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De oudheid onder Ummayaden en
Abbasiden
Schetsen van de historische en ideologische context
Robbert Woltering
Summary: While much has been made of a presumed all-pervasive conflict between
East and West, the history of Arab-Muslim comportment towards that which we
call classical history – so readily spoken of as the backbone of Western civilization,
offers a wonderfully diverse tale of adaption, rejection and appropriation. The archaeological record shows how the Ummayad elites adopted models of Roman imperial greatness even into the religious centre of Medina. The Abbasids – surrounded by traditions of Persian imperial prestige – consequently rejected these material
enrichments of the West that had come to be associated with the preceding dynasty. They focussed rather on the ancient fruits of the intellect with great success, but
not without ulterior motives. Contemporary historians such as Al-Jâhiz and AlMas‘ûdi paint the picture of a remarkable appropriation of ancient Greek heritage
by the Abbasids, who point out that there is a long way between the Christians of
their day and the Greek of ancient times. Here too, then, we see that the posture
taken towards classical heritage is part of a complicated ideological context.

De geschiedenis van de christelijk-Europese perceptie van de islamitische
wereld heeft niet zelden een absolute tegenstelling tussen christelijk Westen en islamitisch Oosten gesuggereerd. Ook het huidige tijdsgewricht kent
vele stemmen die van een wezenlijke onverenigbaarheid spreken. De frase
van de ‘botsing der beschavingen’ mag inmiddels wat belegen overkomen;
aan de kant geschoven is ze niet. Die culturele strijd wordt vanzelfsprekend
niet alleen gevoerd met argumenten uit het heden, maar ook met argumenten uit de geschiedenisboeken, of wat men zich daarvan herinnert. Wie echter de vroegst islamitische geschiedenis bestudeert, vindt een geschiedenis die
zich vanaf een pril begin op creatieve wijze verhoudt tot en interacteert met
de klassieke cultuur en beschaving van Rome en vooral Athene. Verre van
een wezensvreemd cultuursysteem, zien we de islam ontstaan en evolueren
tegen de achtergrond van een gehelleniseerd Midden-Oosten, waarin de islamitische machtscentra van Mekka, Damascus en Bagdad zich op natuurlijke
wijze een plaats weten te veroveren. De relatie van de islam tot de klassieke
oudheid en zijn Byzantijnse erfgenaam is vanzelfsprekend niet eenduidig. Als
we ons beperken tot de vroeg en klassiek islamitische geschiedenis tot circa
het midden van de dertiende eeuw, treffen we een serie politieke fases aan die
op verschillende grondslag en in verschillende geografische regio’s zijn ont-
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staan. Die verschillen hebben logischerwijs effect gehad op de wijzen waarop
de klassieke oudheid is gepercipieerd. In deze bijdrage worden na een korte
inleiding de contrasten geschetst tussen de Ummayadische (662-750) en de
Abbasidische (750-1258) dynastieën. Daarbij zal blijken dat het eerste kalifaat
zich in materiële kunst en imperiale tradities heeft gespiegeld aan het Byzantijnse rijk, en dat dit gevolgen heeft gehad voor de manier waarop het tweede
– Abbasidische – kalifaat zich heeft gepositioneerd ten opzichte van enerzijds
Constantinopel, anderzijds Athene.
A., L., M. De Romeinen zijn overwonnen in het meest nabije land, maar na hun
nederlaag, zullen zij overwinnen over enkele jaren. Aan God is de beslissing, in
het voorbije als in het komende, en op dat moment verheugen de gelovigen zich
over Gods overwinning. Hij helpt wie Hij wil. Hij is de machtige, de barmhartige.
(Koran XXX:1-5, vertaling naar Leemhuis).

