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Qutb (1906-1966) is zonder enige twijfel
een van de meest controversiële en inte-
ressante moslimideologen van de voor-
bije eeuw. Op het eerste gezicht had de
schuchtere Egyptenaar met zijn kleine
vierkante snor, verzorgde driedelige
maatpakken en minzame blik weinig
gemeen met een radicale of puriteinse
denker. Maar achter zijn formele en wes-
terse voorkomen ging een bijzonder
vurige en geëngageerde moslimintellec-
tueel schuil, iemand die zijn pen in vitri-
ool doopte om de islam te promoten en
genadeloos brandhout maakte van ieder-
een die hij als zijn vijand beschouwde. 

Het was dan ook louter een kwestie
van tijd tot Qutb flink tegen de haren in
zou strijken van het seculiere, pan-Ara-
bische socialisme van de toenmalige
Egyptische president Gamal Abd al-Nas-
ser, en de gesel van de macht zou voelen.
In 1955 was het zo ver: een mislukte
moordaanslag op de president bood het
regime het perfecte excuus om verschil-
lende prominente leden van de Moslim-
broederschap zonder eerlijk proces op te
sluiten. Qutb was een van hen. Hij was
net geen vijftig. 

De overige tien jaren van zijn leven vor-
men voor fundamentalisten de lijdens-
weg van een martelaar: grauwe, dampige
cellen, ongedierte, marteling, tubercu-
lose, longontstekingen en uiteindelijk de
galg. Maar Qutb aanvaardde zijn lot met
socratische moed en bleek dood uitein-
delijk invloedrijker dan levend. Meer dan
veertig jaar na zijn executie is Qutb uit-
gegroeid tot de belichaming van de isla-
mistische beweging en een icoon van ver-
zet tegen seculiere en corrupte leiders.
Zijn ideeën vinden niet alleen weerklank
bij een generatie ontwortelde en gefrus-
treerde jonge Arabieren, die wanhopig op
zoek zijn naar een doel in hun leven. Ook
politiek geïnspireerde moslims van Marok -
ko tot de Filippijnen, en met onderling
heel verschillende opvattingen, beschou-
wen Qutb als een belangrijke inspiratie-
bron of claimen hem zelfs als boegbeeld.

In het Westen werd Qutb pas echt
bekend – of beter gezegd berucht – na de
terroristische aanslagen van 11 septem-
ber 2001. Toen bleek namelijk dat ook de
ultra-radicale jihadisten Osama bin
Laden en zijn ‘luitenant’ Ayman al-Zawa-
hiri schatplichtig waren aan Qutb. Het
voorspelbare gevolg is dat westerse jour-
nalisten en schrijvers Qutbs gevarieerde
loopbaan als dichter, onderwijzer, jour-
nalist, criticus en radicale islamist slechts
door het prisma bekijken van het wereld-
wijde terrorisme. Paul Berman bijvoor-
beeld omschreef Qutb in The New York
Times ooit als de ‘filosoof van de islami-
tische terreur’. En ook Lawrence Wright,
die met The Looming Tower: Al-Qaeda’s
Road to 9/11 in 2007 de Pulitzerprijs won,

ziet hem als de ideologische grondlegger
van al-Qaida, een soort intellectuele peet-
vader van het internationale moslim -
terrorisme. 

Precies om die reden zijn de boeken van
Adnan Musallam en John Calvert zo
belangrijk. In plaats van Qutb te redu-
ceren tot de meest radicale interpretaties
van zijn late geschriften – waardoor de
eerste vijfenveertig jaar van zijn leven
 buiten beeld blijven – plaatsen de twee
onderzoekers zijn leven en uiteenlopende
oeuvre in de politieke, economische, cul-
turele en sociale context van zijn tijd. Wat
niet betekent dat ze, zoals sommige isla-
mitische Qutb-vorsers, de controversiële
en minder sympathieke aspecten van
Qutbs filosofie toedekken met de mantel
der liefde. Alleen zijn Musallam en Cal-
vert niet geïnteresseerd in één wel -
bepaald aspect van Qutbs omvangrijke
oeuvre. Ze proberen vooral een licht te
werpen op de bijzondere evolutie van zijn
denken. 

From Secularism to Jihad en Sayyid
Qutb and the Origins of Radical Islamism
zijn beide opgebouwd rond drie belang-
rijke episodes in het leven van Qutb. De
eerste periode begon in het midden en
het einde van de jaren dertig – in politiek
opzicht een woelige periode in Egypte.
Zoals veel intellectuelen in tijden van
malaise was Qutb in deze periode een
piekerende, in zichzelf gekeerde en
melancholieke man. Maar dat belette
hem niet om via zijn literaire kritieken,
novelles en poëzie ongemeen scherp uit
te halen naar het politieke establishment,

dat er niet in was geslaagd om het Britse
juk definitief af te werpen. Qutb beschouw -
de de nationalistische Wafd-partij als
marionet van de kolonisator.

