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Voormalig jezuïet en Pulitzerprijs-

winnaar Jack Miles had al twee 

boeken geschreven over God in de 

joodse en de christelijke traditie. We 

spraken met hem over het onlangs 

verschenen laatste deel in deze serie: 

God in de Koran. “Ik vond het erg 

moeilijk om mij tot Allah te verhou-

den.”

‘In de Koran is er geen verlosser. 
Dat riep weerstand bij me op’

interview

Jack Miles verdiepte zich in de Koran. “Ik moet bekennen dat ik die niet zonder innerlijk conflict heb kunnen lezen.” | Foto: Louis Pescevic

Wie leest over de door Dick Laan bedachte kabouter 

Pinkeltje, weet dat mannetjes die zo groot zijn als je 

pink niet bestaan. Als lezer vraag je geen bewijs voor 

de claims die de schrijver doet over het bestaan van 

zulke wezens. Maar om het boek Pinkeltje en de aard-

mannen te kunnen lezen en ervan te kunnen genieten, 

schort je je ongeloof in het bestaan van kabouters 

even op.

Wie dit doet, gebruikt een principe dat werd ont-

wikkeld door schrijver Samuel Taylor Coleridge, the 

willing suspension of disbelief. Het gaat om een houding 

die een lezer zich aanmeet als hij met een fictiewerk te 

maken heeft.

WAARHEIDSCLAIM
Met deze insteek las de Amerikaanse schrijver Jack 

Miles de Koran. In zijn boek God in de Koran laat hij 

zijn lezers kennismaken met het literaire personage 

Allah. “Ons doel is bescheiden”, schrijft Miles aan het 

begin van zijn boek. “We willen proberen om ons deze 

verwante passages uit de Koran als literaire werken 

eigen te maken. Ik hoop dat u bereid bent om hierbij 

net als ik uw geloof dan wel uw ongeloof op te schor-

ten en Allah, God, vooral te beschouwen als de domi-

nante hoofdpersoon in de Koranteksten.”

Het is een interessante benadering, maar het behoeft 

weinig uitleg dat deze manier van omgaan met de 

Koran niet voor iedereen is weggelegd. Niet vanwege 

een gebrek aan fantasie of welwillendheid, maar 

omdat de Koran (in tegenstelling tot Pinkeltje) wel 

degelijk een waarheidsclaim doet.

MEDIC/N VOOR ISLAMOFOBIE?
“Het lezen van dit boek kan een eerste cruciale stap 

uit onwetendheid zijn in een tijd van groeiende isla-

mofobie.” Met dit citaat uit The Washington Post brengt 

Miles’ Nederlandse uitgever God in de Koran onder de 

aandacht. Blijkbaar vindt Uitgeverij Atheneaum dat er 

in het Westen een pathologische angst voor de islam 

heerst, waarvoor zij het geneesmiddel heeft.

‘Volgens Allah kr.gt 
iedereen b. het laatste 

oordeel eenvoudigweg z.n 
verdiende loon. Dat is in 

tegenspraak met het 
christendom’



