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Hoe  de mens de aarde veroverde

Weet dat Adams kinderen zich voortplantten en talrijk wer-
den, en zich daarop verspreidden over de aarde, over land en 
zee, over vlakten en bergen. Daar leefden ze veilig en in alle 
rust. Eerst waren ze bang en beducht geweest voor de vele wil-
de dieren die op de aarde voorkwamen, omdat ze zelf maar met 
weinigen waren. Daarom hadden ze zich verschanst op heuvel-
toppen en bergkammen en hun toevlucht gezocht in grotten 
en holen. Ze voedden zich met vruchten, planten en zaden, en 
beschermden zich met boombladeren tegen hitte en kou. De 
winter brachten ze door in warme streken en de zomer in kou-
de. Later begonnen ze in de vlakten dorpen en steden te bou-
wen en gingen daarin wonen.
 Toen begonnen ze allerlei dieren aan zich te onderwerpen: 
weidevee zoals koeien, schapen en kamelen, en andere hoef-
dieren zoals paarden, ezels en muilezels. Die bonden ze vast, 
deden hen een bit in en gebruikten hen om op te rijden, of om 
lasten te dragen, te ploegen en te dorsen. Ze lieten hen heel 
hard voor zich werken. Ze dwongen hen meer te doen dan ze 
eigenlijk konden, en beletten hen om hun eigen gang te gaan 
en zelf in hun behoeften te voorzien. Dat alles nadat ze eerst 
vrij waren geweest om te gaan en staan waar ze wilden, en zelf 
in bos en veld een plek te zoeken om te grazen, te drinken of 
wat dan ook te zoeken wat goed voor hen was.
 De overgebleven dieren – wilde ezels, gazellen, roofdieren 
en vogels – die eerst zo tam en vol vertrouwen waren geweest 
en zich veilig hadden gevoeld in hun woongebieden, werden 
schuw en vluchtten weg van de plekken waar mensen huisden. 
Ze trokken naar verafgelegen velden en bossen, dalen en berg-
toppen. De mensen probeerden hen met allerlei hulpmiddelen 
te vangen, zoals kooien, netten en vallen. Ze beschouwden de 
dieren namelijk als hun slaven, die in opstand waren gekomen 
en ervandoor waren gegaan.
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 Jaren gingen zo voorbij. Toen zond God Mohammed – God 
zegene hem en schenke hem vrede. Hij riep mensen en djinns1 
tot God – Hij is verheven – en de islam. Een groep djinns gaf 
aan zijn oproep gehoor en werd goede moslims. Een lan-
ge tijd verstreek. Toen kwam bij de djinns een koning aan de 
macht die Bīwārasp de Wijze werd genoemd. Zijn bijnaam was 
Shāhmardān, koning van Mardān. Zijn koninkrijk, Mardān, 
lag op het eiland Balāsāghūn, dat middenin de Groene Zee 
ligt,2 vlakbij de evenaar. Het was een eiland met een aange-
naam klimaat en goede grond, met zoetwaterrivieren en bron-
nen waaruit overvloedig water opwelde. Ook had het veel vel-
den en plekken waar het goed toeven was. Er groeiden allerlei 
soorten bomen en vruchten, en er waren weelderige tuinen, 
bloeiende gewassen, aromatische kruiden en bloemen.
 Op een dag dreef de wind een schip naar de kust van het 
 eiland. Er waren kooplui, handwerkslieden, geleerden en an-
dere mensen aan boord. Zij gingen aan land en keken eens 
rond. Ze ontdekten dat het eiland rijk was aan bomen, fruit, 
vruchten en zoet water, en dat het een aangenaam klimaat had. 
De grond was er vruchtbaar en er groeiden groenten, aromati-
sche kruiden en allerlei granen en zaden die de regens daar had-
den doen opschieten. Ook zagen ze dat er allerlei dieren wa-
ren: weidevee en andere hoefdieren, vogels en roofdieren. Al 
die dieren leefden daar vredig tezamen zonder bang voor elkaar 
te zijn.
 Het eiland beviel die mensen dan ook uitstekend, en ze be-
sloten er te blijven wonen. Ze bouwden onderkomens en na-
men daar hun intrek in. Toen richtten ze hun aandacht op het 
weidevee en de andere hoefdieren die daar woonden, met de 
bedoeling ze te vangen en als last- en rijdier te gebruiken. Zo 
hadden ze dat thuis immers ook gedaan. De dieren waren bang 
voor hen en vluchtten weg, en de mensen gingen ze onmid-
dellijk achterna met allerlei vernuftige hulpmiddelen om ze te 
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pakken te krijgen. Ze geloofden immers dat die dieren hun sla-
ven waren, die in opstand waren gekomen, hun juk hadden af-
geworpen en ervandoor waren gegaan.

