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‘Immer zal (…) in de politiek ieder parool het gemakkelĳ kst 
aanhang vinden, dat in plaats van een ideaal een tegenstander 
proclameert, een gemakkelĳ k grĳ pbare, handzame tegenstel-

ling, die zich tegen een andere klasse, een ander ras, een andere 
godsdienst richt (…) Een slechts samenbindend, een superna-
tionaal, een panhumanitair ideaal daarentegen (…) ontbeert 

natuurlĳ k voor een jeugd, die haar tegenstander strĳ dlustig in 
de oogen wil zien, het optisch indrukmakende.’

– Stefan Zweig

‘De liefde voor de Profeet vloeit als bloed door de aderen van zĳ n 
gemeente.’

– Muhammad Iqbal
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 Notitie over translitteratie

Weergave en uitspraak van Arabische, Perzische en Turkse 
woorden en namen leveren altĳ d problemen op, omdat de 
alfabetten van deze talen een aantal klanken kennen die in 
het Nederlands niet bestaan. Woorden waarvoor een algemeen 
aanvaarde Nederlandse vorm bestaat, worden in dit boek niet 
getranscribeerd. In de bronvermeldingen tussen haakjes en in de 
bibliografĳie aan het eind van dit boek wordt een vereenvoudigde 
wetenschappelĳ ke translitteratie gebruikt.

Verder is er gekozen voor een zo eenvoudig mogelĳ k systeem 
met een minimum aan additionele tekens. Voor medeklinkers 
geldt:
– ‘gh’ lĳ kt op een Franse ‘r’ (bv. revue);
– ‘kh’ is gelĳ k aan een Nederlandse ‘g’ (bv. goed);
– ‘sj’ en ‘dj’ worden uitgesproken zoals in Engels ‘sh’ (bv. shine) 

en ‘j’ (bv. John);
– ‘th’ is gelĳ k aan de stemloze (harde) Engelse ‘th’ (bv. thank 

you), ‘dh’ aan de stemvolle (zachte) Engelse ‘th’ (bv. this);
– een apostrof voor een klinker duidt op een stembandklik 

(wordt in het Arabisch als een aparte medeklinker be-
schouwd), vergelĳ kbaar met in het Nederlands be’amen, 
ge’ïsoleerd, ritu’eel.

Er zĳ n maar drie klinkers in het Arabisch: lange en korte ‘a’, 
lange en korte ‘i’, en lange en korte ‘oe’ (het Perzisch kent ook een 
‘e’, het Turks nog een aantal andere klinkers). Waar het dikwĳ ls 
fout gaat bĳ  de uitspraak van Arabische en islamitische termen 
is de klemtoon. Daarom wordt in de tekst de klemtoon op lange 
klinkers hier en daar aangegeven met een streep boven de let-
ter (bv. ‘ā’ en ‘ī’), de klemtoon op korte klinkers met een simpel 
accent (bv. ‘á ’ en ‘í’). Dit helpt om verwarring te voorkomen: zo 
betekent há ram (met de klemtoon op de eerste korte klinker) 
‘heiligdom’, maar harām (met de klemtoon op de tweede lange 
klinker) ‘verboden’.
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 Inleiding: De drie Mohammeds

Stel: je leest een boek over de Boeddha waarin het verhaal 
verteld wordt van een psychisch labiele prins die afstand doet 
van de troon, zĳ n gezin achterlaat en de rest van zĳ n leven als 
bedelaar doorbrengt, maar waarin niets gezegd wordt over 
de Boeddha’s spirituele crisis en triomf. Of je leest een boek 
over Jezus dat hem laat zien als een joodse timmerman van 
onduidelĳ ke afkomst, als een sociaal slecht geïntegreerde, door 
Palestina zwervende, uiteindelĳ k gekruisigde rebel, zonder dat 
je iets leert over wat zĳ n boodschap was en hoe zĳ n aanhangers 
tegen hem aankeken.

Helaas zĳ n de meeste boeken over Mohammed op deze 
manier geschreven, doordat ze zich beperken tot de ruwe his-
torische feiten van Mohammeds leven. Soms zĳ n deze boeken 
gebaseerd op de islamitische overlevering, soms zĳ n ze kritisch 
ten aanzien van de islamitische bronnen en proberen ze ook 
andere bronnen aan het woord te laten, zoals de niet-islamitische 
geschiedschrĳ ving en de archeologie. Maar allemaal proberen ze 
een historische fĳ iguur ten tonele te voeren, zonder veel rekening 
te houden met de betekenis van Mohammed voor de geleefde 
islamitische vroomheid door de eeuwen heen.