In de gebundelde openbaringsteksten van Mohammed (ca. 570-632) treffen
we in de dertigste soera bovengegeven citaat aan. Er is veel discussie over de
vraag hoe de tekst moet worden gelezen. De ambiguïteit van het Arabisch
schrift staat ons ook toe exact het tegenovergestelde te lezen. De hier gegeven
vertaling is echter volgens de ‘canonieke’ lezing. De nederlaag van de Romeinen slaat op de Perzische overwinning op de Byzantijnen en de inname van
Jeruzalem in 619.1 Buiten-koranische literatuur legt ons uit dat dit door de
polytheïstische vijanden van Mohammed in Mekka werd opgevat als een goed
teken. De populatie van het Arabisch schiereiland was zeer goed op de hoogte
van de regionale titanenstrijd tussen Constantinopel en Ctesiphon. Het is niet
moeilijk voor te stellen dat deze strijd tevens werd gezien als een strijd tussen
monotheïsme (een opkomende ontwikkeling op het schiereiland) en polytheïsme (de norm). Zoals een vroege Korancommentator het stelt: “De Perzen
wonnen van de Romeinen, en de Moslims waren [hierover] bedroefd terwijl de
Mekkaanse polytheïsten zich vrolijk maakten, omdat de Perzen afgodsbeelden
vereren. (...) De moslims echter neigden tot de Romeinen omdat [ook] zij een
volk van het boek zijn” (al-Farrâ (d.822), geciteerd in El-Cheikh (2004: 27)).
Het hierboven gegeven voorbeeld is niet uitzonderlijk. Er zijn vele verwijzingen naar een ideologische verwantschap tussen de boodschap van de islam en het Byzantijnse rijk. Die verwantschap is echter altijd een gedeeltelijke
verwantschap; het Rijk als geheel blijft historisch immers een vijandig gebied.
De verwantschap spitst zich veelal toe op de persoon van keizer Heraclius, de
keizer die door Mohammed zou zijn aangeschreven. Heraclius zou volgens
de islamitische overlevering slechts door politieke onwil van de hem omringende elite ervan zijn weerhouden om zich bij Mohammed aan te sluiten, van
wie hij zou hebben gemeend dat deze Gods gezant was.2
1
2

De Romeinse eindoverwinning in deze voorspelling wordt dan gerealiseerd door Heraclius in 628.
Zie voor een discussie van deze fictieve briefwisseling, El Cheikh (1999).
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De eerste dynastie
Met de inrichting van een nieuw machtscentrum in Damascus door kalief
Mu‘âwiya ibn Abî Sufyân,3 die vanaf 662 mag doorgaan voor ultiem heerser
over de islamitische gebieden, begint een nieuwe fase van de vroeg-islamitische geschiedenis. De eerste vier kaliefen ofwel opvolgers van Mohammed
regeerden vanuit Medina en continueerden grotendeels de bestuursstructuur die door de profeet was gehanteerd. In Damascus echter moet de nieuwe macht zich meten met een fysieke omgeving die door een lange imperiale
heerserscultuur was gevormd. Riante paleizen en imposante heiligdommen
vormden het materiële bewijs van de grootsheid van de vooral christelijke opdrachtgevers en suggereerden goddelijke goedgunstigheid. Hoewel het Byzantijnse rijk de meest vooraanstaande vijand bleef van de nieuwe islamitische
macht, betekende dit niet dat er in de relaties met dit rijk slechts van oorlog
sprake kon zijn. De waardering voor het Byzantijnse culturele erfgoed is evident, niet alleen in tekstuele bronnen, maar ook in de architectuur die onder
Ummayadisch gezag tot stand kwam. Zowel de paleizen als de monumentale
bouwwerken laten een duidelijke fascinatie zien met Byzantijns werkmanschap. De Rotskoepel in Jeruzalem (gebouwd ca. 691) en de Ummayadenmoskee in Damascus (ca. 715) getuigen beide van de inzet van Byzantijnse
handwerkslieden (afbeelding 1). De historische bronnen zijn heel open over
de waardering voor de Byzantijnse architectuur, en geven ook duidelijk aan
dat hier sprake was van een waardering die met rivaliteit gepaard ging, zoals
de tiende-eeuwse historicus Al-Muqaddasî stelt:
[De opdrachtgever tot de bouw van de Ummayadenmoskee, kalief] Al-Walîd
werd goddelijk gestuurd in een zaak van groot belang. Hij zag uit over Syrië, het
land van de christenen, en zag er mooie kerken, zoals de heilige Grafkerk en die
van Lydda en Edessa, die verleiden met hun ornament en roem. Daarom richtte
hij voor de moslims een moskee op die hun aandacht zou afleiden van deze kerken. (Al-Muqaddasî geciteerd in El Cheikh (2004: 58)).

