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I. DE BEDOELING VAN DIT BOEK

Tegen de botsing van culturen

‘Geen wereldvrede zonder godsdienstvrede.’ Deze conclusie heb ik al in 
1982 getrokken uit colleges over de dialoog christendom-islam aan de uni-
versiteit van Tübingen. En evenals de boeken Das Judentum (1991) en Das 
Christentum (1994) staat ook dit boek over de islam in het teken van de 
programmatische stellingen die werden geformuleerd met het oog op een 
mondiale bewustzijnsverandering die van belang is voor het overleven van 
de mensheid:

Geen vrede onder de volkeren
zonder vrede tussen de godsdiensten.
Geen vrede tussen de godsdiensten
zonder dialoog tussen de godsdiensten.
Geen dialoog tussen de godsdiensten
zonder onderzoek naar de fundamenten van de godsdiensten. 

Een tegenovergesteld programma werd in 1993 ontworpen door de Ame-
rikaanse politicoloog Samuel Huntington – aanvankelijk voorzichtig in de 
vraagvorm geformuleerd, later programmatisch gepresenteerd als een nieuw 
paradigma voor de buitenlandse politiek: A Clash of Civilizations – een bot-
sing van de culturen. Dus een strijd van culturen als onvermijdelijk mon-
diaal scenario? De adviseur van het Pentagon, Huntington, die zich weinig 
heeft beziggehouden met de innerlijke dynamiek en veelvormigheid van 
de verschillende culturen, en die duidelijk niet vertrouwd is met ingewik-
kelde historische verbanden, de wederzijdse bevruchting en het vreedzaam 
samenleven van culturen, voorspelde dat een botsing tussen ‘het Westen’ 
en ‘de islam’ bijzonder gevaarlijk zou zijn. Op die manier gaf hij een ideo-
logisch steuntje in de rug aan de vervanging van het vijandbeeld ‘commu-
nisme’ door het vijandbeeld ‘islam’ na het einde van de koude oorlog, ver-
volgens ook aan de rechtvaardiging van het opvoeren van het Amerikaanse 
oorlogspotentieel, en – gewild of ongewild – het scheppen van een gunstig 
klimaat voor verdere oorlogen.

Al een jaar voor het artikel van Huntington – in 1992, onmiddellijk 



na het roemloze einde van de eerste Irak-oorlog onder president Bush sr. 
en tien jaar voor de tweede – was in de Verenigde Staten een kleine groep 
neoconservatieve ideologen en machtspolitici begonnen een mogelijke pre-
ventieve oorlog – om de olievoorraden, de Amerikaanse hegemonie en de 
‘veiligheid’ van Israël – ideologisch voor te bereiden. Na het aantreden van 
president Bush jr. in juni 1999 werd de oorlog exact gepland en de onge-
hoorde massamoord van 11 september 2001 als aanleiding gebruikt om 
een aanval tegen Afghanistan te beginnen en daarmee Irak, dat geen rol 
had gespeeld bij de aanslagen, te bedreigen. Na vergeefse pogingen om toe-
stemming van de Veiligheidsraad te krijgen, en na een ronduit orwelliaanse 
leugencampagne over de beweegredenen en het doel van de oorlog, begon 
de regering Bush, onbegrijpelijk genoeg gesteund door de Britse premier 
Tony Blair, en tegen het volkenrecht en de publieke opinie in, op 18 maart 
2003 de oorlog tegen Irak met grof militair geweld en won die ogenschijn-
lijk snel. 

Maar in plaats van de terreur te verslaan, werd daaraan in Afghanistan, 
het Nabije Oosten en in de hele wereld nu pas echt de kans gegeven om zich 
uit te breiden. Er volgden meer tragedies: op Bali, in Casablanca, Riyaad, 
Istanboel en Madrid. Hier vond op 11 maart 2004 voor het eerst op Euro-
pese bodem een massamoord van een dergelijke omvang plaats, die bij de 
parlementsverkiezingen twee dagen later leidde tot het wegstemmen van 
de Spaanse regering, die aan de Irak-oorlog had meegedaan, maar ook voor 
de Europese landen die niet aan de oorlog hadden meegedaan een signaal 
vormde voor een dramatische verharding van de toestand in de wereld. 
Want de oorlog tegen twee islamitische landen, maar ook de al decennialang 
gehanteerde dubbele standaard inzake de mensonterende bezettingspolitiek 
van Israël, waarbij alle resoluties van de vn opzij werden geschoven, heb-
ben in de islamitische wereld enorm veel woede, verbittering en verharding 
gewekt. De ‘clash’ lijkt op het ogenblik een ‘self-fulfi lling prophecy’. 

