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Wetenschap

Wijn in de soera  
van de Bijen

In handboeken over de Koran is de gangbare 

lezing dat koranvers 16:67 het enige vers 

is dat positief is over het drinken van wijn. 

Maar volgens arabist Johan Weststeijn is de 

Koran niet genuanceerd over alcohol, maar 

volledig afwijzend. 

Johan Weststeijn

‘En van de vruchten van de palmen en de wijn-

stokken: jullie nemen ervan een bedwelmende 

drank en goede voeding’ (16:67). Volgens de 

gangbare uitleg van dit vers is dit de enige pas-

sage waar de Koran onvoorwaardelijk positief 

is over het drinken van wijn. Volgens deze po-

sitieve interpretatie stelt de openbaring in dit 

vers wijn die de stervelingen op aarde drinken 

gelijk aan ‘goede voeding’ (rizq hasan).1 Onder 

wijn — de tekst gebruikt de term sakar — wordt 

hier een alcoholische drank gemaakt van gegiste 

druiven verstaan, of, in het geval van dadelwijn, 

van gegiste dadels. Het vers vervolgt met de 

woorden: ‘Daarin is zeker een teken voor men-

sen die verstandig zijn.’ Volgens de positieve in-

terpretatie noemt de openbaring wijn hier een 

koranisch wonderteken (âya).2

Deze positieve interpretatie is problematisch 

omdat zij dit vers in tegenspraak brengt met wat 

de Koran elders zegt over wijn: in alle andere 

passages over wijn wordt het drinken ervan op 

aarde juist verboden of op zijn minst afgekeurd 

(2:219; 4:43; 5:90-91). Acceptatie van deze po-

sitieve lezing leidt dus tot de conclusie dat de 

Koran op dit punt in tegenspraak is met zich-

zelf. Sommige wetenschappers hebben hieruit 

geconcludeerd dat de openbaring fundamenteel 

ambivalent is ten opzichte van aardse wijn: ‘9e 

potent liquid that constitutes an abomination in 

one verse becomes a source of “good food” in the 

other.’3 Anderen hebben deze interne tegen-

strijdigheid van de korantekst proberen weg te 

redeneren middels de theorie dat de openbaring 

in beginsel positief stond tegenover aardse wijn, 

maar langzamerhand steeds afwijzender werd 

doordat mensen in Mohammeds omgeving 

zich misdroegen als gevolg van dronkenschap. 

De afkeurende, verbiedende verzen zouden later 

geopenbaard zijn en de oorspronkelijke bood-

schap van 16:67 hebben afgeschaft.4

In de culturen van het Nabije Oosten, de om-

geving waarbinnen de Koran ontstond, werden 

aan wijn zowel positieve als negatieve eigen-

schappen toegekend: wijn was zowel geest-

verruimend als benevelend. Deze positieve en 

negatieve eigenschappen van wijn hebben te 

maken met een aantal opposities in het wereld-

beeld van de Late Oudheid: de tegenstellingen 

tussen rein en onrein, eeuwig en vergankelijk, 

leven en dood, hemel en aarde. Op aarde zijn 

alle dingen vergankelijk en worden uiteindelijk 

onrein: fruit rot, mensen sterven. In de hemel 

is alles daarentegen onvergankelijk, de dingen 

blijven puur en niets wordt ooit onrein: mensen 

hebben het eeuwige leven, maagden blijven al-
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tijd maagd en ook fruit, water en melk bederven 

niet.5 Rein maken staat in dit wereldbeeld niet 

alleen voor zuiveren en verhelderen, maar ook 

voor genezen, doen groeien en tot leven wek-

ken. Onrein maken staat dan voor vertroebelen, 

benevelen, ziek maken en doen sterven. 

De positieve, geestverruimende eigenschap 

maakt wijn een drank die in contact brengt met 

het goddelijke, en daarmee wordt het een sacrale, 

hemelse drank. De negatieve eigenschap van 

wijn, die het verstand benevelt en tot wangedrag 

en uiteindelijk de kater leidt, is daarentegen een 

verontreinigende eigenschap die wijn niet on-

verdeeld geschikt maakt voor consumptie door 

mensen op aarde. Wijn kan wel naar hartenlust 

gedronken worden in de hemel, omdat daar de 

negatieve, onreine eigenschappen van dingen 

niet bestaan: in de hemel is wijn niet bedwel-

mend. In de Koran is wijn dan ook de drank van 

de hemel en daar niet schadelijk: de hemelse 

wijn benevelt niet en veroorzaakt geen hoofd-

pijn (37:45-47; 56:18-19). Dit, terwijl, met uitzon-

dering van 16:67 in de gangbare lezing, het drin-

ken van wijn op aarde verboden of afgekeurd 

wordt, onder andere vanwege de bedwelmende 

kwaliteiten ervan. Denk bijvoorbeeld aan 4:43: 

