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Voorwoord 

 

 

Eerst en vooral zou ik mijn promotor professor J. Nawas willen bedanken voor de 

raadgevingen en instructies die hij mij gegeven heeft, alsook voor het nalezen en het opvolgen 

van mijn verhandeling.  Hij heeft mij de vrijheid gelaten om het schrijven van deze 

verhandeling aan te pakken op mijn eigen manier, maar tegelijkertijd de vorderingen 

nauwgezet opgevolgd en kritisch benaderd.  Ten tweede zou ik Nico Debrier willen bedanken.  

Hij heeft mijn verhandeling nagelezen op een zeer grondige en doordachte manier, ondanks 

de weinige voorkennis die hij over dit onderwerp had.  Ook ben ik zeer dankbaar voor de tips 

van professor Michael Brett en Stijn van Nieuwenhuyse, met wie ik op het colloquium van 

professor Vermeulen in contact ben gekomen. Verder ben ik dank verschuldigd aan iedereen 

die mij tijdens het schrijven van mijn verhandeling gesteund heeft, namelijk mijn vriendinnen 

van op kot: Katrien Timmermans, Mart Achten en Mies Cosemans, alsook mijn familieleden 

en zeker niet te vergeten mijn vriend Wannes Claes.  En ten laatste zou ik mijn hele klas 

willen bedanken voor zowel de steun tijdens de laatste maanden, als de vier fijne jaren die we 

samen hebben doorgebracht.  Dank gaat uit naar Barbara Toelen, An Vanraemdonck, 

Alexandra Pardon, Julie Piette, Jelle Puelings, Katrien Vanpee en Zibar Omar. 
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Inleiding 

 

 

Weinig is geweten over de geschiedenis van de ÌÁrijieten.  Wel is het algemeen bekend dat de 

ÌÁrijieten geen onberispelijke positie hadden binnen de islam.  Menig kalief of gouverneur 

werd bestreden door deze vaak gewelddadige en extremistische sekte.  Ondanks dit negatieve 

beeld van deze sekte mogen we toch niet vergeten dat de ÌÁrijieten de eerste moslims waren 

om hun doctrinaire standpunten te verwoorden en daarom van zeer groot belang zijn geweest 

voor het gehele islamitische denken. 

Gedurende de eerste drie eeuwen van de geschiedenis van de islam werd het 

Umayyadische en Abbasiedische gezag vaak geconfronteerd met opstanden van verschillende 

ÌÁrijietische sekten.  Traditioneel wordt de opstand van AbÙ YazÐd in Noord-Afrika (943 – 

947 AD) beschouwd als het definitieve einde van deze strijdlustige periode van het ÌÁrijisme.  

In het eerste luik van mijn verhandeling zal ik daarom onderzoeken wat de plaats was van 

deze ÌÁrijietisch-geïnspireerde opstand binnen de ÌÁrijietische beweging en of ze nu ook 

werkelijk de laatste opstand was van deze beweging.   

De opstand vond plaats ten tijde van het FÁÔimiedische kalifaat in IfrÐqiya, het gebied 

dat het huidige oost-Algerije, Tunesië en Libië beslaat en dit kalifaat duurde van 909 AD tot 

973 AD.  Hier stelt zich het tweede luik van mijn verhandeling.  Ik zal de opstand van AbÙ 

YazÐd plaatsen binnen de geschiedenis van deze dynastie en vervolgens nagaan in hoeverre de 

FÁÔimieden geleden hebben onder deze opstand. 

 

De opstand van AbÙ YazÐd, of beter, het neerslaan van de opstand, heeft een niet te 

onderschatten belang gehad voor Noord-Afrika en onrechtstreeks ook voor Egypte..  Doordat 

de FÁÔimieden erin geslaagd waren om deze opstand neer te slaan, bleef hun positie 

gevrijwaard en konden we de Arabische cultuur opgang doen maken onder de vaak nog 

“primitieve” Berberstammen. Ook hebben ze het ÌÁrijisme in Noord-Afrika de definitieve 

doodsteek gegegen.  Indien AbÙ YazÐd had gezegevierd, zou heel Noord-Afrika of een groot 

deel ervan nu misschien nog steeds ÌÁrijietisch zijn.  Ook zouden de FÁÔimieden er dan 

misschien niet in geslaagd geweest zijn om Egypte te veroveren, waardoor Egypte dan niet de 

bloeiperiode had doorgemaakt die ze onder de FÁÔimieden gekend had.  Dit zijn uiteraard 
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allemaal gissingen, die achteraf zo gemaakt worden, maar zo is het in ieder geval niet 

gelopen.  Maar desondanks lijkt mij deze fase van de islamitische geschiedenis uitermate 

interessant en zeker de moeite waard om eens nader te beschouwen. 

 

Voor het schrijven van deze verhandeling zal ik chronologisch te werk gegaan.  Zoals net 

gemeld zal ik in het eerste hoofdstuk het ÌÁrijietische luik van mijn verhandeling 

chronologisch uitwerken en in het tweede hoofdstuk zal ik het FÁÔimiedische luik behandelen.  

