
durf twijfelen!

De opleidingsorganisatie 
Background Educations orga-
niseerde een literatuuravond 
omtrent de Arabische dich-
ter en filosoof Abu l-Ala al 
Ma’arri. De Syrische professor 
Sami Azar en prof. Caroline 
Janssen (UGent) verleenden 
graag vrijwillig hun medewer-
king. Kennisoverdracht tussen 
tijdgenoten van verschillende 
culturen, maar ook uit de 
belangrijkste bronnen van het 
verleden, is immers belangrij-
ker dan ooit. De Syrische filo-
soof en dichter Abu l-Ala al-
Ma’arri verzette zich al 1.000 
jaar geleden tegen religieus 
fanatisme en onverdraag-
zaamheid.

Alhoewel hij zeer bekend is 
in de Arabische wereld, kun-
nen we ons afvragen wie in 
Vlaanderen deze schrijver 
kent. Nochtans heeft Hugo 
Claus bijvoorbeeld niet toe-
vallig verzen van Al Ma’arri 
opgenomen in zijn toneelstuk 
Jessica!. Bovendien zijn er ook 
opvallende gelijkenissen met 
het werk van Dante.

Helaas hebben we in het 
Westen niet snel de neiging 
om de Arabische cultuur 
te associëren met humane 
wetenschappen, filosofie en 
bijzonder kritische literatuur. 
Bovendien lijken we in een tijd 
te leven waarin stereotiepen 
van de daken geschreeuwd 
worden. Een tijd van brullende 
politieke wereldleiders en van 
oproermakende opiniemakers, 
waarin iedereen overtuigd is 
van zijn eigen gelijk. “Durf twij-
felen!”, riep Al Ma’arri uit in de 
elfde eeuw en dat lijkt dus ook 
vandaag meer dan ooit rele-
vant. Wie is die man toch, die 
meer dan duizend jaar gele-
den al schreef:

Abu l-Ala al Ma’arri werd in het 
jaar 973 geboren nabij Aleppo. 
Als kind werd hij blind omwille 
van het pokkenvirus. Maar hij 
was een bijzonder getalen-
teerde jongen met een feno-
menaal auditief geheugen. 
Over zijn blindheid zei hij later: 
“Ik prijs God dat ik blind ben, 
zoals anderen Hem prijzen 
omdat ze zien. Hij verleende 
mij een gunst, en deed me een 
plezier door mij de aanblik van 
vervelende en hatelijke men-
sen te besparen.”

Na een studieperiode in 
Aleppo, Antiochië en Tripoli, 
woonde en werkte hij een 
tijd in Bagdad. In die tijd was 
Bagdad hét intellectuele cen-
trum van de regio. Daarna 
keerde hij weer terug naar 
Syrië, waar hij zich terugtrok 
in een sober huisje dat een 
centrum van kennis werd, druk 
bezocht door studenten met 
interesse in filosofie en huma-
nisme.

Voor de burgeroorlog was hij 
een nationaal symbool in Syrië, 
met zijn beeltenis afgedrukt 
op postzegels. De Syriërs zijn 
erg trots op deze denker die 
tot hun collectieve bewust-
zijn behoort. In zijn geboorte-
plaats stond een standbeeld 
en was een museum. Maar Al 
Qaeda had het minder hoog 
op met de dichter en zijn 
standbeeld werd onthoofd. In 
het oorlogsslagveld dat Syrië 
vandaag is, ligt de naam Al 
Ma’arri nu bijzonder gevoelig. 
Deze poëet van duizend jaar 

geleden, stampt immers ook 
vandaag nog tegen godsdien-
stige schenen met zijn vrijden-
kers woorden:

Al meer dan duizend jaar wor-
den de verzen van Al Ma’arri in 
de Arabische wereld bewaard 
en gekopieerd, desondanks 
zijn maatschappijkritische 
zin. Prof. Caroline Janssen 
wijst erop dat dit getuigt 
van de achting die hij genoot 
bij Arabische intellectuelen. 
Al-Ma‘arrī durfde niet alleen 
te denken maar ook te twijfe-
len. Twijfel is beter dan zomaar 
alles geloven, stelde hij. Dat 
maakt de Syrische schrijver 
ook vandaag nog een bijzon-
der waardevol filosoof over de 
grenzen van culturen heen.

Meer weten over filosofie 
en literatuur? Dat kan in een 
academische avondoplei-
ding (zonder examens) bij 
Background Educations i.s.m. 
universiteitsprofessoren uit 
Vlaanderen en Nederland: 
www.backgroundeducations.
eu. 

Kathy Van Crombruggen, 
communicatieverantwoordelijke 
Background Educations

> wil je organisatie of school een 

lezing organiseren met een profes-

sor die gevlucht is uit syrië? ontdek 

het platform voors op de site van 

Background educations.

De astroloog is blind
tastend leest hij zijn boeken.
Een lange en moeizame arbeid! Hoeveel regels zal hij nog doen, 
die de schrijver weer uitwist!
Mozes predikte en verdween, Jezus stond op, Mohammed kwam
met zijn vijf dagelijkse godsdienstoefeningen.
Men zegt, er komt nog een ander geloof. Maar de mensen 
sterven nog steeds tussen een morgen en een gisteren.

Aardbewoners zijn er in twee soorten:
Met rede begiftigd, zonder religie;
Of religieus en redeloos.
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