
Dr. J.R.T.M. Peters 

, Christendom en Islam 

Zowel het gesprek over de mogelijkheden 
en onmogelijkheden van integratie van 
moslims in de westerse maatschappij, als 
de discussie over de islamitische Ianden in 
de internationa/e po/itiek worden te zeer ge
domineerd door een beperkt aantal alge
mene vooronderstel/ingen over de rechten 
van ongelovigen, de positie van de vrouw 
en de relatie tussen staat en godsdienst. 
Om de dia/oog tussen mos/ims en christe
nen vruchtbaar te kunnen voeren is kennis 
van de diepere achtergronden van elkaars 
visie op mens en maatschappij noodzake
lijk. 

Als illustratie van zijn diepe overtuiging dat 
christendom en islam een sterke verwant
schap met elkaar vertonen heeft de Franse 
islamoloog Louis Gardet ooit opgemerkt, 
dat juist de dialoog tussen bloedverwanten 
of verwante geesten tot de grootste verras
singen en de diepste spanningen leidt. 
Een gesprek tussen moslims en christenen 
over de Rechten van de Mens is in veel ge
vallen een voorbeeld van een dergelijke dia
loog.ln dit gesprek, dat hier en daar in kleine 
kring en soms ook publiekelijk gevoerd 
wordt, duikt telkens een fundamenteel ver
schil van mening op over twee punten: de 
rechten van de ongelovigen en de positie 
van de vrouw. Christenen krijgen van isla-
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mitische kant het verwijt te horen, dat de ul
tieme pluriformiteit die doorklinkt in de Ver
klaring van de Rechten van de Mens tekort 
doet aan de rechten van God, en dat devol
ledige gelijkberechtiging van man en vrouw 
in strijd is met het door God in de natuur ge
geven onderscheid tussen de geslachten. 
Terwijl christenen overwegend het stand
punt huldigen, dat de Verklaring naadloos 
aansluit bij de christelijke traditie, neigen 
moslims tot de mening dat ook christenen 
door het onderschrijven van de Verklaring 
van de Rechten van de Mens tekort doen 
aan hun eigen religieuze traditie. Deze stel
lingname vraagt om een nadere beschou
wing van de diepere achtergronden van de 
islamitische (en de christelijke) visie op 
mens en maatschappij. Daarnaast is zo'n 
beschouwing nodig om enige nuance aan 
te kunnen brengen in lopende politieke dis
cussies. Te zeer immers worden het ge
sprek over de mogelijkheden en onmoge
lijkheden van integratie van moslims in de 
westerse maatschappij, alsmede de dis
cussie over de islamitische Ianden in de in
ternationale politiek gedomineerd door een 
beperkt aantal algemene vooronderstellin
gen. 

Dr. J.R.T.M. Peters (1940) is vice-voorzitter van het Col
lege van Bestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
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Alvorens nader in te gaan op deze diepere 
achtergronden is het goed in herinne-
ring te roepen, dat zowel moslims als chris
tenen in hun actuele overtuigingen, ge
woonten, vanzelfsprekendheden en vragen 
sterk be'fnvloed zijn door een langdurig en 
alomvattend historisch proces. Historisch 
besef maakt het mogelijk in te zien dat de 
overtuigingen zoals ze nu bestaan (slechts) 
een fase zijn in dat proces. In het algemeen 
is het belangrijk te beseffen dat twee ver
schillende culturen en twee verschillende 
religieuze tradities in hun ontwikkelings
gang zeker niet chronologisch volledig pa
rallel behoeven te lopen. Faseverschillen 
zijn daarbij altijd mogelijk. Een wei eens ge
opperde stelling dat de islam zeshonderd 
jaar na het christendom is ontstaan en dat 
bijgevolg de huidige ontwikkeling van de 
islam overeenkomt met die van het chris
tendom in de veertiende eeuw, aan de voor
avond van de Reformatie, is nonsens, maar 
onderstreept wei de mogelijkheid van his
torische fase-verschillen. 

Wanneer we spreken over 'de' huidige is
lamitische geloofsovertuiging of maat
schappelijke instituties is dat een simplifi
catie. Vanzelfsprekend doen we hiermee 
tekort aan de diversiteit die er ook onder 
moslims bestaat. Zo zal bijvoorbeeld lang 
niet iedereen het boven aangehaalde tradi
tionele beeld van de vrouw als wezenlijk 
voor de islam beschouwen. Daarnaast 
moeten we voor ogen blijven houden, dat 
we spreken over een complex historisch 
proces waarin niet aileen de open baring en 
het geloof hun rol spelen, doch ook de in
teractie van religieuze, sociale, culturele en 
economische factoren. 

