar Medina.9 Ook in Medina, toen de eerste groep 
moslims een sociaal-politieke gemeenschap vormden en een redel!k solide 
machtsbasis begonnen te vormen, was er veel str!d, waarin nu ook de 
moslims zelf geweldplegers waren geworden en deelnamen aan veldslagen 
gericht tegen de polytheïsten van Mekka.10 De islamitische geschiedschr!-
ving kent dan ook vele hagiogra& 'sche verhalen over de eerste moslims uit 
de t!d van Mohammed die als martelaar stierven, niet zelden heroïsch 
op het slagveld.11 Ook het meest geciteerde koranvers in de context van 
martelaarschap wordt door korangeleerden gedateerd als stammende uit 
deze periode van gewapende str!d in Medina:

En denk van hen die op Gods weg gedood worden niet dat z! dood z!n; 
z! z!n juist levend b! hun Heer, waar in hun onderhoud wordt voorzien, 
terw!l z! zich verheugen over wat God hun van Z!n genade geeft en zich 
verbl!den dat de achterbl!vers die zich nog niet b! hen gevoegd hebben 
niets te vrezen hebben noch bedroefd zullen z!n.12

De associatie van martelaarschap in de populaire beeldvorming met ge-
welddadige str!d is dan ook niet uit de lucht gegrepen: vergeleken met de 
ontstaansgeschiedenis van het christendom is de islam relatief snel in z!n 
ontstaansgeschiedenis getransformeerd van een kleine groep onderdrukte 
en vervolgde sociaal kwetsbare gelovigen in Mekka – de eerste martelaar 
uit de islamitische traditie was een vrouwel!ke slaaf13 – naar een religieuze 
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groep die na de migratie naar Medina zelf een geweldsmonopolie wist te 
bemachtigen, de sociale en politieke status quo wist te worden en zich 
zo al t!dens het leven van Mohammed zelf met geweld succesvol tegen 
verdere vervolging wist te weren en Mekka uiteindel!k wist in te nemen. 
Pas later, wanneer de grote intra-religieuze schisma’s beginnen waaruit 
later het verschil tussen soennieten en sji’ieten zou ontstaan, komen er 
weer martelaarsverhalen in omloop van ongewapende slachto$fers, waarin 
religieus oprechte mensen vervolgd en gedood worden door corrupte mos-
limleiders. Het bekendste voorbeeld daarvan is zonder tw!fel het geweldloze 
martelaarschap van (usayn b. )Al*, de kleinzoon van de Profeet, die b! 
Karbala samen met z!n ongewapende entourage gedood wordt door het 
leger van de Umayyadische kalief Y+z*d.14

Gezien die korte begint!d van vervolging echter, is het niet verwonderl!k 
dat het thema van geweldloos martelaarschap toch ook z!n weg gevonden 
heeft naar de vroegst dateerbare islamitische literatuur die tevens de 
voornaamste bronteksten vormen voor het islamitische geloof: de koran 
en het corpus van 'ad(th-teksten. Deze kennen meerdere narratieven 
van geweldloos martelaarschap, waarsch!nl!k met als functie de jonge 
vervolgde gemeenschap van moed te voorzien en van een goed voorbeeld 
van opo$feringsgezindheid voor het geloof te verscha$fen. Twee voorbeelden 
worden hier nader besproken, één stammend uit de Mekkaanse periode van 
totstandkoming van de tekst van de koran, één uit de Medinese periode.

De martelaren van ‘de Kuil’

Het bekendste verhaal over geweldloos martelaarschap uit de koran is het 
verhaal van de martelaren van ‘de Kuil’ (al-ukhd*d), uit soera 85 genaamd 
‘De Sterrenbeelden’ (al-Bur*j). Het verhaal beslaat slechts zes verzen van 
de totale 21 van de soera, en is zeer beknopt en niet gedetailleerd, zoals 
meestal het geval is b! verhalen in de koran:

Doodvallen mogen de makers van de kuil15, van het vuur met veel 
brandstof. Toen z! erb! zaten en getuige waren van wat z! de gelovigen 
aandeden! Z! koesterden alleen maar wrok tegen hen omdat z! geloofden 
in God, de machtige, de lofwaardige, die de heerschapp! over de hemelen 
en de aarde heeft. En God is van alles getuige.16

In de traditie van koran-commentaren z!n meerdere duidingen van deze 
verzen te vinden, die allen als lading hebben dat meerdere mensen in het 
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vuur geworpen z!n vanwege hun geloofsovertuiging. De meest prominente 
uitleg in de traditie is geworden dat ze handelen over een groep gelovigen 
in de ene God die door een koning massaal verbrand werden in speciaal 
daarvoor gegraven kuilen, omdat ze weigerden hem als hun godheid te 
erkennen. Meestal wordt gesteld dat het een groep van duizenden christenen 
uit Najr+n in Jemen betrof, die weigerden het gezag van de joodse heerser Dh, 
Nuw+s Zur)a b. Tubb+n As)ad al-(umayr* te accepteren. Volgens christel!ke 
bronnen vond dit in 523 n.Chr. plaats. Dat dit inderdaad een plek gekregen 
heeft in deze koranverzen is niet onaannemel!k, gezien de korte t!d tussen 
deze historische gebeurtenis en het ontstaan van de tekst van de koran zo 
dichtb! de plaats ervan.17

In de 'ad(th-literatuur heeft dit narratief ook een plek verworven, 
waarsch!nl!k met als functie een nadere duiding te geven aan de wat 
aspeci& 'eke koranverzen, in de vorm van een uitgebreid verhaal over een 
koning, een magiër en een jongen. De strekking van dat verhaal is dezelfde 
als in de meeste exegeses van de verzen terugkomt: een koning accepteert 
niet dat z!n volgelingen de ene God aanbidden en hem dus als hun enige 
Heer afw!zen, laat kuilen graven voorzien van vuur, waarin h! de aanbidders 
van de ene God massaal laat verbranden. Het geeft wat meer details over 
wat eraan voorafgegaan zou z!n. De koning heeft een magiër in dienst. 
Deze magiër kr!gt een jongen onder z!n hoede als leerling, die gel!kt!dig 
echter ook in de ban raakt van de religieuze lessen van een monnik, en 
vervolgens gezegend wordt met genezingswonderen. Wanneer op een dag 
een intieme vriend van de koning blind wordt, helpt deze jongen hem door 
hem tot de ene God te laten bidden en hem te verzekeren dat alle genezing 
alleen van God komt. Wanneer deze vriend de reden van z!n genezing 
tegen de koning vertelt, wordt deze kwaad dat z!n boezemvriend God als 
Heer erkend heeft in plaats van hem, en laat h! hem martelen. Via een door 
marteling afgedwongen bekentenis komt de koning op het spoor van de 
jongen, die ook gemarteld wordt en de identiteit van de monnik pr!sgeeft. 
De koning vraagt hen allen hun geloof in de ene God te verwerpen, maar ze 
weigeren. De voorheen blinde man en de monnik worden meteen gedood, 
b! de jongen verloopt het wat ingewikkelder. Deze wordt aanvankel!k met 
een boot op zee gebracht om hem te laten verdrinken, maar dit mislukt op 
miraculeuze w!ze nadat de jongen tot God gebeden heeft hem te redden. 
H! dwingt vervolgens b! de koning af om hem publiekel!k te kruisigen, 
en bezweert hem dat h! alleen te doden is door ‘In naam van de Heer van 
de jongen’ te zeggen wanneer h! een p!l op hem afvuurt. Wanneer dat 
inderdaad gebeurt, bekeert de toegestroomde mensenmassa zich massaal tot 
de ene God en keert zich tegen de koning. Het is dan dat de koning beveelt 
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tot het graven van de kuilen en de mensenmassa daarin laat verbranden als 
ze hun geloof in de ene God niet afzweren. Niemand geeft daaraan gehoor, 
men laat zich massaal verbranden, zodanig zelfs dat wanneer een moeder 
terugdeinst voor de hitte, haar eigen kind haar aanspoort het vuur in te 
gaan, omdat z! zich op het juiste geloof bevindt.18

Deze koranverzen z!n te vinden in een soera uit de Mekkaanse periode van 
vreedzame verkondiging van het geloof, toen er nog sprake was van geweld-
dadige vervolging van geweldloze moslims, voor de migratie naar Medina waar 
de moslims een politieke gemeenschap vormden die zelf ook geweld pleegde. 
Wanneer we naar de bredere thematiek van deze soera k!ken, in de bondige, 
poëtische st!l die zo typerend is voor de Mekkaanse periode, is de volgende 
structuur waar te nemen: de typische eden waar vroeg-Mekkaanse verzen 
doorgaans mee beginnen (1-3);19 het verhaal van de martelaren van de Kuil (4-9); 
een waarschuwing voor onderdrukkers van gelovige mannen en vrouwen dat 
als men geen berouw toont hen de Hel wacht, en een belofte van het Parad!s 
voor de gelovigen (10-11); een opsomming van enkele eigenschappen van God, 
met de nadruk op zowel z!n bestra$fende als liefdevolle, vergevingsgezinde 
aard (12-16); een herinnering aan eerdere voor gelovigen onderdrukkende 
legers – van de farao van Egypte, en het volk van Tham,d – die door God tot 
ondergang gebracht z!n (17-20); enkele eigenschappen van de koran (21-22).