Vervolgens zal ik deze twee luiken laten samensmelten in een derde hoofdstuk waar beide 

partijen letterlijk met elkaar in botsing komen in de vorm van de opstand van AbÙ YazÐd. 

De tekst die ik heb gekozen om te vertalen, komt uit “al-MuqaffÁ” van al-MaqrÐzÐ.  

Het is een biografisch fragment over de derde FÁÔimiedische kalief, al-ManÒÙr, die het 

neerslaan van de opstand heeft bewerkstelligd.  Ik zal meer informatie geven over zowel de 

auteur als de tekst in een inleidend stukje dat bij de vertaling hoort. 

 

Verder rest er mij enkel nog de praktische kant van deze verhandeling mee te delen.  Bij het 

gebruik van de jaartelling heb ik ervoor gekozen om de christelijke jaartelling te hanteren, 

aangeduid door de letters “AD” achter het jaartal.  Voor de plaatsnamen die in mijn 

verhandeling voorkomen heb ik waar mogelijk het Nederlandse equivalent gebruikt.  In 

sommige gevallen heb ik de Arabische plaatsnaam bij de eerste vernoeming ervan tussen 

haakjes bijgevoegd, bijvoorbeeld wanneer het enkel in die vorm in de bijlagen is terug te 

vinden.  Bij sommige plaatsnamen heb ik ervoor gekozen om correct te blijven en toch 

transcriptie toe te passen (bijvoorbeeld: BaÒra, MaÈrib).  Het transcriptiesysteem dat ik 

gebruikt heb, is opgenomen op pagina 2. 

Er zullen in deze verhandeling ook regelmatig Berberstammen vernoemd worden. In 

voetnoten zal ik informatie geven over hun geografische verspreiding, hun politieke karakter 

en eventueel nog hun verhouding tot andere stammen, indien dit rechtstreeks relevant is voor 

de verhandeling. 
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Hoofdstuk 1: 

De ÌÁrijieten (al-ÌawÁrij) 

 

 

1. Inleiding 

 

Alle grote sekten van de islam zijn ontstaan in dezelfde historische context en hebben hun 

doctrine gevormd in functie van elkaar1.  In die zin zijn de ÌÁrijieten de eersten geweest die 

hun eigen doctrine hebben gevormd, als oppositie waartegen nadien het šiÝisme en sunnisme 

zich hebben ontwikkeld.  De historische context die hierboven zojuist vermeld werd, situeert 

zich in de allervroegste geschiedenis van de islam en zal in paragraaf 2 verder verduidelijkt 

worden.  De ÌÁrijietische beweging was niet eenvormig en splitste zich op in meer dan 20 

subsekten2, welker doctrines nogal verschilden van elkaar.  In dit hoofdstuk zal ik mij dan ook 

beperken tot een historisch overzicht van het ÌÁrijisme en enkel een toelichting geven over de 

doctrine indien deze direct relevant is voor mijn verhandeling.  Ik zal beginnen met het 

schisma waaruit de ÌÁrijietische beweging ontstaan is (punt 2.1.), vervolgens zal ik overlopen 

hoe de ÌÁrijieten zich verder hebben opgedeeld en verspreid tijdens de Umayyaden en de 

Abbasieden (punt 2.2. en punt 2.3.) en tot slot zal ik ingaan op de situatie in Noord-Afrika 

(paragraaf 3.), ten tijde van de verspreiding van het ÌÁrijisme aldaar via twee van zijn 

subsekten, namelijk de Ñufriyya en de IbÁÃiyya.  Zo kunnen we ons een goed beeld vormen 

van de geschiedenis van het ÌÁrijisme en een context creëren waarbinnen we de opstand van 

AbÙ YazÐd kunnen plaatsen.  Nadien kunnen we dan verder nagaan in welke mate deze 

opstand in de lijn lag van de geschiedenis van het ÌÁrijisme en in welke mate deze het 

eindpunt vormt van hun strijdlustige geschiedenis. 

 

                                                           
1 Cuperly, P., Introduction à l’études de l’ibÁÃism et de sa théologie, p.13 
2 Levi della Vida, KhÁridjites, EI2 
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2. Kort historisch overzicht van de ÌÁrijieten  

 

2.1. De oorsprong van de ÌÁrijietische beweging 

 

Om het schisma te begrijpen, moeten we teruggaan naar de vroegste geschiedenis van de 

islam, meerbepaald naar het conflict3 tussen ÝAlÐ4, vierde opvolger (ÌalÐfa) van MuÎammad, 

en MuÝÁwiya ibn AbÐ SufyÁn, gouverneur van Syrië op het ogenblik dat ÝAlÐ kalief was te 

Medina. ÝAlÐ en MuÝÁwiya kwamen rechtstreeks tegenover elkaar te staan in de slag te Ñiffin 

in juli 657 AD.  Toen het kamp van ÝAlÐ de bovenhand begon te halen in deze slag, stelde 

MuÝÁwiya een arbitrage voor5.  ÝAlÐ aanvaardde dit voorstel en langs beide zijden werd een 

gezant6 gestuurd om  de strijd te beslechten. 