Wij bevinden ons zonder enige twijfel in een hachelijke, beslissende fase 
in de herziening van de internationale betrekkingen, de verhouding tussen 
het Westen en de islam, en ook de onderlinge verhoudingen tussen de drie 
godsdiensten van Abraham – het jodendom, het christendom en de islam. 
De opties zijn duidelijker geworden: ofwel rivaliteit tussen de godsdiensten 
onderling, botsing van culturen, oorlog tussen de volkeren – ofwel dialoog 
van de culturen en vrede tussen de godsdiensten als voorwaarde voor vre-
de tussen de volkeren. Zouden wij niet, geconfronteerd met een dodelijke 
bedreiging voor de hele mensheid, in plaats van nieuwe dammen van haat, 
wraak en vijandschap op te werpen, eerder de muren van het vooroordeel 
steen voor steen moeten afbreken en daarmee bruggen bouwen voor de dia-
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loog, bruggen nu juist ook naar de islam? Nee, ik houd geen pleidooi voor 
een verdoezeling van tegenstellingen en ook niet voor een syncretistisch 
vermengen daarvan. Ik houd een pleidooi voor een eerlijke toenadering 
en een onderlinge verstandhouding die gebaseerd is op zelfbewustzijn aan 
beide zijden, op zakelijkheid en oprechtheid en op een besef van wat ons 
scheidt en wat ons verbindt. 

Is zo’n streven naïef, zoals pessimisten en cynici in de politiek, economie, 
wetenschap en mediawereld menen? Integendeel, het is het enige realisti-
sche alternatief, willen wij de hoop op een betere wereldorde niet a priori 
opgeven. En ik ben ervan overtuigd, dat ook de vs spoedig uit de oorlogs-
hysterie van het begin van de 21e eeuw zullen ontwaken – zoals dat in de 
jaren vijftig ook gebeurd is met de McCarthy-hysterie – en tot zichzelf 
en hun grote democratische traditie terug zullen keren. Na de kennelijke 
mislukking van de ‘unilaterale wereldmachtstrategie’ en de agressieve oor-
logspolitiek in Afghanistan en Irak, het eenzijdige engagement in Palestina 
en het wereldwijde verlies aan morele geloofwaardigheid van de vs is de 
interculturele en interreligieuze dialoog nog noodzakelijker geworden. Ze-
ker, tegen een netwerk van verblinde, religieus op een dwaalspoor gebrachte 
geweldplegers is strijd onvermijdelijk; maar niet, zoals de regering-Bush dat 
moedwillig ensceneert, een gevecht te land, ter zee en in de lucht. Hier is 
alleen ruimte voor aan de situatie aangepaste operaties met behulp van po-
litie, geheime dienst, diplomatie en fi nanciële middelen. Maar vooral tege-
lijk ondersteund door politieke en sociale hervormingen in de islamitische 
landen, om aan de terroristen de voedingsbodem te ontnemen die ze in de 
gefrustreerde en verarmde lagen van de bevolking vinden. Want alleen als 
het lukt om de gewelddadige extremisten te isoleren en de gematigde mos-
lims meer macht te geven, alleen als het lukt om bruggen van vertrouwen 
te bouwen en de betrekkingen tussen de westerse en islamitische wereld 
opnieuw te stabiliseren, alleen wanneer Israëli’s, Arabieren en westerlingen, 
joden, christenen en moslims elkaar niet meer als tegenstanders, maar als 
partners beschouwen en behandelen, kunnen de onoverkomelijk lijkende 
politieke, economische, sociale en culturele problemen van onze tijd wor-
den opgelost en kan er zo een bijdrage worden geleverd aan een meer vreed-
zame wereldorde.

Daarom gaan er tegenwoordig hoe langer hoe meer stemmen op die 
ervoor pleiten niet terug te keren naar het paradigma van de politiek-mi-
litaire confrontatie, agressie en revanche dat door de Europese landen in 
de moderne tijd in praktijk is gebracht, maar na de Tweede Wereldoorlog 
gelukkigerwijs overwonnen. In plaats daarvan kiezen voor het realiseren 
van het in het handvest van de vn vastgelegde en in het kader van de eu in 
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verregaande mate ontwikkelde nieuwe, postmoderne paradigma van poli-
tieke, economische en culturele toenadering, samenwerking en integratie. 
Vrede en vrijheid kunnen op den duur alleen op basis van het beginsel 
van de rechtsstaat, tolerantie, mensenrechten en ethische normen worden 
bereikt. Inzake de specifi ek politieke problematiek heb ik in 2003, samen 
met competente ethici en deskundigen uit de wereld van de politieke we-
tenschap, stelling genomen in het boek Friedenspolitik. Ethische Grundlagen 
internationaler Beziehungen1.

