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Kader Abdolah niet heilig verklaren

De veelvuldig onderscheiden schrijver Kader Abdolah krijgt een eredoctoraat van de RUG. Dat is 
mooi, maar hij moet niet heilig worden verklaard, waarschuwt arabist Johan Weststeijn. 

Nu ook de RUG met een eredoctoraat bijdraagt aan de lange reeks onderscheidingen die Kader Abdolah 
inmiddels zijn toegekend, bestaat het gevaar dat men hem onfeilbaar gaat maken, zoals hij zelf schrijft dat met 
de profeet Mohammed dreigde te gebeuren. Het wordt tijd Abdolah zijn menselijkheid terug te geven en ook 
wat gezonde kritiek op zijn werk uit te oefenen. Zo’n punt van kritiek is zijn ‘fantasievolle’ omgang met de rol 
van de joden in Mohammeds leven. 
Omdat latere generaties moslims de profeet in hun bewondering ‘onaantastbaar’ hebben gemaakt, wil Kader 
Abdolah in zijn roman De boodschapper de menselijke kant van Mohammed laten zien, en ook zijn zwakheden 
tonen. Bovendien wil de auteur, ten tijde van het oververhit geraakte islamdebat met zijn profetenleven – net 
als met zijn Koranvertaling – het Nederlandse publiek een ‘ander’ beeld van de islam geven, een beeld dat niet 
alleen vlot leesbaar, maar ook makkelijker te verteren, ‘milder’ is dan het beeld dat de nieuws- en opiniemedia 
ons voorschotelen. “Door erover te vertellen, probeer ik het gedachtegoed van de samenleving te veranderen.” 
Hoewel De boodschapper in grote lijnen voortbouwt op de biografie van Mohammed zoals die bekend is uit de 
middeleeuwse Arabische bronnen, heeft Abdolah ervoor gekozen op bepaalde punten van het klassieke verhaal 
af te wijken. Hij laat elementen weg en voegt dingen toe.  
Zo stelt de traditie dat Mohammed in de strijd om de macht over Medina zijn stadsgenoten van de joodse stam 
Koeraiza onhoofdt en hun lijken begraaft in een kuil op de Grote Markt. In een interview met de schrijver in het 
NRC stelt Abdolah dat hij deze schokkende passage heeft weggelaten om de huidige sfeer van onderling 
wantrouwen niet te versterken. “Ik wil de haat niet doen opleven. Van meer haat gaat deze samenleving niet 
profiteren.” (Maartje Somers, 1 augustus 2008.) De auteur kiest hier voor het verzwijgen een handeling van 
Mohammed die door een huidige lezer al gauw als oorlogsmisdaad wordt gerekend.  
Tegelijkertijd voegt Abdolah echter passages toe die de joden zelf in een kwaad daglicht plaatsen. Zo schrijft hij 
dat voordat Mohammed met zijn hervormingen begon, de hiërarchie van de macht in zijn geboortestad Mekka 
er als volgt uit zag: de afgoden, de slavenhouders, de grote handelaren, de joden, de kamelen, de mannen, de 
slaven, de slavinnen, de geiten, de vrouwen. 
Deze opsomming is natuurlijk bedoeld om een glimlach bij de lezer op te roepen. Om aan te geven hoe corrupt 
de Mekkaanse maatschappij wel niet was overdrijft Abdolah en rangschikt hij de mannen lager dan de kamelen, 
en de vrouwen helemaal onderaan, nog lager dan de geiten. De plaats van de joden, net na de slavenhouders 
en het grootkapitaal, is echter niet grappig bedoeld. Op dezelfde bladzijde wordt vertelt dat de joden in goud 
handelden en “veel vuil geld verdienden met rente op leningen”. Twee pagina’s later wordt dan ook een 
woekerjood ten tonele gevoerd die geen genade kent voor Mekkaanse vrouwen die niet op tijd hun schuld 
aflossen.  
Opmerkelijk is dat deze passages over Mekkaanse joden geheel aan Abdolahs verbeelding ontspruiten. De 
essentie van de middeleeuwse bronnen is juist dat er in Mekka helemaal geen joden woonden. Mohammed was 
daar een eenzame monotheïst. Überhaupt komt het afgezaagde cliché dat joden overal en in alle tijden de 
financiële sleutelposities bezet houden en optreden als meedogenloze woekeraars, nergens voor in die oudste 
Arabische bronnen over Mohammed. 
Als onderdeel van zijn poging een milder beeld te schetsen van de islam, onthoudt Abdolah zijn lezers een 
onmenselijke actie van Mohammed tegen de joden. Tegelijk voegt hij anachronistische clichés toe die de joden 
wel in een kwaad daglicht stellen. Dat is niet alleen zwak vanuit literair oogpunt, maar ook oneerlijke 
voorlichting van het Nederlandse publiek, dat Abdolahs werk in grote hoeveelheden afneemt.  
Aanbeden boodschappers lopen het risico dat het publiek blind raakt voor hun menselijke tekortkomingen. Ook 
in het geval van Kader Abdolah dreigt het gevaar dat een (over)daad aan onderscheidingen het zicht op het 
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werk zelf versluiert. 
Mohammed deed het voor God. 
Kader Abdolah deed het voor Mohammed. 
Ik doe het voor Kader Abdolah.

Johan Weststeijn is arabist aan de RUG.
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