Afgaande op deze structuur en thematiek, de plaatsing van het verhaal 
in de context van Gods vergevingsgezinde en bestra$fende eigenschappen 
en het negatieve lot van de farao en Tham,d, is het zeer aannemel!k dat dit 
verhaal in herinnering gebracht werd als aanmoediging voor de gemeenschap 
van toen, om de vervolging en onderdrukking met geduld te ondergaan. Zo 
is het ook al in premoderne koran-commentaren geïnterpreteerd. Zo zegt 
één van de meest invloedr!ke koran-commentatoren uit de islamitische 
geschiedenis, al-Zamakhshar* (d. 538/1144), over dit verhaal:

De soera is overgeleverd om de gelovigen standvastig en geduldig te 
maken betre$fende de beschadiging door de bevolking van Mekka, en 
hen te herinneren aan degenen die hen voorgegaan z!n in het gefolterd 
worden vanwege hun geloof en het ondergaan van verschillende soorten 
van beschadiging, hun geduld en hun standvastigheid, zodat ze ermee 
verbl!d zouden worden, en geduld op zouden brengen met wat ze met 
hun eigen volk meemaakten, en zouden weten dat hun eigen ongelovigen 
b! God dezelfde status hebben als die folterende verbranders met vuur, 
vervloekten waarvan het gerechtvaardigd te zeggen is: ‘Doodvallen mogen 
de Quraysh’, zoals ook gezegd is: ‘Doodvallen mogen de makers van de 
kuil’.20
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Tegel!kert!d l!kt het ook een vermaning te z!n aan de onderdrukkers 
van die t!d. Het publiek van de eerste toehoorders l!kt niet alleen uit de 
gelovigen bestaan te hebben, maar ook uit de als onderdrukker beschouwde 
part! die klaarbl!kel!k ook door de koran vermaand moest worden: als z! 
niet ophouden de gelovigen te onderdrukken, zal hen hetzelfde lot wachten 
als dat van de gravers van de kuil, de farao, en Tham,d.

Abel, de eerste martelaar

Een ander narratief van geweldloos martelaarschap is dat van de eerste 
broedermoord van Kaïn (Q&b(l) op Abel (H&b(l), die in de koran niet b! 
hun namen genoemd worden, maar als de ‘twee zonen van Adam’ worden 
vermeld.21 In grote l!nen l!kt het verhaal op hoe we het uit Genesis kennen: 
beide broers brengen een o$fer aan God, maar van één broer wordt het 
geweigerd. Deze besluit daarop z!n broer te doden. Vanuit het perspectief 
van geweldloos martelaarschap kent het echter een opvallende variant met 
het oudtestamentische narratief. Waar in Genesis Abel gedood wordt zonder 
dat z!n reactie op de agressie van Kaïn een plek in het narratief toebedeeld 
kr!gt, stelt de koran dat Abel zich weigert te verzetten, zich beroepend op 
z!n vrees voor God:

Ook al strek j! je hand naar m! uit om m! te doden, ik zal m!n hand 
niet naar jou uitstrekken om jou te doden. Ik vrees God, de Heer van de 
wereldbewoners. Ik wens dat j! de zonde aan m! en jouw zonde over 
je brengt en dan tot de bewoners van het vuur zult behoren. Dat is de 
vergelding voor de onrechtplegers.22

In exegetische literatuur van dit koranvers wordt benadrukt dat Abel het 
verkoos om onrecht aangedaan te worden boven zelf een onrechtpleger te 
z!n, omdat de beloning dan van God volgt. Zelf een moordenaar worden 
zou voor hem onacceptabel geweest z!n, ook al was h! eigenl!k sterker dan 
Kaïn.23 H! wordt in één commentaar zelfs genoemd als de eerste martelaar 
op aarde, een titel die h! ook in christel!ke literatuur wel kr!gt.24 Uit dit 
koranvers spreekt ogensch!nl!k een duidel!ke fundamentele a"-euring 
van geweld door Abel, zelfs in het geval van zelfverdediging.25 De meeste 
premoderne koranexegeten hebben dat verhaal ook zo gelezen, daar wel b! 
vermeldend dat dit verbod om te doden uit zelfverdediging weliswaar door 
God voorgeschreven was ten t!de van Abel, toen geweld tussen mensen 
onderling nog een onbekend fenomeen was, maar dat dit nu als plicht 
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opgeheven is nu geweld gemeengoed geworden is. Inmiddels is, zo luidt 
de consensus in de exegetische traditie, zelfverdediging zelfs een plicht 
geworden, of op z!n minst een rechtmatige keuze. Het model van latere 
profeten die zelf wel geweld gebruikten, met Mohammed als laatste, heeft 
deze eerdere houding van Abel vervangen en een nieuwe norm gesteld 
passend b! de nieuwe omstandigheden.26

Deze verzen over Kaïn en Abel hebben ook meerdere 'ad(th-teksten 
voortgebracht, die allen handelen over wat men dient te doen -of beter 
gezegd, te laten- in een t!d van gewelddadige politieke onrust ( $%tna), die 
geassocieerd wordt met het einde der t!den. Zo verhaalt de 'ad(th-literatuur 
dat een metgezel van de Profeet, Sa)d b. Ab* Waqq+., aan de Profeet vroeg: ‘O 
gezant van God, wat is uw mening wanneer h! m!n huis binnenkomt en z!n 
hand uitstrekt om m! te doden?’ Het antwoord van de Profeet daarop zou 
z!n geweest: ‘Wees als de zoon van Adam’, waaraan de overleveraar van de 
'ad(th het betre$fende koranvers ‘Als je je hand naar m! uitstrekt…’ (K5:28) 
toevoegde.27 Ook is er een overlevering waarin de Profeet stelt: ‘De twee 
zonen van Adam z!n tot voorbeeld gesteld voor deze gemeenschap. Volg dus 
de beste van hen twee.’28 In een andere overlevering vraagt de Profeet aan 
Ab, Dharr, één van z!n trouwste metgezellen die later daadwerkel!k in de 
t!d van de eerste grote schisma’s in ballingschap zou geraken: ‘Wat zou je 
doen, Ab, Dharr, als er in Medina zoveel gemoord zou worden, dat (!+rat 
al-Zayt [een plek in Medina] zou verdrinken in het bloed?’ Toen Ab, Dharr 
daarop antwoordde dat h! dan z!n wapen zou oppakken, sprak de Profeet 
z!n a"-euring daarover uit, en gaf hem het advies dan thuis te bl!ven. Toen 
Ab, Dharr z!n angst uitsprak dat iemand dan z!n huis binnen zou komen 
om hem daar te doden, antwoordde de Profeet dat wanneer het glitteren 
van het zwaard hem angst in zou boezemen, h! dan z!n gewaad over z!n 
gezicht zou moeten trekken en dat de ander dan ‘de zonde aan zichzelf en 
jouw zonde over zich brengt’, zo het koranvers over Abel parafraserend.29 Iets 
soortgel!ks is ook te vinden in een advies van de Profeet aan z!n metgezel 
Kh+lid: ‘Kh+lid, na m! zullen er gebeurtenissen plaatsvinden, schisma en 
divisie. Als het je dan lukt de gedode dienaar van God te z!n en niet de 
dodende, doe dat dan.’30 Ook in een andere overlevering wordt het geweldloze 
martelaarschap van Abel als voorbeeldgedrag genomen voor mensen die 
in een t!d van grote gewelddadige schisma’s leven:

Tegen het einde der t!den zullen er schisma’s z!n zoals het klieven van 
de donkere nacht. De mens staat er gelovig in op om als ongelovige de 
nacht in te gaan, en gaat als gelovige de nacht in om als ongelovige weer 
op te staan. Degene die zit is op dat moment beter dan degene die staat, 
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degene die loopt beter dan degene die rent. Breek dan jullie bogen, sn!d 
jullie boogsnaren door, sla met stenen op jullie zwaarden, en wanneer 
iemand binnenkomt – d.w.z. b! één van jullie – wees dan als de beste 
van de twee zoons van Adam.31

Deze overleveringen z!n wellicht in omloop gekomen en op grotere schaal 
bekend geworden ten t!de van de gewelddadige schisma’s die al vroeg in 
de jonge gemeenschap ontstonden naar aanleiding van de opvolgings-
kwestie van de Profeet, en de latere machtsstr!d tussen de Umayyaden 
en de Abbasieden.32 Ze l!ken vooral aan te moedigen tot een houding van 
wereldverzaking en zelfontzegging in dat geweld, vanuit de positie dat onrust 
tussen moslims onderling tegengegaan dient te worden: het is beter zelf als 
martelaar te sterven en de beloning van God te ontvangen, dan een dubbele 
zonde op je te laden door je broeder te doden. De positie van geweldloos 
martelaarschap is in het geval van onrechtmatig geweld b! politieke onrust 
alt!d te verkiezen boven gewelddadig daderschap. De gel!kenis met Abel 
spreekt dan voor zich, omdat dat zo uitdrukkel!k een broedermoord was.

Dat de oorspronkel!ke vertelling in de koran wellicht helemaal niet 
zo principieel geweldloos bedoeld was als de w!ze waarop het in deze 
tradities ogensch!nl!k naar voren komt, bl!kt als we de nadere context 
van de vertelling over Abel in ogenschouw nemen. De verzen stammen 
uit de Medinese periode, toen de moslims bestuurl!ke macht verkregen 
hadden in Medina, en zelf ook geweld pleegden, door God gesanctioneerd. 
Het l!kt gezien de verzen die erop volgen, eerder een vermaning te z!n aan 
een aantal joodse stammen met wie de moslims die periode op gespannen 
voet stonden. Deze worden na het verhaal van de eerste broedermoord eraan 
herinnerd dat God aan de Israëlieten heeft

voorgeschreven dat wie iemand doodt, anders dan voor doodslag of wegens 
verderf zaaien op de aarde, is alsof h! de mensen gezamenl!k heeft gedood 
en dat wie iemand laat leven is alsof h! de mensen gezamenl!k heeft 
laten leven.33

Daarop volgt direct een vers waarin de straf genoemd wordt voor degenen die 
toch onrechtmatig geweld gebruiken in de vorm van een oorlog ‘tegen God 
en Z!n gezant’: de doodstraf, of kruisiging, of het kruiselings a"/akken van 
hand en voet, of verbanning. Het voorbeeld van Kaïn en Abel in de koran is 
in de oorspronkel!ke koranische context dus zeker niet als een categorische 
afw!zing van geweld te begr!pen: het is eerder een aanleiding voor een 
nadere inkadering van wanneer dodel!k geweld al dan niet toegestaan is, 
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een beschr!ving van de bestra$& 'ng b! overtreding, en een vermaning aan 
een aantal joodse stammen met wie de moslims op dat moment in str!d 
leefden om niet te rebelleren tegen het nieuw gevestigde gezag.

