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Wie droomt er niet van – vrede 

in het Midden-Oosten? Het lot 

van Jeruzalem, de trots van drie 

religies, is exemplarisch voor de 

tweespalt die het gebied verdeelt. 

Stellige meningen lijken hier ijdel en 

tevergeefs. Op zoek naar sporen van 

hoop voor deze regio trekken we 

over heilige grond naar het eindpunt 

van onze reis.

samenleving

>

 Over tweespalt en eenheid in het Midden-Oosten 

Drijven op dood water

Het drieluik tot zover

TeksT karel smouTer | Beeld loTTe Pen

M
idden op het plein van de grote 
Ummayadmoskee in Damas-
cus staat een fontein waar gelo-
vigen zich wassen voor het ge-

bed of zich wapenen tegen de hitte. Hier ligt 
volgens sommige bronnen het geografisch 
midden tussen Istanbul en Mekka. De mos-
kee is voor de islamitische wereld in elk geval 
van grote betekenis. En net als in Mekka, Is-
tanbul en Jeruzalem geldt ook hier: op heilige 
grond scheiden zich meestal de wegen.
Al aan de poort worden toeristen en gelovi-
gen van elkaar gescheiden. Westers geklede 
dames moeten in blauwe gordijnstof gehuld 
verder. Eenmaal binnen maakt deze schei-
ding plaats voor een nieuwe scheiding: de 

mannen links, de vrouwen rechts en de kin-
deren springend over het koord dat de schei-
ding der seksen markeert. 
Ook sjiieten en soennieten gaan in deze mos-
kee elk hun eigen weg. In één van de zijruim-
tes schrijden bewogen, betraande sjiieten 
(voornamelijk Iraniërs) de ruimte binnen 
om een kus te brengen of een traan te laten 
bij het heiligdom rondom het hoofd van Hus-
sein. Hij was de zoon van Ali, volgens sjiieten 
Mohammeds rechtmatige opvolger. Het hoofd 
werd in de vroege jaren van de islam de poor-
ten van Damascus binnengebracht als ultiem 
bewijs van de in Karbala verslagen sjiieten.

Nieuw geloof op oude grond
We staan op de grond waar ooit de Ara-

Honderd jaar geleden maakte 
Abraham Kuyper zijn reis ‘rondom’ 
de Oude Wereldzee. Karel Smouter 
en Lotte Pen volgden zijn voetspoor. 
Vijf weken lang waren ze op reis door 
Europa en het Midden-Oosten. Hun 
reiservaringen leest u op de blog 
www.omdeoudewereldzee.nl en in dit 
drieluik.

In het slot: op zoek naar sporen van hoop voor het Midden-Oosten.

De hele serie:
• In oktober – ‘Met zevenmijlslaarzen door de oude wereld’
• Vorige maand – ‘Turkije in de EU: brug of bedreiging?’
• Deze maand – ‘Europa en de vrede van Jeruzalem’

• Het eerste artikel uit dit drieluik 
(CV•Koers oktober) beschrijft de 
achtergrond van de Europese denk-
beelden die zijn ontstaan in het gebied 
rondom de Middellandse Zee. Door 
synthese van het christendom en de 
antieke wereld kwamen ze in onze 
streken terecht.

• Het artikel laat zien dat Europeanen 
het trauma van de Tweede Wereld-
oorlog hebben verwerkt door in te 
zetten op Europese integratie. Maar nu 
west en oost steeds meer een eenheid 

vormen, zijn er nieuwe 
idealen nodig om 
voeding te geven aan 
dit project. 

• In het tweede artikel 
(CV•Koers november) 
stonden verhalen uit 
Turkije en Oekraïne 
centraal, landen die 
graag willen toetreden 
tot de Europese Unie. 
Door hun keuze voor 
een Europese toe-

komst maken ze ook een keuze voor 
Europa’s centrale waarden. Voor hun 
democratische ontwikkeling én onze 
veiligheid is het belangrijk dat wij een 
open houding aannemen ten aanzien 
van deze buurlanden. 

• Door zo anderen te betrekken in het 
Europese verhaal, kan Europa een 
dam opwerpen tegen enerzijds het 
‘platte’ Aziatisch-Amerikaanse consu-
mentisme en anderzijds de radicale 
politieke islam. 

Blog en drieluik:

Om de Oude Wereldzee

op cvkoers.nl

Hoe kunnen Europeanen op een 
nieuwe manier vorm geven aan 
een oude missie: het bevorderen 
van vrede tussen landen, mensen 
en volken? Op de website vindt 
u inspirerende en constructieve 
ideeën voor een beter Europa. 
Met deze maand: Italiaan Stefano 
Boeri, Fransman Nicolas Sarkozy 
en Nederlanders Joost Lagendijk 
en Jan Marinus Wiersma.