Het accepteren van de arbitrage zorgde ervoor dat een groep strijders het kamp van 

ÝAlÐ verliet.  Deze zouden later aangeduid worden als de eerste ÌÁrijieten- letterlijk: “zij die 

weggaan”-  Zij waren van mening dat het beslechten van de strijd enkel aan God toekwam7 en 

dus niet moest bekomen worden door een arbitrage.  Dit groepje ÌÁrijieten trok zich terug in 

ÍarÙrÁÞ, niet ver van Kufa en koos ÝAbd AllÁh ibn Wahb al-RÁsibÐ als hun leider.  Daarom 

kregen ze ook wel de benaming “al-ÍarÙriyya”8.  Hun groep werd groter, temeer omdat er 

zich in het kamp van ÝAlÐ nog enkelen hadden afgescheiden, namelijk de QurrÁÞ9.  Zij vonden 

het accepteren van de arbitrage onverenigbaar met hetgeen er in de Koran staat.  Ze 

                                                           
3 De reden van het conflict was grotendeels de moord op ÝU×mÁn, de derde kalief na de dood van de profeet en 
neef van MuÝÁwiya.  ÝU×man had tijdens zijn bewind af te rekenen met oppositie uit verschillende hoeken, 
namelijk Egypte, Kufa en BaÒra.  Dit waren gebieden die nog maar pas veroverd waren en waar de lokale elite 
zijn privileges had kwijtgeraakt door de komst van de islam.  Hinds, M., The Murder of the Caliph ÝUthmÁn,  
IJMES 3 (1972) p.450-469. Volgens MuÝÁwiya had ÝAlÐ de moord kunnen verhinderen, maar had hij dit 
nagelaten te doen.  Daarom achtte hij ÝAlÐ verantwoordelijk hiervoor en wilde hij de moord wreken.  Hinds, M., 
The Ñiffin Arbitration Agreement, JSS 17 (1972) p.93-113 
4 Kalief in Medina tussen 656 en 661 AD, schoonzoon van de profeet MuÎammad. 
5 Volgens Laoust was het kamp van MuÝÁwiya in moeilijkheden op het moment dat het arbitragevoorstel 
plaatsvond.  Laoust, H., Les schismes dans l’islam, p.13  
6 Aan de zijde van ÝAlÐ was dit AbÙ MÙsÁ al-AšÝarÐ en aan de zijde van MuÝÁwiya was dit ÝAmr ibn al-ÝÀÒ. 
7 “LÁ Îukma illÁ li-llÁh”.  Deze groep wordt daarom ook al-muÎakkima genoemd, dat zijn degenen die deze zin 
opzeggen.  Levi della Vida, Kharidjites, EI2 
8 Levi della Vida, Kharidjites, EI2 
9 Deze term heeft twee betekenissen.  Volgens Shaban (Islamic History 600-750, a New Interpretation) komt het 
van de stam QRY en betekent het “dorpelingen”.  Hinds (Kufan Political Alignments and their Background in 
the mid-seventh Century) stelt dat dit van de stam QRÞ komt en dus “lezers van de QurÞÁn” betekent.  Het is 
echter zeer waarschijnlijk dat de term eerst de betekenis had van “dorpelingen” en nadien door een misvatting 
“lezers van de QurÞÁn” geworden is.  Het Arabische woord voor dorp (qarya) had in de beginperiode van de 
geschiedenis van de islam een negatieve bijklank, ook in de Koran wordt het op een pejoratieve manier gebruikt.  
Daarom kregen onruststokers wel eens de benaming “QurrÁÞ ”.  Juynbol, G. H. A.,The QurrÁÞ in Early Islamic 
History, JESHO 16 (1973) p.113-129 
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vertrokken (Ìaraja10) in het geheim uit het kamp van ÝAlÐ te Kufa en vervoegden het kamp van 

Ibn Wahb11.  Hun beweging verwierf veel populariteit bij niet-Arabische moslims, die zich 

voelden aangetrokken door het idee van gelijkheid12, dat in de ÌÁrijietische doctrine 

geproclameerd wordt.  En algauw verwierven de eerste ÌÁrijieten een toegewijde aanhang. 

Deze ÌÁrijieten vertoonden een extreem fanatisme.  Zo verklaarden ze dat het kalifaat van ÝAlÐ 

niet legitiem was.  Tegelijkertijd veroordeelden ze ook het beleid dat ÝU×mÁn13 gevoerd had en 

verwierpen ze het idee om zijn dood te wreken.  Ze gingen zelfs zo ver dat ze stelden dat al 

degenen die hun stellingen niet volgden, zich buiten de islam plaatste en bijgevolg gedood 

mochten worden.  Ze kondigden een fase van openlijke opstand14 af tegen hun vijanden en 

pleegden vele moorden en aanslagen.   

ÝAlÐ, die deze rebellen wilde uitroeien15, voerde in 658 AD een aanval uit op het 

ÌÁrijietisch kamp (slag van NahrawÁn, 17 juli 658 AD) en bracht hen een grote nederlaag toe.  

Hierin kwam onder andere Ibn Wahb om het leven.  Deze slag heeft het ÌÁrijisme echter niet 

kunnen uitroeien, maar maakte veeleer dat het ÌÁrijisme zich opsplitste en verbrokkeld raakte. 