De opstanden van de Arabische Lente en een discours van 
geweldloos martelaarschap

In december 2010 brak in Tunesië een opstand uit, die al snel zou overslaan 
naar meerdere landen in de Arabische wereld. Tot de dag van vandaag 
woedt deze nog voort in enkele landen, in sommige gevallen in de vorm van 
aanhoudende straatprotesten en geweldloos verzet, in sommige gevallen in 
de vorm van een gewapend con"#ict. Het zal nog een t!d duren tot duidel!k 
is hoe verstrekkend de gevolgen van deze protestbeweging geweest z!n en 
de& 'nitieve wetenschappel!ke analyses gemaakt kunnen worden. In deze 
protestbeweging heeft een religieus discours van geweldloos verzet in som-
mige gevallen een rol gespeeld, met daaraan gekoppeld martelaarsbegrippen 
ontleend aan bovenstaande narratieven. In het tweede deel van deze b!drage 
zullen we dan ook een aantal voorbeelden nader bespreken, met speciale 
aandacht voor hoe aan deze oude teksten in deze nieuwe context een nieuwe 
betekenis en duiding gegeven wordt. Eerst zullen we echter ingaan op de 
kwestie van martelaarsstatus b! zelfverbranding, wat het startsein vormde 
van de Arabische Lente, maar een theologisch probleem vormde vanwege 
het verbod op zelfdoding in de islamitische traditie.

De zelfverbranding van Mohammed Bouazizi: shah!d of niet?

Het is algemeen aanvaard dat de zelfverbranding van Mohammed Bouazizi, 
een sch!nbare wanhoopsdaad van een 26-jarige straatverkoper uit Sidi 
Bouzid, die gefrustreerd was over het optreden van de politie tegen hem, het 
startsein vormde van de protestbeweging die in 2011 meerdere Arabische 
landen in z!n greep kreeg. Bouazizi overleed aan deze zelfverbranding, 
en groeide snel daarna uit tot een belangr!k symbool voor de Arabische 
protestbeweging. H! werd door een deel van de publieke opinie uitdrukkel!k 
geëerd als martelaar. Op meer dan 100 plaatsen in de Arabische wereld 
volgden mensen zelfs z!n voorbeeld, als protestdaad tegen corruptie, 
repressie, werkeloosheid en erbarmel!ke leefomstandigheden, zonder 
daarb! expliciet naar religie te refereren als motivatie, of naar zelfopo$fering 
in een gewapende str!d tegen v!anden van de islam. De motivatie w!kt 
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daarmee signi& 'cant af van religieuze martelaarschapsideeën in jihadistische 
kringen en in de premoderne traditie. Ook de vorm van z!n daad, suïcide 
door zelfverbranding, kent geen precedent in de islamitische traditie, en 
l!kt eerder een menging van de prakt!k van Tibetaanse demonstranten en 
oudere Romeinse en Noord-Afrikaanse tradities van zelfmoord uit politiek 
protest.34 In Tunesië werd Bouazizi na het slagen van de opstand breed geëerd 
als ‘martelaar van waardigheid en vr!heid’ (shah(d al-kar&ma wa’l-'urriyya), 
ook – of juist – in seculiere, nationalistische kringen: er werd een plein in 
de hoofdstad naar hem vernoemd, en zelfs een postzegel gedrukt met z!n 
portret naast de Tunesische vlag en een fruitkarretje, met het onderschrift ‘de 
martelaar Mohammed Bouazizi’. Het wordt middels de vlag zo op de eerste 
plaats ingekaderd in een nationalistisch raamwerk, met het fruitkarretje als 
verw!zing naar het l!den van de eenvoudige burgerklasse. Men zou kunnen 
zeggen dat hier sprake is van een ‘verburgerl!king’ van het martelaarsbegrip: 
de verw!zing is niet zozeer naar de wil om te sterven voor de religie door 
de hand van anderen in een militaire context, maar er is hier sprake van 
een vorm van ‘burgerl!ke’ zelfdoding uit protest tegen sociaal onrecht. De 
receptie van de daad als martelaarschap vindt achteraf plaats door anderen, 
binnen op de eerste plaats een nationalistisch frame, of in de context van 
een ‘civil religion’, het l!kt – voor zover dat te achterhalen valt – initieel niet 
expliciet de motivatie geweest te z!n voor de daad van zelfverbranding.35

Het uitgroeien van Bouazizi tot symbool van martelaarschap en de golf 
van zelfverbrandingen die volgde op z!n daad riep in religieuze kringen 
echter wel degel!k de vraag op wat de islamitisch-normatieve status is 
van dit type dood: is zelfverbranding ordinaire zelfmoord, wat categorisch 
verboden is volgens de islamitische wet en waarop zware bestra$& 'ng in 
het hiernamaals staat, of toch een heroïsche daad van martelaarschap, 
ondanks dat het niet om overduidel!ke geloofsredenen was, of op een reli-
gieus slagveld? Met andere woorden, was Bouazizi shah(d of niet? Dit was 
een gepolitiseerde religieuze discussie, waarin de mening van islamitische 
geleerden in de meeste gevallen samenviel met hun houding ten opzichte van 
de machthebbers. Zo verklaarde de staatsmoefti van Tunesië, Othman Bat-
tikh, meteen al dat het geen martelaarschap was, maar een streng verboden 
daad van zelfmoord, en dat zelfs het ritueel van het religieuze dodengebed 
(+al&t al-jan&za) niet voor zelfverbranders gebeden zou mogen worden. Ook 
een raad van geleerden van Al Azhar in Cairo, vroeger het meest gezagheb-
bende ona"/ankel!ke traditionele bolwerk van soennitische orthodoxie, 
tegenwoordig in een complexe a"/ankel!kheidsrelatie met het Egyptische 
militaire regime, stelde in januari 2011 in een fatwa dat zelfverbranding 
religieus niet toegestaan is, omdat het een schending is van het hoogste 
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doel van de religieuze wet, de bescherming van het mensel!k leven en de 
lichamel!ke integriteit. Ook de o$& 'ciële staatsmoefti van Saoedi-Arabië 
haastte zich om de daad als religieus verboden te bestempelen.36

De Egyptische Yusuf al-Qaradawi (b. 1926), een even populaire als con-
troversiële hedendaagse islamitische geleerde gelieerd aan de Egyptische 
Moslimbroederschap, verdedigde in z!n veelbekeken televisieprogramma 
De Sharia en het Leven (al-Shar(,a wa’l-'ay&t) op Al Jazeera het standpunt dat 
hoewel zelfdoding natuurl!k religieus verboden is, Bouazizi niets kwal!k 
genomen zou moeten worden vanwege z!n harde leefomstandigheden.37 
H! noemde hem weliswaar niet expliciet shah(d, maar keurde z!n daad 
ook niet principieel af, en stelde dat alle Tunesiërs en moslims wereldw!d 
om z!n vergi$fenis zouden moeten bidden, om zo ondanks z!n daad van 
zelfmoord een goede uitkomst voor hem in het hiernamaals teweeg te bren-
gen. Tegel!kert!d riep h! gefrustreerde jongeren op verder deze daad niet 
te begaan en hun leven te waarderen: het zouden juist de tirannen moeten 
z!n waar het vuur op gericht zou moeten z!n.38 Al-Qaradawi staat in een 
lange traditie van islamistisch verzet tegen de militaire dictatuur van Egypte, 
met een transnationale uitstraling. H! was dan ook een groot voorstander 
van de protestbeweging van 2011, en speelde een signi& 'cante rol in de 
mobilisatie van islamisten in de Egyptische opstand enkele weken later. Deze 
stellingname was een manier voor al-Qaradawi om met z!n milde a"-euren 
van zelfverbranding binnen de grenzen van de islamitische wet te bl!ven 
die h! als hoogstaande geestel!ke dient te handhaven. Door z!n nadruk 
op z!n begrip voor de daad vanwege de moeil!ke leefomstandigheden van 
Bouazizi kon h! toch ook tegemoetkomen aan de emoties van het volk die 
hem wel degel!k als martelaar omarmd hadden, die het gevoel hadden geen 
ander machtsmiddel te hebben tegen hun dictatuur dan dergel!ke extreme 
middelen. Al-Qaradawi zocht daarmee een middenweg die typisch is voor 
z!n religieuze gedachtegoed, waarin begrip voor de leefomstandigheden 
van de eenvoudige gelovige centraal staat, en pragmatisme door een beroep 
op diepere religieuze waarden in plaats van de letter van de wet.39

