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SCHIPPERS

De Reconquista en het verander<ie
beeld van Christus
bpanje wordt wei het land van de drie godsdiensten
genoemd. Joden, christenen, en moslims hebben er
samengeleefd. Lange tijd, vanaf het begin van de 8ste
eeuw, hebben de moslims hun stempel op Spanje
gedrukt tot zij eind ijde eeuw hun politieke macht verloren en begin ijde eeuw uiteindelijk werden verdreven. De in Spanje woonachtige joden werden na de val
van de laatste Spaanse moslimstaat Granada in 1492 vrijwel meteen weggejaagd. De christenen voerden voortaan
de boventoon. De moslims die waren achterbleven werden gaandeweg gedwongen zich tot het Christendom te
bekeren. In de periode tussen 1492 en 16^09 deden deze
bekeerlingen verschillende pogingen om het christelijke
evangelie meer in o vereenstemming te brengen met de
islamitische leer en de korah. Vooral opvattingen over de
natuur van Christus waren hun doelwit.

De toestand van het Iberisch Schiereiland
tijdens en voor de verovering door de
moslims in 711 was zeer gecompliceerd
door de aanwezigheid van verschillende
bevolkingsgroepen, godsdiensten en talen.
De oorspronkelijke bevolking van Spanje
bestond uit bewoners van Kelt-Iberische
komaf. Zij waren gerbmaniseerd door de
Romeinen, en in de tijd van de volksverhuizing werden zij eerst overheerst door

de Vandalen en daarna door de Visigoten.
Deze laatsten vormden de bovenlaag en
onderdrukten de oorspronkelijke plattelandsbevoIking, wat hun positie uiteindelijk verzwakte; de interne tegenstellingen
binnen hun aristocratie maakten het er
nietbeterop.
De belangrijkste godsdiensten op het
schiereiland waren in deze periode het
Christendom en het jodendom. Chris-

tenen en joden woonden op hetplatteland
samen en namen deel aan gerneen^chappelijke religieuze ceremonien! Debisschoppen trachtten aan deze sitiiatie een eind
te maken door op hun concilies.yerboden
uittevaardigen. ^
;';V;.;;
Aan het eind van de Visigotische heerschappij werd het verzet tegen het regime
steeds groteir. De joden werden onderdrukt
sinds koningRecared aan het einde van
de 6de eeuw overging van het arianisme een leer die de goddelijkheid en eeuwigheid van Christus ontkent:-. naar di
orthodoxie. : 7; ..;.'-^-: *;>-.-*-: • v.-i^
Met de komst van de iiioslims in het begin
van de 8ste eeiiw traden er ehkeleyeranderingen op in de politieke, godsdienstige
en etnische sitiiatie. De religieuze intolerantie verminderde. De joden kregen de
vrijheid hun godsdienst te beoefenen. In
de islam hebben joden en christenein de
status van dhimmi (beschermeligg], want
zij worden beschouwd als 'Menseriyan
het Boek' en als vereerders van dezelfde
God.
De etnische structuur van het doo'r de
moslims veroverde gedeelte van Spanje
veranderde 00k Met de islamitische legers
kwaixien niet alleen Arabiereii, maar 00k
Berbers het land binnen. Op het gebied
van taal en ailtuur kreeg het Arabisch de
overhand op het Latijn. Het Latijn verloor
zijn belang als geschreyen taal.
Illustratief is de klacht van een zekere Alvarus die in zijn Indiculus Luminosiis melding maakte van christenen die geen
Latijn meer kenden en het Arabisch prefereerden boven het Latijn. In de^de eeuw
verscheen al een vertaling in het Arabisch
van de psalmen van de hand van Hafs ibn
Albar al-Quti. Het Latijn bleef wel als
spreektaal naast het Arabisch bestaan. De
iide-izde-eeuwseHebreeuwsedichter
Mozes ibn Ezra vermeldde in een anekdote
over zijn jeugd dat er toen nog'Latijns-
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taligen' in zijn nabijheid waren. Veel joden
hadden ook Romaanse namen waarvan de
betekenis nog steeds begrepen werd,zoals
bijvoorbeeld Ibn Cabron (van Cabron,
capr6n=geit].