In 661 AD werd ÝAlÐ vermoord door een ÌÁrijiet in de moskee van Kufa. 

 

2.2. De eerste revoltes: de ÌÁrijietische beweging tijdens de Umayyaden. 

 

Het Umayyadisch kalifaat werd geconfronteerd met een te duchten politiek-religieuze 

oppositie van de ÌÁrijieten.  Zowel in Kufa als in BaÒra werden er verschillende ÌÁrijietische 

opstanden gevoerd tegen het kalifaat van MuÝÁwiya (660-680 AD), maar het was vooral in 

BaÒra dat ze hardhandig onderdrukt werden door ZiyÁd ibn AbÐh en na hem door zijn zoon 

ÝUbayd AllÁh16. Het is tijdens de burgeroorlog17 na de dood van YazÐd I (Umayyadisch kalief, 

                                                           
10 Het is deze episode van hun geschiedenis die de naam voor de beweging geschonken heeft: “al-ÌawÁrij” (“de 
vertrekkenden”) 
11 Levi della Vida, Kharidjites. EI2  Ik kon echter geen cijfers vinden over de samenstelling van verschillende 
groeperingen in de vroege islam. Het is namelijk twijfelachtig hoe Levi della Vida zonder meer deze uitspraak 
kan doen over de samenstelling van een minderheidsgroep zonder ons te vertellen hoe hij aan zijn informatie 
komt. Of Levi della Vida vermoedde een dergelijke samenstelling. 
12 Levi della Vida, Kharidjites, EI2 
13 Derde kalief te Medina, 744 – 756 AD.  Hij voerde een nepotistisch beleid. 
14 De Arabisch term hiervoor is ÌurÙj 
15 Levi della Vida, Kharidjites, EI2 
16 Vader en zoon waren achtereenvolgens gouverneur van BaÒra tussen 664 en 683 AD.  Na hen kwamen er 
gedurende acht jaar (tot 691 AD) gouverneurs die aangesteld waren door Ibn al-Zubayr (tegenkalief tegen het 
Umayyadisch kalifaat).  Hij voerde een opstand tegen kalief YazÐd I (680-683AD) vanuit Medina en kon enkele 
provincies achter zich scharen).  Vanaf 695 was al-Íajjaj gouverneur van BaÒra in naam van de Umayyaden. 
17 In Medina was er op dat ogenblik een conflict tussen de stam der Qaysietische  en de stam der Kalbieten.  Na 
de dood van MuÝÁwiya II, moest er een nieuwe kalief aangesteld worden.  De Kalbieten steunden MarwÁn ibn al-
Íakam, maar de Qaysieten gaven hun voorkeur echter aan ÝAbd AllÁh ibn al-Zubayr (de tegenkalief, die 
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680-683 AD) in 683 AD, temidden van algemene wanorde, dat de ÌÁrijietische beweging zijn 

hoogtepunt bereikte18.  Het ÌÁrijisme was op dat moment echter zo verspreid en versplinterd 

dat er verschillende stromingen ontstonden binnen deze beweging, gaande van zeer extreem 

tot zeer gematigd.  De meest geduchte sekte die ontstond was die van NÁfiÝ ibn al-ÞAzraq19, de 

AzÁriqa20. Deze separatistische en extremistische tak van het ÌÁrijisme voerde een 

voortdurende guerillastrijd tegen de Umayyadische en Zubayrietische legers21.  De andere 

subsekten waren de Ñufriyya, de NajadÁt en de IbÁÃiyya22. 

 

De Ñufriyya23 

 

Laoust plaatst het ontstaan van de Ñufriyya aan het begin van het kalifaat van YazÐd I24 (680 

AD).  Ze stond toen onder leiding van AbÙ BilÁl MirdÁs25.  Deze laatste verliet samen met een 

groepje partizanen, waarvan hij aan het hoofd stond, BaÒra en vestigde zich in ËuzistÁn26.  

Het doel van zijn vertrek was om een eigen onafhankelijke politieke entiteit te vormen.  Hij 

plunderde echter de karavanen afkomstig van BaÒra en hief grondbelastingen in zijn gebied, 

wat de Umayyaden niet onverschillig liet.  Daarom voerden deze laatsten achtereenvolgens 

twee expedities tegen MirdÁs.  De eerste mislukte vanwege de verborgen sympathieën van de 

expeditieleider voor het ÌÁrijisme27, maar de tweede lukte echter wel en MirdÁs werd gedood 

in 680 AD.  Na de dood van MirdÁs werd ÝImrÁn ibn ÍiÔÔÁn gekozen als imam van de 

Ñufriyya.  Hij was meer begaafd op literair vlak dan op politiek vlak en profileerde zich als 

prediker en dichter, terwijl hij zich afzijdig hield tijdens opstanden28.  ÝImrÁn bleef in BaÒra 