Een tweede periode brak aan in de
jaren veertig. In die tijd hanteerde Qutb
een meer islamitisch discours. Meer nog,
hij beschouwde het gebruik van westerse
politieke concepten als een vorm van
Europese, koloniale overheersing. Pas
later, in de jaren vijftig, kreeg die reli -
gieuze ‘switch’ ook een onmiskenbare
politieke dimensie. Het was het begin van

de meest radicale fase van zijn carrière.
Door zijn traumatiserende aanvaringen
met een repressieve en achterdochtige
staat was Qutb een bitter en compromis-
loos man geworden. Alles wat niet over-
eenkwam met de goddelijke (lees: isla-
mitische) voorschriften, was des duivels.
Zoals Calvert terecht opmerkt: ‘Als er een
verband is tussen Qutbs werk en de ide-
ologie van al-Qaida moet het hier gesitu-
eerd worden.’

Ondanks die drie markante en vrij goed
afgebakende periodes in Qutbs leven, is
er een overkoepelend aspect dat, bij nader
onderzoek, de harde kern vormt van

de twee boeken: de worsteling van een
conservatieve samenleving met een agres-
sieve moderniteit en moeilijk in te dam-
men verwestering. Het intense en onge-
makkelijke gevoel van desoriëntering dat
hiermee gepaard gaat, is een terugkerend
thema in de traditie van de fundamenta-
listische of radicale islam. Zoals veel mos-
limdenkers voor hem (en na hem)
beschouwde Qutb het Westen en de wes-
terse moderniteit als een enorme bull-
dozer, die alles op zijn pad verwoestte.
Niets bleef onaangetast. Qutbs grootste
vrees was dat Egypte zo haar eigen,
authentieke cultuur zou verliezen.

Wat stoorde Qutb zo mateloos aan het
Westen? Zijn voornaamste bezwaar tegen
het Westen was de ‘dehumaniserende’
impact van de westerse levensstijl. Qutb
was ervan overtuigd dat de ‘amorele’ en
‘corrumperende’ filosofie van het Wes-
ten nefast was voor de inherente spiri-
tualiteit van Egypte – en van het Oosten

in het algemeen. Dit soort kritieken
waren natuurlijk niet uniek voor Egypte
of de Arabische wereld. Ze passen perfect
binnen een bredere intellectuele stro-
ming van antiwesterse sentimenten en
vooroordelen. 

Het was verhelderend geweest als Cal-
vert en Musallam hier expliciet hadden
verwezen naar Occidentalism: A Short His-
tory of Anti-Westernism van Ian Buruma
en Avishai Margalit. In dit compacte maar
scherpzinnige boek leggen de auteurs uit
hoe verschillende oosterse landen – China,
Rusland, Japan, de Arabische wereld – de
volledige westerse samenleving herleid-
den tot een aantal dominante culturele

de academische boekengids 88 September 2011 pagina 5

De godfather van de radicale islam
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‘Meer dan veertig jaar na zijn executie is Qutb uitgegroeid
tot de belichaming van de islamistische beweging en een
icoon van verzet tegen seculiere en corrupte leiders.’

Sayyid Qutb in een Egyptische gevangenis.
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clichés. Het Westen was ‘koud’, ‘steriel’,
‘efficiënt’, ‘mechanisch’, terwijl het Oos-
ten stond voor ‘harmonie’, ‘warmte’,
‘organisch’ en ‘spiritualiteit’. Het Westen
zelf was natuurlijk ook niet vies van dit
soort stereotyperingen. Zoals Edward
Said eind jaren zeventig aantoonde in
zijn invloedrijke boek Orientalism, om -
schreven veel westerse schrijvers en aca-
demici het Oosten als ‘irrationeel’, ‘emo-
tioneel’, ‘statisch’ of ‘fanatiek’. Het is in
die context van wederzijdse en vijandige
stereotypering dat we Qutbs denken moe-
ten situeren.