Niet alleen deze publieke werken kunnen worden gezien als een continuering
van de Byzantijnse architectuurtraditie. Ook de meer private bouwwerken
zoals de Ummayadische woestijnpaleizen laten – hoewel vaak in een eclectische mengeling van diverse andere invloeden – zien dat er sprake is geweest
van continuïteit. Voorbeelden hiervan zijn de vloermozaïeken in de paleiscomplexen van Aanjar in Libanon (ca. 714-5) en Khirbet al-Mafjar bij Jericho
(ca. 724-43) en de fresco’s in Qusayr Amra ten oosten van Amman (ca. 7125; afbeelding 2). Die monumentale architectuur was niet uitsluitend bedoeld
om de populaties van de voormalig Byzantijnse gebiedsdelen te tonen dat de
3

In dit artikel hanteer ik een vereenvoudigde vorm van de transcriptiewijze van de derde editie van de
Encyclopaedia of Islam, met uitzondering van ingeburgerde namen en termen.
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De binnenhof van de Grote Ummayadenmoskee te Damascus (foto auteur).

Ummayadische macht een waardig opvolger was. Er moet ook sprake zijn geweest van een zelfstandige waardering van dit erfgoed, aangezien de Ummayadische kalief al-Walîd (r. 705-715) ook opdracht gaf om de Profeetsmoskee
in Medina te verbouwen naar Byzantijns voorbeeld, en met gebruikmaking
van Byzantijnse handwerkslieden. Aangezien de populatie van Medina nauwelijks bekend kan zijn geweest met de eventueel betoverende architectuur
van de Byzantijnse kerken, moet hier sprake zijn van een Ummayadische internalisatie van de Byzantijnse esthetica.
Waardering blijkt misschien ook uit de continuering van de Oost-Romeinse munttradities. Vroeg-Ummayadische munten tot de hervorming van kalief ‘Abd al-Mâlik waren veelal kopieën van Byzantijnse munten, inclusief
keizersafbeelding en crucifix (afbeelding 3). Hier lijkt echter vooral zorg om
het economisch welzijn een rol te spelen, en het inzicht dat geld alleen zijn
functie kan vervullen als de waarde ervan wordt vertrouwd. Al te drastische
pogingen om de munt te ontdoen van zijn crucifix werden niet geaccepteerd
door de voornamelijk christelijke populatie in de Syrische gebieden (Hoyland
(1997: 136-9); Foss (2002: 363)). We zien vervolgens geleidelijke aanpassingen
in het muntontwerp, waarbij bijvoorbeeld alleen de dwarsbalk van het crucifix verdwijnt, en kleine toevoegingen worden opgenomen, zoals de korte en
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Afb. 2 Fragment van een fresco in Qusayr Amra, Syrië (foto auteur).