                                                                                                                                                                                     
voordien in opstand was gekomen tegen de zedeloosheid van YazÐd I en die inmiddels steun had verworven in 
vele provincies). 
18 Levi della Vida, Kharidjites, EI2 
19 NÁfiÝ ibn al-Azraq al-ÍanafÐ al-ÍanzalÐ, gestorven in 685 AD.  Hij was de eerste die de stelling geponeerd 
heeft dat alle tegenstanders moeten gedood worden, inclusief vrouwen en kinderen (= istiÝrÁÃ).  Rubinacci, R., 
AzÁrika, EI2;  Cuperly, P., Introduction à l’étude de l’IbÁÃism et de sa théologie, p.328 
20 Laoust, H., Les schismes dans l’islam, p.38 
21 Lewinstein, K., The AzÁriqa in Islamic Heresiography, BSOAS 54 (1991) p.251-268 
22 Keith Lewinstein noemt deze vier subsecten de usÙl al-ÌawÁrij, waarvan alle latere ÌÁrijietische groeperingen 
afgeleid zijn.  Lewinstein, K., Making and Unmaking a Sect: the Heresiographers and the Ñufriyya, SI 76 (1992) 
p.75-93 
23 De benaming Ñufriyya zou afkomstig zijn van ÝAbd AllÁh ibn AÒfar of ÝAbd AllÁh ibn al-ÑaffÁr of ZiyÁd ibn 
al-AÒfar.  Deze persoon is echter bijna zeker fictief en wordt niet teruggevonden in de oudste ÌÁrijietische 
bronnen. Lewinstein, K., Ñufriyya, EI2 
24 Laoust, Les schismes dans l’islam, p.37 
25 Volgens Lewinstein was er pas sprake van de Ñufriyya in 683 AD, op het ogenblik dat een deel van de 
ÌÁrijieten zich afscheidde en vertrok uit BaÒra.  Dit waren de AzÁriqa en de NajadÁt, naar de naam van hun 
leider.  Zij beschouwden de achterblijvers als gematigd en zo kregen de Ñufrieten ook de naam qaÝad, zij die 
“gezeten” zijn (of beter: zij die blijven zitten), Lewinstein, Ñufriyya,  EI2 
26 Laoust, H., Les schismes dans l’islam, p.37 
27 Laoust, H., Les schismes dans l’islam, p.37 
28 Laoust, H., Les schismes dans l’islam, p.37 
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tot in 694 AD, maar toen al-Íajjaj29 gouverneur werd van Irak (695 AD), werd hij vervolgd 

en moest hij noodgedwongen vluchten.  Hij werd nadien nog gesignaleerd in de JazÐra, Oman 

en Syrië, maar stierf uiteindelijk in de streek rond Kufa in het jaar 704 AD. 

 

De AzÁriqa 

 

In 683 AD scheidde een groep ÌÁrijieten zich af van de groep te BaÒra.  Ze stond onder het 

leiderschap van Najda ibn ÝÀmir30 en NÁfiÞ ibn al-Azraq.  Zo kwamen de NajadÁt en de 

AzÁriqa31-subsekte tot stand. Zoals hierboven vermeld, was de AzÁriqa de meest extreme en 

gewelddadige subsekte van het ÌÁrijisme.  Ze begon haar opstand in 684 AD te BaÒra, waar ze 

echter niet kon overwinnen, zodat ze zich verplaatste naar ËuzistÁn, FÁrs en KirmÁn.  De 

Zubayrietische gouverneur van BaÒra organiseerde drie expedities tegen hen waarbij NÁfiÝ in 

de laatste gedood werd32.  Hierna werd ÝUbayd AllÁh ibn MÁÎÙz tot leider van de AzÁriqa 

verkozen, maar hij werd op zijn beurt verslagen en samen met 300 partizanen uitgemoord.  

Vervolgens werd de revolte verder geleid door QaÔarÐ ibn al-FujÁÝa.  Na de val van Ibn al-

Zubayr, zette de achtervolging zich voort onder het kalifaat van ÝAbd al-Malik (685-705 AD) 

die al-Íajjaj had aangesteld tot gouverneur van Irak in 695 AD.  De vervolging had wisselend 

succes.  Het was echter de verdeeldheid binnen het kamp van de AzÁriqa zelf die tot hun 

einde geleid heeft.  Twee luitenants33 zonderden zich af van QaÔari zodat ze uiteindelijk 

alledrie verslagen werden en de AzÁriqa volledig uitgeschakeld werd rond 700 AD. 

 

De NajadÁt 

 

Binnen de AzÁriqa was er een aantal individuen, dat niet akkoord ging met het extremisme 

van de beweging en had zich daarom afgescheiden.  Hun eerste leider was Najda ibn ÝÀmir, 

aan wie deze beweging zijn naam te danken heeft.  De NajadÁt namen Centraal-Arabië als 

uitgangspositie.  Aldaar vervoegden zich nog vijf andere clanhoofden bij hun beweging34.  Ze 

