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“HET IS ZO’N OPLUCHTING DAT JE NIET ONMIDDEL-
LIJK OVER I.S. BEGINT”, KLINKT HET. IN OPDRACHT
VAN TAU ZIT IK MET EEN BESCHEIDEN GROEPJE GE-
VANGENEN, CHRISTENEN EN MOSLIMS, SAMEN VOOR
EEN DIALOOGGESPREK. DE ONTMOETING VAN FRAN-
CISCUS VAN ASSISI MET SULTAN MALEK AL-KAMIL
VAN EGYPTE 800 JAAR GELEDEN IS DE AANZET

VOOR ONZE SAMENKOMST, ELKAAR ONTMOETEN EN
BETER LEREN KENNEN HET DOEL. 

De opmerking blijft nazinderen achteraf.
Het zegt iets over hoe gestigmatiseerd
moslims zich weten in onze tijd en over
hoe we de islam maar al te vaak herleiden
tot haar meest gewelddadige vorm. Juist
in die context in gesprek gaan over de
moedige oversteek van Franciscus naar
het legerkamp van de sultan acht eeuwen
geleden, werkt onverwacht ontwapenend.
We duikelen onmiddellijk de kruistochten-
tijd in, een donkere en gewelddadige peri-
ode uit de christelijke geschiedenis. Zo
steken we vanaf het begin van onze uitwis-
seling als christenen de hand in eigen boe-
zem, waardoor we als gesprekspartners
onmiddellijk ‘gelijken’ worden. De dialoog
kan beginnen nu. 

Het beeld dat in de tijd van Franciscus
over moslims werd opgehangen, was ook
niet mals. In de pauselijke bulle ‘Quia
Maior’ (1213) waarin paus Innocentius III
opriep tot de vijfde kruistocht, kan de apo-
calyptische beeldspraak tellen. De profeet
Mohammed wordt als de ‘zoon des ver-
derfs’ bestempeld, de islam als een ‘beest’
dat nog maar 66 jaar te leven zou hebben.
En net om de leider van die ‘verraderlijke
Saracenen’ te kunnen ontmoeten, zette
Franciscus van Assisi samen met een van

zijn medebroeders zijn leven op het spel.
In een kroniek wordt verteld hoe de pau-
selijk legaat in het kruisvaarderskamp hen
in eerste instantie geen toestemming wilde
geven om te gaan. Hij was ervan overtuigd
dat ze gedood zouden worden. Maar de le-
gaat veranderde van gedachte, Franciscus
ging toch én hij kwam levend en wel terug.

Hoe zou het voor Franciscus geweest zijn
om ongewapend op ‘dé vijand’ toe te stap-
pen? Gezien de tijdgeest moet hij zich heel
bewust geweest zijn van het risico dat hij
nam. Dat klinkt ook door in hoofdstuk 16
van de leefregel van de broeders. De tekst
die speciaal voor broeders die onder mos-
lims gingen wonen geschreven werd, be-
gint met het Bijbels citaat: “Zie, Ik zend
jullie als schapen tussen de wolven; wees
dan voorzichtig als slangen, en onschuldig
als duiven” (Mt. 10, 16). Zou hij wanneer
hij voor de sultan gebracht werd, ‘vrede
aan dit huis’ gewenst hebben zoals de
broeders gewoon waren om te doen wan-
neer ze ergens aanklopten? 

Met deze totaal geweldloze toenadering
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stelde Franciscus een teken in de tijd. Hij
deed iets radicaal anders door de sultan
ongewapend tegemoet te gaan in de hoop
hem te kunnen spreken. In de gedood-
verfde vijand van de kruisvaarders, sultan
Malek Al-Kamil, ontmoette hij een gast-
vrije, wijze en minzame man. Al-Kamil was
hoogopgeleid en kende een grote zin voor
rechtvaardigheid, ook ten opzichte van de
christenen in Egypte. Hij was allesbehalve
een op oorlog beluste krijgsheer. Om nog
meer bloedvergieten te vermijden had hij
tot viermaal toe de kruisvaarders een vre-
desvoorstel gedaan, zelfs op momenten
dat zijn eigen leger aan de winnende hand
was. De kruisvaarders weigerden.

Franciscus van Assisi heeft ongetwijfeld
getuigd van zijn christen zijn voor de sul-
tan. Zonder in een woordenstrijd te gaan
of het conflict op te zoeken, zoals de regel
het later aangeeft, verkondigde hij zijn ge-

loof. Verschillende getuigenissen van tijd-
genoten vertellen dat de sultan aandachtig
naar hem luisterde en grote bewondering
voor hem opvatte. Maar ook Franciscus
(h)erkende de sultan en de moslims als
schepselen van God naar wie hij broeders
zou blijven uitzenden om hen ten dienste
te staan. Ver weg van de kruistochtideolo-
gie zoals die in zijn tijd gepredikt werd, ont-
dekte Franciscus in moslims zijn naasten,
zijn gelijken, zijn mede-schepselen.

En Sultan Malek Al-Kamil? Die behoedde
het leven van Franciscus en zorgde voor
een veilige terugkeer naar het kruisvaar-
derskamp. De strijd in Damietta was nog
niet voorbij, maar de minderbroeders
waren vanaf dan welkom om zich in
Egypte en het Heilig Land te vestigen.

Barbara Mertens
‘TAU – Franciscaanse spiritualiteit vandaag’