Tot een dialoog zijn niet de beschavingen of culturen als zodanig uitge-
nodigd, die immers geen subjecten en geen gesloten eenheden zijn, maar 
individuele mensen en heel bepaalde groepen van verschillende culturele 
kleur, en vooral de politiek, economisch en cultureel verantwoordelijke eli-
te. Inzake de islam zouden christenen en niet-christenen zich de vraag moe-
ten stellen: Waarom belijden 1,2 miljard mensen – en hun aantal neemt 
nog steeds toe! – in een gebied dat reikt van de Atlantische kust van Afrika 
tot de Indonesische archipel, van de steppen van Centraal-Azië tot Mozam-
bique, deze ene godsdienst? Waarom is die na het christendom de grootste 
wereldgodsdienst, en koestert die als enige zelfs de hoop het christendom 
eens te overvleugelen? Waarom is deze godsdienst naar de overtuiging van 
zijn aanhangers niet alleen maar de nieuwste en beste, maar ook de oudste 
en meest universele godsdienst? Hoe komt het, dat die meer dan iedere 
andere godsdienst zulke verschillende mensen als nomadische Berbers, Ara-
bieren uit het Nabije Oosten, West- en Oost-Afrikanen, maar ook Turken, 
Bosniërs en Albanezen, Perzen, Pakistani, Indiërs, Chinezen, Maleisiërs en 
in de moderne tijd ook mensen in nagenoeg alle landen van de wereld, 
ondanks culturele verschillen heeft kunnen samenbrengen tot één grote re-
ligieuze familie? Inderdaad, de grote vraag luidt: Waarin schuilt eigenlijk 
de kracht van de islam, zijn fascinatie? Wat zijn zijn bronnen, zijn waarden, 
zijn symbolen? Wat is zijn boodschap, zijn wezen, waarin bestaan zijn con-
stitutieve elementen? Maar ook: waardoor wordt het alledaagse leven in de 
islam bepaald, of zijn politiek, cultuur, kunst? En ten slotte: waar liggen zijn 
zwakke plekken en tekorten? Waarover moeten moslims zichzelf kritische 
vragen stellen?

Mensen klaarmaken voor de dialoog

Natuurlijk kunnen wij ons, gelet op de overvloed aan publicaties over de 
islam, afvragen waarom er nog een nieuw, omvangrijk boek over de islam 
nodig is. Juist als men zich grondig in de literatuur over de islam heeft ver-
diept, kan men deze vraag terecht stellen: wat is de eigen bijdrage, het eigen 
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profi el, ja zelfs de zin van een dergelijke onderneming? Er bestaan genoeg 
werken over de cultuurgeschiedenis van de islam, godsdiensthistorische 
studies zijn er in alle talen, en zeker ook politieke geschiedwerken. Maar 
ik schrijf dit boek niet als cultuurhistoricus, godsdiensthistoricus, beoefe-
naar van de politieke of rechtswetenschappen. Ik schrijf het, om mensen 
in deze beslissende overgangsfase naar een nieuwe verhouding tussen de 
culturen, godsdiensten en landen klaar te maken voor een dialoog, ja zelfs 
klaar te maken voor een nieuwe wereld; met de bedoeling, dat ze – of ze 
nu christenen zijn of moslims of geen enkele godsdienst belijden, of ze nu 
politici zijn, leidinggevende personen op economisch of cultureel terrein, 
docenten, priesters of studenten, kortom al degenen die oriëntatie zoeken 
– de toestand van de wereld, die zonder de wereldgodsdiensten niet goed 
kan worden begrepen, beter kunnen beoordelen en erop reageren. Cultuur- 
en godsdienstgeschiedenis, rechtsgeschiedenis en politieke geschiedenis 
worden verwerkt in een complex beschrijvingsproces, maar tegelijk moet 
dit programma, dat mij al decennialang rusteloos bezighoudt, transparant 
blijven. Dat is de bijdrage die ik als theoloog, fi losoof en bevorderaar van de 
dialoog tussen de godsdiensten met dit boek hoop te leveren. 

