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Leven
REPORTAGE PELGRIMAGE IN HET TROPENMUSEUM

Hoe kijken journalist Haroon Ali (afvallige) en zijn moeder
(bekeerd) naar de tentoonstelling Verlangen naar Mekka
in het Tropenmuseum in Amsterdam?
Door Haroon Ali Foto Erik Smits

Met mama naar Me
vuldig gekozen door het museum,
Mina. Ik herinner me ook documen
tairebeelden van overvolle tenten
want veel moslims zien de hadj niet
(alleen) als een religieuze plicht, maar kampen. De Saoedi's blijven bijbou
wen, maar ze kunnen de groeiende
als een verlangen, als de grote droom
stroom pelgrims niet bijbenen, die
in dit aardse lèven.
dankzij een grotere welvaart en goed
Mijn moeder(59) voelt dat verlan
kope vluchten steeds makkelijker
gen al sinds ze zich bekeerde tot de
islam, een jaar nadat ze met mijn Paki naarMekka reizen. Ik vind het ook
schokkend dat er in die heilige week
staanse vader trouwde en vlak voor
dat ik werd geboren, begin jaren tach 600 ton afval wordt geproduceerd
door pelgrims-per dag. Wat vindt
tig. Sinds haar(vrijwillige) bekering
mijn moeder ervan dat de Saoedi's
verkiest ze ook haar islamitische
deze heilige grond beheren, die toe
naamAlmas boven haar katholieke
vallig in hun land ligt? 'Tja . . . Niet
doopnaamMargarethaMaria, kort
alleen de commercie, maar ook de
wegMarga. Hoewel mijn ouders vijf
schendingen van mensenrechten in
tien jaar geleden uit elkaar gingen, is
mijn moeder altijd moslim gebleven, het land staan haaks op wat ze preten
deren te zijn:vrome moslims.'
leerde de koran in hetArabisch lezen
en doet ieder jaar mee aan de vasten
Waarom wil ze dan toch zo graag
naarMekka?.We lopen een ruimte in
maand ramadan. Ik ben daarentegen
met vier grote videomuren, waarop
geboren als moslim en islamitisch
opgevoed, maar brak met mijn geloof wordt ingezoomd op de pelgrims die
zeven keer om de Kaäba cirkelen. 'Ze
toen ik uit de kast kwam. Ik zou
lopen alsof ze in trante zijn, heel
mezelf nu omschrijven als agnost, al
blijven religieuze rituelen me boeien. kwetsbaar.' In haar ogen wellen tra
nen op, ze gaat even zitten. 'Ik moet
Daarom loop ik met mijn moeder
ineens denken aan imamAl-Sudais
door het Tropenmuseum, in de hoop
van de GroteMoskee, die tijdens zijn
dat ze mij kan uitleggen wat de hadj
recitaties soms zo wordt overmand
voor haar betekent en wat ze ervoor
door emoties, dat zijn souffleur het
over heeft.
Ik blijf staanbij een kleurenfoto van moet overnemen. Zo moet het voelen
het moderneMekka, met glimmende om daar te zifn.' Dat wil mijn moeder
ook één keer in haar leven ervaren.
wolkenkrabbers en luxe hotels
'Dat je door middel van eeuwenoude