De stellingname van al-Qaradawi werd ook geprezen en omarmd door de 
bekende Syrische islamitische geestel!ke Mouaz al-Khatib, een democratisch 
georiënteerde islamist en voorstander van geweldloos protest, die later nog 
enige t!d de Syrische oppositieraad zou voorzitten.40 Deze bracht t!dens 
de opstand in Tunesië en Egypte een communiqué uit waarin h! deze 
opstanden toejuichte en de daad van Bouazizi verdedigde met een verdere 
toevoeging op de stellingname van al-Qaradawi.41 Waar al-Qaradawi het 
woord ‘martelaar’ niet expliciet in de mond nam, had al-Khatib daar geen 
enkele moeite mee: ook b! hem is Bouazizi net als in het Tunesische discours 
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‘martelaar van de vr!heid’ (shah(d al-'urriyya). Al-Khatib uit zich in z!n 
communiqué in sterke bewoordingen tegen de islamitische geleerden die 
volgens hem niets anders doen dan tirannieke regimes steunen. H! laat 
zich cynisch uit over hoe deze regime-gezinde geleerden alt!d gezwegen 
hebben toen de regimes die ze bewieroken hun eigen bevolking verbrand-
den en doodden, en zich nu plotseling met fatwa’s haasten die zelfmoord 
en zelfverbranding a"-euren, ‘alsof er ook maar een mens op aarde is die 
niet weet dat zelfmoord religieus verboden is’.42 H! verdedigt, na z!n lof 
voor al-Qaradawi’s standpunt over de kwestie uit te spreken, zelf ook de 
zelfverbranding van Bouazizi, zonder een direct beroep op religieuze teksten, 
maar door een verw!zing naar diepere religieuze waarden. Hoewel Bouazizi 
in technische, letterl!ke zin de religieuze regels overtreden had, waaraan 
ook al-Khatib de noodzaak van gehoorzaamheid erkent, ‘H! verbrandde z!n 
vergankel!ke lichaam en doodde een ziel die hem in bewaring toevertrouwd 
was, waarover h! geen recht van beschikking had’, verdedigt al-Khatib z!n 
daad toch, niet zozeer met een islamitisch-juridisch argument, maar met 
een theologisch argument rond lotsbeschikking (qadr):

De martelaar van de vr!heid ging niet tegen de lotsbeschikking van God in 
toen h! het vuur aanstak voor zichzelf – voor wie God het verboden heeft 
deze te doden. Integendeel, h! stak z!n ziel aan, om de lotsbeschikking 
van God aan te roepen, die snel kwam. […]. Het doden van jezelf is in 
essentie een misdaad volgens de islamitische wet en een la$fe onttrekking 
aan de lotsbeschikking van God. Het aanroepen van de lotsbeschikking 
van God is echter geen misdaad, maar martelaarschap (shah&da).43

Al-Khatib waardeert de daad van Bouazizi daarmee vanuit het oogpunt 
wat h! ermee teweeggebracht heeft: de lotsbeschikking van God die h! 
aangeroepen heeft is in dit geval de pan-Arabische revolutie die h! ermee 
heeft weten te ontketenen, en ‘de miljoenen mensen in wiens harten Bouazizi 
weer waardigheid tot leven gebracht heeft’. De ‘human )lourishment ’, in de 
term van Taylor, die h! met z!n zelfverbranding teweeggebracht heeft, 
maakt hem wel degel!k een martelaar volgens de redenatie van al-Khatib. 
H! ondersteunt al-Qaradawi dan ook in z!n oproep om voor Bouazizi te 
bidden, waarmee ze l!ken te ageren tegen de eerdergenoemde uitspraak 
van de Tunesische staatsmoefti dat het dodengebed niet verricht zou mogen 
worden voor zelfverbranders. Al-Khatib verw!st daarb! naar een traditie 
over een metgezel van de Profeet, voor wie de Profeet gebeden had om z!n 
zelfdoding in het hiernamaals te vergeven vanwege z!n b!zondere inzet 
voor een nobel doel.44
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Net als al-Qaradawi l!kt al-Khatib de kwestie van Bouazizi weg te willen 
trekken uit een formalistische, op regels gerichte religieuze discussie, en 
meer te willen richten op de diepere waarden en hogere doelen van de 
religieuze wet. Z!n inzet l!kt vooral dat religieuze groepen ook hun plek 
weten te vinden in de protestbeweging en eraan deelnemen. B! al-Khatib 
gaan een religieuze en een agenda van religieuze grenzen overschr!dend 
sociaal protest hand in hand. Eén van de dingen waarom h! de opstand 
in Tunesië pr!st in z!n communiqué, is de samenwerking in het protest, 
hoe verschillende groepen die zich gemarginaliseerd voelen tegenover de 
machthebber hand in hand in opstand komen:

In Tunesië kwamen het roepen van ‘God is de Grootste (All&hu akbar)’ 
en a"0eeldingen van Che Guevara samen, en de jongeren met baarden 
en hoofddoeken met de linkse jongeren en de activisten van de civiele 
beweging. Z! waren allemaal samen in een b!zondere optocht van een-
heid, om terug te nemen voor de gemeenschap wat haar ontnomen is.45

Het uitroepen van Bouazizi tot martelaar, ondanks het islamitisch-normatief 
problematische karakter van z!n daad, past in die agenda van samenwerking: 
het is een manier om de islamisten ook te verbinden met een protest met 
een nationaal karakter, en aansluiting te laten vinden b! de gemeenschap-
pel!ke doelen van verschillende ideologische bewegingen. Dat al-Khatib 
hem benoemt als ‘martelaar van de vr!heid’ versterkt dat: het religieuze 
en het seculiere komt hier samen, h! is op zoek naar een die categorieën 
overst!gende framing van de dood van Bouazizi.

De kwestie van het martelaarschap van Bouazizi is hiermee duidel!k 
gepolitiseerd in twee tegenstellingen: enerz!ds tussen civiele activisten 
en islamitische geleerden, en anderz!ds ook tussen regime-gezinde en 
opstands-gezinde geleerden. Waar civiele activisten, ook met een religieuze 
inslag, geen enkele moeite hadden Bouazizi als martelaar te omarmen en 
zich daarb! weinig aantrokken van religieuze bezwaren tegen zelfdoding, 
was het islamitisch geleerde discours unaniem duidel!k a"-eurend van 
de daad van zelfdoding an sich. Regime-gezinde geleerden gingen daarin 
zelfs zover dat ze opriepen niet het dodengebed voor ze te bidden of ze 
zelfs geheel buiten de islam te plaatsen. Opstands-gezinde geleerden 
gingen in geen geval zover om de daad van zelfverbranding in zichzelf 
toe te juichen of islamitisch zelfs te sanctioneren, maar benadrukten wel 
steevast de moeil!ke omstandigheden van Bouazizi als verzachtende 
omstandigheid, en riepen juist expliciet op voor z!n vergi$fenis te bidden. 
Opvallend b! al-Qaradawi en al-Khatib is de relatieve afwezigheid van 
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religieuze teksten om hun standpunt te onderbouwen, in tegenstelling 
tot de decreten van regime-gezinde geleerden, die doorspekt waren met 
religieuze teksten die zelfdoding a"-euren. Beide doen juist een beroep op 
algemenere islamitische principes en hogere doelen van de islamitische 
wet, en proberen weg te bl!ven van een formalistische discussie over het 
religieuze oordeel van de daad door te focussen op de mensel!ke dimensie 
van het gebeurde. Zo kunnen ze de religieuze kwestie van het formele 
verbod op zelfdoding ondergeschikt maken aan de agenda van protest 
die ze van harte steunen en in l!n achten met diepere religieuze waarden, 
en zo de dader van de verboden daad transformeren tot een held en zelfs 
een martelaar.

Van oude tekst naar modern geweldloos activisme: Jawdat Said en 
De weg van de zoon van Adam

Het verhaal van Kaïn en Abel is in het moderne islamitische politiek 
activisme vooral bekend geraakt door een werk van de Syrisch-Circassische 
denker Jawdat Said (b. 1931). In 1964 bracht deze een boek uit dat h! 
geheel w!dde aan een interpretatie van eerder besproken koranverzen 
en 'ad(th-teksten over Kaïn en Abel, in de context van de str!d van 
islamitische volkeren voor vr!heid en rechtvaardigheid, met de titel De weg 
van de eerste zoon van Adam (Madhhab ibn -dam al-awwal).46 Het is een 
intellectuele uitwerking van z!n eerder opgedane ervaringen als getuige 
van politiek geweld in de islamitische wereld, en een directe respons op 
de gewelddadige radicalisering van islamitische politieke bewegingen in 
die t!d. In dit boek keurt h! politiek en religieus geweld categorisch af, 
en geeft h! ondersteund door onder andere eerder besproken teksten uit 
de koran en de overleveringen van Mohammed over Kaïn en Abel, z!n 
analyse van het probleem van geweld in de wereld in het algemeen en de 
islamitische samenlevingen in het b!zonder. Said beschouwt geweld als 
een dodel!ke infectieziekte die bestreden moet worden, en gelooft dat 
werkel!ke verandering alleen op basis van vr!willigheid kan plaatsvinden, 
door de overtuigingskracht van ideeën. Geweldloos protest is het meest 
machtige wapen tegen onderdrukkende staten en onrecht, die niet alleen 
moreel het meest zuiver is, maar waar ook letterl!k en & 'guurl!k een 
‘ontwapenende’ kracht van uitgaat. Moslims zouden terug moeten keren, 
zo betoogt Said, naar de weg van de eerste zoon van Adam, en geweld 
geheel af moeten zweren, ook in het geval van zelfverdediging, zelfs als 
dat betekent dat men zelf gedood – en dus martelaar – wordt. Alleen 
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door dat o$fer te accepteren kan de mensheid een positieve weg inslaan, 
waarin de alsmaar doorgaande vicieuze cirkel van geweld doorbroken 
kan worden.