begonnen hun revolte in YamÁma en maakten zich meester van BaÎrayn.  Vervolgens 

                                                           
29 Al-Íajjaj was gouverneur van Irak tussen 695 en 714 AD 
30 Najda ibn ÝÀmir al-ÍanfÐ al-HarurÐ kwam uit de BanÙ ÍanÐfa en stierf in 691/692 AD. Rubinacci, R., 
NadjadÁt, EI2 
31 Deze brak volledig met de achtergebleven Ñufriyyabeweging aangezien ze haar veel te gematigd vond.  Meer 
zelfs, ze verklaarde dat de Ñufrieten polytheïsten waren.  Lewinstein, Ñufriyya, EI2 
32 Dit was in 685 AD. Rubinacci, R., AzÁrika, EI2 
33 Dit waren ÝAbd Rabihi en ÝUbayda al-YaškÙrÐ, Laoust, H., Les schismes dans l’islam, p.38 
34 Dit waren: AbÙ Fudayk, ÝAtiya al-ÍanÐfa, RašÐd al-ÓawÐl, MiqlÁs en AyyÙb al-Azraq.  Laoust, Les schismes 
dans l’islam, p.38 
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probeerden ze Ibn al-Zubayr, die ze aanvankelijk hadden gesteund tegen de Umayyaden, uit 

BaÒra te verdrijven en namen ze Oman en een gedeelte van Yemen in.  De NajadÁt beoogden 

de HijÁz, maar raakten verdeeld; Najda werd ervan beschuldigd een verzoeningspoging te 

hebben ondernomen met ÝAbd al-Malik.  Enkelen verlieten het kamp onder leiding van ÝAÔiya 

en trokken zich terug in SijistÁn35.  Een ander groepje had zich rond AbÙ Fudayk geschaard, 

die Najda liet ombrengen36 en vervolgens37 zelf omkwam in een aanvaring met ÝAbd al-Malik.  

Dit betekente het einde van de NajadÁt-revolte, maar niet het einde van hun leer. Rubinacci 

meldt dat er zich nog steeds aanhangers van de NajadÁt bevonden in SijistÁn in de 10de en 11de 

eeuw AD38. 

 

De ŠabÐbiyya 

 

Ðn 695 AD vond er nog een revolte plaats.  ŠabÐb ibn YazÐd viel samen met zijn partizanen 

Kufa binnen.  Aan hen was eveneens een vrouwencontingent verbonden, dat onder leiding 

stond van ŠabÐb’s moeder ÇazzÁla en zijn echtgenote JuÎayza.  De ŠabÐbiyya werd sterk 

vervolgd en werd gedwongen om zich terug te trekken in ËuzistÁn, alwaar ŠabÐb om het leven 

kwam. Het is echter niet duidelijk welke plaats binnen de ÌÁrijieten aan deze beweging wordt 

toegekend39.  Het enige wat we kunnen afleiden is dat hij de doctrine toepast dat het 

leiderschap ook aan een vrouw kan worden toegekend, vanuit het principe van gelijkheid dat 

door de ÌÁrijieten geproclameerd wordt. 

 

Na deze revolte kwam er een voorlopig einde aan de ÌÁrijietische agitatie tijdens de 

Umayyaden40.  Dit was enerzijds te danken aan de inspanningen van al-Íajjaj, de gouverneur 

van BaÒra.  Anderzijds lag de oorzaak ook bij de onenigheden binnen het ÌÁrijietische kamp.  

Ten eerste hielden de leiders van de verschillende strekkingen er onverzoenbare standpunten 

op na en ten tweede waren er spanningen tussen de Arabieren en de mawÁlÐ41.  Het is pas 

onder het bewind van ÝUmar ibn ÝAbd al-ÝAzÐz (de kalief ÝUmar II, 717-720 AD) dat er een 

nieuwe ÌÁrijietische rebel verschijnt, namelijk BasÔÁm.  De kalief kon echter door 

onderhandelingen de kalmte herstellen.  BasÔÁm kwam opnieuw in actie onder de volgende 

                                                           
35 Zij zijn algemeen bekend onder de naam ÝAÔawiya  
36 691/692 AD 
37 693 AD 
38 Rubinacci, R., NadjadÁt, EI2 
39 Laoust, H., Les schismes dans l’islam, p.41 
40 Levi della Vida, KhÁridjites, EI2 
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kalief, YazÐd II (720-724 AD), maar werd samen met zijn gevolg hardhandig door deze laatste 

onderdrukt. Onder HišÁm (724-743 AD) volgden nog opstanden onder de ÌÁrijieten van 

Mossul (onder leiding van een zekere BahlÙl) en bij de ÌÁrijieten van de MaÈrib (onder 

leiding van Maysara42).  In 744 AD wordt het ook opnieuw onrustig bij de ÌÁrijieten van de 

JazÐra.  Zij roerden zich onder leiding van een zekere ÂaÎÎÁk al-ŠaybÁnÐ, een Ñufriet. 

 

De IbÁÃiyya 

 

De IbÁÃieten lieten pas echt van zich horen in 747 AD, op het einde van het kalifaat van 

MarwÁn (744-750 AD).  Over het ontstaan van hun sekte zijn de bronnen het niet altijd eens43, 

maar ik zal hier toch pogen om licht te werpen op hun prille geschiedenis. 