‘Nadert niet tot het gebed terwijl jullie dronken 

zijn zolang jullie niet weten wat jullie zeggen, 

en ook niet terwijl jullie onrein zijn […] zolang 

jullie je niet eerst wassen.’ 

Opmerkelijk is dat juist in vers 16:67, het 

enige koranvers dat dus volgens de gangbare 

interpretatie positief is over aardse wijn, wijn 

wordt aangeduid met een term die juist de ne-

gatieve kwaliteiten ervan benadrukt: sakar, ‘be-

nevelende drank’.

16:67 En van de vruchten van de palmen en 

de wijnstokken: jullie nemen ervan een be-

dwelmende drank en goede voeding. Daarin 

is zeker een teken voor mensen die verstan-

dig zijn.

Vers 16:67 is te vinden in de ‘soera van de Bijen’ 

en maakt daarbinnen onderdeel uit van een 

passage die gaat over de levensdranken. Vers 

16:65 gaat over water, 16:66 over melk, 16:67 

over wijn, en verzen 16:68-69 over honing. In 

16:66 wordt bovendien nog een andere levens-

drank genoemd, bloed, dat in het christendom 

en de heidense religies een positieve lading heeft, 

maar dat in het jodendom en de islam als zo 

onrein wordt beschouwd dat de consumptie er-

De wonderbaarlijke herkomst  
van water, melk, wijn, en honing
16:65 God laat uit de hemel water neerda-

len om daarmee de aarde te doen herleven 

nadat zij dood was. Daarin is werkelijk 

een teken voor mensen die horen.

16:66 In het vee is er voor jullie ook een 

les: van wat er in hun buiken tussen mest 

en bloed is, geven Wij jullie zuivere melk 

te drinken die de drinkers goed bekomt.

16:67 En van de vruchten van de palmen 

en de wijnstokken: jullie nemen ervan een 

bedwelmende drank en goede voeding. 

Daarin is zeker een teken voor mensen 

die verstandig zijn.

16:68 En jouw Heer heeft de bijen ingege-

ven: ‘Betrek behuizingen in de bergen, in 

de bomen en in wat zij [als dakconstruc-

ties] optrekken.

16:69 Eet dan van alle vruchten en ga met 

gemak langs de wegen van jouw Heer.’ Uit 

hun buiken komt een drank van verschil-

lende kleuren waarin genezing is voor de 

mensen. Daarin is zeker een teken voor 

mensen die nadenken. 

Vertaling: Fred Leemhuis, De Koran: Een 

waargave van de betekenis van de Ara-

bische tekst in het Nederlands. Houten: 

Unieboek, 2007
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bloed melk puur en smakelijk’. Dit vers over 

melk begint met de woorden: ‘In het vee is 

er voor jullie ook een les.’ Niet alleen in het 

bestaan van melk, maar juist in de paradoxale 

herkomst van deze levensdrank zit een les 

(‘ibra) voor de mensen.

16:66 In het vee is er voor jullie ook een les: 

van wat er in hun buiken tussen mest en 

bloed is, geven Wij jullie zuivere melk te 

drinken die de drinkers goed bekomt.

De andere verzen van deze passage bevatten 

ook een tegenstelling tussen rein en onrein. In 

16:65 staat dat God water — net als de Koran 

— uit de hemel (rein) doet neerdalen naar de 

aarde (onrein). Met dat water maakt hij dat wat 

al dood (onrein) was weer levend (rein). Deze 

van is verboden. Net als wijn waren ook de an-

dere levensdranken in het Nabije Oosten van 

de Late Oudheid veel meer dan alleen maar 

dorstlessers. Er werden sacrale eigenschappen 

aan deze vloeistoJen toegekend, gerelateerd 

aan de bovengenoemde oppositieparen rein en 

onrein, halal en haram, toegestaan en verboden, 

leven en dood. De bewuste passage in de soera 

van de Bijen behandelt de herkomst van deze 

levensdranken: water wordt door God als re-

gen uit de hemel naar de aarde gezonden, melk 

ontstaat in de ingewanden van veedieren, wijn 

wordt door mensen gemaakt op basis van vers 

fruit, en honing is afkomstig ‘uit de buiken van 

bijen’. Naast de herkomst wordt ook het ef-

fect van deze dranken beschreven: water doet 

wat dood is herleven, wijn benevelt, honing 

geneest.

opmerkelijke herkomst en dit wonderlijke eJect 

vormen een wonderteken voor de mensen.