voor christenen niet wezenlijk aanstootgevende bismillah (“In de naam van
God’). Dat in de pseudo-Byzantijnse numismatische traditie van de laat-zevende/vroege achtste eeuw geen bijzondere Ummayadische affiniteit met het
Romeinse rijk moet worden gelezen, wordt ook bevestigd door het feit dat in
de oostelijke, Perzische gebiedsdelen van het rijk eenzelfde adoptie van lokale
numismatische gebruiken geattesteerd is. Het ligt daarom meer voor de hand
om hier uit te gaan van pragmatisme.
Tegen het einde van de zevende eeuw is het zowel in de westelijke als de
oosterse gebieden afgelopen met de Byzantijns dan wel Sassanidisch geïnspireerde muntontwerpen. Onder Kalief ‘Abd al-Mâlik worden drastische hervormingen doorgevoerd, die het Ummayadenrijk van een duidelijker onderscheiden machtsprofiel voorzien. Het bestuursapparaat wordt gearabiseerd
en de munten bevatten vanaf 696 uitsluitend teksten. Toch moet dit niet worden gezien als een teken dat er een einde was gekomen aan de Ummayadische spiegeling aan het Byzantijnse rijk. Dat wordt niet alleen geïllustreerd
door de hierboven genoemde architectuur, maar ook in een veelzeggende uitspraak van Kalief Yazîd II (r. 720-724): “Ik ben de zoon van Kisrâ en mijn
vader is Marwân, Caesar is mijn grootvader en mijn grootvader is Khâqân
(El Cheikh (2004: 85)). In deze uitspraak figureren respectievelijk de Perzi-
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sche padishah (Kisrâ), het islamitische kalifaat
(Marwân, die een eigen lijn in de Ummayadendynastie stichtte) en het Romeinse en Chinese
keizerschap. We zien hierin dat Yazîd zijn leiderschap verbindt met uiteenlopende grootse
heersers uit heel uiteenlopende politieke culturen. Eenzelfde eclecticisme zien we in de fresco’s van Qusayr Amra,4 waarin een serie grote
(overwonnen) heersers is afgebeeld, die geïdentificeerd zijn als de Byzantijnse basileus, de Perzische padishah, de Chinese keizer en mogelijk
de Visigothenkoning Roderik (Blázquez 2003).
(In het pre-modern Arabisch wordt overigens
geen systematisch onderscheid gemaakt tussen
Romeins en Byzantijns, doorgaans wordt de
term Rûmî gehanteerd voor zowel Romeins als
Byzantijns.)
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Afb. 3 Vroege gouden dinar van Abd al-Mâlik, 693
n.Chr. naar voorbeeld van
een gouden solidus van de
Byzantijnse keizer Justinianus II.

Oostwaarts met de Abbasiden
De Ummayadendynastie kwam in 750 ten val, in een opstand die deels het gevolg was van stammentegenstellingen, deels van regionale rivaliteit en deels
van theologisch-politieke geschillen. Het centrum van de opstand was Khorasan (noordoost Iran), maar het kan breder gesteld worden dat in deze opstand de oostelijke, veelal Iraanstalige gebieden in het algemeen hun plaats
in het Arabisch-islamitische rijk opeisten. In 756 wordt door Kalief alMansûr een nieuwe hoofdstad aangewezen in Irak. Aanvankelijk al-Madîna
al-Mansûriya genoemd, komt deze stad later bekend te staan onder de Perzische naam Bagdad (Baghdâd). Zowel de locatie als de Perzische naam van
de nieuwe hoofdstad wijzen erop dat de nieuwe, Abbasidische machthebbers een meer oosterse, Perzische oriëntatie kenden. Het ligt voor de hand
dat het nieuwe kalifaat zich in zijn kunst, architectuur en bestuursvormen
laat beïnvloeden door de tradities die er op dat gebied bestaan in de hun direct omringende omgeving. Op diverse gebieden zien we dan ook dat niet
meer Romeins-Byzantijnse, maar nu Perzisch-Sassanidische voorbeelden een
vooraanstaande rol spelen. Waar Ummayadische bouwwerken een duidelijk
Byzantijns repertoire als basis hebben – getuige de koepels en zuilengalerijen, mozaïeken en fresco’s – zien we dat in de Abbasidische periode een voorbeeld wordt genomen aan de Perzische architectuurtraditie, zoals in de ge4

