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Er is geen twijfel dat Mohammed echt heeft bestaan.

Verschillende bronnen leveren daarvoor het bewijs.

Maarwiehij precies was,ofhoezijnleven emit zag,
is lastiger te achterhalen. Wetenschapper Nicolet
BoekhofF-van der Voort legt de bronnen naast elkaar
en komt tot interessante conclusies.
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^ ie meer wil weten
over het leven

van de profeet

ven welke veldslagen de profeet heeft geleverd,
wie hij ontmoet heeft en hoe hij zich in bepaalde
situaties gedroeg.

Mohammed

(ca. 570-632),

Betrouwbaar

is aangewezen

Zijn de hacfi'th-werken betrouwbaar genoeg om

op bronnen met

verhalen over de profeet die pas honderdjaar na
zijn dood zijn opgeschreven, ofzelfs nog later.
Mohammeds volgelingen hebben dezeverhalen
van generatie op generatie doorgegeven. Dat
betekent dat elke keer dat een verhaalverteld

wordt, er iets verandert. Soms zijn dat details,
maarsomsookgroteveranderingen.
Arabiste Nicolet BoekhofF-van derVoort on-

derzochthoehet biografischemateriaaloverhet
leven van Mohammed zich na zijn dood heeft
ontwikkeld en vergeleek de verschillende bronnen met elkaar.

De Hadith

het leven van Mohammed te reconstrueren?

Deverhalen bestaan meestal uit twee gedeeltes:
een verhalend gedeelte, de matn, en een keten

van overleveraars, de isnac/. Deze keten geeft aan
via welkepersoneneenauteurdebegeleidende
tekst heeftontvangen.
Nietalle ketensgaanechterononderbroken
terug tot een ooggetuige. Soms is de naam van

een ofmeerdere overleveraars weggelaten ofer
staat iemand vertelde mij'. h-let komt ook voor

dat de laatste persoon uit de keten - degene
dieeigenlijk de getuige van degebeurtenis zou
moeten z^n - uit detweede helft van de achtste

eeuw afkomstig is of later en dus nooit de gebeurtenis zelf heeft kunnen meemaken!

De meest uitgebreide informatie over de
ontstaansperiode van de islam is te vinden in

/iac/1'th-werken.Ditzijn boekenmetoverleveringen (Wi'ths). Dehadith-werken zijn gemaakt
voor en door moslims en komen OD ziin vroepst

Feit offi ctle

Een ander probleem is dat de informatie afkom-

stig is uit islamitische bronnen. Het isdevraag in

uit denegendeeeuw,datwilzeggenminimaal
tweehonderdjaar na de dood van Mohammed.
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In de werken staan overleveringen die beschrij-

MOHAMMEDS VOLGELINGEN

< Perzische miniatuur ult de zestiende eeuw. Mohammed komt met

GAVEN DE VERHALEN DOOR

Buraq,eenhemelsdier,aanindehemel.Zijngezichtisnlet

afgebeeld.

VAN GENERATIE OP GENERATIE
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DE KORAN BEVESTIGT
NIET DAT MEKKA DE
GEBOORTEPLAATS VAN
MOHAMMED WAS
hoeverre deze bronnen de historischewerkelijk-

heid beschrijven ofjuist alleen het beeld weer-

geven datlatere moslims overhet levenvan hun
profeet hebben. Islamitische en niet-islamitische
wetenschappers die zich bezighouden met de
ontstaansperiode van de islam zijn het met elkaar
eensdathethadi'th-materiaaltegenstrijdigheden,
onwaarheden, fouten en vervalsingen bevat.
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Sommige daarvan zijn opzettelijk toegebracht,
maardatiszekernietaltijd zo.Wetenschappers
discussierenoverdevragenin hoeverrehet

mogelijk isomfeitvanfictieenfoutte onder-

scheidenin hetoverleveringsmateriaalen ofde
overleveringen eigenlijk wel bruikbaar zijnvoor
een beschrijving van het leven van Mohammed
en devroegste periode van de islam.
Koran
De Koran is een andere bron om meer te