De periode der reyes de taifas (10081091) Voor de Reconquista (de'herovering' van Spanje door de christenen) was
het tijdperk van de reyes de taifoi belangrijk Vooraanstaande provindale notabelen
hadden zich in deze periode van 1008 tot
10^1 opgewerkt tot leider van stadstaten,
hetzij door hun economische invloed - als
eigenaren van veel land - hetzij door hun
hoge militaire positie. De leiders van deze
staatjes kwamen voort uit verschillende
bevolkingsgroepen. Sommigen waren
van Arabische afkomst, er waren telgen
bij uitBerberfamilies die als aanvoerders
van huurtroepen naar Spanje waren gekomen, en er waren de vrijgelaten slaven,
Saqaliba en zwarte slaven uit Afrika die
zich hadden opgewerkt tot bevelhebbers
van troepen. Een Arabische dynastie was
die van de Abbadiden van Sevilla, een van
de belangrijkste stadstaatjes. Het breidde
zich uit door buurstaten als Cordoba en
Silves te annexeren. Berberdynastieen
waren bijvoorbeeld de Ziriden van Granada
en de Dhu-1-Nuniden van Toledo. De
Berber-koningen Habus en Badis van
Granada waren de belangrijkste rivalen
van de Arabische heersers van Sevilla.
Uiteindelijk moesten de Dhu-1-Nuniden
in 1085 Toledo, de hoofdstad uit de tijd
van de Visigoten, prijsgeven aan de christenen. Daarmee was het begin van de
Reconquista een feit.
Aan de vele dynastieen die het Spanje van
de taifas regeerden, kunnen we zien hoe
geschakeerd de bevolking van het islamitische Spanje was. Sinds deinval van de
islamitische legers waren Arabieren en
Berbers het land binnengetrokken. Daarnaast was er de Kelt-Iberische, Romeinse en
Visigotische bevolking. De oorspronkelijke
bewoners die zich tot de islam bekeerden,
werden muwalkdun [inheemsen] genoemd.
De mensen die christen bleven maar al
spoedig arabiseerden werden mozdrabes of

Door interventie van Sint Jan of Santiago wordt een legendarische overwinning behaald op de
Moren in de slag bij Clavijo (gde eeuw). Op dit i6de-eeuwse schilderij wordt alvast de banier van
de later opgerichte Orde van Santiago gevoerd. Schilder uit de omgeving van Juan de Flandes
(Jan van Viaanderen?) circa 1510-1520. Museo Lazaro Galdiano, Madrid.

musta'ribun genoemd.
Ook joden behoorden tot de oorspronkelijke bewoners van Spanje. Zij woonden er
al sinds de Romeinse tijd en volgens sommigen zelf sinds de Fenicische periode.
Hun positie was uniek. Zij behoorden tot
alle sociale lagen van de bevolking: er
waren landarbeiders onder de joden,
handwerkslieden, handelaren en aristocraten; in tegenstelling tot elders waren
ze in Spanje niet aangewezen op een beperkt aaiital beroepen. Ze waren gewend

aan eigen landbezit: ze verdedigden hun
eigen grond en kenden het militaire
bedrijf. Joden hadden hun eigen steden,
zoals Granada en Lucena, en schreven hun
eigen Hebreeuwse seculiere literatuur, in
navolging van de Arabische.
In het islamitische Spanje was literatuur
nauw verbonden met de gevestigde macht:
poezie diende als ingang tot het politieke
leven, en omgekeerd waren vorsten en
andere hoogwaardigheidsbekleders dikwijls praktizerende dichters. Terwijl de
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De geschiedenis van het islamitische Spanje, ook u'cl al-Andalus genoemd, kan men in
'i ."diverse p.-

:erste Berberse Ziriden-vorsten van Gralada met hun correspondentie in Arabisch
ijmproza nog werden geholpen door de
oodse vizier Samuel ha-Nagid (9.93-105(5),
vas de laatste vorst van deze dynastie,
ibdallah, zelf zeer goed in staat zich in
joezie en rijmproza uit te drukken.

-rverdelen naar regimes en dynastieen:
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r- 7"i"i-7So Pcric'de di/i ' l o u v e i n e u r s v a n cc Omaijadcn-Laiiefen in Damascus.
•;" 756-lc.M""! / '

:i!iii:>r.[i Spanje ondcr do (.imaiiatien-dynasiio. I.u./e Oma)j iJ-ri v

.":-."yerjaagd uit hcl ooslcn, v/aar het Abbasiden-kalifaat was gevestigd.
.•.•V976--i'ooS ReeerinU van'do dyfiastie "d e r'Ami rid cn,"h off unction arissen die najiion.^ d •
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hiet kalifaatveibrokkelde. In Cordoba was er e e i i o p e e n v o l g i n g v a n regimes.

