
Weinig christenen zullen weten dat er binnen de islam heel verschillend wordt gedacht over de profeet Mohammed.

Christenen weten niet zo goed raad met de islamitische profeet Mohammed. Althans, de beelden van de profeet lopen nogal uiteen. Moslims
vragen nog weleens waarom christenen niet geloven dat Mohammed een profeet van God was, want zij geloven wel dat Jezus door God
gezonden is. Hij staat bij hen juist hoog aangeschreven.

Sommige christenen zullen beleefd proberen duidelijk te maken dat ze niet zo van Mohammed gecharmeerd zijn. In hun ogen is hij een valse
profeet, geïnspireerd door de duivel, die het voorzien heeft op joden en christenen en die zijn volgelingen aanspoort tot de gewapende strijd.
Anderen zullen niet zover gaan, zullen respect opbrengen voor de betekenis die Mohammed voor moslims heeft en erkennen dat hij moslims
weer heeft teruggebracht tot het geloof in één God, maar zullen hem toch niet als profeet kunnen zien. En er is ook een groep christenen die wel
toegeven dat Mohammed een profeet van God kan zijn, maar dan meer op oudtestamentische wijze. Zo zegt de nestoriaanse patriarch
Timotheus I (780-823) dat Mohammed wandelde op de weg van de profeten, voor zover hij mensen van de dienst aan demonen bracht tot de
dienst aan de ene God. Voor al deze christenen is het erkennen van Mohammed als een profeet van God in islamitische zin meestal wel echt
een stap te ver. Als zij dat zouden doen, zouden ze daarmee in feite moslim geworden zijn.

Wat weinig christenen beseffen, is dat er binnen de islam niet minder verschillend gedacht wordt over de profeet Mohammed. Dat is wat
Christian Lange in zijn boek Mohammed. Perspectieven op de profeet in niet meer dan 150 bladzijden op overtuigende en toegankelijke wijze
duidelijk weet te maken. Hij schrijft eenvoudig en helder, maar tegelijk zo grondig, dat je een totaaloverzicht krijgt van het wezen en de
betekenis van Mohammed in de islam. Het is onvoorstelbaar knap hoe Lange de complexiteit en de veelheid aan bronnen en gegevens op
overzichtelijke en toegankelijke wijze weet te ordenen.

Maar is het dan niet zo, dat de Koran en de islamitische traditie een duidelijk beeld schetsen over de profeet? Geboren in Mekka, kreeg op
veertigjarige leeftijd visioenen van de engel Gabriël met openbaringen van Allah, gaf deze openbaringen door, ondanks veel tegenstand uit zijn
eigen stam. Na zijn vlucht naar Medina wordt hij ook staatsman en staat hij uiteindelijk aan de basis van een groot islamitisch rijk, dat in
navolging van de profeet deels met het zwaard is veroverd. Dat is in ieder geval het traditionele beeld dat veel mensen in het Westen van de
profeet hebben. Lange laat op grond van de bronnen zien dat dit beeld een constructie is, die niet zomaar uit de bronnen wegloopt. De Koran
heeft nauwelijks concrete verwijzingen naar Mohammed en veel van de literatuur uit latere tijden is gekleurd door politieke en religieuze
belangen.

inspiratiebron

Los van het feit dat het moeilijk is een betrouwbare historische reconstructie te geven van de profeet, is de betekenis van de profeet voor
moslims niet beperkt tot de historische feiten. Volgens Lange is het niet zozeer de vraag wie Mohammed was, maar welke versie van hem in
het geheugen van de islamitische gemeenschap dominant is. Wij noemen dat ‘de receptiegeschiedenis’ van de profeet en die is belangrijker
dan de onzekere zoektocht naar beperkte ruwe historische feiten. De betekenis van de profeet wordt uiteindelijk bepaald door wat zijn
volgelingen van hem denken en hoe zij zich door hem laten inspireren.

Volgens de orthodoxe traditie is Mohammed niet meer dan een mens, zondig en onvolmaakt, die alleen maar de woorden die hij ontvangen
heeft, doorgeeft. Echter, in de praktijk is de profeet voor bijna iedere moslim dé bron van inspiratie voor het dagelijks leven. Sommigen willen
hem exact, letterlijk, in alles nadoen. Anderen laten zich meer in algemene zin inspireren door zijn goede voorbeeld. Hij wordt daardoor voor
veel moslims steeds verhevener. Soms wordt hij gezien als leraar en als wetgever; dat betekent dat hij niet alleen de openbaringen van God
doorgeeft zonder iets toe te voegen. Mohammed bepaalt wat echt leven als moslim inhoudt en zijn eigen voorbeeld (Soenna) is
doorslaggevend bij de interpretatie van de Koran. Steeds meer wordt hij ook gezien als degene die het bij God voor de gelovigen opneemt als
voorspraak op de dag van het laatste oordeel. Ook wordt hij in latere tradities afgeschilderd als iemand zonder zonde, het ultieme morele en
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intellectuele voorbeeld voor de wereld. Kortom, in de woorden van Lange, er is in de islamitische geschiedenis sprake van een toenemende
sacralisering van de profeet.