Gegeven deze doelstelling zou ik dus graag met het oog op de toekomst 
een eerlijke beschrijving van de islam in het verleden en het heden willen 
aanbieden – veertien eeuwen islam, bepaald niet eenvoudiger te schetsen 
dan eerder de meer dan dertig eeuwen jodendom en de twintig eeuwen 
christendom. Zoals de twee voorafgaande werken dus geen godsdienstwe-
tenschappelijk neutrale beschrijving van de geschiedenis van deze gods-
dienst, ook niet slechts een systematisch-theologische weergave van zijn 
leer, maar in een chronologische beschrijving en tegelijk een zakelijke ar-
gumentatie, een synthese van beide dimensies, de historische en de syste-
matische. Ik zal ook in dit boek een groot geschiedverhaal vertellen, dat 
zeldzaam dramatisch en veelvormig is. Maar tegelijk zal ik dit verhaal ook 
telkens weer onderbreken en kritisch vanuit de oorsprong en gericht op de 
toekomst vragen naar het resultaat van de verandering die de islam met een 
bepaalde paradigmatische constellatie tot stand heeft gebracht. Er worden 
‘wedervragen’ en ‘vragen ter discussie’ gesteld, die met name ontstaan wan-
neer een traditie zich heeft verhard en bijna niet meer in staat is tot commu-
nicatie. Op die manier is dit boek over de islam, zoals de beide vorige over 
het jodendom en het christendom, interdisciplinair opgezet: het verbindt 
de van elkaar geïsoleerde ‘vakken’ en tracht een multidimensionale visie op 
de islam te geven.

Van het risico van een dergelijke onderneming was ik mij op elke bladzij-
de bewust. Het ging er immers om een evenwicht te vinden tussen enerzijds 
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een diep begrip voor de islam, dat echter niet misbruikt kan worden ter 
rechtvaardiging van de status quo, en anderzijds, waar nodig, open kritiek 
op de islam, die dan weer niet tot eigengerechtigheid mag voeren. Want dit 
boek, geschreven door een niet-moslim, is de uitdrukking van zijn hoop 
– niet op een verzwakking, laat staan het verdwijnen van de islam, maar 
op een innerlijke vernieuwing ervan. Verre van elk superioriteitsgevoel (van 
christelijke of seculiere aard) wil het – in het bewustzijn van de dialectiek 
van de verheldering – een pleidooi zijn voor een vernieuwde islam. 

Geconfronteerd met de ‘informatie-smog’ – men zegt, dat de hoeveel-
heid data over de hele wereld jaarlijks met 30% toeneemt – biedt dit boek, 
meer dan louter feitelijke kennis, oriënterende kennis; de islam als geheel 
wordt niet schematisch gepresenteerd, maar wel gediff erentieerd. Aan deze 
uiterst moeilijke onderneming kan ik mij alleen maar wagen omdat mij 
met de paradigma-analyse een theoretische benadering en een begrippen-
instrumentarium ter beschikking staan, die ik na de eerdere uiteenzettingen 
in Existiert Gott? Zur Gottesproblematik der Neuzeit (1978) methodisch in 
mijn boeken Th eologie im Aufbruch (1987) en Projekt Weltethos (1990) heb 
ontwikkeld en doordacht. Voor het opmaken van de historische balans is 
deze methode in de jaren negentig met Das Judentum en Das Christentum 
uitstekend bruikbaar gebleken. Ik kan er dan ook gerust van afzien, de hele 
veertienhonderd jaar lange geschiedenis van de islam in de verschillende 
perioden en gebieden met alle verschillende stromingen en belangrijke per-
soonlijkheden in detail te reconstrueren; daarvoor zal ik verwijzen naar de 
klassieke historische studies en de ondertussen op ieder punt zelfs voor de 
islamkenner niet meer te overziene gespecialiseerde vakliteratuur. In para-
digma’s denken betekent immers: de geschiedenis begrijpen in haar domi-
nante structuren met de personen die er hun stempel op hebben gedrukt. 
In paradigma’s denken betekent de verschillende constellaties die de islam 
als geheel bepalen analyseren, het ontstaan, daarna het rijpen, en ten slotte 
vaak het verstarren ervan. In paradigma’s denken betekent ten slotte het 
voortleven beschrijven van traditionalistisch verstarde paradigma’s in het 
heden en wijzen op het ontstaan van het nieuwe paradigma en zo mogelijk 
op perspectieven voor de toekomst.

Nu leeft echter onder moslims meer nog dan onder joden en christenen 
de mening, dat hun godsdienst altijd dezelfde is gebleven, dat die eigen-
lijk geen grote breuken, maar uitsluitend een continue ontwikkeling heeft 
gekend. Duidelijk zal worden aangetoond, dat deze indruk bedrieglijk is. 
Maar mij interesseert niet primair het verleden, wel het heden: hoe de islam 
geworden is wat hij op het ogenblik is – met het oog op wat hij zou kun-
nen zijn. Het specifi eke kenmerk van deze soort geschiedschrijving is niet 
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de loutere chronologie, maar het zoeken van een verband tussen tijd en pro-
bleem. Maar dat betekent een uitdaging naar beide kanten. Allereerst voor 
de islamitische lezer: hoe kan een christelijke theoloog het wagen zich zo 
grondig te mengen in discussies en aangelegenheden die alleen de moslims 
aangaan? Maar ook een uitdaging voor de christelijke lezer: hoe kan een 
christelijke theoloog het wagen de moslims in veel vragen zo verregaand te-
gemoet te komen? Ik heb nooit een interreligieuze dialoog gepraktiseerd die 
de strijdvragen uit de weg gaat: geen ‘cursus in interreligieuze stroopsmeer-
derij’, zoals sommige kerkmensen denken die zelf in het beste geval van een 
andere godsdienst alleen maar oppervlakkig kennis hebben genomen. Maar 
tegelijk heb ik mij altijd ook tegen kunstmatige confrontaties gekeerd, die 
ondernomen worden door dogmatici van beide kanten die geen vragen stel-
len bij de waarheid van hun eigen dogma’s en alleen voor zichzelf aanspraak 
maken op het ware geloof in God. 