Oat veel mensen in islamitische Ianden 
de neiging hebben momenteel hun cultuur 
'islamitisch' te noemen en zodoende de re
ligieuze component in de cultuur te bena
drukken, terwijl velen in onze maatschappij 
momenteel meer geneigd zijn te spreken 
over een 'Westeuropese' dan over een 
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christelijke cultuur, zegt minderover het his
torische belang van de elementen in deze 
culturen dan over actuele prioriteiten in de 
zingeving van het menselijk Ieven. 

In de islamitische wereld zijn velen mo
menteel op zoek naar een nieuw 'cultureel' 
zelfbewustzijn, waarbinnen meestal aan de 
religieuze component een belangrijke rol 
wordt toegekend. Oat kan gebeuren door 
primair terug te grijpen op - reele of gepo
neerde- historische wortels, dan wei primair 
in confrontatie met actuele vragen en mo
gelijkheden. Waar en hoe sterk men het pri
maat legt is bepalend voor de dynamiek van 
het gehele proces. Sinds de 'reformistische' 
beweging in de islamitische traditie gedu
rende de eerste decennia van deze eeuw 
is een terugkeer naar de bronnen, en vooral 
naar de tekst van de Koran, een dominant 
element geworden. Hoewel deze beweging 
van origine sterke dynamische kenmerken 
vertoonde en een reactie inhield tegen een 
verstarde traditie, heeft dit element later in 
zijn meer populaire vormgeving tot een ui
termate statische vorm van islam geleid. 

Een monothe"istische traditie 
Ondanks de momenteel van beide zijden 
soms sterk aangezette verschillen tussen 
christendom en islam, is de overeenkomst 
tussen de twee godsdienstige tradities, en 
die van beiden met het jodendom, nog 
steeds hun belangrijkste kenmerk. Aile drie 
beroepen zij zich op de monothe'fstische 
traditie van Abraham. Zij beschouwen de 
God van Abraham als de schepper van het 
heelal, die zorg draagt voor mens en we
reid en die uiteindelijk de mens zal oorde
len. Zij geloven in deze ene, zichzelf open
barende God, welke de mens oproept tot 
geloof en tot gerechtigheid. De oudste isla
mitische openbaringstekst spreekt dit al uit : 
'Bij de naam van de Heer, uw God, 
die het heelal geschapen heeft, 
die elke mens in de moederschoot gescha
pen heeft; 
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uw Heer is allergenadigst: 
Hij onderwijst de mensheid door de pen van 
de openbaring, 
Hij leert elke mens wat hij nog niet wist.' 
(96, 1-5) 

Voor Mohammed (circa 570-632 van onze 
jaartelling) was de openbaring die hij ont
ving dezelfde open baring die God had Iaten 
doorgeven via de joodse profeten en via 
Jezus van Nazareth. In zijn tijd was deze 
boodschap nog steeds niet echt doorge
drongen tot de Arabieren, ook alleefden zij 
aan de rand van de christelijke wereld. Val
gens Mohammed richtte God zich om die 
reden uiteindelijk - 600 jaar na Jezus - via 
hem tot de Arabieren. Het is dezelfde God, 
met dezelfde boodschap. De Koran, het 
openbaringsboek van de islam, refereert 
dan ook doorlopend aan de voorafgaande 
joodse en christelijke openbaring. 

Wat de boodschap zelf 
betreft kunnen we 
christendom, jodendom 
en islam op een lijn 
zetten: recht doen aan 
God en recht doen aan 
men sen 

Bovendien zijn er, ondanks het tijdverschil 
van 600 jaar, ook duidelijke overeenkom
sten tussen de sociale omstandigheden in 
de tijd waarin Jezus optrad en die van Mo
hammed. Daar godsdienst belangrijke ele
menten van een cultuur veronderstelt of op
neemt, treffen we vergelijkbare elementen 
in beide godsdiensten aan, zoals bijvoor
beeld de ideeen over de relaties binnen de 
familie of de tolerante houding tegenover de 
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slavernij. 
Wat de boodschap zelf betreft kunnen we 
jodendom, christendom en islam op een lijn 
zetten. Allen dragen in zich de combinatie 
van recht doen aan God en recht doen aan 
mensen, 'het eerste en het tweede gebod'. 
Uit de gelovige overgave aan God en het 
streven naar gerechtigheid onder de men
sen komt ook het beset voort dat aile men
sen voor God gelijk zijn en dat er geen on
derscheid kan bestaan tussen rassen en 
volkeren. 