Het  protest van de dieren en 
de argumenten van de mensen

Toen het weidevee en de andere hoefdieren erachter kwamen 
dat de mensen zo over hen dachten, gingen hun leiders en 
woordvoerders gezamenlijk naar Bīwārasp de Wijze, de koning 
van de djinns. De koning zond een gezant naar de mensen en 
riep hen op aan het hof te verschijnen. Een aantal van de men-
sen uit het schip kwam ook inderdaad. Zij waren met ongeveer 
zeventig mensen, afkomstig uit verschillende landen. Toen de 
koning hoorde dat zij gearriveerd waren, gaf hij opdracht hen 
met alle bewijzen van gastvrijheid te ontvangen, en na drie da-
gen liet hij hen naar zijn raadszitting komen.
 Bīwārasp was een wijze en rechtvaardige koning, edel, billijk 
van oordeel en mild. Gasten ontving hij hoff elijk, vreemdelin-
gen verschafte hij onderdak, met de zwaarbeproefden had hij 
medelijden, onrecht ging hij tegen, en hij riep op tot het goede 
en verbood het kwade, enkel en alleen uit verlangen om God – 
verheven is Hij – welgevallig te zijn.
 Toen de mensen aankwamen en hem op zijn troon zagen 
zitten, wensten zij hem vrede en een lang leven toe. De koning 
vroeg hun via een tolk: ‘Wat heeft u naar ons land gebracht en 
wat heeft u ertoe bewogen naar ons eiland te komen zonder dat 
daar eerst contact over is geweest?’
 Een van hen antwoordde: ‘Wij werden ertoe aangemoedigd 
om hier te komen omdat wij hoorden dat hier zo’n voortreff e-
lijke koning regeert, een koning die vele goede eigenschappen 
en edele karaktertrekken heeft, en rechtvaardig en billijk is in 
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zijn oordeel. We zijn naar hem toe gegaan om hem te laten ho-
ren wat wij te zeggen hebben en om onze argumenten uiteen 
te zetten, zodat hij een uitspraak kan doen in het confl ict tus-
sen ons en onze weggelopen slaven, de dienaren die weigeren 
ons gezag te erkennen. Moge God de koning een juist inzicht 
schenken en hem het rechte pad wijzen; want Hij is de wijste 
der wijzen!’
 De koning sprak: ‘Zeg mij wat u wilt, en verklaar wat u 
zegt.’
 De woordvoerder van de mensen zei: ‘Zeker, majesteit. Wij 
beweren dat al dit weidevee en deze andere hoefdieren, roof-
dieren, wilde dieren en alle andere dieren onze slaven zijn en 
wij hun meesters. Nu zijn sommigen van hen in opstand ge-
komen en weggelopen, en anderen gehoorzamen ons slechts 
met tegenzin en weigeren zich in hun slavernij te schikken.’
 ‘Wat is uw bewijs voor deze bewering en welke argumenten 
hebt u voor uw aanspraken?’ vroeg de koning.
 De man antwoordde: ‘Wel, majesteit, wij kunnen onze be-
wering zowel staven met bewijzen uit de overgeleverde gods-
dienstige wet als met redelijke argumenten.’
 ‘Laat die dan maar horen,’ zei de koning.
 De woordvoerder en redenaar van de mensen, die tot het ge-
slacht van cAbbās – God hebbe welgevallen aan hem – behoor-
de,3 besteeg daarop het spreekgestoelte en begon aldus zijn re-
devoering: ‘Lof zij God, de Heer der wereldbewoners! Moge 
het uiteindelijk geluk ten deel vallen aan de goede mensen, en 
vijandschap alleen aan hen die onrecht doen. Vrede over onze 
Heer Mohammed, het zegel der profeten, leider van de Gods-
gezanten en onze voorspraak op de Dag des Oordeels! Gods 
vrede over Zijn engelen, die Hem nabij zijn, en over de vro-
men onder Zijn dienaren en de mensen in de hemel zowel als 
op aarde, gelovigen en moslims. Moge Hij onder hen zowel u 
als ons Zijn genade deelachtig doen worden; Hij is de barm-
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hartigste der erbarmers! Lof aan God, «Die uit water de mens 
geschapen heeft en hem familiebanden in de mannelijke en in 
de vrouwelijke lijn heeft gegeven,»4 en Die uit hem een echtge-
note heeft geschapen en uit hen beiden vele mannen en vrou-
wen heeft doen voortkomen, en Die hun nageslacht gezegend 
heeft, hen over land en zee heeft gevoerd en hen «met goede 
dingen van eten heeft voorzien».5