Deze noodzakelijkerwijs breed opgezette beschrijving zal, naar ik hoop, 
antwoorden geven op vragen van allerlei aard en voor moslims en christe-
nen (en joden) aanleiding zijn tot het zoeken van wederzijds begrip. Uiter-
aard zal ik bij deze onderneming voorbij moeten gaan aan talloze interes-
sante details, kleurrijke anekdoten en zelfs belangrijke aspecten, om bij de 
altijd weer veranderende historische constellatie de nodige scherpte in het 
blikveld te behouden. Zo moest ik in hoofdzaak de aandacht richten op de 
grote centra van de islam, de Arabische wereld, Turkije en Iran, en kon ik de 
aparte ontwikkelingen in India, in het Afrika ten zuiden van de Sahara en 
in Oost-Azië alleen maar zijdelings behandelen. Ik moest mij vooral rich-
ten op de ontwikkeling van de staatsislam en de politieke islam, en kon de 
volksislam alleen maar als achtergrond en ondergrond in mijn beschouwing 
betrekken. Ik wilde mij niet in de warwinkel van details verliezen, maar bij 
elk van de grote islamitische totaalconstellaties of paradigma’s – of het nu 
het paradigma van de islamitische oergemeenschap (p i), het paradigma van 
het Arabische rijk (p ii), het paradigma van de klassiek islamitische wereld-
godsdienst (p iii), het paradigma van de oelama en soefi ’s (p iv) of ten slotte 
het paradigma van de islamitische modernisering (p v) betreft – stelde ik 
mij tot taak tegen de achtergrond van de beknopt geschetste historische 
ontwikkeling de voorwaarden, oorzaken en bepalende factoren, de con-
stanten en variabelen uit te werken, om aldus het huidige paradigma (p vi) 
in zijn grondtrekken in het oog te krijgen en te begrijpen. Omdat bij het 
opkomen van een nieuw paradigma de oudere paradigma’s niet helemaal 
verdwijnen, zijn kleine overlappingen niet alleen onvermijdelijk, maar juist 
ook verhelderend.

25



de bedoeling van dit boek

Een lange denkweg

Veel studie en ervaring staan achter mijn huidige ideeën over de islam, sinds 
mijn eerste reis naar een islamitisch land als jonge doctorandus in 1955, in 
Noord-Afrika: precies in de tijd van mijn eerste grote oecumenische poging 
tot dialoog in de centrale strijdvraag Rome-Reformatie, – mijn dissertatie 
over de rechtvaardigingsleer van Karl Barth (1957), waarover te lezen is in 
het eerste deel van mijn memoires Erkämpfte Freiheit (Ned. Bevochten vrij-
heid) van 2002. Van die arbeid heb ik methodisch gezien veel voor de latere 
interreligieuze dialoog geleerd. Fundamenteel voor mijn wetenschappelijk 
werk op het gebied van de islam waren vervolgens echter de belangrijke col-
leges over de islam, die ik samen met mijn collega islamitische wetenschap-
pen, prof. Jozef van Ess, in 1982 aan het studium generale van de universi-
teit van Tübingen verzorgd heb (zie het boek Christentum und Weltreligio-
nen, 1984). De toen verworven inzichten heb ik later kunnen verdiepen en 
verbreden, met name door talrijke studies, reizen en colloquia en ten slotte 
in de jaren negentig door opnamereizen voor de zevendelige tv-serie van de 
swr (Duitsland) en drs (Zwitserland) Spoorzoeken. De wereldgodsdiensten 
onderweg, waarvan het zevende deel aan de islam met zijn verschillende pa-
radigma’s is gewijd – alles in meerdere talen beschikbaar op video, cd-rom, 
dvd en een aanvullend platenboek. 