Daardoor hebben ook relieken van de profeet een bijzondere plaats, zoals de haren uit zijn baard. Ook voorwerpen die met de profeet in
aanraking zijn gekomen, zoals zijn sandalen of zijn mantel, zijn reden voor pelgrimages. Met name op het feest van de geboorte van de
profeet, samen met het suikerfeest en het grote offerfeest de drie belangrijkste feesten in de islam, spelen dergelijke memorabilia een
belangrijke rol. Hoewel een mens, krijgt de profeet hier (bijna) goddelijke trekken. Elke kritische noot, elke vorm van negativiteit over de profeet
wordt zo blasfemisch. Dat leidt op verschillende plaatsen in de wereld tot explosieve situaties, niet alleen voor christenen, maar ook voor
moslims.

kunst

Naast deze volksbewegingen, zie je in de islamitische filosofie een omgekeerde beweging. Daar is Mohammed belangrijk, maar openbaart en
bevestigt hij alleen maar wat de mens met zijn rede al wist of had kunnen weten. De Koran bevestigt de rede. Zo zijn er nog vele beelden van de
profeet. Hij is belangrijk in de islamitische mystiek, als het licht voor de mens, als de verheven inspirator; Mohammed heeft op vele wijzen een
plek in de kunst, de muziek en de poëzie.

Lange gaat ten slotte ook nog in op het beeld dat niet-moslims van hem hebben gecreëerd. Het is interessant om te zien hoe de westerse
interpretatie heen en weer pendelt tussen karrikaturen. In de Middeleeuwen ontstaat een heel negatief beeld, nauwelijks gebaseerd op bronnen,
maar vooral bepaald door conflicten. Luther was een van de eersten die probeerden door te dringen tot de primaire bronnen van de islam. Hij
wilde niet afgaan op wat anderen ook uit religieuze en politieke overwegingen over de profeet zeiden, maar wilde zelf de Koran in handen
krijgen om echt te weten wat moslims geloven. Dat lukte hem uiteindelijk vier jaar voor zijn overlijden in 1546. Anderzijds zie je in de 18e en
19e eeuw juist een heel positief – zij het dan ook geromantiseerd – beeld ontstaan van Mohammed als een genie en held. Hij past volgens
mensen als Goethe en Hegel in de lijn van groten door wie de geschiedenis wordt geschreven. De 20e en vooral de 21e eeuw laten weer een
omgekeerde beweging zien.

geweld

Lange gaat met behulp van allerlei bronnen de vele betekenissen die de profeet heeft langs, van hardvochtige veroveraar, tot vredezoekende
realpoliticus, van liefdevolle vader en echtgenoot tot autoritaire polygamist, van veldheer tot filosoof, van juridisch expert tot mysticus en ga zo
maar door. De vraag die vanzelfsprekend opkomt, is: wie is de echte Mohammed? En wat betekent dat voor de wereld waarin wij leven? Is de
‘echte’, ‘ware’ Mohammed intolerant, gewelddadig, vijandig tegen niet-moslims, zoals christenen in meer evangelisch/reformatorische kringen
lijken te denken. Omdat we zien dat veel christenen door mensen vervolgd worden die zich op de islam beroepen, kunnen we niet om die vraag
heen.

Tegelijkertijd zullen we ook de vraag van Lange moeten stellen, of dit niet een karrikatuur is geworden van de profeet. Dat het niet een op een
samenvalt met de historische Mohammed. Volgens Lange is die ten diepste ongrijpbaar. Niet alleen zijn de bronnen omstreden, hij heeft ook in
zijn leven ontwikkelingen doorgemaakt en een ingewikkeld levenspad gevolgd. Hij was geen geweldsmijdende asceet. Zijn visie op geweld
staat misschien wel heel dicht bij een profeet als Mozes en een theoloog als Augustinus.

Uiteindelijk gaat het erom wat mensen van hem maken. Dat is doorslaggevend. En daarbij moeten we niet vergeten dat er binnen de islam ook
een strijd gaande is over de aard van de profeet. Of één interpretatie het in de islamitische wereld gaat winnen en welke dan, dat zal nog wel
even een vraag blijven.

Wie het beeld wil vasthouden dat Mohammed een gewelddadig profeet is die moslims aanzet tot haat jegens christenen en tot aanslagen en
geweld, moet dit boek zeker niet gaan lezen. Wie een reëel beeld wil krijgen van wat de profeet voor moslims betekent, kan niet om dit boek
heen. ■
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