'..., iu._,o-"u^i De ta/Ta-periode; waarin Spanje bestond uitideine'zelfstandi^rn rr:c-'J'n-i-~.ta;ei;.
7-;'1091-1147 Repc'ring van Spanje door de Alnioravidi-n, *.-•,-n iieiber-c:

5e slag bij al-Zallaqa DeTaifa-periode
iep af na de val van Toledo in 1085. Deze
jebeurtenis is het feitelijke begin van de
leconquista. De inname van Toledo
naakte een geweldige indruk op de Andausische moslims van die tijd: de oude
loofdstad van de Visigoten was nu door
le christenen heroverd, het hart van het
slamitische gebied in Spanje was weggelomen.
Coning Alfons vi van Castilie werd steeds
eller in het opeisen van schatting en
jurchten. De moslimvorsten, wakker ge;chud uit hun luxueuze leventje vol drank
;n vrouwen, kwamen bijeen om zich te
jeraden op de te nemen stappen tegen
Ufons VI, en op de vraag of ze de hulp
noesten inroepen van de tnachtige Almo:aviden-vorst Yusuf ibnTashufin, waartoe
ce inderdaad besloten.
fusuf, de leider van een streng-islamiti>che sekte, had vanuit zijn thuisbasis
Senegal Marokko veroverd, en stond nu
lan de Straat van Gibraltar. Hij kwam de
\ndalusische moslimstaatjes te hulp: met
^ijn kamelen en gesluierde krijgers stak
tiij de Straat van Gibraltar over en trok met
djn troepen op in de richting van Sevilla,
:en stad die werd bedreigd door de christenen. Bij Triana, dichtbij Sevilla, kwamen de troepen van de moslimvorsten en
s^an Yusuf elkaar tegen. Uiteindelijk
kwam het in 1086 tot een treffen met Alfons
bij al-Zallaqa (Sagrajas] in de buurt van
Badajoz. Alfons werd verslagen. Hij
keerde terug naar eigen terrein waar hij
zich wist te verschansen.
De slag is in diverse Arabische bronnen op
een apocalyptische wijze beschreven: de
Andalusiers die voor het eerst kamelen
zagen wier geloei opklonk tot aan de hemel,
de grond die dreunde onder de paardenhoeven zodat het wel leek of er een aard-
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beving gaande was, en het vele stof van de
strijd dat een zonsverduistering teweegbracht
IndegeschiedschrijvingisYusufibnTushufin een vroom man, hij was dapper en
gehard in de woestijn, iemand die ontberingen kon doorstaan en niets moest hebben van het luxueuze leventje van de
Andalusische moslimvorsten. Hij was niet
belust op buit, en werd niet aangelokt
door de weelde van al-Andalus. Hoewel de
moslimvorsten hem zelf te hulp hadden
geroepen, waren ze bevreesd voor Yusuf
Uiteindelijk werden ze in 1091 door hem
afgezet. Ze werden wegens hun losbandig
leven en him geringe inzet bij de verdediging van de islam tegen het Christendom
verbannen naar het plaatsje Aghmat in de
Maghreb.
De christerivorst Alfons daarentegen werd
door deze geschiedschrijvers als blasfemist
geportretteerd: hij zei dat zelfs God en de
cngelen zijn troepen niet zouden kunnen
verslaan. Verder was hij onbeheerst, weinig diplomatiek en lichtgeraakt.
Met de komst van Yusuf ibn Tashufin was
het begin van de Almoraviden dynastie in
Spanje een feit. Een halve eeuw later zou
een andere sterk godsdienstig gei'nspireerde dynastie vanuit Marokko naar het
zuiden van Spanje komen om er de scepter tezwaaien.