In zekere zin ‘radicaliseert’ Jawdat Said in z!n lezing van de eerder 
besproken teksten. Said laat grotendeels de oorspronkel!ke context van 
deze teksten weg, en maakt ze in hun geïsoleerde betekenis absoluut: de 
mens dient alle geweld categorisch af te w!zen, en dient in z!n geweldloze 
activisme in navolging van Abel bereid te z!n tot het ultieme o$fer van 
de dood. H! maakt daarmee van het speci& 'eke koranvers over Abels 
voorkeur voor gedood worden boven doden niet alleen een absolutistisch 
geweldloze boodschap die niet zodanig spreekt uit de bredere oorspron-
kel!ke context van de verzen. Ook het ogensch!nl!ke wereldverzakende 
en zelfontzeggende karakter van de profetische overleveringen verdw!nt: 
voor Jawdat Said staat het buiten k!f dat de gelovige moslim juist een 
sociaal en politiek activist is die streeft naar vr!heid van onderdrukking 
en voor rechtvaardigheid.47

In het denken van Jawdat Said komt ‘human )lourishment’ als doel van 
het dienen van God expliciet naar voren. Zo zegt h! over martelaarschap 
het volgende:

Er is geen tw!fel over dat er een verschil van inzicht is over hoe men zich 
dient in te spannen. Enkele wanhopige mensen denken dat ze wapens 
dienen te dragen en de mensen dienen te doden die z! als ongelovig 
beschouwen, en dat als ze dat doen ze gehoorzaam z!n aan God, en dat 
als ze dat niet doen ze het bevel van God en de Profeet niet beantwoord 
hebben. Toen de islam aanspoorde tot martelaarschap op het pad van 
God (al-shah&da f ( sab(l All&h), draaide dat niet om het zoeken van de 
dood en het haasten ernaar. Dat is niet het beoogde. Het vervullen van 
de voorwaarde van de dood die de islam zegent is een noodzakel!ke 
kwestie. Als een mens onwetend is over de voorwaarden van de dood of 
er een verkeerd begrip van heeft, dan zal h! er niet de wereldse resultaten 
van zien – de eer van een veilige samenleving – die God beoogt met de 
dood op Z!n pad.48

Het o$fer van martelaarschap is dus nooit een doel op zich voor Jawdat 
Said, maar heeft het creëren van een betere, meer rechtvaardige en veilige 
samenleving tot doel. Zoals we in het volgende zullen zien, speelden deze 
opvattingen ook een rol in het begin van de Syrische geweldloze protesten 
van 2011, waaraan Jawdat Said actief deelnam, voordat het de& 'nitief in een 
gewapende oorlog veranderde.
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‘Martelaren met miljoenen’: geweldloos martelaarschap en de 
protesten in Syrië

De zomer van 2011 was een hete zomer in Syrië. De golf van protestbe-
wegingen in de Arabische wereld die in de volksmond al snel ‘Arabische 
Lente’ ging heten, was na het aanvankel!ke succes in Tunesië en Egypte ook 
overgeslagen naar dat land. Vanaf maart 2011 braken in verschillende steden 
protesten uit, die meestal met geweld neergeslagen werden door het militaire 
regime. Steeds als daarb! doden vielen, die hun mede-demonstranten 
zonder uitzondering als martelaar beschouwden, leidde dat opnieuw tot 
massale geweldloze demonstraties b! de uitvaart van die doden, waarb! 
teksten gescandeerd werden als ‘Met onze ziel en ons bloed eren w! jou, o 
martelaar’ (bi’l-r*' bi’l-damm nafd(ka y& shah(d), ‘Naar het Parad!s gaan 
we, martelaren met miljoenen’ (il& al-janna r&.('(n, shuhad&. bi’l-mal&y(n), 
en ‘Liever dood dan vernederd’ (al-mawt wa-l& al-madhalla). Bl!kens deze 
slogans was de opo$feringsgezindheid en bereidheid te sterven voor hun 
idealen groot.

Een van de bekendste geclaimde martelaren uit deze periode was de 
dertienjarige Hamza al-Khatib uit Dar’aa, die na deelname aan een protest 
in mei 2011 doodgemarteld afgeleverd werd b! z!n familie. De beelden van 
z!n verminkte lichaam verspreidden zich razendsnel via social media, en 
beeltenissen van z!n glimlachende gezicht werden massaal als pro& 'elfoto 
ingesteld op facebook. Dit leidde tot een schokgolf aan nieuwe protesten, 
waarin de jonge martelaar geëerd werd, en uitgroeide tot symbool van 
de ongekende wreedheid van het Syrische regime. Ook Syrië had nu z!n 
symbolische martelaar die een verbindend e$fect had voor hele uiteenlo-
pende groepen demonstranten, net als in Tunesië. Anders dan in het geval 
van Tunesië was in Syrië geen sprake van zelfdoding: alle doden vielen 
door gewelddadige repressie van de protestbeweging door het regime, 
ofwel door beschietingen t!dens demonstraties of door marteling t!dens 
gevangenschap.

Ook in Daraya, een voorstad van Damascus, gingen burgers elke vr!dag 
na het vr!dagmiddaggebed de straat op om geweldloos te demonstreren 
tegen het regime. Eén van de belangr!kste coördinatoren van dit geweldloze 
verzet in Daraya en inspirator voor geweldloze protestbewegingen in andere 
steden was de Daraya-groep. Deze groep jongeren, ontstaan uit een religieuze 
studiecirkel rond de islamitische vernieuwingsdenker en sociaal activist 
)Abd al-Akram al-Saqq+ (b. 1944) en sterk beïnvloed door het gedachtegoed 
van eerdergenoemde Jawdat Said, begon al rond 1998 met kleine islamitisch 
geïnspireerde civiele acties. Zo organiseerden ze straatschoonmaakacties, 
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maakten ze een anti-corruptie kalender, begonnen ze een bibliotheekje met 
de naam ‘Weg naar Vrede’ en demonstreerden ze tegen de Amerikaanse 
inval in Irak. Dit leidde in 2003 tot een tweejarige gevangenschap voor 
al-Saqq+ en 25 jonge activisten.49

Al-Saqq+ schreef in 2003, het jaar van z!n gevangenzetting, een boek van 
ruim 100 pagina’s over het eerder besproken verhaal van de martelaren van 
‘De Kuil’, genaamd In de Schaduw van Soera de Sterrenbeelden (F( /il&l s*rat 
al-Bur*j). De titel vertoont gel!kenis met het beroemde korancommentaar 
van Sayyid Qutb, In de Schaduw van de Koran (F( /il&l al-qur.&n), dat h! 
schreef in de Egyptische gevangenis voordat h! de doodstraf kreeg voor 
z!n uitgesproken radicaal-islamistische oppositie tegen het regime van 
Nasser, en zo uitgroeide tot symbool van martelaarschap voor islamistische 
bewegingen. Het werk van al-Saqq+ bevat een uitgebreide exegese van de 
gehele soera, waarin traditionele interpretatie en aansporing tot hedendaags 
religieus geïnspireerd sociaal en politiek activisme hand in hand gaan. De 
rode draad van het boek is de geweldloze str!d van zuivere gelovigen tegen 
gewelddadige tirannen die zichzelf goddel!k wanen, en die hun religie willen 
corrumperen. Daarvoor moet men tot het uiterste o$fer bereid z!n omwille 
van z!n geloofsovertuiging, en daarvoor stelt de auteur steeds opnieuw het 
verhaal van de martelaren van de Kuil als voorbeeld. Volgens hem is dat 
meer dan zomaar een verhaal, maar is het een patroon in de geschiedenis 
van de mensheid, en kent ieder t!dperk dezelfde gebeurtenissen, z! het in 
een ander jasje.50 Ook al-Saqq+ predikt in dit werk in navolging van z!n 
inspirator Jawdat Said geweldloze verandering van onderop, en een vorm 
van religieus activisme dat moet leiden tot een betere, meer vreedzame 
samenleving. Wanneer het onderwerp jihad b!voorbeeld ter sprake komt, 
de& 'nieert h! dat als ‘de jihad van het woord’ met als doel om corruptie uit 
de mensel!ke samenleving te verw!deren, en vrede te verspreiden op een 
manier ‘die de mensel!kheid van de mens respecteert, en haar rechten 
waarborgt’.51

Het werk leest als een spiritueel ontwikkelingsprogramma om zichzelf 
en z!n volgelingen bereid te maken voor de ultieme opo$fering omwille 
van deze idealen. Steeds opnieuw neemt h! de martelaren van de Kuil als 
voorbeeld, die volgens hem vanuit duidel!ke beginselen leefden, een sterke 
geloofsovertuiging hadden, en niet bereid waren daarvan af te w!ken, 
zelfs als hen allerlei materiële beloftes gemaakt werd of als ze met de dood 
bedreigd werden. Alleen een dergel!k beginselvast leven is het volgens 
al-Saqq+ waard om geleefd te worden. Al-Saqq+ benadrukt dat dit ook de 
weg van de profeet Mohammed was, die in Mekka ook van alles toegezegd 
werd om hem te laten stoppen met het oproepen tot het aanbidden van de 
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ene God, wat h! consequent weigerde. H! spreekt met harde bewoordingen 
over de ‘lafaards’ en ‘hypocrieten’ die hun religieuze overtuiging af laten 
kopen voor wat werelds genot, de tevredenheid zoeken van tirannen, en zelfs 
hun geloofsbroeders uitleveren aan hen om er zelf beter van te worden.52 
Ook hier is de impliciete verw!zing naar hun eigen concrete werkel!kheid 
van onderdrukking door het Syrische militaire regime heel duidel!k.