 God – machtig en verheven is Hij – heeft gezegd: «En het 
weidevee heeft Hij voor u geschapen, die u warmte en allerlei 
nut geven, waarvan u eet, en waarvan u de schoonheid geniet 
als u ze ’s avonds naar huis voert en ’s ochtends naar hun weide-
plaats brengt.»6 Ook heeft Hij, de Verhevene, gezegd: «En op 
hen en op de schepen wordt gij voortgedragen.»7 En: «En paar-
den en muilezels en ezels om op te rijden en als pronk.»8 Ook 
zegt Hij: «Opdat gij plaats kunt nemen op hun ruggen en dan 
de weldaad van uw Heer gedenkt, als u daarop zit.»9 Vele ver-
zen in de Koran, de Th ora en de Bijbel wijzen er dus op dat de-
ze dieren voor ons en ter wille van ons zijn geschapen. Zij zijn 
onze slaven en wij hun meesters. Moge God u en mij vergiff e-
nis schenken.’

Tegenwerpingen  van de dieren

De koning zei: ‘Weidevee en andere hoefdieren, jullie hebben 
de Koranverzen gehoord die de mensen citeren om hun aan-
spraken kracht bij te zetten. Wat hebben jullie daartegen in te 
brengen?’
 De woordvoerder van deze dieren, de muilezel, stond op en 
zei: ‘Lof aan God, de Ene, de Enige, de Unieke, de Eeuwige, de 
Altijd Bestaande, de Tijdloze, Hij die eerder was dan alles wat 
bestond, los van tijd en plaats, en Die toen sprak: «Wees!» en 
er was een licht dat opkwam, een licht dat Hij uit de versluie-
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ring van Zijn verborgenheid tevoorschijn deed komen. Daar-
op schiep Hij uit het licht een zee van laaiend vuur en een zee 
van kolkend water, heftig golvend, en uit het vuur en het water 
schiep Hij hemelsferen met dierenriemtekens, sterren en stra-
lende lichten. De hemel grondvestte Hij, de aarde spreidde Hij 
uit en de bergen verankerde Hij. De verschillende lagen van de 
hemelen maakte Hij tot de woonplaats van de hogere wezens, 
de ruimte van de hemelsferen tot woonplaats van de aan Hem 
nabije engelen. De aarde bestemde Hij voor de aardse schep-
selen, namelijk de planten en de levende wezens. Toen schiep 
Hij uit het vuur van de woestijnwind de djinns en uit leem de 
mens, en «gaf hem nakroost dat uit een onooglijke waterdrup-
pel ontstond op een sterke en hechte plaats».10 Hij maakte zijn 
nageslacht tot stedehouder op de aarde om haar te bewonen, 
niet om haar te verwoesten, en om de dieren te behoeden en te 
benutten, niet om ze wreed en onrechtvaardig te behandelen. 
Ik vraag God om U en mij vergiff enis te schenken!’
 En hij ging verder: ‘Majesteit, uit geen van de Koranverzen 
die deze mens heeft geciteerd, blijkt dat zij de meesters zijn en 
wij hun slaven. Het zijn verzen die verwijzen naar Gods goed-
gunstigheid ten opzichte van hen, en naar Zijn weldaden. Hij 
zei tot hen: «Hij heeft ze aan hen ondergeschikt gemaakt» net 
zoals Hij heeft gezegd: «Hij maakte de zon en de maan en de 
wolken en de winden ondergeschikt.»11 Vindt u soms, majes-
teit, dat die ook slaven en bezit zijn van de mensen en dat de 
mensen de baas over hen zijn? Weet majesteit, dat God – groot 
zij Zijn lof – alle schepselen in de hemelen en op aarde heeft ge-
schapen en ze aan elkaar ondergeschikt heeft gemaakt, hetzij 
om daar nut van te hebben hetzij om zich tegen kwaad te be-
schermen.
 Zoals wij later nog zullen aantonen, heeft God de dieren en 
alles wat zij te bieden hebben aan de mens ondergeschikt ge-
maakt om de mens daar nut mee te bezorgen, en om hem te 
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beschermen tegen kwaad dat zij hem zouden kunnen berok-
kenen. Om die reden heeft Hij dat gedaan, en niet, zoals zij 
abusievelijk menen, omdat zij onze meesters zijn en wij hun 
