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Samenvatting 
 
De auteur heeft onderzoek gedaan naar verhaalstructuren die de afgelopen duizend 
jaar millenaristisch geweld propageerden of daartoe aangegrepen konden worden. 
Daarbij heeft hij in het bijzonder christelijke en post-christelijke varianten van 
apocalyptische narratieven in West-Europa en de Verenigde Staten bestudeerd, 
alsmede islamitische apocalyptische voorstellingen van in het bijzonder de laatste 
eeuw. Er wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan Joachim van Fiore, als degene die 
aan de basis stond van de laat-Middeleeuwse en vroeg-moderne christelijke 
apocalyptische bewegingen, aan Jean-Jacques Rousseau, die het breukpunt markeerde 
tussen de christelijke en de postchristelijke apocalyps, aan Nikolaj Tsjernysjevski, die 
het Russische negentiende-eeuwse nihilisme inspireerde, aan Sayyid Qutb, de 
Egyptische soennitische moslim, die de peetvader werd van het islamisme, en aan Ali 
Shariati, de sjiitische leek, die samen met ayatolla Khomeini, de heerschappij van 
geestelijken in Iran mogelijk maakte. Als uitvoerders van het gedachtegoed passeren 
onder anderen de wederdopers, die in 1534-1535 Münster bezet hielden, Robespierre, 
Hitler en de Iraanse president Ahmadinejad.  
Hoewel auteurs het oerverhaal van de apocalyps, zoals men dat kan terugvinden in het 
Bijbelboek Openbaring, telkens aanpasten aan de veranderende context, bleef de 
verhaalstructuur op hoofdlijnen hetzelfde: aan het einde der tijden zullen de ware 
gelovigen heil en geluk vinden ten koste van degenen die slechts uit zijn geweest op 
macht en rijkdom. De hier bestudeerde gewelddadige varianten van het fanatisme 
behelsden een poging dit heilsrijk te vuur en te zwaard te bespoedigen, waarbij een 
sterke tegenstelling werd gecreëerd tussen de ware gelovigen en andersdenkenden, en 
‘lauwe’ tussenposities niet langer werden getolereerd. 
De auteur toont aan dat intussen de dynamiek wel veranderde. Het streven naar een 
heilstoestand veranderde steeds meer in de beleving van een als zaligmakend 
beschreven gewelddadig proces van eeuwigdurend geweld, en in laatste instantie zelfs 
naar kortstondige apocalyptische momenten, zoals de terreuraanslagen die werden 
voorbereid door Osama bin Laden. 
In de huidige varianten van christelijke, islamitische (en joodse) apocalyptische 
voorstellingen is de focus sterk gericht op Jeruzalem als de plaats waar ofwel het 
heilsrijk tot stand zou moeten komen ofwel de finale strijd wordt ingeleid, 
bijvoorbeeld door een atoomexplosie. De verschillende versies werken steeds meer op 
elkaar in door elkaars heiland als satan voor te stellen en omgekeerd. 
De auteur spreekt de verwachting uit dat het apocalyptisch denken nog niet ten einde 
is en herinnert eraan dat in het verleden gewelddadige millenaristen bij overheden 
reacties hebben opgeroepen die van hun apocalyptische verwachting een self-
fulfilling paranoia hebben gemaakt.  