rondom de zwarte kubus en Grote
tradities volledig op je.geloof focust,
Moskee. De hijskranen laten zien dat
zonder afleiding. tussen miljoenen
de commerciële bouwdrift van de
Saoedi's nog lang niet voorbij is. Dat is gelijkgestemden die precies snappen
wat ik me b!jMekka voorstel; mega
watje voelt.'
mails met Louis Vuitton,McDonald's
en Starbucks. 'Holy shit', fluister ik,
terwijl ik naar een luchtfoto kijk van
een voetgangerssluis, een fuik gevuld
k heb mijn islamitische moeder
met duizenden in wit geklede pel
meegenomen naar de tentoon
stelling Verlangen naarMekka, die grims. Op dit soort knooppunten
komen soms honderden bedevaart
onlangs is geopend i.n het lropen
gangers om het leven door verdruk
museum inAmsterdam(in samen
king. Je kunt het hele jaar op een spiri
werking met hetBritishMuseum in
idden in de videoruimte
Londen). Daar zijn meer dari driehon tuelereis naarMekka(umrah ge
staat het kunstwerk Magne
noemd), maar de hadj, de échte bede
derd foto's, objecten en kunstwerken
thm..11 vanAhmedMater, een
te zien die de heilige reis van moslims vaart, vindt altijd in een specifieke
kleine, magnetische Kaäba die een cir
week plaats, die door de islamitische
uitbeelden, van de bepakking bij ver
kel van ijzervijlsel naar zich toetrekt.
maankalender ieder jaar opschuift.
trek tot de Souvenirs bi)thuls
'Dat is een mooie metafoor, want
Jaarlijks gaan er bijna 3 miljoen men
komst. De hadj is de vijfde 'zuil' van
sen tegelijkertijd op hadj-ik krijg het Mekka heeft voor ons inderdaad een
de islam, dus alle moslims die er
er al benauwd van.
magnetische aantrekkingskracht.'
fysiek en financieel toe in staat zijn,
'Ja, het is daar nu zo druk en com
Alleen al uit journalistieke interesse
moeten één keer in hun leven naar het
zou ik mijn moeder willen begeleiden
mercieel, dat het moeilijk is om die
'huis van God' reizen, als de ultieme
op haar bedevaart. Dan kan ik haar
innerlijke rust te vinden', denkt mijn
overgave aan he.t geloof.(Moslims
beschermen tegen de drukte en heeft
moeder. 'Je bent zo bezig met over
moeten ook de geloofsbelijdenis uit
ze iemand om deze ervaring mee te
leven, dat je bijna geen tijd hebt om
spreken, vijf keer per dag bidden,
bij d� spirituele momenten stil te
delen. Vrouwen moeten tijdens de
ieder jaar een maand vasten en aal
hadj ook worden vergezeld door hun
moezen geven aan de armen, maar de staan.' Ik zou agressief worden van al
man, broer of zoon. Dus ik ben haar
dat gesjok en geduw, onderweg naar
hadj kun je alleen inMekka doen.) De
de andere heiligdommen inArafat en enige optie. Alleen: niet- moslims
titel Verlangen naar Mekka is zorg-