Cedw/ongen bekering van moslims In

al-Andalus rukten de christenen op. In de
periode na 1223 was het vooral de christelijke koning van Castilie en Leon, Ferdi-
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nand in, die tot aan zijn dood in 1352 een
hele serie expedities organiseerde tegen
de moslims. Hij nam Cordoba in 123^ in
en Sevilla in 1248. Het islamitische Spanje
was zo goed als van de kaart verdwenen,
op de dynastie der Nasriden na, die vanaf
1231 regeerde. De Nasriden hielden het
hoofd boven water door met de christenen samen te werken bij de uitschakeling
van hun rivalen, en ook door de strategische ligging van hun koninkrijk Granada:
Dit bleef nog meer dan twee eeuwen een
aanzienlijk centrum van islamitische
beschaving en had belangrijke historid
als politici en diplomaten in dienst, zoals
Lisan al-Din ibn al-Khatib [1313-1374) en
Ibn Chaldun (1332-13^5).
Was de val van Toledo in 1085 het begin
van de Reconquista, de val van Granada in
1492 markeerde het einde. FeiteUjk werden
de laatste moslimnotabelen van Spanje
door Ferdinand uitgekocht. Ze kregen een
gouden handdruk; de laatste islamitische
koning van Granada ging van dat geld in
een paleis in Fes wonen.
Hetjaar 14512 betekendeechter nog niet het
einde van de contacten tussen moslims en
christenen op Spaans grondgebied. Tot
160^ bleven er nog moslims wonen, al
werd hun geloof vaak niet getolereerd. Als
moslims wel tot het Christendom overgingen, bleven zij als 'nieuwe christenen'
een aparte bevolkingsgroep. Dit gold
trouwens ook voor de joden die tot het
Christendom waren overgegaan. Voor
'oude' christenen was het geen bon ton
om bijvoorbeeld huwelijksbanden aan te
gaan met him nieuwe geloofsgenoten. Zij
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bleven hen als ketters beschouwen, en de
moriscos (crypto-moslims onder christelijk
gezag) waren zich terdege van dat imago
bewust.

Het beeld van Christus bij de cryptomoslims Dekerstening van de moslims
had verschillende gevolgen voor het beeld
van Christus. De bekering was afgedwongen, maar dit betekende nog niet dat de
moslims tevens hun identiteit als groep
opgaven. Eigenlijk waren ze nog mos-

lims, zij het zonder schriftgeleerden en
gaandeweg steeds minder beseffend wat
hun godsdienst inhields Nu ze christen
waren, moesten de moriscos Christus centraal stellen; hij kreeg een belangrijker
plaats toebedeeld dan in de islamitische
traditie en in-de koran. Deze zien Christus
als een profeet en heiUge, maar niet als de
zoon van God. Bij de moslims is Jezus, die
zij Isa noemen, een van de vijf grote profeten. Volgens hen zou Christus de komst
van de grootste profeet, Mohammed,
hebben aangekondigd.

De Reconquista van Spanje nam vele eeuwen in beslag en werd aangevuurd door de ook tegen
de Spaanse moren uitgeroepen kruistochten. Deze scenes tonen de verschillen in oorlogstechniek, wapenrusting, en bewapening. In Jonathan Riley-Smith, The Oxford Illustrated history of
the Cru5ade5(Oxford/NewYorki997).

JEZUS

VAN

DE

RECONQUISTA
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De paracleet, de pleitbezorger, die in bijvoorbeeld Matteiis 10:151; Marcus 13:11;
Lucas 12:11 genoemd wordt, zou volgens
hen een toespeling op Mohammed zijn.
Moslims geloven net als christenen dat
Jezus is geboren uit een maagd. Dit staat
ook in de koran: Adam en Christus waren
door inblazing van God in de materie
ontstaan en worden daarom Ruh Allah
[Geest Gods) genoemd.
Er bestaat een omgekeerde overeenkomst
tussen Eva en Maria: kwa.m Eva uit de zij
van Adam, Christus kwam uit de zij van
Maria. Beiden waren geschapen door het
woord van God. De rnoslims kennen ook de
aankondiging van de geboorte van Christus
door een engel. Volgens de Spaanse christenen verwarden islamieten Marjam uit
de koran (de profetes Mirjam in de bijbel)
met Mirjam (Maria in de bijbel), Jezus'
moeder, die veel later leefde.
De moriscos konden teruggrijpen op een
oudere traditie bij hun pogingen, de
christusfiguur te duiden. De figuur van
Jezus was in Spanje altijd al onorthodox.
De eerste christenen in Spanje, de arianen,
danken hun naam aan Arius (250-33 6),
een ketter van Libische afkomst die als
priester werkzaam was in het Egyptische
Alexandrie. Hij vocht de goddelijkheid en
de eeuwigheid van Christus aan. De aanhangers van het arianisme wezen de relatie
tussen God en zijn zoon zoals de orthodoxie die zag af Zij ontkCnden dat God op
enigerlei wijze een zoon zou kuimen hebben.
Ook Mohammed, de profeet van de islam,
ontkende dat. Hij kreeg het volgende geopenbaard over de natuur van God: 'Niet
heeft Hij verwekt noch is Hij verwekt'
(koran, soera 112). Deze leer wordt wel
unitarisme genoemd omdat hij de eenheid
van God benadrukt (tegenover de drieeenheid). In het arianisme werd alleen God
gezien als zonder begin en niet-geschapen.
De zoon was niet pre-existent en geschapen.
Mogelijk zochten de moslims die onder
christelijke heerschappij kwamen, en
weinig alternatieven hadden dan zich te
laten kerstenen, aansluiting bij de ariaanse leer die zich eerder op Spaanse
bodem had gemanifesteerd, en probeer-