Maar terwijl Qutbs tirades tegen het
 Westen in het begin schatplichtig waren
aan westerse denkers zoals Martin Hei-
degger, Alexis Carrel en Vilfredo Pareto
– net als het oriëntalisme is het occiden-
talisme in Europa ontstaan – ging hij
later steeds meer spreken vanuit de
islam. Als overtuigd nationalist en mos-
lim wilde Qutb bewijzen dat hij het Euro-
pese intellectuele erfgoed niet nodig had
om zijn land en cultuur te verdedigen. Hij
wilde aantonen dat de Koran en de Tra-
dities van de profeet een allesomvat-
tende, onafhankelijke en superieure filo-
sofie bevatten. En dat andere dominante

ideologieën zoals het kapitalisme, het
liberalisme en het socialisme in vergelij-
king met de islam slechts zwakke, on -
volledige en corrupte systemen waren.
(Het is interessant om op te merken dat
Qutb de islam niet vergelijkt met andere
godsdiensten maar met concurrerende
ideologieën.)

De vraag die zich opdringt is hoe het
komt dat Qutb zijn seculier geïnspireerde
kritiek op het Westen inruilde voor een
zuiver religieuze kritiek. En vooral: wat
zorgde er uiteindelijk voor dat het ver-

draagzame en ritualistische geloof dat hij
van zijn vader erfde een extreem politieke
en radicale dimensie kreeg in de laatste
periode van zijn leven? De antwoorden
van Calvert en Musallam overlappen
elkaar grotendeels. Maar er zijn ook ver-
schillen die, als je ze naast elkaar legt, het
beeld completer, rijker maken. 

Zowel Calvert als Musallam bena-
drukken dat Qutbs islamisering niet
abrupt gebeurde. Van een soort ideolo-
gische kwantumsprong was geen sprake.
Eigenlijk was Qutb altijd al een heel gelo-
vige man geweest. In het kleine platte-
landsdorp waar hij als kind opgroeide,

speelden religie en strenge morele codes
een belangrijke rol. Ook zijn ouders, die
tot een relatief geprivilegieerde en geres -
pecteerde familie behoorden, zagen er
nauwlettend op toe dat hun oudste zoon
de familie niet in verlegenheid bracht.
Maar ze hadden niets te vrezen: de kleine
Qutb bleek een ernstig en diepgelovig
kind. Op tienjarige leeftijd kende hij de
Koran al volledig uit het hoofd. En ook
later, toen hij als student naar de hoofd-
stad trok, bood zijn geloof hem houvast
in een hectische en snel veranderende
omgeving. 

Volgens Musallam zijn er nog enkele
andere, meer persoonlijke factoren die
hebben bijgedragen tot de groeiende reli-
giositeit van Qutb. Zo zou het overlijden
van zijn moeder Fatimah in 1940 een niet
te onderschatten impact op hem gehad
hebben. Van kinds af aan had Qutb een
heel hechte band met zijn moeder (zijn
vader, met wie hij een eerder formele
band had, stierf toen hij nog vrij jong
was). Een andere reden waarom Qutb vol-
gens Musallam zijn geloof verdiepte en
zich steeds meer wijdde aan de koran-
studie, was een mislukte liefdesrelatie.
Na het wegvallen van zijn moeder hoopte
hij namelijk troost te vinden in een huwe-
lijk. En bijna leek het zover, tot omstan-
digheden vroegtijdig een einde maakten
aan de verloving. Qutbs teleurstelling was
enorm: hij zou nadien nooit meer een
relatie hebben en voor de rest van zijn
leven celibatair blijven. Tot slot verwijst
Musallam ook naar de zwakke gezond-
heid van Qutb. Maag-, long- en hart-
klachten zouden er volgens hem ook voor

gezorgd hebben dat hij zijn toevlucht en
troost zocht in de heilige teksten. 

Hoewel die persoonlijke factoren zeker
een rol hebben gespeeld, lijkt het waar-
schijnlijker dat godsdienst, zoals Calvert
schrijft, precies datgene bood waar Qutb
heel zijn leven naar op zoek was: ideolo-
gische zekerheid in turbulente en onze-
kere tijden, waarin twee werelden – oud
en nieuw, moderniteit en traditie – elkaar
voortdurend beconcurreerden. Daardoor
was religie voor hem niet langer iets vrij-
blijvends, maar zag hij in haar een actieve
oproep om een nieuwe politieke, sociale
en economische orde tot stand te bren-
gen. Godsdienst werd een politiek pro-
gramma.

Maar Qutbs ware bekering tot de islam,
tot de radicale islam, gebeurde in de
gevangenissen van Nasser. Het is niet
overdreven te stellen dat de radicale islam
daar is ontstaan. In 1954 besloot de Egyp-
tische overheid immers om de ideologi-
sche oorlog om de toekomst van het land
eens en voor altijd in haar voordeel te
beslechten en de voornaamste leden van
de Moslimbroederschap op te sluiten.
Qutb, die pas het jaar voordien officieel
tot de organisatie was toegetreden (maar
al veel langer sympathiseerde met haar
ambitie om een zuiver islamitisch bestuur
te realiseren in Egypte), werd veroordeeld
tot tien jaar zware handenarbeid. 