Klik in de rechtermenubalk op 
inhoud, surf naar dit artikel 
en klik op het kader ‘Europese 
dagdromen’.



36 cv •koers  december 2007 37cv •koers  december 2007

>

>

Franciscus van 
Assisi & Mevlana 
Jalal ad-Din Rumi
Twee dromende dichters uit de Middeleeu-
wen. Beiden werkzaam in dezelfde dertiende 
eeuw. De een geboren in de heuvels van 
Umbrië, de ander in een Afghaans bergland-
schap. Franciscus kwam voort uit de Italiaanse 
handelselite, Mevlana werd geboren in een 
familie van dissidente moslims. Beiden brach-
ten een kloosterorde voort en schiepen een 
erfenis die tot op de dag van vandaag velen 
inspireert. Afzonderlijk van elkaar verwoord-
den ze in hun leven, gebeden en gedichten 
regelmatig dezelfde gedachte. De gedachte 
dat de ‘waanzin’ van de liefde tot God en 
elkaar ons oneindig veel verder brengt dan 
de weg van de ‘verstandige’, die slechts met 
‘huis en haard’ bezig is.

Het gebed van Franciscus

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede;
waar haat is, laat mij daar liefde zaaien
waar onrecht is, vergeving
waar twijfel is, vertrouwen
waar wanhoop is, hoop
waar duisternis is, licht
en waar droefheid is, vreugde.
O Goddelijke meester, geef mij
eerder het verlangen troost te schenken
dan getroost te worden
te begrijpen, dan begrepen te worden
te beminnen, dan bemind te worden.
Want het is door te geven, dat wij ontvangen,
het is door te vergeven, dat wij vergeven 
worden
en het is door te sterven dat wij geboren 
worden in het eeuwige leven.

Het gebed van St. Franciscus van Assisi

De weg der waanzin

Laat huis en haard aan de verstandige
de verliefde bezit enkel de waanzin
word waanzinnig,
waanzinnig

En als je binnenste vuur
zich openbaart, 
wees de vlinder
en weet je weg

Laat het huis te gronde gaan
word een vreemdeling van jezelf

En dan? 

Kom dan bij het gezelschap der verliefden
laat de adem samen zingen,
zodat het hart zich reinigt van elke wrok

En dan?

Tover dan je verlangen naar wijn,
bij het bedienen van de dorstigen.
Je moet leven schenken
om de eeuwigheid waard te zijn

Want als je het gezelschap der dronkenen 
zoekt,
moet je dronken op pad.

(En dan?)
Als je ziel zich van het lichaam scheidt
en de hemel zoekt,
laat dan je aanblik
de aarde schemeren.

Word dan de sterveling die eeuwig is

Word niets.

Bevrijd van het zelf,
zoals een verliefde
– door liefde getroffen –
behoort te zijn.

En dan?

Word dan een legende
laat huis en haard aan verstandigen
word waanzinnig,
waanzinnig. 

Fragment uit ‘De weg der waanzin’ van Me-
vlana Jalal ad-Din Rumi
Vertaald door Sherin Nekuee

meeërs hun god Hamad aanbaden, waar de 
Romeinen knielden voor Jupiter, de Byzan-
tijnse christenen vervolgens rondom het 
hier bewaarde hoofd van Johannes de Doper 
een basiliek bouwden en waar – ten slotte – 
de moslims ter ere van de ook in de Koran 
prominente Johannes de Doper een grootse 
moskee bouwden. 
De vorm van de basiliek is intact gebleven. 
Daardoor zitten de naar Mekka gebogen 
gelovigen nogal scheef in de ruimte. Enkele 
tientallen jaren na de overname is er nog 
een soort poging tot vreedzaam samenleven 

gedaan tussen moslims en christenen. Ze 
mochten elk een deel van de ruimte gebrui-
ken. Deze goedbedoelde oecumene eindigde 
al spoedig in een bloederig fiasco.
Een oude geloofsovertuiging laat zich door 
nieuwlichters niet zonder slag of stoot ver-
drijven. Hoe kan het ook anders, in de stad 
waar het bestuur van de synagoge de pasbe-
keerde Paulus dwong om zich in een mand 
over de stadsmuur te laten hijsen? En waar 
ook sultan Saladin ter ruste gelegd is, ooit de 
grote angstgegner van de kruisvaarders…  