Het was voor moslims in het Spanje van de Reconquista niet al te moeilijk om zich te bekeren tot het Christendom. Zowel de christelijke als de islamitische
overlevering besteden ruime aandacht aan Jezus als wonderdoener. Miniatuur met zes wonderen van Jezus in de Codex Aureus van Echternach, folio 54 .
recto. Cermanisches Nationalmuseum Neurenberg.
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den ze het christelijke evangelie te herschrij ven in islamitische zin. De moriscos
wilden het na hun gedwongen bekering
tot de islam doen voorkomen alsof het
Christendom en de islam min of meer
dezelfde godsdienst waren. Zo trachtten
ze hun godsdienst en de Arabische taal te
behoeden voor de vergeteUieid.

JEZUS

die voor moslims aanvaardbaar was. Ze
toonden de valsheid van het dogma van
de drie-eenheid aan en pndermijnden het
geloof in de goddelijkheid van Christus.
De geloofsbelijdenis die in deze boeken
herhaaldelijk voorkomt is een variant op

VAN

DE

RECONQUISTA

de islamitische geloofsbelijdenis: er is
geen god dan God, en de Christus is de
Geest Gods. In sommige passages is 'De
Christus is de Geest Gods' afgekort tot MR
('al-M(asih)) R(uh Allah')), wat ook gele-zen kan worden als M(uhammad) :
R(asul Allah): 'Mohammed is de
boodschapper Gods'. @
Links: de Annunciatie van Gabriel aan
Mohammed; weer zo'n frappante over-

Loden boeken Sommige pogingen
daartoe van de moriscos zijn ons bekend:
zo werd het evangelie van Barnabe of
Barnabas uitgevonden, waarvan de leer
geheel in 0vereenstemming is met de
openbaring uit de koran. In deze context
werden ook de 'Loden Boeken' opgetekend, die aan het klooster van de Sacro
Monte bij Granada toebehoren. Het zijn
21 cirkelvormige plakken lood van een
tiental centimeters doorsncde met Arabische inscripties. In 15^5 werden ze in de
wijk Sacro Monte in Granada opgegraven,
samen met relieken, en in 1^11 naar Madrid overgebracht om vertaald te worden.
Van hieruit werden ze naar het Vaticaan
vervoerd. Paus Innocentius xi veroordeelde de geschriften om hun 'mohammedaanse ideeen'. In juli 2000 heeft het
Vaticaan ze teruggegeven.
Het doel van de 'Loden Boeken' was enerzijds de moriscos op te waarderen bij de
hogere christelijke instanties. Ze wilden
aantonen dat de 'eerste bisschop van Granada', Caecilius, een pre-islamitische
Arabier was, die zich na zijn aankomst op
het Iberisch Schiereiland zou hebben bekeerd tot het toen nog door de Romeinen
vervolgde Christendom.
Maar vooral verkondigden de 'Loden
Boeken' afwijkende ideeen over Jezus. Een
zekere Ahmad ibn Qasim al-Hajari (ca
1570 - ca 16^40), een moslim die Europa
bezocht en daarna naar Marokko terugkeerde, heeft in zijn reisbeschrijving de
discussies vermeld die hij met de aartsbisschop van Granada voerde over een
perkament en de 'Loden Boeken', geschreven in het Arabisch, die zogenaamd zouden dateren uit de periode vlak na de
geboorte van Jezus. Deze boeken gaven
een versie van de christelijke godsdienst

.'VW/f-.^'>*'
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eenkomst tussen Christendom en islam
waaraan de door het verloop van de
Reconquista gedwongen tot het Christendom bekeerde Spaanse moslims zich
konden vastklampen. Topkapi Museum
Istanboel.

Onder: fresco van de Annunciatie van
Gabriel aan Maria rond 1440 geschilderd door Fra Angelico (1387-1455) in
Cortona.
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