Om dat niveau van beginselvaste opo$feringsgezindheid te bereiken is 
volgens al-Saqq+ het in toom houden van liefde voor het wereldse leven 
('ubb al-duny&) – niet wereldverzaking, integendeel, het wereldse leven 
moet juist geoptimaliseerd worden, maar zonder zich er overdreven aan 
te hechten – noodzakel!k, en het cultiveren van een besef van totale 
mensel!ke a"/ankel!kheid van God alleen, die ertoe leidt dat men alleen 
tot Hem z!n toevlucht neemt, alleen op Hem vertrouwt en alleen van Hem 
iets verwacht. Al-Saqq+ betoogt dus een radicaal besef van monotheïsme 
als wegbereider voor de optimale opo$feringsgezindheid. Zo zegt h! over 
de martelaren van de Kuil in een hoofdstuk met de titel ‘De Kuil is een 
poort voor het Parad!s’:

De visionair ziet het werkel!k, met absolute zekerheid. H! ziet de gelovigen 
de ultieme betekenis dragen, de essentie van de werkel!kheid, en de geest 
van opvolging, en begrip van het leven – prioriteiten en doelstellingen. 
Ze kwamen zichzelf met elkaar wed!verend in de Kuil werpen. Waarom? 
Dat was alleen maar omdat ze het Parad!s en haar gunsten zagen door 
hun doordringende blik op dit vergankel!ke leven, en het goedkope 
leven zonder geloofsovertuiging. Ze z!n het Parad!s binnengetreden 
door haar w!dste poort.
Ze zagen de tevredenheid van hun Heer door het verzengend hete vuur 
dat de gezichten verbrandt. Ze zagen het hiernamaals achter de Kuil – en 
in de vlammen van het vuur het gr!pen van lichamen die gereinigd z!n 
van het vuil van afgoder!, en verschoond z!n van alles wat verboden 
en a"-eurenswaardig is. Voor hen waren de glinstering, de schaduwen, 
de hoogvlaktes en tuinen ervan zichtbaar geworden, en hun veiligheid 
erin. Het was alsof ze de poortwachters ervan hen hoorden ontvangen: 
‘Vrede z! met jullie! Jullie z!n goed geweest, gaat er dus binnen om er 
alt!d te bl!ven’.53

Gezegend z!n de stappen in het wereldse, en gezegend z! het verbl!f in 
het hiernamaals, en gezegend z! voor hem de tevredenheid van God die 
het ultieme doel is, en overweldigender dan de gunsten van de tuinen. 
Dit is voor hen en voor degenen die zoals hen z!n, vóór hen en na hen.54
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Voor al-Saqq+ is dit verhaal meer dan louter een historische vertelling: 
getuige de zin waarmee h! afsluit, ‘Dit is voor hen en voor degenen die zoals 
hen z!n, vóór hen en na hen’, l!kt het voor hem een voorbeeld te z!n die 
ook z! zich ter harte dienen te nemen in hun eigen context, waar ook z! 
een hoge pr!s betalen voor hun religieus geïnspireerde activisme. Dat het 
voor hem een les is ook voor deze t!d, bl!kt ook uit de volgende passage:

Men is het erover eens dat […] de oorzaak van de wraak op de onderdruk-
ten hun geloof in God en hun verwerping van de religie van de tirannieke 
despoot was, en dat de methode van tirannen in elke t!d en plaats het 
tot slaaf maken van mensen is, en hun dwingen z!n religie binnen te 
treden en te doen wat h! wil. Iedereen die ook maar een vingertop van 
hem afw!kt, die veroordeelt h! zoals de farao Mozes veroordeelde, en 
zoals de Quraysh Mohammed veroordeelden.55

H! noemt het huis van Asad en het Syrische regime nergens direct b! 
naam – dat zou ook te gevaarl!k z!n in een dergel!ke totalitaire veiligheids-
staat%–, maar voor de lezers uit de activistische kring rond al-Saqq+, in de 
context van hun onderdrukking door het dictatoriaal-seculiere Syrische 
militaire regime, moet het uit deze passage direct duidel!k geweest z!n 
dat dit ook een verw!zing is naar hun relatie met hun eigen machthebbers. 
Op andere plaatsen in het werk is h! wel wat explicieter in z!n verw!zing 
naar hedendaagse onderdrukkers, nog steeds zonder het Syrische regime 
b! naam te noemen. In een passage klaagt h! de machthebbers aan die 
‘met !zer en vuur’ regeren over de mensen middels de noodtoestand (het 
Syrische regime handhaafde al de noodtoestand sinds 1963, het jaar dat 
de Ba)th-part! de macht greep, en kon zo de rechtsstaat buitenspel zetten 
voor militairen en veiligheidsdiensten), zichzelf als God beschouwen en 
hun bevolking als slaven, hen ieder recht ontzeggend op een eigen mening 
of basale mensel!ke waardigheid. Deze machthebbers stelt h! gel!k aan 
de kwaadaardige koning uit het verhaal van de martelaren van de Kuil, en 
degenen die onder hun onderdrukking te l!den hebben herinnert h! eraan 
dat uiteindel!k God alt!d de overwinning schenkt.56

Toen de Arabische protestbeweging in maart 2011 ook Syrië in z!n greep 
kreeg, ondernam ook deze groep jonge activisten rond al-Saqq+ weer ac-
tie. Ze demonstreerden mee, hadden discussieb!eenkomsten, begonnen 
een clandestien weekblad (,Anab Balad(, ‘Druiven van m!n land’) wat de 
jaren daarna uit zou groeien tot één van de belangr!kste media van de 
oppositie tegen het Asad-regime, en propageerden openl!k geweldloze 
methodes van civiel verzet onder de demonstranten. In de confrontatie met 
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ordetroepen van het regime was het hun doel zowel de demonstranten als 
de ordetroepen bewust te maken van elkaars mensel!kheid. Ze deelden 
rozen uit, zochten oogcontact, en in de maand Ramadan werden er " #esjes 
water met vriendel!ke berichtjes voor de militairen neergezet. Ze beseften 
dat het voor de militairen ook zwaar was in deze situatie te z!n, en veront-
schuldigden zich dat ze hen zo moe maakten in de hete vastenmaand met 
hun demonstraties.57 Dat ze uiteindel!k hetzelfde lot te wachten stond als 
de martelaren van de Kuil, bl!kt uit het verloop van de repressie van hun 
ludieke straatprotesten: de harde kern van de Daraya-groep is inmiddels 
niet meer in leven. Eind augustus 2011 werden z! opgepakt b! een razzia 
van het Syrische regime in hun stad. Het lichaam van Ghyath Matar, een 
charismatische demonstrant die letterl!k vooropliep in het oproepen naar 
geweldloosheid en rozen uitdeelde (‘de kleine Gandhi’ was één van z!n 
koosnamen), werd enkele dagen later doodgemarteld afgeleverd b! z!n 
familie. De situatie van de gevangen broers Yahya en Eyad Shurbaji was lange 
t!d ongewis, maar ook z! werden in februari 2018 eindel!k als ‘overleden in 
gevangenschap’ kenbaar gemaakt door de Syrische veiligheidsdienst. Allen 
hebben z! in de populaire beleving onder opstands-gezinden de status van 
martelaar gekregen.

De Arabische Lente kent vele verhalen zoals deze van Ghayath Matar en 
de Daraya-groep. In Syrië was ‘vreedzaam, vreedzaam’ (silmiyya, silmiyya) 
een populaire slogan van demonstranten, en waren er vele ludieke, vaak zelfs 
artistieke geweldloze acties voordat de opstand de& 'nitief van weersz!den 
militariseerde en in een proxy-oorlog veranderde. Het geweldloze karakter 
van hun methodologie van protest was grotendeels gebaseerd op het werk 
van Jawdat Said en )Abd al-Akram al-Saqq+. B! het uitbreken van de eerste 
protesten reisde Jawdat Said naar een aantal plaatsen om demonstran-
ten toe te spreken en op te roepen tot geweldloos protest, daarb! steeds 
verw!zend naar het koranvers over Kaïn en Abel.58 Ook eerdergenoemde 
Mouaz al-Khatib, de latere oppositieleider, goed bevriend met beide geleerde 
activisten, sprak b! een aantal gelegenheden demonstranten toe. Op een 
condoleance-b!eenkomst van gedode demonstranten in Douma riep ook h! 
op tot geweldloze demonstraties en sektarische eenheid. Daarb! refereerde 
h! naar het verhaal van Kaïn en Abel in de koran, en benadrukte h! dat 
de inhoud van dit vers, en de vrees voor God waar het toe oproept, van hen 
vraagt geweldloos te bl!ven in hun protest, zelfs wanneer geconfronteerd 
met het geweld van de staat.59 Toen h! te gast was b! het televisieprogramma 
De Sharia en het Leven (al-Shar(,a wa’l-'ay&t) op Al Jazeera om te spreken over 
de Syrische crisis, noemde h! )Abd al-Akram al-Saqq+ speci& 'ek b! naam, 
en prees h! hem als een verborgen kracht die alt!d in stilte en geweldloos 
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werkt voor een betere samenleving, en z!n studenten in Daraya geïnspireerd 
heeft tot zeer creatief geweldloos protest. Ook het verhaal van Ghyath 
Matar, de revolutionair met rozen, noemde Al Khatib expliciet b! naam.60 
De Syrische oorlog heeft uiteindel!k een hele andere wending genomen, 
maar dit narratief van geweldloos martelaarschap heeft ontegenzegl!k een 
prominente plek gehad in het begin van de gebeurtenissen. Daarmee hebben 
eeuwenoude teksten een b!zondere receptie gekregen in de contemporaine 
wereld.