slaven. Dat zijn allemaal leugens en onware praatjes die zij naar 
voren brengen.’
 De muilezel, woordvoerder van het weidevee en de ande-
re hoefdieren, ging verder: ‘Majesteit, wij en onze voorouders 
woonden al op aarde voordat Adam, de vader van het mensen-
geslacht, geschapen werd. Wij bewoonden de wijde gebieden 
van de aarde en trokken langs haar dalwegen. We doorkruisten 
allemaal Gods landen om voedsel te zoeken en zo goed mo-
gelijk voor onszelf te zorgen. Iedereen was met zijn eigen za-
ken bezig op de manier die het best aan zijn behoeften vol-
deed, op zijn eigen plek, in steppe, bos, gebergte of vlakte. Elk 
dier had een hechte band met zijn soortgenoten, omdat ze al-
lemaal bezig waren om jongen te krijgen en groot te brengen 
onder de beste omstandigheden, door God van eten en drin-
ken voorzien. Wij voelden ons veilig in onze woongebieden en 
onaangetast in ons lichaam. Dag en nacht loofden en heiligden 
wij God. Wij waren Hem niet ongehoorzaam en stelden niets 
naast Hem. Zo gingen vele tijdsspannen voorbij.
 Toen schiep God – groot zij Zijn lof – Adam, de vader der 
mensen, en maakte hem tot Zijn stedehouder op aarde. Zijn 
kinderen plantten zich voort, en talrijk werd zijn nageslacht. 
Zij verspreidden zich over de aarde, over land, zee, vlakten en 
bergen. Zo maakten ze dat onze woonplaatsen en leefgebieden 
alsmaar kleiner werden. Allerlei dieren onder ons namen ze ge-
vangen, zoals schapen, koeien, paarden, muilezels en ezels. Die 
temden ze, lieten ze voor zich werken en gaven ze allerlei ver-
moeiend en inspannend werk te doen, zodat ze totaal uitgeput 
raakten. Ze moesten lasten dragen, als rijdier dienen, werden 
onder het juk gespannen en moesten waterraderen en molens 
aandrijven. Dat alles gebeurde met harde dwang en ging ge-
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paard met slaag, vernederingen en allerlei andere kwellingen, 
ons hele leven lang.
 Velen van ons namen dan ook de wijk naar onbewoonde 
streken, woestijnen en bergtoppen. De mensen gingen onmid-
dellijk achter ze aan met allerlei vernuftige hulpmiddelen om 
ze weer te pakken te krijgen. Wie van ons in hun handen viel, 
kreeg allerlei kwellingen te verduren. We werden gekluisterd 
met boeien en kettingen en opgesloten in hokken. Ook wer-
den we geslacht en gevild, onze buik werd opengesneden, onze 
ledematen afgehakt, gewrichten doormidden gespleten, bot-
ten verbrijzeld, ogen uitgerukt, veren geplukt, haar en vacht 
afgesneden. Daarna wachtte ons dan het kookvuur, het braad-
spit en het roosteren, en nog onbeschrijfelijk veel kwellingen 
meer.
 En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, waagden die 
mensen het ook nog te beweren dat dit alles een dwingend 
recht was dat zij ten opzichte van ons konden doen gelden, 
en dat zij onze meesters waren en wij hun slaven. Wie vluchtte 
was dus een weerspannige, weggelopen slaaf, die zich probeer-
de te onttrekken aan het wettig gezag. En dat alles zonder enig 
juridisch argument, verklaring of bewijs, met niets dan over-
macht en geweld!’

De  koning belegt een hoorzitting. 
Discussies over en weer

Toen de koning deze woorden gehoord en deze toespraak be-
grepen had, droeg hij een heraut op om een bericht om te roe-
pen in zijn koninkrijk. Hij moest de soldaten en ambtsdragers 
van de verschillende stammen van de djinns bijeenroepen, en 
ook de rechters, offi  ciële rechtbankgetuigen en wetgeleerden. 
Daarop zette de koning zich neer om een oordeel te vellen in de 
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