De naakte feiten van Mohammeds leven kunnen echter niet 
verklaren waarom hĳ  in de gangbare lĳ sten van de invloedrĳ kste 
personen uit de menselĳ ke geschiedenis steevast tot de top drie 
gerekend wordt. Ze verklaren ook niet waarom zo’n 150 miljoen 
mannen en jongens in de wereld naar hem vernoemd zĳ n, en 
waarom Mohammed – althans als je de varianten meetelt, 
dat wil zeggen Muhammad, Mehmet, Mamadou, enzovoort, 
alsmede de afgeleide vormen Ahmad, Ahmet en Mahmoed – 
in de afgelopen jaren ook in de grote Nederlandse steden de 
populairste voornaam van nieuwgeboren jongetjes is geweest. 
Het zou inderdaad geen overdrĳ ving zĳ n om te zeggen dat Mo-
hammed, naast de Koran, de tweede pĳ ler van de islamitische 
vroomheid vormt. Waarom dat zo is blĳ ft echter een raadsel 
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als je de gangbare wetenschappelĳ ke literatuur over de profeet 
Mohammed raadpleegt.

Dit komt, althans naar mĳ n mening, omdat over Mohammed 
in het algemeen gesproken wordt zonder rekening te houden 
met de bĳ na veertien eeuwen sinds zĳ n dood, het lange tĳ dperk 
waarin het Mohammed-beeld zowel in de islamitische wereld 
alsook in het Westen op veelvuldige manieren is gewĳ zigd en 
nieuwe contouren kreeg. Dit boek gaat dan ook nadrukkelĳ k over 
deze in hoge mate ongelĳ ksoortige perspectieven op Moham-
med. Het laat de receptiegeschiedenis van Mohammed door 
de tĳ d heen in vogelvlucht de revue passeren. Centraal hierbĳ  
staat niet de vraag wie Mohammed was, maar wat hĳ  betekent.

In de volgende hoofdstukken worden drie Mohammeds naast 
elkaar gezet. Hoofdstukken een en twee buigen zich over de 
kwestie van de historische Mohammed, de Mohammed zoals 
hĳ  op het 7e-eeuwse Arabisch Schiereiland optrad: wat weten 
wĳ  over hem, en hoe betrouwbaar zĳ n de bronnen? De daarop-
volgende drie hoofdstukken (drie t/m vĳ f) zĳ n gewĳ d aan wat 
we de Mohammed van de vroomheid kunnen noemen: zĳ  be-
schrĳ ven de verschillende manieren waarop moslims hun eigen, 
vaak tegenstrĳ dige portretten van Mohammed – als wetgever, 
veldheer, geleerde, fĳ ilosoof, mysticus en verlosser – gevormd 
hebben. In de hoofdstukken zes en zeven wordt daarentegen de 
westerse Mohammed belicht: hoe de Europese beeldvorming van 
Mohammed, tot op heden, zich ontwikkeld heeft. In de epiloog 
reflecteer ik tot slot op een aantal Mohammed-beelden die naar 
mĳ n inschatting in de toekomst een belangrĳ ke invloed op het 
islamdebat zullen hebben.

Het boek is gebaseerd op een reeks hoorcolleges die ik sinds 
2014 op de Universiteit Utrecht geef. Mĳ n studenten hebben 
door hun oprechte en kritische houding een belangrĳ ke bĳ drage 
geleverd aan het tot stand komen van dit boek. Nederlands is 
niet mĳ n moedertaal, daarom ben ik de mensen die mĳ n tekst 
gelezen en gecorrigeerd hebben grote dank verschuldigd. Me-
gan Trip heeft een eerste versie van de tekst nauwkeurig onder 
de loep genomen en gecorrigeerd, en daarnaast een nuttige 
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bibliografĳie van de Nederlandstalige literatuur over Mohammed 
samengesteld. In het Departement Filosofĳ ie en Religieweten-
schap van de Universiteit Utrecht hebben collega’s, onder wie 
enkele die ook bĳ  de Mohammed-cursus betrokken waren, 
ieder een hoofdstuk becommentarieerd, waarvoor ik hen graag 
wil danken: Christoph Baumgartner, Pieter Coppens, Maryse 
Kruithof, Nico Landmann, Umar Ryad en Joas Wagemakers.  Vlak 
voor het opsturen van het manuscript naar de uitgever, heeft Jo 
Spaans de moeite genomen om stĳ l en betoog van de gehele tekst 
grondig op te poetsen. Ik had me geen betere redactrice kunnen 
wensen. De samenwerking met Saskia Gieling, Chantal Nicolaes, 
Sarah de Waard en Toon Vugts bĳ  Amsterdam University Press 
was in hoge mate plezierig voor mĳ , en ik ben zeer dankbaar 
voor alle steun die ik van de staf bĳ  Amsterdam University Press 
mocht ontvangen.