Conclusie

Wanneer we terugkeren naar Charles Taylor en z!n idee van een humanis-
tische dimensie in religieuze zelfopo$fering, dan hebben we dat in boven-
staande narratieven voornamel!k in de moderniteit prominent teruggezien. 
B! activistische religieuze denkers als Jawdat Said, )Abd al-Akram al-Saqq+ 
en Mouaz al-Khatib staat de sociale en politieke verandering die het o$fer 
van de religieuze martelaar teweegbrengt expliciet op de voorgrond. In de 
premoderne verhalen van de martelaren van de Kuil en van Abel staat dat 
aspect wat minder op de voorgrond, maar is het wel degel!k ook impliciet 
aanwezig. Zo is het martelaarschap van de mensen van de Kuil sch!nbaar 
vooral een kwestie van sterven voor het geloof in de ene God, maar het 
punt is nu juist dat dat geloof in de ene God serieuze implicaties heeft 
voor de inrichting van de sociale en politieke orde. Geloven in de ene God 
en bereid te z!n daarvoor te sterven, behelst een radicale afw!zing van 
de goddel!kheid van een tirannieke heerser en de sociale orde die deze 
symboliseert. Het is precies die interpretatie die al-Saqq+ aan het verhaal 
geeft in het Syrië van de 21ste eeuw, en het is aannemel!k dat het juist b! 
het ontstaan van het narratief ook die lading had. Het l!kt wellicht een 
moderne door bevr!dingstheologie geïnspireerde invulling van het verhaal, 
maar de a"-eer van keizerverering en goddel!ke koningen is een veel ouder 
patroon in monotheïstische godsdiensten, en ook het jodendom en het 
christendom niet vreemd.

Een draai naar wat Taylor ‘self-su#$%cient humanism’ noemt, zou men 
eventueel ook waar kunnen nemen in de geseculariseerde, of beter gezegd, 
‘verburgerl!kte’ martelaarsbegrippen van de Arabische Lente. Daar stond het 
motief van sterven omwille van God of de religieuze overtuiging geenszins op 
de voorgrond, en leek de str!d tegen sociaal onrecht de boventoon te voeren. 
Ook in die gevallen echter hebben islamitische geleerden als al-Qaradawi 
en al-Khatib toch geprobeerd er islamitische legitimatie aan te verlenen, z! 
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het vooral om ook islamisten te verbinden aan de bredere burgerbeweging. 
Het onderscheid dat we tegenwoordig gewoon z!n te maken tussen sacraal 
en profaan, religieus en seculier, wordt hier dan ook door uitgedaagd. De 
Arabische burgerl!ke protestbeweging voor vr!heid en sociale gerechtig-
heid kan enerz!ds niet als een puur seculier of nationalistisch versch!nsel 
geïnterpreteerd worden (de str!d tegen sociaal onrecht heeft bovendien 
natuurl!k ook een lange geschiedenis binnen de religie), anderz!ds bestaat 
er ook binnen de islamistische beweging een tendens om hun boodschap 
te ‘verburgerl!ken’ en acceptabel te maken voor een breder publiek dan 
alleen de eigen ideologische aanhang. In dat verband citeert Burhani in z!n 
studie naar de fatwa’s over Bouazizi de antropoloog Charles Hirschkind: 
‘The secular is the water we swim in.’61 Dat idee is ook b! Charles Taylor 
terug te vinden, die stelt dat de religieuze beleving in dit t!dperk onher-
roepel!k plaatsvindt in een ‘immanent frame’.62 Ook voor de religieuze 
martelaarsbegrippen van al-Qaradawi en al-Khatib l!kt dit het geval.

Deze bespreking van geweldloze narratieven van martelaarschap is 
geenszins het hele verhaal van martelaarschapsbegrippen in de islam, en 
ook zeker niet het dominante begrip van het concept martelaarschap in de 
islamitische geschiedenis en in de moderne t!d. Het latere van meerdere 
z!den zeer gewelddadige verloop van de Syrische oorlog, waar het idee van 
religieus gemotiveerd martelaarschap op het slagveld al snel prominent 
de kop op zou steken, is daar in zichzelf een bew!s van. Toch is het ook de 
moeite waard om deze verhalen te vertellen, hoe gemarginaliseerd inmiddels 
ook. Het laat goed zien hoe religieuze gemeenschappen vorm kunnen geven 
aan een palet van opvattingen al naar gelang hun speci& 'eke sociale en 
politieke omstandigheden, en hoe oude teksten hele nieuwe betekenissen 
en invullingen kunnen kr!gen in onze huidige t!d.
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wamot 118a, waar een vrouw over haar verdwenen man getuigt, dat h! niet 
is gestorven zodat een andere vrouw van haar man niet kan hertrouwen, 
al betekent dit dat ze zelf ook niet kan hertrouwen. In Sanhedryn (110a) 
worden deze woorden aan de vrouw van Korach toegeschreven, die Korach 
probeert te overtuigen dat Mozes van een deel van z!n eigenbelang heeft 
afgezien, alleen maar om hem te schaden.

62. Er is hier voor het woord ‘zelfmoorddoder’ gekozen, omdat zelfmoordter-
rorist niet neutraal is en zelfmoordmartelaar in str!d met de joodse k!k 
hierop.

63. Abelson, 345:2.
64. Het gebed is alleen b! de Ashkenazische joden bekend, vermoedel!k omdat 

het t!dens de kruistochten is gemaakt. In sommige gemeenschappen wordt 
het tweemaal per jaar gezegd, in andere wekel!ks, tenz! er op die Shabbat 
iets feestel!ks is.

65. Eén omschr!ving voor G-d als onwrikbare steun.
66. Dasberg, 2001, pp."67-70.
67. Zie de uitgave van Polak en van Ameringen, 2001, pp."261, 262.
68. Freeman, in www.chabad.org
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rishing; it is rather a call to centre everything on God, even if it be at cost 
of forgoing this unsubstitutable good: and the fruit of this forgoing is that 
it become on one level the source of %&ourishing to others, and on another 
level, a collaboration with the restoration of a fuller %&ourishing by God.’

4. Taylor, pp."15-18.
5. Pinker, 2018, p."523.
6. De termen shah!da (martelaarschap) en shah"d (martelaar), afgeleiden van 

de radicalen sh-h-d in het Arabisch hebben, net als het woord martelaar 
in z!n oud-Griekse en Lat!nse oorsprong, etymologisch de betekenis van 
‘getuigenis’ en ‘getuige’.

7. Voor een grondige bespreking van de relatie van martelaarschapsbegrippen 
met moderne jihadistische literatuur van radicaal-islamitische politieke 
groeperingen zie David Cook, 2002, pp."7-44. Voor een antropologische be-
spreking van het versch!nsel van zelfmoordaanslagen zie Talal Asad, 2005. 
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Het beste inleidende overzichtswerk over martelaarschap in de islamitische 
traditie is David Cook, 2007.

8. Vanuit de historisch-kritische geschiedschr!ving beschouwd is er vr! wei-
nig werkel!k zeker over de begint!d van de islam, en wordt er met scepsis 
gekeken naar de betrouwbaarheid van islamitische bronnen. Aangezien 
onze voornaamste interesse hier in narratieven is en niet in positivistische 
geschiedschr!ving, is het gerechtvaardigd de (heils-)interpretatie van ge-
beurtenissen weer te geven zoals deze in islamitische bronnen te vinden is. 
Voor het debat onder historici over de betrouwbaarheid en bruikbaarheid 
van vroege islamitische bronnen voor de reconstructie van de ontstaansge-
schiedenis van de islam zie Motzki, 2000b.

9. Cook, 2007, pp."12-14.
10. Voor een goede Nederlandstalige analyse van de koranverzen die oproepen 

tot gewapende str!d zie Motzki, 2000a, pp."39-64.
11. Zie voor enkele voorbeelden Cook, 2007, pp."12-30.
12. K3:169-170.
13. Sumayya b. Khayy't, de moeder van (Amm'r b. Y'sir. Cook, 2007, p."14.
14. De martelaarscultus rond )usayn speelt een zeer centrale rol in de 

sji’itische geloofsbeleving. Ook onder soennitische moslims wordt deze 
gebeurtenis in het algemeen als een schande beschouwd, wordt er met 
emotie over gesproken en speelt het een rol in de religieuze beleving, z! het 
met een minder centrale positie in de geloofsbeleving dan b! sji’ieten. Er 
is overvloedig academische literatuur beschikbaar over dit thema. Om die 
reden zal het in dit artikel verder niet centraal staan. Zie Cook, 2007, pp."56-
61; Rahmatulla, 2017, pp."73-74, 93.

15. De keuze van Leemhuis voor ‘Doodvallen mogen de makers van de kuil’ l!kt 
een vertaalkeuze ingegeven door een later ontstane meerderheidsopinie in 
de islamitische exegese. Er z!n echter ook islamitische exegetische menin-
gen die juist stellen dat dit vers de slachto*fers betreft, en niet de daders. EQ, 
s.v. Ukhd+d (Christian Julien Robin) (geraadpleegd 26"januari 2019; EQ, sv. 
People of the Ditch (Roberto Tottoli) (geraadpleegd 26"januari 2019). Het is 
historisch-kritisch wellicht zorgvuldiger te kiezen voor een meer letterl!ke 
en interpretatief wat terughoudendere vertaling als ‘Gedood z!n de gezel-
len van Ukhd+d’. Zie Serjeant, 1959, pp."572-573.

16. K85:4-9. Voor een uitgebreidere beschr!ving van dit narratief zie Cook, 
2007, pp."172-173.

17. Onder historisch-kritische islamologen wordt er in het algemeen van 
uitgegaan dat Ukhd#d een van de namen is van Najr'n, waar inderdaad een 
slachting plaatsgevonden heeft van christenen. De term ukhd#d zou dan 
een verw!zing kunnen z!n naar de kanalen van een gangbaar irrigatie-
systeem in die regio, waarin de ‘martelaren van Najr'n’ wellicht inderdaad 
verzameld z!n. Voor een historisch-kritische bespreking van die mogel!k-
heid zie Serjeant, pp."572-573.