11VRIJDAG 10 MEI  2019

NUMMER 19 ACTUEEL 11

Paus Franciscus bracht van 5 tot 7 mei een bezoek aan 
Bulgar.e en de Republiek van Noord-Macedonië. Ik zal 
een geheimpje verklappen: veel vaticanisten wilden hele-
maal niet met de paus mee op dit bezoek. Ze vonden de 
landen niet spannend genoeg en de thema’s – oecumene, 
een katholieke minderheid, migratie en de armen – saai 
en overbekend.
Pausen en journalisten k.ken echter vaak heel anders 
naar de dingen. Het is goed mogel.k dat het bezoek aan 
Bulgar.e in Franciscus’ ogen een van z.n belangr.kste 
tripjes van 2019 is. De reden: Johannes XXIII.
Vanaf het allereerste begin heeU Franciscus z.n pontiV-
caat gezien als een opleving en concrete toepassing van 
het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), dat b.een 
werd geroepen door paus Johannes XXIII. Van z.n oproep 
tot decentralisatie tot z.n voortdurende kritiek op het 
klerikalisme en het vergroten van de rol van de leken: 
Franciscus is echt een man van Vaticanum II en ziet zich-
zelf als de paus die in de voetstappen treedt van Johannes 
XXIII. Dat verklaart waarom h. vroeg of laat naar Bulgar.e 
moest komen.
In februari 1925 werd toen nog priester Angelo Roncalli 
door paus Pius XI benoemd tot apostolisch visitator van 
Bulgar.e. Roncalli zag het in eerste instantie niet zo 
zitten, maar viel uiteindel.k als een blok voor het land en 
z.n inwoners. H. bleef er tien jaar, w.dde zich met hart 
en ziel aan het land en zorgde er onder meer voor dat er 
ondersteuning kwam voor de kinderen van vluchtelingen 
uit het Ottomaanse R.k en voor de slachto]ers van de 
aardbeving in 1928. 
Maar Roncalli was vooral gefascineerd door het culturele 
milieu in Bulgar.e en de orthodox-christel.ke identiteit 
van het land. Veel van z.n vrienden waren orthodoxe 
christenen. Door z.n ervaringen in Bulgar.e werd h. 
als paus een groot voorvechter van christel.ke eenheid. 
Ook z.n herderl.ke taak nam h. serieus. H. reisde vaak 
urenlang per trein of per paard naar de kleine katholieke 
gemeenschap in Bulgar.e die aan de randen van de maat-
schapp. en in grote armoede leefde.
Franciscus verwees op vr.wel elk moment van z.n paus-
bezoek naar z.n voorganger. Roncalli’s vriendschappen 
met orthodoxe christenen brachten hem, zo zei Francis-
cus, “op het pad dat uiteindel.k zou b.dragen aan het 
vurig gewenste, en tegel.kert.d broze gevoel van broe-
derschap tussen individuen en gemeenschappen”.
Na z.n uitverkiezing moet elke paus voor zichzelf de exis-
tentiële vraag beantwoorden: ‘Waarom ik?’ Elke man zal 
die vraag anders beantwoorden, maar in Franciscus’ geval 
is het vr. duidel.k dat een deel van z.n antwoord ligt in 
Vaticanum II en wat h. zag als de onvervulde beloUe en 
het onvoltooide werk van het Concilie.
Om die reden zou je kunnen zeggen dat Johannes XXIII de 
patroonheilige van dit pontiVcaat is. En hoewel het twee-
daagse bezoek aan Bulgar.e vanuit mediaal opzicht nogal 
saai leek, was het ongetw.feld van enorme betekenis 
voor de man om wie het allemaal draaide. (Vert. SK)

Deze column verscheen eerder op cruxnow.com.
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Maar wat vindt de auteur van dit ‘medicijn’ zelf? 

Zitten er volgens Miles geen gevaren aan het 

pathologiseren van kritiek op bepaalde ideeën? 

“Het verschil tussen angst en fobie is de afwe-

zigheid van rationaliteit”, zegt hij. “Angst kan 

heel erg rationeel zijn, maar een fobie is een 

irrationele en pathologische angst. Ik zou heel 

gelukkig zijn als wat The Washington Post zegt, 

klopt, en mijn boek mensen wegleidt van een 

irrationele angst voor de islam. Maar ik schreef 

dit boek niet als een soort dienst aan de samen-

leving. Als ideeën, ongeacht hun bron, bijdragen 

aan een reëel gevaar, zoals terroristische aansla-

gen, dan moeten die ideeën kritisch besproken 

worden.”

CHRISTCHURCH
Nadat terrorist Brenton Tarrant in Christchurch 

vijftig mensen vermoordde tijdens een aanval 

op twee moskeeën, ging het in de media veel 

over islamofobie. Opiniemakers buitelden over 

elkaar heen om aan de wereld bekend te maken 

dat zij alles wat “rechts” en “islamofoob” is, ver-

foeiden.