16:65 God laat uit de hemel water neerdalen 

om daarmee de aarde te doen herleven nadat 

zij dood was. Daarin is werkelijk een teken 

voor mensen die horen.

Ook in verzen 16:68-69, over de levensdrank 

honing, is er weer sprake van een tegenstelling 

tussen rein en onrein. De bij, waar soera 16 zijn 

naam aan ontleent, is in het jodendom en het 

16:65 water Uit de hemel (rein) naar de aarde (onrein) 

Maakt wat dood (onrein) is weer levend 

(rein)

‘Daarin is werkelijk een teken voor mensen 

die horen.’

16:66 melk Van tussen feces en bloed (onrein) een 

smakelijke drank (rein)

‘In het vee is er voor jullie ook een les.’

16:67 wijn Van vruchten (rein) maakt de mens een 

benevelende drank (onrein)

‘Daarin is zeker een teken voor mensen die 

verstandig zijn.’

16:68-69 honing Uit de bij (onrein) een geneeskrachtige 

drank (rein)

‘Daarin is zeker een teken voor mensen die 

nadenken.’

Structuur van de passage over de levensdranken in soera 16

In het vers over melk (16:66), dat direct voor-

afgaat aan het vers over wijn, is er duidelijk 

sprake van een tegenstelling tussen rein en 

onrein, en die tegenstelling heeft te maken 

met de herkomst van deze levensdrank: uit de 

ingewanden van dieren, tussen feces en bloed, 

twee buitengewoon onreine substanties waar-

van het consumeren ten strengste verboden 

is, komt een levensdrank die zuiver en toege-

staan is. Het Arabisch geeft deze tegenstelling 

kernachtig weer: min bayna farthin wa-damin 

labanan khālisan sā’ighan, ‘van tussen poep en 
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zoroastrianisme onrein, en eigenlijk is alles wat 

afkomstig is van onreine dieren ook onrein.6 

‘Wat afkomstig is van iets dat niet koosjer is, is 

zelf niet koosjer, en wat afkomstig is van iets 

dat koosjer is, is zelf koosjer.’7 Toch is honing 

koosjer, omdat de rabbijnen redeneerden dat 

honing niet daadwerkelijk door de bij gepro-

duceerd wordt, maar oorspronkelijk afkomstig 

is uit de bloem. Ook bij de levensdrank honing 

is er dus weer een tegenstelling tussen rein en 

onrein wat betreft de herkomst. Uit de ingewan-

den van een onreine diersoort komt een reine, 

geneeskrachtige drank. In deze tegenstelling 

tussen rein en onrein ‘is zeker een teken voor 

mensen die nadenken’.

16:68 En jouw Heer heeft de bijen ingege-

ven: ‘Betrek behuizingen in de bergen, in de 

bomen en in wat zij [als dakconstructies] 

optrekken.

16:69 Eet dan van alle vruchten en ga met ge-

mak langs de wegen van jouw Heer.’ Uit hun 

buiken komt een drank van verschillende 

kleuren waarin genezing is voor de mensen. 

Daarin is zeker een teken voor mensen die 

nadenken.

Aangezien er in al deze verzen sprake is van een 

tegenstelling tussen rein en onrein, is het zeer 

waarschijnlijk dat er in het vers over wijn 16:67 

ook sprake is van een dergelijke oppositie. Dit 

kan alleen maar de tegenstelling tussen sakar 

en rizq hasan zijn, waarbij het bijvoeglijk naam-

woord hasan (perfect) er geen twijfel over laat 

bestaan dat rizq hasan het reine is en sakar het 

onreine.8 

Dit betekent dat de lezing die sakar (wijn) 

gelijk stelt aan rizq hasan (goede voeding) niet 

meer te handhaven is: deze begrippen worden 

niet aan elkaar gelijk gesteld maar juist met el-

kaar gecontrasteerd: ‘wijn’ is het tegenoverge-

stelde van ‘goede voeding’. 