Bij aile drie de abrahamitische godsdien
sten zou men kunnen spreken van een uni
versalistische tendens, omdat ze een appel 
doen op de mens in al diens daden en in 
aile levensbereiken. Ze leggen een univer
sele claim: de geloofsovertuiging laat zich 
niet beperken tot bepaalde momenten of 
aspecten van het Ieven, maar richt zich op 
aile facetten van het persoonlijke en soci
aal-maatschappelijke Ieven. Aileen chris
tendom en islam zijn duidelijk als universa
listische godsdiensten te benoemen, want 
zij richten zich met hun boodschap tot aile 
mensen van aile tijden. 

Divergentie 
T och is het zelfs voor een oppervlakkige 
toeschouwer duidelijk, dat er zeker op het 
ogenblik grate verschillen bestaan tussen 
christendom en islam. Beter gezegd: tus
sen de visies en de handelswijzen van mos
lims en christenen, de wijze waarop deze 
groepen hun schriften hanteren in hun per
soonlijke Ieven en bij politiek-maatschap
pelijke kwesties. Er is daarvoor een struc
turele oorzaak aan te wijzen waarvoor we 
terug moeten kijken naar de vroegste pe
riode van de geschiedenis van beide gods
diensten. Daarnaast houdt de divergentie 
verband met de wijze waarop met name de 
christelijke opvattingen omtrent de Bijbel 
zich de laatste decennia gewijzigd hebben. 
Bij een vergelijking tussen de vroegste pe
rioden van beide godsdiensten zien we dat 
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er een groot verschil is tussen de duur en 
de directe maatschappelijke gevolgen van 
het optreden van Jezus enerzijds en dat van 
Mohammed anderzijds. Het optreden van 
Mohammed als profeet strekt zich uit over 
een peri ode van ongeveer 20 jaar (circa 612 
tot 632 van onze jaartelling); een tijdvak 
waarin bovendien de sociaal-maatschap
pelijke situatie van Mohammed en zijn vol
gelingen zich grondig wijzigde. Het publieke 
Ieven van Jezus duurde veel korter en zijn 
omstandigheden wijzigden zich minder 
drastisch. Het optreden van Mohammed in 
de eerste tien jaren roept het beeld op van 
een profeet die oproept tot geloof en tot ge
rechtigheid, daarvoor echter weinig gehoor 
vindt en bovendien geconfronteerd wordt 
met tegenwerking van de leidende klasse 
in de maatschappij en zelfs met lijfelijke be
dreiging. Een vergelijking met het optreden 
van veel joodse profeten en met dat van 
Jezus ligt hierbij voor de hand. 

In de laatste tien jaar van zijn Ieven, na 
de hidjra (het vertrek in 622 uit zijn vader
stad Mekka naar de oase van Medina) is de 
positie van Mohammed in de toenmalige 
maatschappij grondig gewijzigd. Hij heeft 
nu de Ieiding van een groeiende gemeen
schap van gelovigen, die organisatie en Iei
ding behoeft, die zich politiek en militair or
ganiseert, en die uiteindelijk een zekere 
dominantie verkrijgt over het Arabische 
schiereiland. Hij staat voor de taak om de 
religieuze oproep van de eerste tien jaar te 
vertalen in een praktisch hanteerbare so
ciale ordening en in religieuze gebruiken en 
regels. Bij het christendom zal de codifica
tie van een aantal regels, gebruiken en ge
loofspunten pas geruime tijd na het optre
den van Jezus tot stand komen, terwijl de 
eigenlijke maatschappelijke ordening op 
basis van het christelijk geloof wacht tot het 
moment van kerstening van het Romeinse 
rijk. Mohammed regelde dit alles nog zelf. 
Veel zaken die in de christelijke traditie later 
of zelfs binnen een uitdrukkelijk politieke 
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context werden geregeld, zijn in de islam 
door de profeet zelf georganiseerd op basis 
van door hem ontvangen openbaringen 
welke ook weer in de tekst van de Koran 
zijn vastgelegd. 

