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Het boekje begint met een
korte, heldere beschrijving over

geschiedenis van het Soefisme.

De verschillende hoofdstukken

beginnen met een zeer informa-

tieve levensbeschrijving van de
genoemde Soefi meesters.

Daarna volgen de aan hen toege-

schreven verhalen. Daar ver-

schillende Soefi meesters in de-

zelfde periode leefden hebben

sommige elkaar ontmoet en

worden ook dialogen tussen hen

beschreven. Dit geeft al meteen

een goed idee over de toenma-

lige geschiedenis van het Nabije-

en Midden-Oosten.

De in zes hoofdstukken be-

schreven Soefi verhalen worden
gekenmerkt door relaties die de

mens heeft met zichzelf, met de

maatschappij waarin hij leeft en

met God. Het is de spiritueel le-

vende mens die een relatie aang-

aat met zijn Geliefde, God. Het

terugkeren tot God, Fana, leidt

tot Baqa, voortleven in God. Het

boekje staat dan ook vol met

verhalen die, dikwijls in symboli-

sche en bloemrijke taal, verwij-

zen naar het offeren en het los-

laten van het menselijk ego. De

verhalen zijn dikwijls heel humo-

ristisch maar toch spiritueel daar
zij ons een inzicht verschaffen

over de ontwikkeling van het

menselijk bewustzijn. Het gaat

over mensen die het spirituele

Pad, de Tariqa, volgen met als
doel de Waarheid, Haqiqa, te

bereiken. Daar de waarheid ge-

lijk gesteld wordt met God werd

de uitspraak van de Soefi mees-

ter Al-Hallaj, Ana Al Haq - ik ben
de waarheid - door de toenma-

lige exoterisch denkende islami-

tische machthebbers opgevat als

een godslastering daar dit gezien

werd als een gelijkstelling met
God. Om deze reden werd hij

dan ook op een gruwelijk manier
om het leven gebracht.

Mede door deze onverdraag-

zaamheid ontkiemde een sym-

boliek. Vooral in Perzië gebruik-

ten soefi dichters
liefdessymbolen om de Soefi ge-

dachte tot uitdrukking te

brengen. Woorden als de ge-

liefde is God en de minnaar is de

Soefi. In het westen is deze lief-

dessymboliek dikwijls als sensu-

eel bestempeld.

Prachtig zijn de verhalen in dit

boek die de gelijkwaardigheid

van man en vrouw weergeven in
de verschillende liefdesverhalen.

Verder worden verschillende

Bijbelverhalen op een Soefische

wijze verteld. Dit geeft een goed

idee over het esoterisch Islami-

tisch/Soefisch denken dat nogal

eens van de Christelijke inter-

pretatie eens kan afwijken. Uit-

eindelijk is het Soefisme de eso-

terische vorm van de Islam.
Heel plezierig is dat het

boekje voetnoten bevat die ver-

wijzen naar verder te raadplegen

literatuur. Er is een verklarende

woordenlijst aanwezig van Ara-

bische en Perzische woorden

zodat de verschillende begrip-

pen makkelijk zijn op te zoeken.

Kortom, het boekje is een

aanrader voor ieder die op een
vlotte manier iets te weten wil

komen over de mystieke traditie

in de Islam.

Johan van der Poll
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B o e k & p e r i o d i e k

De in deze rubriek gerecenseer-

de boeken zijn voor uitleen

beschikbaar in de Theosofische
Bibliotheek te Amsterdam.
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