Een maand eerder waren in Nigeria 120 christe-

nen vermoord door islamitische Fulani-herders. 

Dat soort gebeurtenissen blijft in de westerse 

media meestal slechts een voetnoot. Net als bij 

moordpartijen op christenen in Egypte, Syrië 

en Pakistan wordt er gesproken over losse inci-

denten, nooit over wereldwijde ‘christofobie’. 

Dat is vreemd, want christenen zijn de meest 

vervolgde religieuze groep op aarde. Pas met de 

kritiek op de reacties over de aanslagen in Sri 

Lanka, lijkt hier enige verandering in te komen.

REËLE VERSCHILLEN
Tijdens zijn recente bezoek aan Abu Dhabi 

ondertekende paus Franciscus een verkla-

ring met groot-imam Ahmed el-Tayeb van de 

al-Azhar-universiteit. Daarin stond dat de plura-

liteit en diversiteit van geloven door God gewild 

is. Het leek eerder de taal van staatshoofden en 

diplomaten, dan die van religieuze leiders.

Dat roept de vraag op of een beleid van ‘inclusi-

viteit’ niet altijd ten koste gaat van de particu-

liere waarheid van afzonderlijke religies. Hoe 

keek Miles tegen de ondertekening van de ver-

klaring aan? “Ik denk dat het belangrijk is dat wij 

erkennen dat er reële verschillen zijn tussen wat 

christenen en moslims geloven”, zegt hij. “We 

moeten accepteren dat die verschillen niet op 

een arbitraire manier kunnen worden opgelost. 

Het gaat om fundamentele meningsverschil-

len over de realiteit, over betekenis en over de 

wensen van God, dus laat God die oplossen.”

Het is een verfrissende kijk op de zaak. Vaak 

wordt gevreesd dat verschillen tot conflicten 

kunnen leiden. Echte tolerantie tussen groepen 

en begrip van wat de ander gelooft, kunnen 

echter alleen bestaan wanneer men verschillen 

erkent en er respectvol mee omgaat.

GEEN VERLOSSER
In God in de Koran neemt Miles een sympathieke 

houding aan ten opzichte van de Koran. Vond 

hij het als christen moeilijk om zijn ongeloof in 

Allah tijdelijk op te schorten? “Ik moet beken-

nen dat ik de Koran niet zonder innerlijk conflict 

hebben kunnen lezen. In het begin had ik er 

vooral moeite mee dat Allah het christendom 

beschrijft als een geloof in twee goden, namelijk 

God en Jezus. Dat doet hij niet één keer, maar 

vele malen. Toch wist ik dat na een tijdje te 

negeren.”

Iets anders riep uiteindelijk veel meer innerlijke 

weerstand bij hem op, vertelt Miles. “Volgens 

Allah kan niemand de zonde van een ander op 

zich nemen. Er is geen verlosser. Niemand kan 

andermans schuld op zich nemen en niemand 

kan aanspraak maken op de verdienste van een 

ander. Bij het laatste oordeel krijgt iedereen een-

voudigweg zijn verdiende loon.

Dit is niet alleen in tegenspraak met de chris-

telijke godsdienst, maar met iets dat in de hele 

westerse literatuur verankerd ligt. Het komt het 

beste tot uitdrukking in Johannes 15,13: ‘Geen 

groter liefde kan iemand hebben dan deze, 

dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.’ In 

Charles Dickens’ A Tale of Two Cities gaat Sidney 

Carton vrijwillig naar de guillotine en offert 

zichzelf op voor zijn vriend Charles Darnay. Wij 

beschouwen zo’n offer als de hoogste vorm van 

edelmoedigheid en zo zie ik het zelf ook. Ik vond 

het dan ook erg moeilijk om mij tot die god te 

verhouden.”
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