De uitwerking en vaak gedetailleerde re
gelgeving geven een praktische en vaak 
ook zeer pragmatische handleiding voor de 
jonge islamitische gemeenschap en de be
ginnende islamitische staat. De Koran 
bevat, behalve profetische aansporingen 
en verhalen over de voorafgaande joodse 
en christelijke traditie, ook een grote hoe
veelheid uitgewerkte regelgeving voor het 
totale persoonlijke, maatschappelijke en 
militair/politieke veld. De Koran is daarom, 
zeker in de latere passages, gemakkelijker 
te vergelijken met de joodse Schrift dan met 
het evangelie. 

Oergeschrift 
Deze structurele bron van divergentie, de 
inhoud van de openbaringsgeschriften, 
komt op dit moment van de geschiedenis 
bijzonder scherptot uiting. Oat hangt sa men 
met de manier waarop de geopenbaarde 
geschriften door enerzijds een meerderheid 
van christelijke theologen in de Westerse 
wereld en anderzijds door !eiders binnen de 
islamitische wereld op het ogenblik worden 
gehanteerd. Er zijn verschillen gegroeid in 
de wijze van exegese en in de mate waarin 
men auto rite it toekent aan concrete teksten 
uit de schriften. In de islam is men hierbij op 
het ogenblik aanzienlijk strikter dan binnen 
het christendom het geval is. 

In beide religieuze tradities is de Schrift 
het aan mensen geopenbaarde woord van 
God, bedoeld tot Ieiding van de mensheid 
en met een in beginsel algemene geldig
heid. In de islamitische traditie wordt de 
Koran gezien als een hemels 'oer-ge
schrift', een document waarvan gedeelten 
door de engel Gabriel op de daartoe ge
schikte momenten aan Mohammed werden 
doorgegeven, zoals dat ook bij de vroegere 
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profeten het geval was. De concrete aan
leiding voor de open baring van een tekst is 
weliswaar historisch bepaald, maar de tek
sten zeit staan los van die concrete aanlei
ding. De teksten wordt een absolute gel
digheid toegekend, aangezien zij 
voortkomen uit het 'oer-geschrift' van God 
zeit, dat zijn geldigheid heeft voor aile men
sen van aile tijden. Zo zijn en worden tek
sten uit de Koran ook vaak gebruikt: losse 
verzen worden toegepast op aile verschil
lende gebeurtenissen in het menselijk 
Ieven. Daarmee wordt de Koran een lei
draad voor het gehele menselijk Ieven. In 
beginsel is ailes daarin te vinden: aile ken
nis en Ieiding die de gelovige, vroeger, nu 
en in de verre toekomst, nodig heeft. 

Ook in de christelijke theologie staat 
steeds de openbaring centraal en heeft het 
denken over de exegese en de autoriteit 
van de geopenbaarde teksten, mede in re
latie tot de waarde van de levende kerke
lijke traditie, steeds een fundamentele rol 
gespeeld. Vanuit de optiek van de huidige 
gesprekken tussen moslims en christenen 
is een vergelijking tussen de toonaange
vende islamitische visie en de op dit mo
ment dominante stroming in de christelijke 
theologie op zijn plaats. Hierbinnen is mo
menteel het idee van de tijd- en cultuurge
bondenheid van de openbaring breed ge
accepteerd. De openbaring wordt gezien 
als Gods woord dat klinkt en begrepen 
wordt binnen een bepaalde historische con
text; de vraag wordt vervolgens gesteld wat 
de boodschap in die context be'teken'de en 
hoe dat teken te vertalen is naar een an
dere sociaal-maatschappelijke situatie. 
Daarmee valt de nadruk niet Ianger op af
zonderlijke openbaringsfragmenten, maar 
zoekt men naar een theologische visie 
waarin de goddelijke openbaring als totali
teit centraal staat. Daaraan wordt de vraag 
gekoppeld hoe deze openbaring opnieuw 
kan klinken in andere omstandigheden. 

Dit verschil tussen moslims en christenen 
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is echter tijd- en fase-gebonden, en niet 
principieel of structureel. De islam he eft ook 
perioden gekend waarin men het woord van 
de Koran meer context-gebonden interpre
teerde. En we moeten niet vergeten dat de 
beschreven christelijke visie op de open
baring pas van relatief recente datum is. Dit 
beset kan ons ervan weerhouden te ge
makkelijk op dit punt islam en christendom 
tegenover elkaar te zetten. 