Qusayr Amra is een paleiscomplex in de Jordaanse woestijn uit het begin van de achtste eeuw,
gebouwd in opdracht van de Ummayadenkalief al-Walîd II.

lampas 20133_binnenwerk.indd 261

03-10-13 10:41

Lampas 46 (2013) 3

262

bruikmaking van iwans (een met een boogconstructie overdekte ruimte die
aan drie zijden gesloten, en aan één zijde open is). Een zekere depreciatie van
het Romeins-Byzantijnse erfgoed ligt ook voor de hand omdat de Abbasiden
zich erop beriepen dat hun macht gelegitimeerd was door het feit dat zij een
tiranniek regime omver hadden geworpen. Voor zover de Ummayaden zich
in hun publieke optredens hadden laten inspireren door Byzantijnse vormen,
gold dat deze voorbeelden nu voor de Abbasiden politiek-historisch besmet
waren. Mogelijk speelde hier zelfs de historische vete tussen Rome en Perzië
een rol, en bliezen de Abbasiden de oude rivaliteit tussen het Romeinse Rijk
en het voormalige Sassanidische Rijk nieuw leven in.
De afstand die de Abbasiden namen van Byzantium was echter vooral een
afstand in materiële zin. Op het gebied van de wetenschap en de filosofie zien
we dat er vanuit Bagdad en andere steden van het Abbasidenrijk met interesse
naar het westen werd gekeken, en dan vooral naar díe wetenschap en filosofie, die in Byzantium zelf juist in de verdrukking was gekomen. Dimitri Gutas
heeft erop gewezen dat hier sprake is van een paradox, die te maken heeft met
de inter-christelijke onmin tussen ‘orthodox’ Byzantijns christendom aan de
ene kant en aan de andere kant de diverse christelijke groeperingen in het
(Aramees sprekende) oosten van het rijk:
The culture of [the] people in the employ of the Abbasids, in contradistinction
to the Christians of Damascus, was Hellenized without the animosity against the
ethnic Greek learning evident in Orthodox Christian Byzantine circles. Hence
the transfer of the caliphate from Damascus to central Iraq – i.e. from a Greek
speaking to a non-Greek-speaking area – had the paradoxical consequence of allowing the preservation of the classical heritage which the Byzantines had all but
extirpated. (Gutas 1998: 20)