weten te komen over Mohammeds leven. Maar

^y

ookbijditwerkisereenaantal problemen. Zois
de Koran zoalswij hem in onzetijd kennen, niet in
deze vorm door Mohammed nagelaten. Volgens

hethadi'th-materiaalzijndevolgelingenvande

^4!'Jt,

profeet pasnazijndoodbegonnenomdeopenbaringenteverzamelen. Devoltooiingvondpasop
zijn laatst plaats tussen 644-656, dus ongeveer
twaalftot 24jaar na de dood van Mohammed.
Weinig informatie
Ook bevat de Koran zeer weinig informatie over

de profeet. De naam Mohammed komt er maar
vier keerin voor. De plaatsnaamMekkawordt
een keer genoemd, evenals Bakka, watalseen
alternatievebenamingvan Mekkawordtgezien.
Uit de Koran kunnen we echter niet opmaken

dat Mekka de geboorteplaats van Mohammed
was. De vervolging van de profeet staat in de
Koran,maarnaarzijnvlucht uit Mekka naar
Medina,waarhij het laatstedecenniumvanzijn
leven heeft gewoond, wordt alleen verwezen. De
locatiesvantweeveldslagenbij Badren Hunayn

met name genoemd. Het is dus niet mogelijk
om het leven van de profeet Mohammed goed
te reconstrueren op basisvan de Koran.

Christelijke werken
Een derde bron van informatie over het
leven van Mohammed bestaat uit een aantal

werken die door niet-moslims zijn geschreven.
Devroegste geschriften komen ult de tijd vlak
na het overlijden van Mohammed. Het probleem
van dezewerkenisdatzegeschrevenzijn door
christenen diein het islamitischerijk woonden.
Het gaat om anti-islamitische polemieken die ze
schreven om er onder andere voor te zorgen dat

In t korts

MET LEVENVAN MOHAMMED

Mohammed (volledige Arabische naam: Moehair mad ibn Abd

Allahibn'Abelal-Moettalibibn Hasjimibn'Abel Aanafal-Koeraisji) wordt door moslims beschouwd als profeet en loodschapper van
God. Hij werd geboren eind zesde eeuw in Mekko, n stierf op 8
juni 632 in Medina.
Biografie voigens hadith-werken
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andere christenen zich niet tot de islam zouden

bekeren ofom de legitimiteit van de islamitische
overheersers te weerleggen.
Daarnaast speelt de afstand die de informatie
moest afleggen van Mekka en omstreken naar
Syrie, een rol. In een van deze geschriften wordt
bijvoorbeeld vermeld dat Mohammed in 634 nog
in leven zou zijn,wattweejaarnazijn dood zou zijn
volgens het islamitisch overleveringsmateriaal!

MOHAMMED WORDT
IN TWEE VROEGE
GESCHRIFTEN GENOEMD,
BEIDE NIET AFKOMSTIG
VAN MOSLIMS
Dankzij al deze verschillende bronnen zelfs
ondanks al hun beperkingen - is ergeen twijfel
dat Mohammed echt bestaan heeft. Hij wordt in
twee verschillende vroege geschriften genoemd
die beide niet van mosllms afkomstig zijn; een
Syrische en een Griekse. Determ die gebmikt
wordt om de gevluchte moslims ult Mekka mee
aante duiden, muhajir (= emigrant), wordt ook
genoemd, net als een gebeurtenis in hetjaar 622

(toenvond namelijkdevluchtvanMohammeden
zijn volgelingen uit Mekka naar Medina plaats).
Ook in deze bronnen is de hoeveelheid informa-

tie over Mohammed beperkt. De uitgebreidste
en best beschikbare bron voor het leven van

staan in de Koran met name genoemd, maar een

Mohammed blijken dusdeislamitische overleve-

belangrijke veldslag bij Uhud in 625, waar de
moslims een grote nederlaag leden, wordt niet

dusgeboden. f*

ringen te zijn. Maar ook hierbij is zorgvuldigheid
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