Er zijn tussen 
christendom en islam 
verschillen gegroeid in 
de wijze van exegese en 
in de mate waarin men 
autoriteit toekent aan 
concrete teksten uit 
de schriften 

Tegen de achtergrond van overeenkom
sten en verschillen is het begrijpelijk dat een 
nadere analyse van het gedachtengoed 
van hedendaagse moslims bij hen die in de 
christelijke traditie zijn opgegroeid zowel 
herkenning als weerstand oproept. Be
schouwen we daartoe twee kwesties die 
momenteel - ook internationaal - sterk de 
aandacht vragen: de rechten van de mens 
en de relatie tussen politiek en godsdienst. 

Mensenrechten 
Welke rechten men ook aan de mens, aan 
elke individuele persoon, toekent; altijd be
staat er een connectie met het beeld dat 
men heeft van de mens en van diens rela
tie tot de maatschappij, tot de hem omrin
gende wereld en tot God. 

Het islamitische mensbeeld, zoals dat in 
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de Koran te vinden is, is in de grond posi
tief: de mens is door God als goed gescha
pen, als hoogtepunt van de schepping. De 
Koran kent geen zondeval, die de mense
lijke goedheid in de grond zou aantasten. 
Toch is het mensbeeld niet puur idealis
tisch; het is tevens uitermate realistisch. De 
Koran beschrijft de zwakheid van mensen, 
de fouten die zij begaan en bij sommigen 
de volharding in het kwaad. Elk individu is 
volgens de Koran volledig verantwoordelijk 
voor al zijn daden: bij het oordeel zal elke 
mens geconfronteerd worden met al zijn 
goede en kwade daden, hoe gering deze 
ook waren in zijn eigen ogen. 

Soms lijkt de Koran het menselijk kwaad 
overigens eerder aan onachtzaamheid dan 
aan kwaadwilligheid en verstoktheid te wij
ten. Die onachtzaamheid is de reden 
waarom God in de loop der geschiedenis 
telkens zijn profeten stuurt. Zij 'herinneren' 
de mensen aan wat zij eigenlijk vanuit hun 
eigen binnenste al weten, aan de plicht tot 
geloof en tot gerechtigheid. De Koran han
teert vaak de term 'herinnering' om te ver
wijzen naar het proces van de openbaring 
en naar de tekst zelf. 
In de zeer gemengde maatschappij van de 
handelsstad Mekka, met zijn vreemdelin
gen en slaven, was de problematiek van de 
verschillen tussen rassen en volkeren evi
dent aanwezig. Kijkend naar die verschillen 
tussen mensen, constateert de Koran dat 
ook die positief te duiden zijn en dat God de 
mensen zo divers geschapen heeft als een 
verrijking: 
'0 mensen, Wij hebben jullie geschapen uit 
man en vrouw 
en Wij hebben jullie gemaakt tot volkeren 
en stammen, 
opdat jullie elkaar zouden leren kennen.' 
(49,13) 
Op grond van dit vers is racisme voor de 
islam een anti-godsdienstige stellingname. 

Zoals het mensbeeld in de grond positief 
is, zo geldt dat ook voor het islamitische we-
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reldbeeld. Niet in de afwending van de we
reid ligt het ideaal, maar juist in de toewen
ding, in het afgewogen, juiste gebruik van 
de dingen van deze aarde. 
' Gij die gelooft, 
verklaar het goede dat God u geeft 
niet voor verboden, 
maar houd bij alles de juiste maat.' (5,87) 
Niet aileen uit pragmatisch opzicht krijgen 
de gelovigen de opdracht op de juiste ma
nier om te gaan met het goede van deze 
aarde, ook vanuit een religieuze optiek: in 
de aarde en de schepping heeft God zich 
kenbaar gemaakt. Juist omdat de schep
ping afgewogen en goed is verwijst zij naar 
God, zodat de mens met zijn eigen verstand 
aan de hand van de tekenen in de schep
ping de weg naar God kan vinden. Vanuit 
deze optiek is het begrijpelijk, dat de open
baring en de profetie slechts een toege
voegde 'herinnering' zijn: zij 'herinneren' de 
mens aan wat hij al van nature weet. 
Evenals dat het geval is bij de beschouwing 
over de mens, is de Koran ook bij de be
schrijving van de aarde zeer realistisch: de 
aarde is goed, maar problemen en rampen 
dienen aanvaard te worden en niet weg-ge
theoretiseerd. De Koran onderkent ze en 
duidt ze vervolgens als een 'beproeving' 
van de kant van God voor de mens. 
'Wij zullen u beproeven met vrees en hon
ger, met gebrek aan bezit, mensen en 
vruchten. Maar troost hen die het door
staan.' (2, 155) 