16:67 En van de vruchten van de palmen en 

de wijnstokken: jullie nemen ervan een be-

dwelmende drank en goede voeding. Daarin 

is zeker een teken voor mensen die verstan-

dig zijn.

Wa-min thamarāt al-nakhīl wa-l-a‘nāb 

tattakhidūna minhu sakaran wa-rizqan 

hasanan inna f ī dhālika la-āya li-qawm 

ya‘qilūn

Het is niet waarschijnlijk dat het bij deze te-

genstelling tussen sakar (onrein) en rizq hasan 

(rein) gaat om twee tegengestelde eigenschap-

pen van een en dezelfde drank, wijn. De zin ‘Van 

de vruchten van de palmen en de wijnstokken 

nemen jullie X en Y’ geeft aan dat de mensen 

die vruchten voor twee verschillende dingen ge-

bruiken: ze maken van dat fruit een benevelende 

drank én ze gebruiken dat fruit als voeding. Ook 

het feit dat de term sakar als een van zijn beteke-

nissen ‘wijn’ heeft, maakt het waarschijnlijk dat 

het hier om wijn en iets anders, tegengestelds, 

gaat. 

Bovendien gaat het in de verzen over de le-

vensdranken melk en honing, die er direct aan 

voorafgaan en die er direct erop volgen, niet om 

de tegengestelde eigenschappen van één drank 

maar om de tegenstelling tussen rein en onrein 

wat betreft de herkomst van die levensdrank. 

Dit maakt het waarschijnlijk dat hier ook een 

oppositie tussen rein en onrein wat betreft de 

herkomst van wijn bedoeld is: uit iets reins (vers, 

geoorloofd fruit, dat de mens als uitstekende 

voeding dient) ontstaat middels een rottings-

proces iets onreins: een benevelende drank. Dit 

lijkt, net als bij honing en de bij, in tegenspraak 

met de wet dat wat voortkomt uit iets onreins 

onrein is, terwijl dat wat voortkomt uit iets reins 

zelf ook rein is. Het is weer de tegenstelling tus-

sen rein en onrein wat betreft de herkomst van 

wijn waarin een teken zit ‘voor de mensen die 

verstandig zijn’.
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Rein Onrein

hemel aarde

leven dood

melk bloed

fruit wijn

honing bij

Rein/onrein-tegenstellingen in Koran 

16:65-69

Bij het ontstaan van alle vier deze levensdran-

ken gebeurt iets wonderbaarlijks dat in strijd 

lijkt met de natuurwetten. Steeds zit er in dat 

wonderbaarlijke een teken van Gods almacht 

om het onmogelijke te doen. God doet water 

neerdalen uit de hemel naar de aarde, terwijl 

er verder in het dagelijkse leven geen contact 

tussen hemel en aarde is, en met dit water doet 

de Schepper iets wat in het ondermaanse ei-

genlijk onmogelijk is: Hij brengt tot leven wat 

al dood was. In strijd met de wet die stelt dat 

wat voortkomt uit iets onreins zelf ook onrein 

is, is zuivere melk afkomstig uit een onreine plek, 

en is geneeskrachtige honing afkomstig uit een 

onreine diersoort. In strijd met de wet dat wat 

voortkomt uit iets reins zelf ook rein is, wordt 

verwerpelijke, benevelende wijn gemaakt van 

voedzaam, toegestaan fruit.

In de passage ‘wijn en goede voeding’ in 16:67 

drukt het voegwoord ‘en’ een tegenstelling uit, 

zoals in de uitdrukking ‘leven en dood’. Wijn 

wordt niet gelijk gesteld aan, maar juist gecon-

trasteerd met goed voedsel. Zoals uit de directe 

context van omringende verzen blijkt, gaat het 

hier om de oppositie tussen rein en onrein. Het 

‘teken voor de mensen die verstandig zijn’ zit niet 

in wijn, maar in de paradoxale herkomst ervan: 

een onreine drank ontstaan uit een reine grond-

stof. In dit vers wordt wijn dan ook aangeduid 

met een term die de onreine eigenschappen er-

van benadrukt: sakar, ‘benevelende drank’. Ko-

ranvers 16:67 is, net als de andere koranpassages 

over aardse wijn, negatief over deze drank. Dit 

betekent dat de Koran zichzelf op het punt van 

aardse wijn niet tegenspreekt.

Johan Weststeijn is arabist en bestuurs lid 

van Stichting Zenobia. 
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