Met dit derde deel van mijn trilogie is nu tot mijn grote vreugde het 
hele project ‘De religieuze situatie van onze tijd’ afgesloten, dat betrekking 
moest hebben op de drie godsdiensten die hun oorsprong hebben in het 
Nabije Oosten – het jodendom, het christendom en de islam –, zoals het in 
het kader van het door de Bosch-Jubiläumsstiftung en het Daimler-Benz-
Fonds van 1989 tot 1997 gesteunde project ‘Geen wereldvrede zonder 
godsdienstvrede’ was gepland. Ik heb nu uitgewerkt wat ik had beloofd: 
analyses van de in onze tijd nog altijd werkzame geestelijke krachten van 
een duizenden jaren oude geschiedenis van de drie godsdiensten, dus een 
historisch-systematische diagnose; en vanuit het geanalyseerde heden prog-
noses voor de verschillende in de toekomst gegeven mogelijkheden, en dus 
praktisch-oecumenische aanzetten tot een oplossing. En ik heb in dit derde 
deel, vooral in de systematische hoofdstukken, door een trilaterale metho-
diek beschrijving en kritische beoordeling van de islam altijd gepaard laten 
gaan met een zelfkritiek op het christendom (en jodendom), om zowel het 
dialoogkarakter naar buiten alsook een conceptuele innerlijke consistensie 
van mijn trilogie te bereiken. 

De mooiste theoretisch-praktische vrucht van het onderzoeksproject 
‘Geen wereldvrede zonder godsdienstvrede’ was het in 1990 in verband met 
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de bedoeling van dit boek

de Europese omwentelingen geïnitieerde ‘Project wereldethos’, dat niet al-
leen leidde tot meer publicaties, Wereldethos voor een mondiale politiek en 
een mondiale economie (1997), Wetenschap en wereldethos (1998), Vredespoli-
tiek. Ethische grondslagen van internationale betrekkingen (2003), maar al in 
1995 ook – mogelijk gemaakt door een ruime gift van graaf en gravin Von 
der Groeben – tot de Stichting Wereldethos, die ondanks relatief uiterst 
bescheiden persoonlijke en fi nanciële middelen sindsdien een enorme acti-
viteit mocht ontplooien, van scholen tot internationale organen als de vn 
(zie internet: www.weltethos.org).

Het schrijven van een oorspronkelijk gepland tweede deel over het chris-
tendom in relatie tot zijn heden en toekomst is overbodig. Ik heb in al 
mijn Schriften zur Reform der Kirche onder de titel Die Hoff nung bewahren 
(1990) al zoveel analyses van de tegenwoordige tijd en visies op de toekomst 
beschreven, dat ik mij ervan ontslagen mag achten algemeen bekende en 
helaas nooit gerealiseerde zaken in een nieuw boek uitvoerig uiteen te zet-
ten. Over de toestand van de christenheid in Afrika en Latijns-Amerika 
heb ik enkele aparte artikelen gepubliceerd. Mijn Kleine Geschichte der Ka-
tholischen Kirche (2002) heeft velen de ogen geopend voor de enorme hoe-
veelheid problemen en de structurele crisis waarin de Rooms-Katholieke 
Kerk terecht is gekomen. De ontwikkeling van de laatste tijd, in de Kleine 
Geschichte zakelijk historisch eveneens geschetst, werd in het eerste deel van 
mijn ‘herinneringen’, Erkämpfte Freiheit (Bevochten vrijheid, 2002), aan-
gevuld en toegelicht. Ik zal na het verschijnen van dit boek over de islam, 
beginnen met het boek waarin ik rekenschap afl eg over de tweede helft van 
mijn leven, waarin ik blootstond aan geweldige stormen, om juist daar-
doorheen nieuwe verten en oevers te bereiken. Alles in de hoop, dat mij 
daarvoor nog voldoende kracht en tijd wordt gegeven…

Een uitvoerig woord van dank aan allen, die mij bij dit boek geholpen 
hebben, vormt de afsluiting van het boek.

Tübingen, juli 2004 Hans Küng
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A. OORSPRONG

De godsdiensten van Chinese oorsprong – confucianisme en taoïsme – ko-
men de meeste Europeanen misschien nog altijd erg vreemd voor, onge-
woon, thuishorend in het Verre Oosten, maar ze lijken zeker niet bedrei-
gend.

De godsdiensten van Indiase oorsprong – het hindoeïsme en boeddhisme 
– lijken veel vertrouwder, minder vreemd, soms zelfs sympathiek, en om-
dat ze zich meestal vreedzaam hebben betoond en niet gedurende langere 
perioden gemeenschappelijke confl ictgrenzen met de ‘christelijke’ landen 
hebben gehad, worden ze ook niet als een bedreiging ervaren – ondanks het 
sinds het eind van de twintigste eeuw toenemende hindoefundamentalisme 
in India.