Vrouwen en ongelovigen 
Gezien dit mens- en wereldbeeld, waarin 
beide goed geschapen zijn, waarin de mens 
van God de opdracht krijgt om zorg te dra
gen voor de aarde en rechtvaardig met zijn 
medemensen om te gaan, waar verschillen 
tussen mensen als verrijking worden ge
duid en waarin de persoonlijke verantwoor
delijkheid van elke mens zo sterk benadrukt 
wordt, ligt hetvoorde hand dat moslims wei
nig problemen zullen hebben met de Rech-
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ten van de Mens. lntegendeel, deze wor
den feitelijk door de Koran bevestigd. Van
waar dan de problemen met de rechten van 
de vrouw en de rechten van de ongelovi
gen? 

Het gaat te verde positie van de vrouw in 
aile facetten aan de orde te stellen. Wat hier 
het meest relevant is, is de constatering dat 
de Koran enerzijds de gelijkwaardigheid 
van man en vrouw in Gods ogen benadrukt 
maar tegelijkertijd zeer expliciet is over de 
rolverdeling tussen de geslachten. De tekst 
be vat zowel gedeelten die de verhoudingen 
in de toenmalige Arabische maatschappij 
bevestigen (met een aantal verbeteringen 
in de juridische positie van vrouwen) als ge
deelten die benadrukken dat man en vrouw 
in godsdienstig opzicht een gelijkwaardige 
plaats innemen. Aan de teksten die in feite 
de sociale positie van de vrouw op het ze
vende-eeuwse Arabische schiereiland 
weerspiegelen, wordt echter dezelfde nor
matieve kracht toegekend als aan die tek
sten waarin de gelijkwaardigheid van vrouw 
en man wordt gestipuleerd. Dit leidt tot con
frontaties in een discussie over de Rechten 
van de Mens, maar ook tot conflicten bin
nen de islamitische wereld zelf. 

Vergelijkbare stellingnamen komen we 
ook wei onder christenen tegen, zij het dat 
uitspraken in het evangelie over de maat
schappelijke rol van de vrouw minder ex
pliciet aanwezig zijn dan in de Koran. Een 
verschillende vorm van exegese en schrift
gebruik onder christenen leidt ook tot een 
verschillende stellingname aangaande de 
positie van man en vrouw. 

Moeilijker nog ligt de discussie waar het 
de rechten van de ongelovigen betreft. De 
Koran maakt een duidelijk onderscheid tus
sen gelovigen en ongelovigen. Zeker in de 
oudere teksten is het duidelijk dat onder de 
categorie van de gelovigen ook de joden en 
de christenen vallen: zij geloven immers in 
dezelfde God en volgen profeten die God 
heeft gezonden. Wanneer Mohammed in 
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de latere periode van zijn Ieven problemen 
ondervindt met de joden in Medina, worden 
ook joden en christenen opgeroepen zich 
tot de islam te bekeren. Maar door de eeu
wen heen is er in islamitische Ianden steeds 
ruimte geweest voor joodse en christelijke 
minderheden, die het recht behielden vel
gens hun eigen regels en overtuigingen te 
Ieven en hun gemeenschap in te richten. 
Voor de ongelovigen ligt dat anders. Omdat 
God zich aan iedere mens leert kennen in 
de schepping en Hij bovendien nog zijn pro
feten stuurt om die kennis in herinnering te 
roepen, kan ongeloof niet anders zijn dan 
het gevolg van bewuste volharding, van be
wust verzet tegen Gods tekenen in schep
ping en openbaring. Een dergelijke ver
stoktheid in het kwaad kan geen enkel recht 
op erkenning of bescherming claimen. 

