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“Zij veroordelen wat zij niet begrijpen.”
Cicero
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Voorwoord
“...gebruiken jullie dan nog steeds jullie verstand niet?”
Koran 21:10

De rede, ratio of het verstand. Het zijn begrippen die vaak uitdrukking
geven aan het ‘niet-emotionele’. Tevens zijn het aanduidingen die veel
mensen niet snel associëren met het onderwerp ‘godsdienst’. Nu wil ik
zeker niet zeggen dat er aan mijn zoektocht naar God geen emotie te pas
kwam, maar het was toch primair een intellectuele exercitie. Het
napluizen van bronnen, het trachten te begrijpen van dát wat voorheen
onbegrijpelijk leek en het analyseren van kwesties waar oppervlakkig
vooral emotie de overhand lijkt te hebben, waren tijdens mijn zoektocht
leidende uitgangspunten.
Gedurende mijn onderzoek heeft vooral Mohamed Ben Hammouch
(van uitgeverij ‘t Kennishuys) een belangrijke faciliterende rol gespeeld.
Steeds stond hij klaar om – waar mogelijk – vragen te beantwoorden,
contacten te leggen en suggesties te doen, die het boek en mijn verhaal
ten goede kwamen. Bij dezen wil ik mijn dank uitspreken voor zijn
kennis, kunde, steun en energie. Uiteraard ook voor de onbevangen wijze
waarop hij mij ontving na het eerste mailtje mijnerzijds.
Tevens wil ik shaykh Mhamed Aarab en imam Azzedine Karrat
bedanken voor hun input, grote deskundigheid, visie en tijd. Enkele
waardevolle aanvullingen waren zonder hun inbreng niet opgenomen in
dit boek. Ook kan professor Abdul Hakim Murad niet onvermeld blijven.
Hij heeft mij met zijn enorme expertise en persoonlijke feedback, op
talloze theologische kwesties, laten inzien wat de meerwaarde is van de
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klassieke benadering van de godsdienst. Het waren zijn antwoorden die
hebben gezorgd voor mijn eerste stappen op een nieuwe weg.
Tot slot spreek ik de hoop uit dat dit boek van meerwaarde is voor hen
die op zoek zijn naar God.
Almere, januari 2019
Joram van Klaveren
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