Het portaal van de hoop
De scheidslijnen die het Midden-Oosten 
verdeeld houden, komen wellicht nergens zo 
duidelijk aan de oppervlakte als hier in Da-

mascus. Een week eerder op onze reis – in de 
Turkse religieuze stad Konya – kwamen die 
lijnen voor een keer bij elkaar:
,,Kom, kom opnieuw, wie je ook bent, kom!
Heidenen, vuuraanbidders of afgodendiena-
ren, kom!
Kom, zelfs als je beloftes al honderd keer zijn 
gebroken,
Dit is een portaal van de hoop. Kom zoals je 
bent!”
Deze dichtregels vormen het centrale credo 
van Mevlana Jalal ad-Din Rumi, de stichter 
van een mystieke orde binnen de soefi-stro-

ming van de islam. Ze prijken in pakweg tien 
talen op de deur van het ‘klooster’ waar in de 
tijd van Kuypers bezoek de derwisjen (soefi’s 
met een kenmerkende ‘draaiende’ dans) nog 
dansten, maar waar tegenwoordig vooral 
aangeklede stropoppen staan opgesteld. Een 
ietwat flets museum naast een imposant 
mausoleum.
De Iraakse man die ons rondleidt door het 
complex gelooft zijn oren niet als we hem 
vertellen dat een Nederlands parlementslid 
diezelfde dag aangaf het heilige boek van de 
islam in de ban te willen doen. Geestdriftig 
wijst hij op de tombe van Mevlana en citeert 
hij diens dichtregels: ,,Op deze plaats is ieder-
een welkom, welke religie je ook aanhangt.” 
Terwijl om ons heen een groep pelgrims zich 

verdringt om een stuk van de snor van de 
Profeet te kussen en de ruimte zich vult met 
vreedzame sfeermuziek, lijkt Wilders’ voor-
stel een plan van een andere planeet.

Strijd of tolerantie
Kuyper merkte bij zijn bezoek aan dit kloos-
tercomplex al dat de ‘interne’ religie van mys-
tieke ordes als deze een broodnodig tegen-
wicht biedt tegen de vaak dominante ‘externe’ 
uitleggers van de islam. ,,Het gevaar dreigt 
dat de geestelijkheid te zeer in het formele 
verdort, op macht en invloed belust wordt, 

zich in wereldse hebbelijkheden verloopt, en 
zodoende vervreemdt van de geestelijke es-
sentie…” Net als in Nederland, stelt Kuyper, 
zijn het ook in de islam de ‘kleine luyden’, 
het ‘vrome volk’, die door ascese en medita-
tie tot de kern van het geloof weten door te 
dringen.
Inderdaad is dat een geluid dat veel ‘gewone’ 
moslims ons onderweg laten horen: de islam 
is volgens hen een religie van vrede, ver-
draagzaamheid en tolerantie. Dat is een aan-
genaam zelfbeeld, maar het lijkt in Jeruzalem 
ijdele hoop.
Funshoppend in Jeruzalems steegjes en soeks 
loop je regelmatig tegen Israëlische barrica-
des aan, die slechts moslims doorlaten op 
weg naar hun deel van de stad. En ook elders 

in de regio lopen er grenzen tussen men-
sen. Op een knusse straatmarkt in Amman 
– slechts zeventig kilometer van Jeruzalem 
verwijderd – spreken we jonge Palestijnen 
die ons vol jaloezie aankijken als we vertel-
len over onze treinreis op weg naar Al Quds 
(Arabisch voor Jeruzalem). Zij hebben hun 
familie aldaar nog nooit kunnen opzoeken 
vanwege niets meer dan een verkeerd pas-
poort. Op afstand voeren ze nu campagne 
om bomen te herplanten op door Israëliërs 
vernielde grond. Bomen die zij nooit zullen 
zien groeien.

Even buiten de oude stad – op de Olijfberg – 
is het moeilijk om niet te denken aan Jezus 
Christus die 2000 jaar geleden op dezelfde 
plaats aankwam en daar de stad voor zich zag 
liggen. Lucas 19:41b vermeldt dat Jezus met 
Jeruzalem voor ogen ,,begon te huilen over 
het lot van de stad”. Een geoefend oog ziet 
vanaf deze plaats tegenwoordig de bouw van 
een muur, opgetrokken om het Joodse deel 
van Oost-Jeruzalem te scheiden van dat van 
de Palestijnen. Over het lot van deze stad kun 
je inderdaad weinig anders dan treuren.