Maar de godsdiensten die hun oorsprong vonden in het Nabije Oosten 
– jodendom, christendom en islam – zijn wel nauw aan elkaar verwant en 
in vergelijking met de beide andere religieuze stroomgebieden aan elkaar in 
veel opzichten gelijk. Maar er zijn en waren geen andere godsdiensten waar-
tussen zoveel ruzie en strijd is voorgekomen als tussen deze drie monotheïs-
tische, profetische godsdiensten, die zich lijken te onderscheiden door een 
ongewone agressiviteit en een denken in vriend-vijandmodellen. Daarvan 
moest in de twee eerste delen van deze trilogie over ‘de religieuze toestand 
van deze tijd’ al bij het jodendom en vooral bij het christendom melding 
worden gemaakt.1 En hoe staat het wat dit betreft met de islam, waarover 
het nu in dit boek uitvoerig moet gaan?



I. EEN OMSTREDEN GODSDIENST

De islam, waarmee het christendom vele duizenden kilometers grens ge-
meenschappelijk heeft, wordt door velen in het Westen in toenemende 
mate ervaren als een uitgesproken bedreiging. Ook de in het begin van 
dit boek geciteerde Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington consta-
teerde in 1993 ongegeneerd: ‘De grenzen van de islam zijn bloedig.’2 De 
grenzen van het christendom soms niet? Zo worden er beelden van de islam 
als tegenstander, als vijand geschapen, heel bruikbaar voor die ideologen (in 
Amerika en elders), die voor hun imperialistische militaire politiek en hun 
streven naar de hegemonie immers onvermijdelijk een vijand nodig heb-
ben: het vijandbeeld islam!

1. Vijandbeeld islam

Ofschoon het verschijnsel dat eraan ten grondslag ligt al sinds mensenheu-
genis bestaat, komen wij het woord ‘vijandbeeld’ pas tegen in de nieuwere 
woordenboeken, dook het pas op in de ontspanningsfase van het Oost-
West-confl ict, en werd het sinds de Tweede Golfoorlog populair. Sinds de 
misdaad tegen de menselijkheid van 11 september 2001 door verblinde 
fanatici bestaat het gevaar, dat de wereldpolitiek helemaal door het vijand-
beeld islam wordt bepaald, waaraan dan aan de kant van de moslims maar 
al te gemakkelijk een vijandbeeld van het Westen beantwoordt.

Het nut van een vijandbeeld

‘Een vijandbeeld bestaat uit een min of meer gestructureerde totaliteit van 
waarnemingen, voorstellingen en gevoelens, die onder het aspect van de vij-
andschap als een eenheid worden toegepast op een mens, een groep mensen 
of volkeren en staten’ (H. Nicklas).3 Dit vijandbeeld, dat altijd wordt gecon-
trasteerd met het vriendenbeeld (meestal van de eigen groep), bestaat dus niet 
alleen uit gedachten en meningen, zoals dat van toepassing schijnt te zijn op 
het Engelse begrip ‘concept of the enemy’, maar – en daarom zijn de beeld-
media zo belangrijk – ook uit waarnemingen, gevoelens en vooroordelen. 



Een vijandbeeld – in het Westen vroeger van het communisme, nu van 
de islam – is voor veel mensen nuttig. Het heeft individueel-psychologisch 
en politiek-sociaal verschillende functies, zoals bijvoorbeeld valt op te ma-
ken uit de ‘oorlog tegen het terrorisme’ die doortrokken is van het streven 
van de vs naar hegemonie en op een uiterst eff ectieve manier door de beeld-
media wordt ondersteund:
– Het vijandbeeld ontlast: niet ‘wij’ (Amerikanen, Europeanen, onze Eu-
ropese en Israëlische vrienden), nee, de vijand, de islam draagt alle schuld! 
Onze verdrongen schuld- en minderwaardigheidsgevoelens, onze agressie 
en frustratie kunnen zonder risico naar buiten worden gebracht, op de vij-
and geprojecteerd. Vijandbeelden maken een zondebok-denken mogelijk.
– Het vijandbeeld stabiliseert: ook al zijn ‘wij in het Westen’ het op veel pun-
ten met elkaar oneens, dan zijn wij toch allemaal tegen de vijand, tegen het 
‘rijk van het kwaad’, de ‘as van het kwaad’. Een gemeenschappelijke vijand 
versterkt de onderlinge samenhang, de navo, de transatlantische vriend-
schap. Hij zorgt ervoor, dat wij verenigd standhouden, critici demoniseren 
en dissidenten isoleren. Vijandbeelden bevorderen het blokdenken.
– Het vijandbeeld polariseert: door het reduceren van de mogelijkheden 
tot een ofwel-ofwel (‘Wie niet met ons is, is tegen ons’) zijn mensen ten 
behoeve van het politieke of militaire confl ict op een heel bruikbare manier 
in te delen in vrienden en vijanden, landen die bereid zijn tot oorlogvoe-
ring en landen die dat niet zijn. Ook al weten wij dan vaak niet voor welke 
waarden wij staan, dan weten wij wel waartegen wij zijn. Daarmee liggen de 
frontlijnen klaar. Iedereen weet waar hij staat en waar de ander. Vijandbeel-
den dwingen alles binnen een manicheïsch vriend-vijandschema.
– Het vijandbeeld activeert: nauwkeuriger informatie en betere oriëntatie 
zijn niet nodig; inlichtingen van de geheime dienst mogen opgeblazen, ver-
valst en gemanipuleerd worden. Wij mogen, moeten ons zelfs verdedigen 
tegen de anderen, tegen vreemden, vijanden, in binnen- en buitenland. 
Hier is niet alleen wantrouwen maar ook vijandigheid en, indien nood-
zakelijk, ook geweld op z’n plaats, tegen zaken zowel als personen; fysiek, 
psychisch, politiek en zelfs militair geweld. Vijandbeelden overwinnen, nog 
beter dan toegediende drugs, de remmingen die soldaten hebben om te 
doden. Vijandbeelden motiveren gemakkelijk tot koude of warme oorlog. 