., ijn moeder
stopt bij een
foto van het
oudeMekka,
gemaakt aan
het eind van de
19de eeuw. Op
een lege vlakte staat de Kaäba, de be
roemde zwarte kubus met daarin de
heilige steen van de moslims. De
GroteMoskee moet nog worden uit
gebreid met nieuwe minaretten en
glanzend wit marmer. De kolkende
zee van bedevaartgangers die je op
het nieuws ziet als de islamitische
hadj(bedevaart) weer begint, ont
breekt ook op deze foto. Wat moet dat
sereen zijn geweest, zegt mijn moe
der, zonder al die drukte. Ze loopt ver
der en tuurt naar afbeeldingen van
een ouderwetse karavaan, toen bede
vaartgangers nog op dromedarissen
naarMekka gingen, in Saoedi-Arabië,
een tocht die maanden of zelfs jaren
kon duren. Dat heeft wel wat, zegt ze,.
zo'n lange aanloop, zonder haast. 'De
bedevaart begint namelijk al op het
moment dat je besluit te gaan -in het
hoofd en in je hart.'

komenMekka niet in. In het museum
zie je ook een foto van de twee auto
afslagen, één voor moslims en één
voor niet-moslims, daar scheiden
onze wegen dus. Ik heb voorgesteld
om stiekem toch samen te gaan. Ik zie
er islamitisch genoeg uit, meer dan
mijn roodharige moeder. Ikken de ge
loofsbelijdenis ook nog wel, als il< me
moet bewijzen bij de toegangspoort
totMekka.Maar als ik word ontmas
kerd, ga ik de gevangenis in. Die stress
kan mijn moeder niet aan. Ook wil ze
niet dat ik haar spirituele reis bezoe
del met leugens.
Als oudere vrouw kun je tegenwoor
dig ook mee met een groepsreis, maar
daar heeft mijn moeder slechte verha
len over gehoord. 'Dat ze door overs
boekingen met z'n allen in één hotel
kamer worden gepropt.'Maar hetis
voor haar eigenlijk de enige mogelijk
heid, tenzij ze hertrouwt.Mijn moe
der wordt binnenkort 60, dus de tijd
begint te dringen. Op den duur zal de
reis te zwaar worden. En dan is er nog
het pelgrimsquotum. De Saoedische
staat bepaalt jaarlijks hoeveel mensen
uit ieder land op hadj mogen, dus je
moe�worden ingeloot. Vorig jaar
waren dat 4.245 Nederlandse mos
lims. Wereldwijd gezien kan ongeveer
één op de duizend moslims op bede
vaart. 'Daarom vind ik het oneerlijk
dat jongere, rijkere mensen al vier
keer zijn geweest terwijl veel oudere,
armere moslims nooit de kans krij
gen.' Denkt mijn moeder dat zeMekka
ooit zal bereiken7 'Ik hoop het,
inshallah.'
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e tentoonstelling bestrijkt een
halve verdieping in het
Tropenmuseum. Het is een
vervolg op een expositie die in 2013
was te zien inMuseum Volkenkunde
in Leiden en in 2012 in hetBritish
Museum in Londen. Daar was het een

a
grote publiekstrekker, met huilende
en biddende bezoekers. Zo ontroerd is
mijn moeder nu niet. 'Ik vind het wel
leuk om al die oude foto's te zien.' Ze
bewondert ook de Kiswa-zijdeweef
sels, meterslange doeken die de Ka
äba bedekten. In de Kaäba bevindt
zich de Zwarte Steen, die volgens de
islam uit het paradijs aflmmstig is. De
steen was volgens de overlevering
eerst wit, maar is door de zonden van
de mens zwart geworden.Alle mos
lims op aarde bidden in de richting
van deze steen en willen tijdens de
hadj dus zo dicht mogelijk in de buurt
komen. 'Maar alleen bepaalde hoog
waardigheidsbekleders mogen in de
Kaäba -ook zo oneerlijk.'
Ik ben vooral onder de indruk van
de virtualrealitybril, waarmee het net
lijkt alsof je tussen de pelgrims in de
Grote Moskee staat.Je kunt ook rond
kijken op de marmeren pleinen en in
de glanzende winkelcentra. Dichter
bij kun je niet komen, als westerling.
Hoewel de Saoedische regering het
land langzaam wil openstellen voor
toeristen uit het Westen, zalMekka
alleen toegankelijk blijven voor mos
lims. Déze tentoonstelling geeft leken
wel een goede indruk van de hadj; de
geschiedenis, de beleving, de diver
siteit onder moslims, maar ook de
hedendaagse commercie.Mijn moe
der is blij dat een groot Nederlands
museum aandacht besteedt aan haar
religie, maar ze vraagt zich af of mos
lims ook zullen komen, omdat die
voor hun gevoel al alles weten van de
bedevaart. 'En het overweldigende
gevoel van de hadj ervaar je natuur
lijk alleen inMekka.'
We eindigen bij vitrines vol met
souvenirs die moslims meenamen uit
Mekka, van iPhone-hoesjes en geslui
erde barbiepoppen tot plastic
gebedsklokken en vergulde korans.
Mijn moeder moet daar niks van heb
benen begrijpt ook niet waarom
mensen een certificaat zouden willen
voor de bedevaart. 'Voor wie moet je
bewijzen dat je er bent geweest? Dat
is toch tussen jou en God?' Die per
soonlijke geloofsbeleving siert mijn
moeder, vind ik. Ze dringt haar geloof
nooit op aan anderen en kiest ervoor
om geen hoofddoek te dragen. Ik zie
haar ookgeen selfies maken in
Mekka, zoals de pelgrims op de foto
muur voorons. Ik geloof daarom niet
dat mijn eigenzinnige moeder echt
gelukkig zal worden in de menigte in
Mekka. Maar dat is het nou net: ik
geloof niet, en zij wel.

