
Jihad – Wanneer is oorlog toegestaan? 

 

 Nadat de moslims in Medina waren aangekomen, waren de Qoeraish van Mekka van plan 
hen als gemeenschap aan te vallen en te vernietigen of hen uit de islam te verdrijven. 
Daarom gaf de koran moslims als volgt toestemming om hun aanvallen af te slaan: 
 

“Toestemming (te strijden) wordt gegeven aan degenen tegen wie oorlog wordt 
gevoerd, omdat zij worden onderdrukt. En Allah is waarlijk Bekwaam hen bij te staan. 
Degenen die uit hun huizen worden verdreven zonder rechtvaardige reden, behalve dat 
zij zeggen: onze Heer is Allah. En als Allah sommige mensen niet door middel van 
anderen had teruggedreven, dan zouden er kloosters en kerken en synagogen en 
moskeeën, waarin Allah’s naam veel wordt herdacht, zijn neergehaald.” (22:39-40) 

 
Deze toestemming werd gegeven aan een volk, namelijk moslims, tegen wie oorlog werd 
gevoerd door hun vijanden. Het was geen toestemming om oorlog te voeren tegen anderen 
in het algemeen, maar alleen tegen degenen die oorlog tegen hen voerden. En de reden 
wordt duidelijk vermeld als ‘omdat ze onderdrukt worden’ en ‘uit hun huizen worden 
verdreven zonder rechtvaardige reden’. 

 

 Er kon geen oorlog heiliger zijn dan die welke zowel nodig was voor de religieuze 
vrijheid van de moslims als voor het beginsel van religieuze vrijheid zelf.  Dit had als doel 
om zowel moskeeën als kloosters, synagogen en kerken te beschermen. Als er ooit een 
rechtvaardige reden voor oorlog op de wereld was geweest, dan was het wel voor de 
oorlog die aan de moslims was toegestaan. En ongetwijfeld was een oorlog met zulke 
zuivere motieven een jihād, een strijd die simpelweg gevoerd werd met als doel dat de 
waarheid mocht blijven bestaan en dat vrijheid van denken behouden mocht blijven. 

 

 Het tweede vers, in chronologische volgorde, dat de moslims toestemming geeft om te 
vechten, loopt als volgt: 

 
“En strijd op de weg van Allah tegen degenen die tegen jullie strijden, en wees niet 
agressief. Waarlijk, Allah houdt niet van de agressors.” (2:190) 

 
Hier wordt duidelijk de voorwaarde gesteld dat de moslims niet de eersten mochten zijn 
die mochten aanvallen. Ze moesten strijden - het was nu een plicht geworden - maar alleen 
tegen degenen die tegen hen streden; agressie was uitdrukkelijk verboden. En dit gevecht 
ter zelfverdediging wordt vechten ‘op de weg van Allah (fī sabīlillāh)’ genoemd, omdat 
vechten ter verdediging de meest nobele en rechtvaardige reden is. 
 
De moslims streden niet om de islam aan anderen op te dringen; het was eerder zo dat zij 
bestreden werden door hun tegenstanders om hen te dwingen de islam te verlaten. De 
koran zegt: 



“En zij zullen niet ophouden met strijden totdat zij jullie van jullie religie afkeren, 
als zij kunnen.” (2: 217) 

 

 Er wordt soms beweerd dat tegen het einde van het leven van de Profeet Mohammed 
(v.z.m.h.) de voorwaarde van vechten alleen uit zelfverdediging opgeheven werd door 
latere openbaringen in de Koran in hoofdstuk 9 en dat tegen de moslims werd gezegd om 
alle niet-moslims aan te vallen waar ze zich ook bevonden. Deze opvatting is volkomen 
onjuist. De werkelijkheid is dat moslims te horen kregen dat ze de vredesovereenkomsten 
met de mensen die deze verdragen zelf schonden konden intrekken. Er wordt duidelijk 
vermeld dat de volgende groep buiten deze oorlogsverklaring stonden: 
 

“Behalve aan degenen van de afgodsdienaren met wie jullie een overeenkomst hebben 
gesloten, en dan jullie in niets tekort hebben gedaan en niemand hebben gesteund 
tegen jullie; dus kom hun overeenkomst na tot het einde van hun termijn. Waarlijk 
heeft Allah degenen lief die aan hun plicht voldoen.” (9:4) 

 
De mensen tegen wie wel gevochten mocht worden, worden als volgt beschreven: 
 

“Zullen jullie niet strijden tegen een volk dat zijn geloften brak en uit was op de 
verbanning van de Boodschapper, en dat jullie als eerste aanviel?” (9:13) 

 

 Ook al hadden moslims toestemming hun tegenstanders via oorlog te bestrijden, zoals 
hierboven staat, werd tegen de Profeet in de koran gezegd om midden in een oorlog vrede 
te accepteren als de vijand vrede wenste: 

 
“En wanneer zij tot vrede neigen, neigt u daar dan ook toe, en vertrouw op Allah. Hij 
is waarlijk de Horende, de Wetende. En wanneer het hun bedoeling is u te misleiden, 
dan is Allah u waarlijk genoeg.” (8:61-62) 
 

Merk op dat vrede hier wordt aanbevolen, ook al kan men twijfelen aan de oprechtheid 
van de vijand. De Profeet wilde echter altijd zo graag vrede sluiten, dat wanneer de vijand 
dat ook maar enigszins wenste, zoals in het geval van de wapenstilstand van Hudaibiyah, 
hij niet aarzelde om vrede te accepteren. 
 

 De volgende verzen, geopenbaard kort voor de verovering van Mekka, stellen definitief 
vast waarom de moslims vochten en tegen wie ze mogen vechten: 
 

“Aangaande degenen die jullie niet om religie bestrijden, noch jullie uit jullie huizen 
verdrijven, verbiedt Allah jullie niet dat jullie hen vriendelijk en rechtvaardig 
behandelen. Waarlijk heeft Allah de rechtvaardigen lief. Allah verbiedt jullie slechts 
dat jullie degenen tot vriend nemen die jullie bestrijden om jullie religie, en die jullie 
uit jullie huizen verdrijven en die (anderen) helpen bij jullie verdrijving; en wie hen tot 
vriend neemt, dat zijn de kwaaddoeners.” (60:8-9) 

 



Deze passage begint met de profetie dat er vriendschap zal worden gesloten tussen de 
moslims en hun vijanden. Vervolgens beschrijft het de normale situatie, namelijk dat 
moslims te maken zullen krijgen met mensen ‘die jullie niet om religie bestrijden, noch 
jullie uit jullie huizen verdrijven’. Tegenover zulke mensen hebben moslims een 
vriendelijke houding, gekenmerkt door vriendelijkheid en rechtvaardigheid. Dan komt de 
uitzonderlijke, minder vaak voorkomende situatie van omgaan met mensen ‘die jullie 
bestrijden om jullie religie, en die jullie uit jullie huizen verdrijven en die (anderen) 
helpen bij jullie verdrijving’. Het is met zulke mensen dat vriendschap niet is toegestaan 
voor moslims zolang hun vijandig gedrag voortduurt. 
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