Vanuit dit perspectief kan worden begrepen dat de Abbasidische integratie
van de Griekse wetenschappen juist het contrast tussen Bagdad en Byzantium illustreerde. De Arabische wetenschapsopvatting kende een tweedeling. Enerzijds waren er de traditionele overleveringswetenschappen (‘ulûm
naqliyya), wat onder meer de Koranstudie, rechtsleer en geschiedenis bevatte. Anderzijds waren er de ‘ulûm ‘aqliyya ofwel de ‘rationele wetenschappen’ (wiskunde, natuurkunde, filosofie etc.). Deze laatste categorie werd ook
wel aangeduid met de veelzeggende term ‘ulûm Yûnâniya, dat wil zeggen, de
‘Griekse wetenschappen’. Op het eerste gezicht kan de benaming ‘Griekse
wetenschappen’ de suggestie wekken dat hier een afstand wordt geschapen
tot het eigen Arabisch-islamitische erfgoed: het zijn de wetenschappen van
de ‘anderen’. Maar wellicht moeten we hierin niet zozeer een afstand tussen
Arabier en Griek lezen, maar veeleer een afstand tussen Griek en Byzantijn.
De Grieks-Arabische vertaalbeweging was een wezenlijk onderdeel van een
elitaire maar pluriforme culturele klasse die gedurende meer dan twee eeuwen
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(beginnend in de tweede helft van de achtste eeuw) heeft bestaan en Bagdad
als centrum had. De uitzonderlijke omvang en duur van deze wetenschappelijke cultuur laten zien dat dit veel meer was dan alleen het resultaat van enkele
geïnteresseerde heersers of het verzameld oeuvre van een beperkt aantal individuele geleerden. De interesse voor de Griekse wetenschappen was al helemaal niet het werk van een klein groepje christelijke geleerden, zoals ook wel
eens beweerd is. Integendeel, de heropleving van Griekse wetenschappen onder Abbasiden had misschien wel een uitgesproken anti-christelijke connotatie, zoals we hieronder zullen zien.5
Traditioneel wordt Kalief al-Ma’mûn (regeerde 812-833) gezien als de verpersoonlijking van de vertaalbeweging, waarbij onder meer wordt verwezen
naar zijn patronage van de zogeheten Bayt al-Hikma, wat wordt voorgesteld
als een rijksbureau voor Grieks-Arabische vertaling en commentaar. In werkelijkheid was de vertaalbeweging al ver voor de troonsbestijging van AlMa’mûn een integraal onderdeel van de Abbasidische heerserscultuur, en het
begrip Bayt al-Hikma heeft meer te doen met oude Perzische en Arabische
legendarische literatuur dan met Griekstalige wetenschappelijke werken (Gutas 2012). Al-Ma’mûn blijft niettemin een belangrijke figuur om bij stil te
staan, vooral ook vanwege zijn houding ten opzichte van Byzantium enerzijds en de Oude Grieken anderzijds. We zien dat zijn hofschrijvers, in het
bijzonder de roemrijke Al-Jâhiz (gestorven in 868), het onderscheid tussen
Oude Griek en contemporaine (christelijke) Byzantijn veel scherper aanzetten, en met evidente ideologische bedoelingen:
[W]orks like the Organon, On Coming to Be and Passing Away, and Meteorology
were written by Aristotle, and he is neither Byzantine6 nor Christian; the Almagest was written by Ptolemy, and he is neither Byzantine nor Christian; the Elements was written by Euclid, and he is neither Byzantine nor Christian; medical
books were written by Galen, who was neither Byzantine nor Christian; and similarly with the books by Democritus, Hippocrates, Plato, and on and on. All these
are individuals of one nation; they have perished but the traces of their minds live
on: they are the Greeks. Their religion was different from the religion of the Byzantines, and their culture was different from the culture of the Byzantines. They
were scientists, while these people [the Byzantines] are artisans who appropriated the books of the Greeks on account of geographical proximity. Some of those
books they ascribed to themselves while others they converted to their religion,
except for those Greek books that were too famous and the philosophical works
that were too well known; unable, then, to change the names [of the authors] of
these books, they claimed that the Greeks were but one of the Byzantine tribes.
They used their religious beliefs to boast superiority over the Jews, to display
5

6

Voor een uitgebreid overzicht van de Arabische wetenschappelijke literatuurgeschiedenis, en het
verloop van de vertaalbeweging, zie Gerhard Endress (1987: 400-492, in het bijzonder 416-431; en
1992: 3-149).
Gutas vertaalt het Arabische Rûm (‘Romeins’) hier als ‘Byzantijns’.
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their arrogance toward the Arabs (...) to the point that they actually claimed that
our sages are followers of theirs, and that our philosophers have followed their
example. (Al-Jâhiz in Gutas (1998: 87)).

In deze passage brengt Al-Jâhiz een duidelijk onderscheid aan tussen Griek
en Byzantijn, waarbij de Griek wordt gezien als bron van een gedenkwaardige wetenschappelijke cultuur, en de Byzantijn als een parvenu die ten onterechte claim legt op het antieke Griekse erfgoed. Dat erfgoed is in betere
handen bij de Arabische moslims. Hier zien we dan ook dat de Griekse wetenschappen een wezenlijke plaats krijgen toebedeeld in het Arabisch-islamitische zelfbeeld ten tijde van het Abbasidische hoogkalifaat.7 De beoefening
van de rationele wetenschappen wordt een karakteristiek van de Arabisch-islamitische beschaving waarmee het zichzelf afzet tegen de Byzantijnse, christelijke ander. De grote historicus Al-Mas‘ûdî (896-956) legde het er dik bovenop:
During the time of the ancient Greeks, and for a little while during the Roman
empire, the philosophical sciences kept on growing and developing, and scholars and philosophers were respected and honored. (…) The sciences continued to
be in great demand and intensely cultivated until the religion of Christianity appeared among the Romans; they then effaced the signs of philosophy, eliminated
its traces, destroyed its paths, and they changed and corrupted what the ancient
Greeks had set forth in clear expositions. (Al-Mas‘ûdî in Gutas (1998: 89))