Enerzijds benadrukt de 
Koran de gelijkwaardig
heid van man en vrouw in 
Gods ogen, tegelijkertijd 
is men zeer expliciet over 
de rolverdeling tussen de 
geslachten 

Aangezien God een universele claim legt 
op elk mensenleven en daarmee op de 
maatschappij als geheel dient het maat
schappelijk Ieven in al zijn aspecten door
trokken te zijn van het geloof. Voor ongelo
vigen is er niet echt een plaats. Voor hen is 
het maximaal haalbare dat zij zich volledig 
aanpassen aan het islamitisch karakter van 
de maatschappij. Waar joden en christenen 
als gelovigen binnen een islamitische maat
schappij naar hun eigen voorschriften kun-
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nen handelen, zonder dat dit door islamie
ten gevoeld wordt als een tekort doen aan 
het gelovige karakter van de maatschappij, 
geldt dit niet voor de ongelovigen. 

Sterker nog: hun ongeloof tast de wortels 
van de maatschappij zelf aan. Toen Mo
hammed zijn nieuwe maatschappij stichtte 
in Medina, na het jaar 622, deed hij dat op 
basis van de openbaringen die hij de tien 
jaar tevoren had ontvangen en op basis van 
de oplossingen die hem in nieuwe openba
ringen werden aangereikt gedurende de 
laatste tien jaar. Deze gingen in feite de 
grondwet van de staat vormen. Voor Mo
hammed was het geloof de basis voor de 
nieuwe maatschappij en bijgevolg is onge
loof een aanval op de maatschappij en de 
staat zelf. 

De Verklaring van de Rechten van de 
Mens, waarin aan ongelovigen het recht 
wordt gegeven om naar hun eigen waarden 
en regels te Ieven binnen een islamitische 
natie, tast vanuit islamitische optiek de 
grondslag van deze natie aan en is boven
dien in strijd met het soevereine recht van 
God dat vereist dat het geloof het totale per
soonlijke en maatschappelijke Ieven door
dringt. 

Staat en godsdienst 
Vooral bij de opvattingen over de ideale 
staat speelt de historie van beide gods
diensten een doorslaggevende rol. Binnen 
de christelijke theologie wordt een schei
ding van kerk en staat, godsdienst en poli
tiek momenteel mede verantwoord op basis 
van Jezus' woord: 'Geef aan de keizer wat 
de keizer toekomt, en geef aan God wat 
God toekomt'. Gezien het feit dat het chris
tendom is ontstaan en in de eerste eeuwen 
is gegroeid in confrontatie met de macht van 
de staat is dit stand punt vanuit de vroegste 
christelijke periode gemakkelijk te duiden. 
In de latere eeuwen geeft de kerkgeschie
denis blijk van een wisselend machtseven
wicht tussen kerkelijke autoriteiten en chris-
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telijke politieke machthebbers, waarbij van 
kerkelijke zijde ook theologische argumen
ten werden aangevoerd, gebaseerd op de 
universalistische pretentie van de openba
ring. Toch ligtjuist in het Nieuwe Testament 
de bron voor de momenteel alom aan
vaarde scheiding tussen kerk en staat. 
Bij de islam ligt dit volkomen anders. De ge
meenschap die Mohammed de laatste tien 
jaar van zijn Ieven opbouwde had aile ka
rakteristieken van een (primitieve) staat, de 
rol van Mohammed strekte zich uit tot aile 
terreinen van het Ieven van die gemeen
schap, van de religieuze bijeenkomsten tot 
de contracten met politieke tegenstanders, 
van de rechtspraak tot de strijd. Ook hier 
weerspiegelt de visie van de Koran de his
torische situatie. De ideale maatschappij is 
een wereldwijde gemeenschap van aile ge
lovigen, welke zich richt naar het woord van 
God en die door de profeet wordt geleid. 
Het islamitische den ken in onze tijd over de 
ideale staat spreekt tegen die achtergrond 
over 'de utopie van Medina'. Deze term ver
wijst naar de maatschappij die Mohammed 
tussen 622 en 632 opbouwde in Medina. 
Omdat de opbouw gestuurd werd door de 
hand van God zelf, die in de openbaring de 
grondstructuren vastlegde, wordt die maat
schappij gezien als de ideale voor die tijd 
en voor dat gebied. Datgene wat letterlijk 
in de tekst van de Koran geregeld is, wordt 
meestal als in de grond onveranderlijk ge
zien. Daarom wordt ook in onze tijd wei ge
zegd, dat islamitische staten geen afzon
derlijke grondwet nodig hebben, aangezien 
deze al vastligt in de Koran. De term 'uta
pie' duidt hier niet op een onbereikbaar ide
aal, maar meer op het voorbeeld dat nog 
een eigentijdse adaptatie moet vinden. 
Toch is dit staats-ideaal in de loop van de 
geschiedenis nooit meer werkelijkheid ge
worden.lntegendeel: de droom van het ene 
wereldwijde islamitische rijk viel snel uiteen 
onder de druk van tegen gestelde politieke 
belangen en de kaliefen, de opvolgers van 
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Mohammed, werden al snel teruggeworpen 
op hun maatschappelijke en politieke rol. Zij 
namen het staatsbestel van het byzantijnse 
rijk en later het perzische rijk in grote lijnen 
over. Toch bleef de droom dat het eigenlijk 
anders zou moeten voortleven en stak deze 
van tijd tot tijd de kop op. Met name in tij
den van sociale en politieke malaise klonk 
de roep om een zuiver islamitische maat
schappij. 