Drijven op een dode zee
Een uur rijden ten noorden van Jeruzalem 
– in de oases bij En Gedi – komt onze reis 
tot een voorlopig einde. Men zegt dat dit het 

Eenmaal op reis begon het toch te kriebelen bij de oude Kuyper. ,,Toen ik op het kantoor van Cook te Beyruth voor de beslissing stond, 
voelde ik toch, dat in dit voorbijvaren van het Heilige Land iets oneerbiedigs, een zwakheid, een gemis aan moed school. Wel Syrië en Egypte, 
maar niet het ‘Heilige Land’ bezoeken, ik kon het toch niet van mij verkrijgen.’’
Toen hij in Jeruzalem aankwam, bleek zijn reizen niet tevergeefs en raakte hij – zoals vaker – in extase over de aanblik op deze stad. ,,Daar lag 
ze, en daar zag ik ze dan, gelukkig bij opgeklaard weder, de wereldhistorische, de geheel enige, de vooral panoramisch zo wonderschone, de 
heilige stad, en ik voelde iets van wat het lied Hamaàloth den pelgrims die, herwaarts opgetogen, op de lippen lag: ‘Mijn voeten zijn staande 
in uwe poorten, o Jeruzalem!’’’

Twee Joodse jongetjes kijken uit op de berg Sion vanaf de stadsmuur van het oude Jeruzalem. Het was bij Kuypers vertrek allerminst zeker 
dat hij deze muren zou zien. ,,Het ingeslopen moderne leven met zijn treinconducteurs en hotelkelners ontwijdde. De Turksche oppermacht 
had iets hinderlijks (...) en vooral het eindeloos getwist onder de christenen was er zo stuitend-weerzinwekkend, dat bittere teleurstelling bij 
het huiswaarts-keren vaak een ‘ware ik maar niet gegaan!’ over de lippen bracht.’’ 
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Nieuwe topper van Max Lucado!

 Max Lucado

3:16
DE HOOPVOLLE BOODSCHAP 

VAN HET BEKENDSTE  BIJBELVERS
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Johannes 3vers16 is ongetwijfeld het bekendste vers uit de 
Bijbel. Lucado hee�  deze tekst woord voor woord bestudeerd 
en werd aangesproken door de oneindige liefde en genade van 
Gods aanbod en brengt opnieuw zijn lezers onder de indruk. 
Inclusief 40dagen-dagboek.
Rond dit boek is er de promotiecampagne 3:16, met een hoog-
tepunt op Palmzondag 2008, 16-3!
Kijk maar op www.3vers16.nl. Hier vindt u het laatste nieuws.

€ 15,50 Paperback, 256 blz.

aatop

Kijk op www.sensorinfo.nl 
hoe Sensor actief helpt bij het maken 
van keuzes in geloof en samenleving. 

Sensor, postbus 2102, 7420 AC Deventer  
Tel: 088 – 326 33 80

Wat betekent het 
christelijk geloof in 
jouw dagelijks leven? 

WAT BEWEEGT JOU?

laagste punt ter wereld is.
Ik herinner me hoe ik als kind op deze plaats 
een Amerikaanse toerist de Dode Zee in zag 
rennen – wanhopig op zoek naar verlossing 
van de warmte die hem teisterde. Schreeu-
wend rende hij even hard het water weer uit 
richting de douches. Het zout van deze zee is, 
zoals vrijwel iedereen weet, bitter op de tong 
en schrijnend voor de ogen.
Zo vanuit de woestijn de zee in rennen, vol 
van geestdrift en daadkracht. De verleiding 
is soms groot om zo te doen en te denken. 
Te kiezen voor het grote, historische gebaar. 
Vooral in Israël, waar al eeuwenlang over 
rechtvaardige vrede wordt gedroomd en ge-

sproken, lonkt deze verleiding. Ook de leiders 
van onze ‘vrije, westerse wereld’ blijven soms 
zoeken naar wegen om vrede voor deze regio 
uit de loop van een geweer te laten komen. Ie-
dere ‘routekaart naar de vrede’ blijkt bezaaid 
met mijnen van aangetast religieus-nationaal 
sentiment.
Een dode zee brengt geen verlossing van 
verzengende hitte, net als oorlogen of grote 
plannen de hitte van deze conflicten nooit 
blijvend zullen weten te bezweren. Maar mis-
schien moeten we wel helemaal niet streven 
naar een ‘grand design’ voor aardse verlos-
sing en vrede. In de Dode Zee moet je drijven 
in plaats van zwemmen. Het is beter om rus-
tig te dobberen dan te proberen krampachtig 
het hoofd boven water te houden. 

