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Wat geloof met geweld  

te maken heeft
De wereld wordt geteisterd door 

geweld van islamitische radica-

len. Of gaat het niet om radica-

len maar is de islam principieel 

gewelddadig? Maar geldt dat dan 

niet evenzo van het orthodoxe 

jodendom en het orthodoxe chris-

tendom? Zet niet zowel de Bijbel 

als de Koran aan tot geweld?

H
et nieuwste deel in de ”Ency-

clopedia of the Bible and its

Reception” bevat een omvang-

rjk artikel over hoe de Bjbel

over geweld spreekt, maar betrekt daar

ook andere religies bj. Opvallend is dat het

thema behandeld wordt onder het kopje

”genocide”, volkerenmoord dus. Dat is een

heftige categorie.

Uit dit artikel bljkt dat dit thema vanuit

de Koran bezien net zo complex is als het

op grond van de Bjbel ljkt te zjn. Dat wil

zeggen, met name voor wie de Bjbel alleen

vanuit het Oude Testament bekjkt. De op-

dracht van God om bepaalde volkeren uit te

roeien heeft uitleggers voor vragen gesteld

en hen gedwongen acceptabele oplossingen

te geven. Datzelfde moeten uitleggers van

de Koran ook. Het verschil wordt duidelj-

ker zodra in dit boek het christendom ter

sprake wordt gebracht, hoewel er tevens op

gewezen wordt dat de houding van Christus

ten aanzien van geweld op veel momenten

geen navolging bj christenen vond.

Meer over dit thema is te vinden in het

zesde deel van de indrukwekkende reeks

over ”Christian-Muslim Relations” die bj

uitgeverj Brill verschjnt. Een groot aantal

christeljke denkers –zowel rooms-katho-

lieken als protestanten– wordt afzonderljk

over het thema aan het woord gelaten.

Het boek maakt duideljk dat er bj Rome

en Reformatie eenduidigheid was over het

afwjzen van de islam als valse godsdienst

waarin Christus naar Zjn persoon en

werk wordt geloochend. Van geweld tegen

islamieten is echter geen sprake; alleen

wanneer de politieke dimensie een rol

speelt en bjvoorbeeld de Turken dreigen

West-Europese gebieden in bezit te nemen,

worden de wapens opgenomen.

Wederdopers

De Reformatie gaf ook aanleiding tot

religieus geweld, nota bene onder christe-

nen. Tot de slachtoffers behoorden zeker

de wederdopers, waarbj gezegd dient te

worden dat een deel van hen ook tot de da-

ders behoorde. De meerderheid was echter

vreedzaam, maar hun visie, met name op

de doop, werd als revolutionair gezien en

als bedreiging van de eeuwenoude politieke

en kerkeljke orde. Daarom werden velen

met de dood bestraft.

Stem en gezicht

De Britse historica Kat Hill geeft in haar

nieuwe boek de groep dopers die in de zes-

tiende eeuw in het midden van Duitsland

woonde stem en gezicht. De ljn van haar

betoog is dat deze mensen gewoon christen

wilden zjn en meenden dat de Reformatie

niet ver genoeg ging. Zj zochten niet het

geweld, maar het kwam over hen heen om-

dat hun opvattingen vreemd waren; nieuw

en ongehoord. Wat hun parten speelde was

het bloedige drama dat radicale dopers in

Münster aanrichtten. Dit riep bj velen het

idee op dat ze allemáál zo gevaarljk waren.

In feite dacht Rome datzelfde over de

Reformatie, en ook hier speelden politieke

aspecten een belangrjke rol. Het geweld-

dadigst ging het toe in de Dertigjarige

Oorlog. Leidende iguur hierbj was keizer

Ferdinand II (1578-1637), die als gelovige

en getrouwde zoon van Rome met alle

mogeljkheden die hj had probeerde de Re-

formatie terug te dringen en waar mogeljk

ongedaan te maken.

Over deze fascinerende man verscheen

eindeljk weer een volwaardige biograie.

Daarin komt natuurljk ook het religieuze

geweld ter sprake, dat overigens van twee

kanten kwam. De auteur, de Amerikaanse

historicus Robert Bireley, maakt duide-

ljk dat het simplistisch is om te zeggen

dat hier de ene christen tegen de andere

christen vecht, omdat het hier gaat om

politieke macht en om strjd over geld,

goed en invloed. Dat in het Europa van toen

nagenoeg ieder gedoopt is, maakt dat het

in feite logisch is dat als er oorlog uitbreekt

christenen tegen elkaar vechten.

Theologische tweespalt

Valt er op dit punt nog iets te leren van de

geschiedenis? Hoewel de situatie van van-

daag geheel anders is dan die van vroeger

tjden, is deze vraag bevestigend te beant-

woorden. De Duitse historica Mona Garloff

heeft zich beziggehouden met de 16e en

de 17e eeuw en beschrjft die tjd als een

periode waarin Europa getroffen werd door

theologische tweespalt en religieus geweld.

Ieder had daar zwaar onder te ljden en

jverig werd er in de wereld van geleerden

en staatslieden gezocht naar mogeljkheden

om deze conlicten te beslechten.

Centrale iguur in het boek van Garloff

is de Franse gereformeerde wetenschapper

en diplomaat Jean Hotman (1552-1636),

die probeerde via kerkeljke eenheid ook

politieke eenheid te bereiken. Dit streven

valt onder de categorie van de ”Irenik”, een

begrip dat het Griekse woord voor ”vrede”

bevat. Hotman was in vele landen actief

en zocht niet alleen het gesprek tussen

rooms-katholieken en protestanten, tussen

luthersen en calvinisten, maar ook dat tus-

sen christenen en joden te bevorderen. Zjn

benadering zal niet de sleutel zjn tot de

oplossing van de huidige problemen, maar

kan wel stimulerend werken voor ieder die

het gesprek met de ander zoekt.

Of dat ook geldt van de houding van de

pausen tjdens de Tweede Wereldoorlog is

een vraag die heel verschillend beantwoord

wordt. De Britse historicus John Pollard

heeft daarop in ieder geval stevige kritiek.

In zjn heldere boek over het pausdom

ten tjde van de totalitaire staten verwjt

hj Rome dat het gezwegen heeft toen er

gesproken moest worden. Geen stem tegen

de dodeljk wetten van Mussolini en Hitler.

Pollard erkent dat er vanuit Rome ook veel

goeds gedaan is en dat ook het protestan-

tisme zich in die jaren niet altjd van zjn

beste kant liet zien. Toch was zwjgen niet

het politieke middel om vrede te bewaren

of schade te beperken. Het boek van Pol-

lard werkt als een spiegel en houdt ons de

vraag voor: Hoe zou ik het destjds hebben

gedaan? En hoe is mjn houding nu?
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