Hoewel Qutb door zijn zwakke gezond-
heid het grootste deel van zijn tijd door-
bracht in de ziekenboeg, bleven de erg-
ste beproevingen hem niet bespaard.
‘Foltering en mishandeling waren heel
gebruikelijk’, schrijft Calvert. ‘Gevange-
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nen werden opgehangen aan hun han-
den, met stokken geslagen en blootge-
steld aan agressieve honden.’ Bovendien
waren de cellen en de sanitaire voorzie-
ningen bijzonder smerig, was er niet
altijd stromend water en krioelde het van
ongedierte. 

Het is in die gruwelijke en onmenselijke
omstandigheden dat Qutb zijn twee be -
langrijkste werken schreef: In de schaduw
van de Koran, dat hij ironisch genoeg
onder druk van zijn uitgever in de gevan-
genis mocht afwerken en herschrijven,
en Mijlpalen op de weg, dat in briefvorm
naar buiten werd gesmokkeld. Van die
twee boeken is zijn koranexegese In de
schaduw van de Koran zijn absolute mees-
terwerk. Het is geen klassieke koran-

commentaar. Qutb vermeed de ingewik-
kelde techniciteit waar de oude exegeses
om berucht zijn. Hij vertelde liever lucide
en aangrijpende verhalen die iedereen
kon begrijpen. Wat hij vooral wilde aan-
tonen is dat de islam een perfect en alles-
omvattend systeem is dat, om het sim -
plistisch te zeggen, de mens in totale
harmonie kon brengen met de kosmos.

En als In de schaduw van de Koran zijn
meest ambitieuze en persoonlijke werk
is, dan is Mijlpalen op de weg zonder enige
twijfel zijn meest controversiële. Het boek
is een soort jihadmanifest waarin Qutb
een revolutionaire voorhoede oproept om
het goddelijke bestuur op aarde te reali-
seren: eerst via prediking en dan, als het

niet anders kan, via geweld. Alleen deze
voorhoede kan, als ze vastberaden genoeg
is en de islamitische ‘mijlpalen’ volgt die
hij in zijn boek heeft vastgelegd, radicaal
een eind maken aan de tijd van jahiliyya
of onbekendheid met het goddelijke
gezag. 

Het concept van jahiliyya, dat oor-
spronkelijk verwijst naar de heidense,
pre-islamitische tijd, kreeg bij Qutb een
nieuw en breder betekenisveld: het ver-
wees niet alleen naar de moderne dwa-
ling van nominale moslims die slechts
lippendienst bewijzen aan de islam, maar
ook naar het flagrante ongeloof van secu-
liere machthebbers zoals Nasser. Het is
vooral door dit subversieve discours dat
Qutb zijn lot bezegelde. Zo verwees de
rechter die hem namens het regime ter

dood veroordeelde, expliciet naar de
manier waarop hij het klassieke begrip
jahiliyya herinterpreteerde en jihad pro-
pageerde. Tijdens de laatste rechtszitting
heeft Qutb nog geprobeerd om zich te
verdedigen, maar toen hij zag dat dat
geen zin had legde hij zich neer bij de
beslissing van de rechter. Hij kon er zelfs
in berusten. ‘God zij geprezen’, reageerde
een verzwakte maar strijdlustige Qutb.
‘Vijftien jaar lang heb ik jihad verricht om
nu eindelijk het martelaarschap te ver-
dienen.’

Maar na zijn executie op 29 augustus
1966 begon zijn controversiële jihadfilo-
sofie pas echt gevaarlijk te worden. Zijn
invloed op het mondiale jihadisme is

onmiskenbaar. Hoewel dit grotendeels
buiten het bereik en de opzet van beide
boeken valt, staan Calvert en Musallam
in het laatste hoofdstuk van hun boeken
toch even stil bij de postume invloed van
Qutb op ultra-radicale groeperingen zoals
al-Qaida. Hoe interpreteren zij het con-
cept van jahiliyya? Over een ding zijn
beide auteurs het volledig eens: de ambi-
guïteit van het begrip zette de deur
gevaarlijk op een kier voor extreem radi-
cale interpretaties. Want impliceert de
doctrine van jahiliyya niet de excommu-
nicatie van alle moslims die het gezag
aanvaarden van een seculiere leider? En
mogen zij dan, zoals al-Qaida gelooft, als
ongelovigen beschouwd worden, en dus
als vijanden? 