Van Auschwitz tot Yad Vashem, van de Berlijn-
se muur naar Golgotha – de trieste constan-
ten op onze reis waren strijd, verdeeldheid en 
vervolging. Toch zagen we ook andere sporen 
tijdens onze reis. Sporen van Bonhoeffers 
‘bekennende’ kerk in Berlijn, van Mevlana de 
milde mysticus, geboren in Afghanistan en 
van diens tijdgenoot Franciscus van Assisi, te 
zien in kerken van Brussel tot Sibiu. Van die 
onvermoeibaar reizende en schrijvende Pau-
lus die overal weggejaagd werd, maar overal 
weer terugkwam.
Maar ook: van al die talloze mensen die ons 
onderweg te eten gaven of spontaan in hun 
huizen uitnodigden. Ze dragen sporen in zich 

van een onaardse, hemelse hoop. Misschien 
geldt dit ook wel voor de integratie van Eu-
ropa tot een unie van samenwerkende staten. 
Door simpelweg het lot en het belang van 
ooit strijdende partijen duurzaam aan elkaar 
te verbinden, is op ons continent een duur-
zame vrede ontstaan, waarvan we de glans 
wel wat meer mogen koesteren.
Maar vooral was daar telkens het spoor van 
Jezus Christus, die zijn kruis door de straten 
van Jeruzalem droeg naar Golgotha. In de 
woorden van een extatische Kuyper: ,,Hier 
heeft de Liefde, hier het Heilige, hier heeft al-
les wat van God was overwonnen. (…) Hier 
zijn de verzenen vermorzeld van de Heilige, 
maar hier is ook de kop der boosheid stuk-
getreden.”

Gaan in vrede
‘Ga in vrede’, staat op een bord aan het eind 
van de parkeerplaats bij het Dode Zeestrand 
van En Gedi. Het strand trekt groepen Israë-
lische, Palestijnse en backpackende jongeren 
die hier samen genieten van zon, zee, woes-
tijn en oase. 
Misschien zijn het deze zwemmers wel die 
de sleutel naar de vrede dragen. De wegen 
die op heilige grond telkens opnieuw weer 
scheiden, komen hier rondom het water weer 
samen. Onbekommerd, maar niet onbezon-
nen baden zij dag in dag uit samen in het 
gezonde water van de Dode Zee. Drijvend, 
in plaats van duikend. Stapje voor stapje, in 
plaats van rennend. De graffiti in de toiletten 
vertelt niet van strijd, maar van vrede.
Hier drijft een groepje Amerikaanse pel-
grims, daar een groepje orthodoxe joden en 
even verder een Palestijnse familie. Moeders 
en dochters houden preuts hun kleren aan. 
Keppeltjes happen zout. Gebedskleden raken 
vol met opwaaiend steenachtig zand. 
Toen Jezus zijn leerlingen opdroeg om het 
‘zout der aarde’ te zijn, dacht Hij misschien 
weleens aan die grote zoute zee waar Hij zo 
vaak langs reisde, op weg van Galilea door 
Samaria naar Jeruzalem. Hoe zou het zijn 
als de wereld tweeduizend jaar na zijn komst 
net zo veel ‘zout’ zou bevatten als haar laagste 
punt, de Dode Zee? 
Precies dat is en blijft de eerste opdracht 
voor ons  – inwoners van een wereld en te-
gelijk vele werelden. Om wereldburgers te 
worden zonder onze afkomst en omgeving te 
verloochenen of te verliezen. Om vrede niet 
in grootse plannen te zoeken, maar in sa-
menwerking in de weerbarstige praktijk van 
alledag. Om de wereld te vullen met het bij-
tende zout van het Evangelie. Om te drijven 
in plaats van te duiken. 

Het is vrijdag op de markt van Konya, Turkije. Marktkoopmannen 
nemen hun kleedje naar buiten en bidden op straat. De moskee 
in de bazaar was te vol.

Zicht op de graftombe van Mevlana Jalal ad-Din Rumi – dichter en 
mysticus uit de 13e eeuw.

Bij het hek rondom het kloostercomplex van Mevlana in 
Konya kijkt een man, al prevelend, in de richting van Mevlana’s 
graftombe. Hij legt – zo vertelde één van de aanwezige pelgrims 
ons – zo zijn wensen neer bij Mevlana.

,,De trieste constanten op onze reis waren strijd, 
verdeeldheid en vervolging. Toch zagen we ook sporen 

van een onaardse, hemelse hoop’’
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