18. Cook, 2007, pp."172-173.
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19. Een daarvan luidt ‘B! een getuige (sh!hid) en wat getuigd wordt (mashh#d)’. 
Cook suggereert een verband tussen het gebruik van afgeleiden van de radica-
len en sh-h-d en het latere gebruik van die radicalen voor het begrip marte-
laar. Volgens hem moet het in verband gelezen worden met het daaropvolgen-
de martelaarsverhaal: ‘clearly the witness is that of someone whose testimony 
is his own life’. In de koran-commentaartraditie wordt die link echter niet 
uitdrukkel!k gelegd, en komt de uitleg van Cook niet terug. Cook, 2007, p."20.

20. Zamakhshar, al-Khaw'razm,, 2009, p."1191.
21. K5:27.
22. K5:28-9.
23. -'b+n,, 1, pp."338-339.
24. Tha(lab,, 2002, 4, p."52.
25. In de tekst in Genesis komt deze weigering tot zelfverdediging niet terug, 

ook in haggadische en midrash-teksten – die vaker intertekstualiteit verto-
nen met de koran wanneer het b!belse verhalen betreft – is het niet terug te 
vinden. Norman Stillman vermoedt dat het een christel!ke oorsprong moet 
hebben, gezien de parallel met de typisch christel!ke ‘turn-the-other-cheek 
attitude’. Stillman, 1974, pp."235-236. Voor de adoptie van B!belse verhalen 
en #$guren in de islamitische traditie zie Frederiks, 2007.

26. Zie b!voorbeeld Qur.ub,, 2006, 7, pp."412-413; M'tur,d, al-Samarqand,, 2005, 
4, pp."200-203; Nasr, 2015, p."290.

27. Sa(,d, 1993, pp."79-80.
28. M'tur,d,, 2005, 4, p."201.
29. Ibid., 4, pp."201-202.
30. Ibid., 4, p."201.
31. Sa(,d, 1993, p."80.
32. Dit vergt nader onderzoek. Met name de islamwetenschapper Ignaz Gold-

ziher, bekend om z!n radicale scepsis over de authenticiteit van $ad"th, 
ging ervan uit dat dit type politiek geladen apocalyptische overleveringen 
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van de grote politieke schisma’s uit de eerste 150"jaar van de islam, met 
name tussen de Umayyaden en de Abassieden. Er is ook onder islamitische 
$ad"th-geleerden debat geweest over dit type overleveringen. De kwestie 
van de historiciteit en datering van $ad"th-literatuur is te complex om hier 
dieper op in te gaan. Een goed startpunt om de discussie hierover in de 
westerse islamologie te begr!pen is Brown, 2009, pp."197-239.

33. K5:32. De tekst van de koran verw!st hier naar een bekende tekst uit de 
Talmoed (o.a. Talmud Yerushalmi Sanhedryn 23a).

34. Voor de Romeinse en Noord-Afrikaanse wortels van het idee van zelfdoding 
uit politiek protest zie Halverson, Ruston en Trethewey, 2013, pp."322-323.

35. Voor een overzicht van casussen van zelfverbranding in de Arabische wereld 
die volgden op de daad van Bouazizi zie: Khosrokhavar, 2012, pp."169-179.

36. Khosrokhavar, p."173; Burhani, 2017, p."69.
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37. Dat al-Qaradawi zeker niet principieel geweldloos is in z!n martelaarsbe-
grip, laat z!n stellingname over zelfmoordaanslagen op Israëlische doelen 
zien t!dens de Tweede Intifada, waar h! voorstander van was. Voor een 
uitgebreide bespreking van de persoon al-Qaradawi, z!n gedachtegoed en 
transnationale medianetwerk, waarin ook de controverses rond z!n per-
soon en in verschillende contexten om uiteenlopende redenen omstreden 
opvattingen aan bod komen, zie Gräf en Skovgaard-Petersen, 2009.

38. Burhani, pp."69-70.
39. Zie hiervoor ook Burhani, pp."80-81; Gräf en Skovgaard-Petersen, 2009; 

Shaham, 2018.
40. Voor het pro#$el van al-Khatib binnen de Syrische islamitische geleerde 

klasse en z!n relatie tot de Syrische staat zie Pierret, 2013, pp."136-141, 146, 
192, 205-207, 211, 224, 228.

41. A/mad Mu('dh al-Kha.,b al-)asan,, Inhiy!r mar!kiz al-dir!s!t wa’l-ab$!th 
(bayna rafraf!t Bu%az"z" wa-ta$l"q al-Qara&!w"), http://www.darbuna.net/
blog/2011/01/ !"#$!%-&%!'(-!)*%!+!,--!)./0!1-/$"-%2 (geraadpleegd 26"decem-
ber 2018). Dit communiqué is ook opgenomen in Qara0'w,, 2012, pp."181-
188.

42. Ibid.
43. Ibid.
44. Ibid.
45. Ibid.
46. Sa(,d, 1993.
47. Zie Coppens, 2021.
48. Sa(,d, 1994, p."257.
49. Pierret, pp."134-135; (1mir (geraadpleegd 18"januari 2019).
50. Saqq', 2003, p."46.
51. Ibid., p."18.
52. Ibid., pp."19-20.
53. K39:73.
54. Saqq', p."79.
55. Ibid., p."12.
56. Ibid., p."32-35.
57. (1mir (geraadpleegd 18"januari 2019).
58. ‘Sh!m kalimat al-shaykh Jawdat Sa%"d f" afr!$ D#m!’, Youtube video, posted 

by ‘ShaamNetwork S.N.N.’ on 7"April"2011, https://www.youtube.com/
watch?v=E7uX6aSDZ30 (geraadpleegd 16"april 2019); ‘Khi'!b Jawdat Sa%"d 
f" s!$at J!sim’, Youtube video, posted by ‘magtunis’ on 9"April"2011, https://
www.youtube.com/watch?v=91gW7ggtQA4&t=562s (geraadpleegd 16"april 
2019). Voor de referentie naar Kaïn en Abel zie speci#$ek vanaf 4:45.

59. ‘Sh!m -D#m!- kalimat al-dukt#r Mu%!dh al-Kha'"b f" afr!$ D#m! 6-4’, You-
tube video, posted by ‘ShaamNetwork S.N.N.’ on 7"April"2011, https://www.
youtube.com/watch?v=mgob7xrMZjw (geraadpleegd 16"april 2019).
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60. ‘Al-Shar"%a wa’l-$ay!t – Mu%!dh al-Kha'"b yata$addathu %an dawr al-
%ulam!( wa-yadhkuru al-ust!dh %Abd al-Akram al-Saqq! ka-mith!l’, You-
tube video, from an interview televised by Al Jazeera 12"August"2012, 
posted by ‘%Arab" ibn %Arab",’ on 1"April"2013, https://www.youtube.com/
watch?v=fQqikLbduTY (geraadpleegd 16"april 2019).

61. Hirschkind, 2011, p."634. Geciteerd in Burhani.
62. Taylor, p."539.

Hoofdstuk!5 ‘Martelaarschap’ in boeddhisme

1. Zie Allbright, 1957, pp."242-258. Geleerden zoals Patrick Vaughan, Boyd Bar-
rick en J.M. Grintz hebben daar later weer afstand van genomen. De these 
van Allbright is later weer opgenomen door Lüling, 1982, pp."131-147.

2. Zie o.a. Dumont, Heesterman en Olivelle voor het oude India en Tambiah 
voor modern Thailand.

3. Zie Benn, 2007a.
4. Zie Assman, 2003.
5. Zie Bailey en Mabbett, 2003.
6. Durkheim, 2006, p. xlii; zie de e-tekst gemaakt op basis van het Franstalige 

origineel (1897): On appelle suicide tout cas de mort qui résulte directement 
ou indirectement d’un acte positif ou négatif, accompli par la victime elle-
même et qu’elle savait devoir produire ce résultat. Cette édition électronique 
a été réalisée par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cégep de 
Chicoutimi, le 16"février 2002 (à partir du texte d’Émile Durkheim (1897), Le 
suicide. Étude sociologique. Livre I: Les facteurs extra-sociaux, p.13. Voor het 
Midden-Oosten, zie speciaal Dietrich, 2018.

7. Dit soort voorafgaande casuïstiek is de typische en formele structuur van al 
dit soort regels en staat in het eerste of Suttavibha)ga deel van de Vinaya 
(naast de Khandhaka en Pariv!ra), het deel van de oude canon dat over de 
morele discipline gaat. Vibha)ga betekent analyse van de p!'imokkha (Skt. 
pr!timok*a) regels.

8. Lamotte, 1987, p."105.
9. Blackstone, 2000, p."101.
10. Note"57 door Keown: ‘On life as a basic value for Buddhism see Buddhism & 

Bioethics, pp."44-50.’
11. Keown, 1996, pp."30f.
12. Keown, p."21.
13. Het dienen van de Boeddha is mogel!k een iets ander thema: een mens is for-

tuinl!k om de Boeddha te kunnen ontmoeten, denk ook aan de grote frustratie 
en sp!t van Vakkali, in een parallel geconstrueerd verhaal, dat h! de Boeddha 
niet kan zien; mogel!k zelfs de reden voor z!n sombere stemming en suïcide.

14. Benn, 2007a, pp."234-265, pp."247f.: A Martyr for the Sa2gha: The Sui 
3rama4a Shi Dazhi (567-609) of Mt. Lu in Jiujiang.
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