Het principe waarbij moslims geloofsge-
noten veroordelen als ongelovig heet in
het Arabisch takfir – een erg omstreden
praktijk in de islam. De meeste moslim-
geleerden beschouwen het als ketters en
onislamitisch. Alleen God kan volgens
hen oordelen over iemands geloof of
ongeloof. Qutb zelf heeft de term nooit
gebruikt. Maar had hij dit principe voor
ogen als hij sprak over jahiliyya? Volgens
Musallam kunnen we dit niet met zeker-
heid weten, omdat door de executie van
Qutb ook definitief de mogelijkheid ver-
dween om te weten te komen wat hij pre-
cies bedoelde. 

Calverts analyse gaat gelukkig verder:
hij denkt niet dat Qutb het terroristische
geweld van al-Qaida zou billijken waarbij
onschuldige mensen, zowel moslims als
niet-moslims, omkomen. Dit lijkt inder-
daad aannemelijk, aangezien Qutb in ver-
schillende van zijn geschriften benadrukt
dat het vermoorden van onschuldigen
geen enkele grond heeft in de Koran. Toe-
gegeven, het is niet ondenkbaar dat hij
begrip zou hebben getoond voor de drijf-
veren van de terroristen – ook Qutb ver-

afschuwde de Verenigde Staten – maar de
kans dat hij hun bloedige en theatrale
acties ook zou hebben goedgekeurd, is
klein.

Maar als de geschiedschrijving over
invloedrijke mensen ons iets leert, is het
dat theorieën zelden samenvallen met
hun bedenker; ze worden door duizen-
den mensen gelezen, geïmiteerd, geïn-
terpreteerd en tegengesproken. Daardoor
ontstaan zogeheten ‘-ismen’ die steeds
verder afdrijven van hun oorspronkelijke
bron. Het is onduidelijk in welke rich-
tingen het Qutbisme verder zal evolueren.
Feit is dat er altijd een radicale stroming
zal zijn. Het is de grote verdienste van
Calvert en Musallam dat ze de veelzij-
digheid van Qutb hebben laten zien. Wel-
licht verklaart die veelzijdigheid waarom
hij verschillende soorten moslims zal blij-
ven aantrekken en inspireren.

Chams Eddine Zaougui studeerde arabistiek en

filosofie in Gent en Caïro.
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week worden er wel een paar boeken
gepubliceerd over de kredietcrisis. Een
deel van die boeken is van de hand van
gelegenheidsschrijvers die elke hype vol-
gen en er als de wiedeweerga een boek
over volpennen. Een ander deel van de
crisisboeken behandelt alleen de crisis
in de financiële sector of het antwoord
van de overheid daarop. Verrassend wei-
nig boeken gaan over de woningmarkt,
terwijl die toch duidelijk de aanleiding
voor de crisis vormde. In deze bespreking
behandel ik twee boeken die expliciet
aandacht besteden aan de woning-
marktproblemen in de Verenigde Staten
en één boek dat de crisis in een breder
historisch perspectief plaatst.

Van de drie hier besproken boeken kreeg
Robert Shillers The Subprime Solution ver-
uit de meeste media-aandacht. Met 178
tekstpagina’s lijkt het een echt boek,
maar wie het kleine paginaformaat, het
grote lettertype en andere lay-outtrucjes
in ogenschouw neemt, beseft dat het hier
om een lang essay gaat, dat op het hoog-
tepunt van de crisis is geschreven. Shil-
ler, hoogleraar economie aan Yale Uni-
versity, is bekend vanwege zijn boek

Irrational Exuberance uit 2005, maar ook
omdat hij al sprak over woningmarkt-
zeepbellen en de onafwendbare crisis
toen de meeste Amerikanen nog niet wis-
ten wat een subprime loan was, ook al
hadden velen er wel een op hun woning
afgesloten.

In The Subprime Solution legt Shiller
uit hoe de zeepbel in de Amerikaanse
woningmarkt tot zulke grote verliezen in
zowel de woning- als de financiële markt

kon leiden. Dat is inmiddels een bekend
verhaal, maar dat komt deels doordat
Shillers boek veel gehoor heeft gekregen
en het onder journalisten wellicht het

Dat staat als een huis!
De crisis op de Amerikaanse 
woningmarkt

De kredietcrisis van de afgelopen jaren ontstond door
problemen op de woningmarkt in de Verenigde Staten.
Die brachten uiteindelijk de financiële sector ten val.
Of was het wellicht andersom? Manuel Aalbers schetst
het scenario dat waarschijnlijk ten grondslag lag aan de
wereldwijde financiële crisis. door Manuel Aalbers
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