EEN ARABISCHE VERTELLING

DE ZOON VAN
DE GAZELLE

Het boek De Zoon van de Gazelle gaat over een jongen die, aangespoeld op een
onbewoond eiland, door een gazelle wordt opgevoed en in zijn eentje over de wereld
gaat filosoferen. Het verhaal vormt de basis voor islamitische filosofie: de jongen komt
via de ratio tot de grote filosofische mysteries en in een grot beleeft hij een mystiek
inzicht.
Omdat vergelijkbare verhalen over verlichting en God in meerdere culturen
voorkomen, is het in zekere zin een universeel verhaal.
Door de prenten Arabisch te laten ogen (met patronen zoals in een moskee),
positioneren we het boek als enigszins exotisch. We proberen hiermee bruggen te
bouwen in onze diverse samenleving, door te laten zien dat bepaalde filosofische
vragen universeel zijn, ongeacht de levensbeschouwing. Deze vragen zijn in deze
eeuwenoude mythe samengevoegd.

De redeneringen zijn voor kinderen makkelijk te
volgen en dagen ze uit om er zélf over na te denken
en een eigen standpunt in te nemen, dat niet per se
overeenstemt met dat van de hoofdpersoon van het
verhaal. Met de lesbrief kan iedere ouder of docent
filosofisch doorvragen zodat er mooie filosofische
gesprekken ontstaan.
Iedere lezer wordt zich aan de hand van dit boek
bewust van een aantal grondvragen, bijvoorbeeld:
•Wat is leven?
•Denken dieren ook zoals ik en wat moet ik met mijn
geest?
•Hoe is alles gekomen (uit het niets)?
•Wat zit er achter alles (vorm, vormgever)?
•Wat is de zin van het leven (wat moet je met je leven
doen)?
•Hoe moet je met de natuur om gaan?
•Wat is de plaats van de mens in de natuur?
•Wat is het essentiële verschil tussen mens en dier?

FRAGMENT

BIJ DE GAZELLE
EEN MENSENKIND MOEDERZIEL
ALLEEN
Mijn naam is Hayy. Dat
betekent ‘de levende’. Die
naam heb ik mezelf gegeven,
in mijn hoofd, toen ik ontdekte
dat ik iemand was die leefde.
Ik had geen spiegel, maar
keek wel in de reflectie van
het meer wanneer ik water
dronk. En toen ik ontdekte dat
ik dat was, was het enige dat
ik over mezelf kon vertellen:
‘dat ik leefde’. Vandaar dat ik
mezelf Hayy ben gaan
noemen.

Niet dat er veel naar gevraagd werd. De dieren op het eiland met wie ik omging maakte
het niet veel uit wat mijn naam was. Ik ging trouwens alleen met dieren om, want
mensen waren er niet op het eiland. Daarom had ik nooit leren praten, in geen enkele
taal met woorden.
Alles wat ik weet is dat ik opgroeide. Op een gegeven moment bestond ik gewoon. Ik
leefde op een prachtig eiland waar ik kokosnoten kon eten, mango’s van de boom,
allerlei bessen en noten. Het was er meestal heerlijk zonnig weer, ik had het eigenlijk
nooit koud. Soms regende het plotseling keihard, soms ging ik dan schuilen in mijn grot
en soms regende ik heerlijk nat. Overal om me heen groeiden bomen en struiken en
planten en overal om me heen liepen, vlogen en kropen dieren. Het grootste dier dat ik
heb gezien op het eiland was een eland, het kleinste een piepklein torretje. Maar ik zag
er nooit iemand die er zo uitzag als ikzelf.
In de natuur om me heen zag ik overal dat levende wezens geboren werden uit wezens
die er precies zo uitzagen zoals zij, alleen waren die dan groter. Ik begreep dat dat dan
degene was die de ‘moeder’ was en bij sommige soorten een tijdje bleef zorgen voor het
kind. Dan werden ze groter en leken ze sprekend op hun moeder. Maar mijn moeder en
ik zag zagen er totaal anders uit. Dat verontrustte mij wel een beetje. Ik begreep er niets
van.

-FRAGMENTAlle dieren om me heen bestudeerde ik. Sommigen legden eerst één of meerdere eieren,
waaruit hun piepkleine jongen gekropen kwamen zodra de schaal openbarstte. Ik zag vogels,
schildpadden, slangen en kikkers, die allemaal eieren legden van verschillende grootten. Andere
dieren legden geen ei, maar bij die dieren kreeg de moeder eerst een tijd lang een dikke buik en
dan baarde ze een of meerdere kindjes. Dit zag ik bij rendieren, bokken, apen, meer van die
dieren die vier poten hadden. Deze kindjes dronken dan ook bij het moederdier melk uit de
borst. Dit noemde ik de ‘zoogdieren’ in mijn hoofd.
Ik vertel dit omdat ik weet dat ook ik had gedronken toen ik klein was. Toen ik nog heel klein
was en nog niet wist wat ik zelf voor wezen was, dronk ik melk uit de tepel van mijn mijn
moeder de gazelle. Het is niet dat ik me nog echt herinner dat dat gebeurde, maar ik weet wel
zeker dat zij mijn moeder was, want dat is ze zolang ik me kan heugen altijd geweest.
Voor mij is het drinken van die melk waarschijnlijk de enige manier geweest om te overleven,
want net als alle pasgeboren mensenbaby’s was mijn lot totaal overgeleverd aan de zorg van
een ouder. Als ik bang werd omdat zij lang weg was om te grazen, dan huilde ik en kwam zij
aangerend.
Misschien – en dit is een gedachte die ik later had – had zij wel vlak voordat ze mij ontdekte op
het strandje, net een jong gekregen dat overleden was. Dit zou verklaren waarom ze dacht dat
ik haar kind was, en waarom ze mij meteen wilde voeden. Dit heeft me later nog bezig
gehouden. Het gazelle-jong was misschien vlakbij de berg waar de moeder sliep van de steile
klif gevallen. Ik zie het niet graag voor me. Ik denk er liever niet aan, maar soms gebeuren er in
het leven vreselijk nare ongelukken. Als zij dat niet had gedaan, was ik zelf gestorven van de
honger. Het was hij of ik. Zo is de natuur soms.
Gelukkig was de gazelle er en gaf ze mij haar melk. Zo diep als ik haar nodig had, zo diep ging
mijn liefde voor de haar. Het was voor mij totaal normaal en logisch, want ik wist niet anders
dan dat zij mijn moeder was. Ik kon het niet in woorden tegen haar zeggen, want ik kende geen
woorden, maar later begreep ik wat het was dat ik voelde voor haar: liefde.

Vragen om over na te denken:
“Hoe weet je wie je moeder is?”
“Is de gazelle Hayys moeder?”
“Wat is een moeder?”
“Wat is liefde precies? Kun je liefde voelen voor een dier?”
“Kun je liefde voelen zonder woorden?”
“Kun je denken zonder een taal of woorden te hebben geleerd?”
“Hebben dieren ook een taal?”
“Kunnen dieren ook denken?”
“Kunnen mensen en dieren elkaar verstaan?”
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 et is een prentenboek met ongeveer 90
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bladzijden, 19 hoofdstukken. Ieder hoofdstuk heeft
een aantal vragen en met behulp van de gratis
lesbrief kan ieder hoofdstuk een stimulus zijn voor
een mooi filosofisch gesprek, waarvoor we gratis
lesbrieven beschikbaar stellen en ook een training
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