Nadat de extreme takken van het ÌÁrijisme BaÒra verlaten hadden in 683 AD, bleven 

de meer gematigden achter.  Dit zijn de Ñufriyya (die hierboven reeds besproken zijn), de 

IbÁÃiyya en de Bayhasiyya44.  Het is echter moeilijk om een onderscheid te maken tussen 

deze strekkingen45, want ze zouden allen loyaal geweest zijn aan AbÙ BilÁl MirdÁs, die ik 

hierboven vermeld heb als leider van de Ñufriyya46. Hoe en wanneer deze strekkingen zich 

van elkaar hebben afgescheiden is dan ook niet duidelijk.  De bronnen spreken elkaar hierover 

tegen47. 

De oorsprong van de IbÁÃiyya wordt teruggevoerd naar een zekere ÝAbd AllÁh ibn 

IbÁÃ48.  We weten echter weinig over deze Ibn IbÁÃ, enkel dat hij de nieuwe leider van de 

IbÁÃieten werd na de dood van AbÙ BilÁl MirdÁs in 780 AD en dat hij samen met zijn 

partizanen achterbleef in BaÒra wanneer de extremistische AzÁriqa zich afscheidde.  Er zijn 

enkel twee brieven49 van hem teruggevonden gericht aan ÝAbd al-Malik, die te kennen geven 

                                                                                                                                                                                     
41 Dat zijn niet-Arabieren die zich naar de islam bekeerden en daarbij een patronaat sloten met een Arabische 
patroon, vandaar dat ze “cliënten” werden genoemd. 
42 Dit wordt in de derde paragraaf verder behandeld. 
43 Zelf heb ik de primaire bronnen niet geraadpleegd, maar de artikels en secundaire werken die ik voor mijn 
verhandeling heb geraadpleegd melden dat er geen eensgezindheid is tussen de primaire bronnen. 
44 Cuperly, P., Introduction à l’étude de l’ibÁÃism et sa théologie, p.22.  Aangezien we deze laatste strekking niet  
tegenkomen bij grote revoltes, zal ik hier verder niet op ingaan. 
45 Cuperly, P., Introduction à l’étude de l’ibÁÃism et sa théologie, p.23 
46 AbÙ BilÁl MirdÁs wordt door bepaalde auteurs beschouwd als leider van de Ñufriyya, maar door anderen als 
leider van de IbÁÃiyya, Lewicki, T., IbÁÃiyya, EI2 
47 Lewinstein, Making and Unmaking a Sect: the Heresiographers and the Ñufriyya, SI 76 (1992) p.75-93 
48 Volgens Michael Cook is er pas sprake van deze Ibn IbÁÃ halverwege de tweede eeuw van de islamitische 
jaartelling, wanneer er zich binnen de IbÁÃiyya een schisma voltrok, waarbij de IbÁÃiyya zich opsplitste in de 
nukkÁriyya en de Wahbiyya.  Voordien werd hij niet vernoemd in ÌÁrijietische bronnen. Michael Cook, Early 
Moslim Dogma , p.51-67 
49 Michael Cook stelt dat deze epistels (naÒÁÞiÎ) hoogstwaarschijnlijk vervalst zijn.  Hij haalt hiervoor 
verschillende redenen aan.  Ten eerste was het een niet ongebruikelijk fenomeen om correspondentie te 
vervalsen en ten tweede dateert de traditie van epistels uit een latere periode en past deze vorm van schrijven niet 
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van een vriendschappelijke verstandhouding tussen de IbÁÃiyya en de Umayyaden50. Zo 

begon de eerste eeuw van de geschiedenis van de IbÁÃiyya, die ook wel de eeuw van de 

geheimhouding (kitmÁn51) genoemd wordt52.  De eerste eeuw van het IbÁÃisme is er dan ook 

één van berusting (quÝÙd).  De politiek die Ibn IbÁÃ voerde ten opzichte van de Umayyaden 

werd verdergezet door zijn opvolger JÁbir ibn Zayd al-AzdÐ53, deze wordt beschouwd als de 

echte grondlegger van de IbÁÃietische doctrine54.  Hij had een vriendschappelijke band met de 

gouverneur van Irak, al-Íajjaj.  Na de dood van kalief  ÝAbd al-Malik (705 AD) veranderde 

dit echter55. De IbÁÃieten radicaliseerden, zodat het uiteindelijk tot een breuk kwam tussen 

JÁbir en al-Íajjaj, naar aanleiding van de moord op een spion van deze laatste. JÁbir en de 

IbÁÃieten werden van dan af bloedig vervolgd.  Een gedeelte van de IbÁÃieten werden 

verbannen naar Oman en een gedeelte van hen werd gevangengenomen.  Onder deze 

gevangenen bevond zich één van de bekendste leerlingen van JÁbir, namelijk AbÙ ÝUbayda56, 

die zonder twijfel een zeer belangrijke rol heeft gespeeld bij de ÌÁrijieten onder de laatste 

Umayyaden57. 

Na de dood van al-Íajjaj (714 AD) werd AbÙ ÝUbayda samen met zijn partizanen 

vrijgelaten en kwam hij aan het hoofd te staan van de IbÁÃieten van BaÒra.  Hij voerde 

dezelfde politiek als zijn voorgangers en onderhield goede contacten met de nieuwe 

gouverneur van Irak, YazÐd ibn al-Muhallab58.  De Muhallabieden-familie59 was voordien 

reeds ÌÁrijietisch-gezind, aangezien ibn al-Muhallab’s zus, ÝÀtiqa, een fervent IbÁÃiet was60.  