Onze tijd vormt geen uitzondering op die 
historische wetmatigheid: de islamitische 
wereld vormt allerminst een (politieke) een
heid en het overgrote deel van de islamiti
sche staten heeft de afgelopen eeuw een 
westerse staatsvorm overgenomen. In veel 
van deze Ianden zijn er grote sociaal-eco
nomische problemen, en het ligt dan ook in 
de lijn van de geschiedenis dat de roep naar 
het islamitische ideaal weer toeneemt. Er 
wordt vee I gepubliceerd over het ideaal van 
de islamitische staat en de islamitische 
economie en er worden banken en verze
keringsmaatschappijen opgericht die pro
beren te werken volgens de islamitische 
principes. De totstandkoming van een isla
mitische maatschappij zou een einde moe
ten maken aan aile problemen die de isla
mitische Ianden op dit moment kennen. 
Maar sterker en veel zichtbaarder naar bui
ten dan de wetenschappelijke en economi
sche discussies is het groeiende beroep 
van de hervormers op de emoties van de 
volksmassa. Dit beroep op de emoties is 
nauwelijks inhoudelijk onderbouwd en 
daarom vaak ook veel gevaarlijker dan de 
wetenschappelijke discussie over het 
wezen van de islamitische staat. 
De emoties van het brede publiek zijn in de 
islamitische wereld gemakkelijker te be
spelen voor iedereen die daar heil in ziet, 
omdat de islam als godsdienst geen geau
toriseerde religieuze !eiders kent die een te
genwicht zouden kunnen vormen tegen de 
politieke !eiders enerzijds en diffuse, ex
treme verzetsbewegingen anderzijds. De 
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rol die de kerken in de christelijke wereld 
spelen als tegenhangers van de politiek en 
als kanalisator van bewegingen tot veran
dering kan op een vergelijkbare manier daar 
niet tot stand komen door het ontbreken van 
afzonderlijke religieuze structuren. Deze 
passen immers niet in de gedachte aan de 
ene gemeenschap van gelovigen die in al 
haar facetten in een structuur wordt gevat. 
Zo is het directe beroep op 'het volk' zowel 
de enige mogelijkheid voor de hervor
mingsgezinden als de reden van het sterk 
emotionele karakter van de huidige bewe
ging. Het is ook deze emotionele lading die 
het dreigende karakter geeft aan deze ont
wikkeling in de islamitische wereld en die 
zeker ons in het westen sterk beroert. 

Slotconclusie 
Uit de hier beschreven voorbeelden moge 
blijken, dat - ondanks de sterke verwant
schap tussen islam en christendom- er wei 
degelijk enkele diepe verschillen van op
vatting liggen, met name waar het de visie 
op de maatschappij betreft. Toch leert ons 
de geschiedenis van beide religieuze tradi
ties dat zij perioden van grote flexibiliteit 
hebben gekend, afgewisseld met perioden 
van striktere en meer formele interpretatie. 
Op dit moment lijkt deze periodisering in 
beide tradities niet parallel te !open. Oat dit 
leidt tot onbegrip en tot wederzijdse span
ning ligt voor de hand; inzicht in het histori
sche proces en inhoudelijke elementen van 
beide godsdiensten zal bijdragen aan het 
verminderen van de spanning. Oat is een 
noodzakelijke voorwaarde om de dialoog 
tussen moslims en christenen vruchtbaar te 
kunnen voeren. 
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