Al-Jâhiz en anderen na hem tot in de tiende eeuw schreven een genealogie
van de wetenschapsgeschiedenis waarin hun christelijke vijanden worden geschetst als vijanden van de oudheid, en de moslims als waardige erfgenamen.
Lange tijd kon dit verhaal ook worden ingezet tegen de islamitische stromingen die zich in naam van de orthodoxie tegen gebruikmaking van rationele argumenten keerden: wie de ratio aan de kant schuift, is als de christenen. Het
is een vreemde gewaarwording voor de hedendaagse lezer: moslimse Arabieren die hun godsdienst en beschaving in het logisch verlengde plaatsen van de
Griekse oudheid, en de christelijke cultuur beklagen om religieus obscurantisme.

Conclusie
Het is duidelijk dat de oriëntatie op de oudheid in de vroeg en klassiek islamitische geschiedenis sterk afhankelijk is geweest van kwesties als politieke
legitimatie en historische rivaliteit en misschien ook de inherente kracht van
bepaalde aspecten van de cultuur van de oudheid. De Ummayaden waren het
product van een in wezen eenvoudige cultuur van gesedentariseerde noma7

Naar Hodgson (1974, deel 1: 234).
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den. Allicht adopteerden zij de pracht en praal van de rijken en culturen waarover zij kwamen te heersen, en met wie zij soms in staat van oorlog bleven
verkeren – zoals het geval was met Constantinopel. De wijze waarop zij niet
zelden een synthese tot stand wisten te brengen wekt bewondering. Vanzelfsprekend konden de Abbasiden die bewondering niet opbrengen, en zagen zij
in de Ummayadische Byzantinerie een goede gelegenheid om een retorisch
rookgordijn op te trekken in de vorm van een vermeend Romeins-Ummayadisch ongeloof. Maar ook hier is het verhaal gelaagder dan de eerste blik doet
vermoeden. Hoewel de materiële adoptie en adaptatie naar Oost-Romeinse
snit staakte, werd juist een hechte band gesmeed op het intellectuele en filosofische vlak. De getroebleerde relatie tussen orthodox christendom en de oude
Griekse wijsheid maakte dat islamitisch Bagdad als geen ander geëquipeerd
was om zich met de Griekse wetenschappen te engageren. Als we de ontwikkeling teruglezen is het allemaal zo verrassend logisch.
Deze bijdrage is noodzakelijkerwijs beknopt, en geeft slechts een aantal
doorkijkjes in hoe de (late) oudheid in de vroege en klassieke Arabisch-islamitische geschiedenis is gezien en verwerkt. Daaruit blijkt hoezeer die receptie afhankelijk is geweest van de omstandigheden. De islamitische godsdienst
heeft daarbij wel een rol gespeeld, maar aangezien de islam geen vast gegeven
was (of is) kunnen we in deze factor geen eenduidige opstelling ten opzichte
van de Ouden ontwaren. Wat dat betreft is de Arabisch-islamitische geschiedenis niet veel anders dan de Europees-christelijke. In beide gevallen blijkt de
doorwerking van de oudheid een veelvormige ervaring.
Universiteit van Amsterdam, Arabische taal en cultuur, Spuistraat 137, 1012
vb Amsterdam
r.a.f.l.woltering@uva.nl
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