Maar er rest ons één troost: ook aan vijandbeelden is geen eeuwig le-
ven beschoren, ze zijn geen onveranderlijke noodzakelijkheden. Niet alleen 
kunnen ze worden overgedragen van bijvoorbeeld ‘de Russen’ op ‘de Ara-
bieren’, ze kunnen ook worden gecorrigeerd: als vijanden vrienden worden 
(Frankrijk-Duitsland). Ze kunnen hun object verliezen (het communisme). 
Ze kunnen zelfs overwonnen worden, door hernieuwde concentratie op 
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grote gemeenschappelijke taken (ten aanzien van de nucleaire dreiging of 
de ecologische crisis) en uitmonden in een wereldwijde lotsverbondenheid 
en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, waarin ook de islam is opge-
nomen.

Intolerantie, militante houding, een achterhaald standpunt?

‘Vrede tussen de godsdiensten als voorwaarde voor de vrede tussen de lan-
den? Vrede tussen de godsdiensten, zelfs in Jeruzalem, de stad van drie gods-
diensten? Een illusie!’ Dat hield een toen populaire tv-journalist en Nabije 
Oostenexpert mij een paar jaar geleden voor.4 Op mijn tegenvraag, wat zijn 
alternatief dan wel was, antwoordde hij kort maar krachtig: ‘Oorlog!’ Zou-
den dan vijf Israëlisch-Arabische oorlogen werkelijk niet genoeg geweest 
zijn? Nee, een andere oplossing voor het Israëlisch-Arabische antagonisme 
bestond er niet. Helaas staat deze man model voor vele journalisten en 
schrijvers van wetenschappelijke werken in Europa en vooral in Noord-
Amerika, die vanuit een latent agressieve houding een nietsvermoedend pu-
bliek in woord en beeld ‘voorlichting’ geven over actuele gebeurtenissen en 
zelfs begrip kunnen kweken voor een agressieve politiek als die van een Ariel 
Sharon en gelijkgezinden. Dergelijke populistische vertegenwoordigers van 
de media zijn medeverantwoordelijk voor het blijven bestaan van vijand-
beelden. En wanneer voor menig vrome christen lange tijd het jodendom 
en daarna het communisme vijand nummer één was, dan is dat voor veel 
christenen en joden op het ogenblik de islam. Er zijn immers mensen die 
niet zonder vijandbeeld kunnen leven. ‘De islam wil de wereldheerschappij! 
Dat antichristelijke, intolerante en agressieve bijgeloof omspant nu al de 
halve wereld,’ zo kunnen wij uit bepaalde christelijk-fundamentalistische 
kringen vernemen.

Maar een dergelijke principieel anti-islamitische houding is niet alleen 
bij rechts-radicale groeperingen van christelijke en joodse signatuur te 
vinden. Ze heeft ook sluipend ingang gevonden bij brede kringen in de 
industrielanden. Als westerse media moslims laten zien, dan zijn dat bij 
voorkeur fanatieke, bebaarde rechtsgeleerden, ongeremd gewelddadige ter-
roristen, superrijke oliesjeiks en gesluierde vrouwen. Geen wonder dus dat 
voor veel mensen in het Westen het beeld van de islam donker gekleurd is. 
De islam schijnt zich te kenmerken door:
– Intolerantie naar binnen: als een totalitaire godsdienst, die hartstocht, 
irrationaliteit, fanatisme en hysterie produceert, christelijke minderheden 
bij voorkeur onderdrukt en dissidenten zoals de Bahai’s en de Ahmadi’s zelfs 
bloedig vervolgt…
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