De situatie werd nog gunstiger met de komst van ÝUmar II (717 AD), met wie ze goede 

                                                                                                                                                                                     
in de tijdsgeest van de IbÁÃitische traditie.  De brieven zouden dus nadien zijn toegeschreven aan Ibn IbÁÃ, maar 
de echte schrijver is volgens Cook naar alle waarschijnlijkheid ene JÁbir ibn Zayd (Zie hieronder in voetnoot 53), 
die zijn brief gericht had aan ÝAbd al-Malik, niet de kalief, maar een plaatselijke behoeder van de Umayyaden.  
Een uitvoerige argumentatie hiervan is terug te vinden in Early Muslim Dogma. (Cook, M., p. 51-67) 
50 Lewicki, T., IbÁÃiyya, EI2 
51 KitmÁn  is één van de vier toestanden waarin de IbÁÃietische gemeenschap zich kan bevinden.  De andere drie 
zijn ÛuhÙr (glorie, manifestatie), difÁÝ (verdediging) en širÁ (opoffering).  Cuperly, P., Introduction à l’étude de 
l’IbÁÃisme et de sa théologie, p.328-329 
52 Lewicki,T., IbÁÃiyya, EI2 
53 AbÙ al-ŠaÝ×ÁÞ JÁbir ibn Zayd al-AzdÐ was de eerste geleerde van de IbÁÃietische sekte en een eminent 
traditionist.  Hij was afkomstig uit Oman en waarschijnlijk geboren in 639 AD.  Over zijn sterfdatum is er geen 
eensgezindheid, er wordt zowel 93, 96 als 103 AH (=712, 715, 721 AD) vermeld.  Hij wordt door de Arabische 
schrijvers beschouwd als één van de voornaamste ÌÁrijieten van die eeuw.  Lewicki, T., IbÁÃiyya, EI2 
54 Lewicki,T., IbÁÃiyya, EI2 
55 Lewicki,T., IbÁÃiyya, EI2 
56 AbÙ ÝUbayda Muslim ibn AbÐ KarÐma al-TamÐmÐ was waarschijnlijk van Iraanse oorsprong en mawla in de 
Arabisch stam “Banu TamÐm”.  Zijn geboorte- en sterfdatum zijn niet bekend. Lewicki,T., IbÁÃiyya, EI2 
57 Lewicki,T., IbÁÃiyya, EI2 
58 Gouverneur tussen 714 en 717 AD, de Zambaur, E., Manuel de généalogie et de chronologie pour l’histoire de 
l’Islam, p.39  
59 Dit zijn de familieleden en cliënten van Muhallab ibn AbÐ Ñufra, die sedert het begin van de islam een 
opmerkelijke rol hebben gespeeld in de islamitische geschiedenis.  Deze familie, en vooral de vrouwen onder 
hen, hadden banden met de IbÁÃieten.  Crone, P., Muhallabides, EI2 
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contacten onderhielden.  Na diens dood in 720 AD veranderde de situatie61.  YazId II stond 

niet positief tegenover de Muhallabieden, die de IbÁÃieten van BaÒra onder hun bescherming 

genomen hadden.  Zo ontstonden er revolutionaire tendensen binnen de IbÁÃiyya.  AbÙ 

ÝUbayda, die aanvankelijk tegen rechtstreekse actie gericht was, moest wel van houding 

veranderen uit vrees voor een schisma binnen zijn beweging.  De meeste IbÁÃieten wilden uit 

de toestand van kitmÁn komen en overgaan tot actie (ÛuhÙr62).  De methode die de IbÁÃieten 

toepasten was wel enigszins anders dan die van hun voorgangers.  In plaats van BaÒra te 

verlaten en elders een eigen imamaat op te richten, bleven ze ter plaatste en zetten ze een 

grootschalige propaganda op touw.  Hun bedoeling was om in de hele islamitische wereld 

revoltes te veroorzaken en vervolgens een universeel IbÁÃietisch imamaat uit te roepen.  AbÙ 

ÝUbayda richtte in BaÒra een soort studiecentrum op, waar leerlingen naartoe kwamen vanuit 

alle provincies, om voorbereid te worden op hun missionaire taak63.  Daarna werden ze in 

groepjes (hamalÁt al-Ýilm64) naar de verschillende provincies gezonden om aanhangers te 

verwerven en vervolgens in opstand te komen.  Zo werden er groepen gestuurd naar de 

MaÈrib, Yemen, ÍaÃramawt, Oman en ËurÁsÁn.  Deze actie had een enorm succes, mede 

door de zwakte van het Umayyadisch kalifaat, dat weldra op zijn einde zou komen.  In de 

jaren nadien vonden er enkele opstanden plaats die een veel grote bedreiging vormden voor 

het kalifaat dan de opstand van de AzÁriqa ooit had gedaan65. 

 

2.3. De IbÁÃiyya en Ñufriyya tijdens de Abbasieden 

 

Terwijl de liedjes van de extreme ÌÁrijietische sekten grotendeels uitgezongen waren, moest 

het hoogtepunt van de Ñufriyya en IbÁÃiyya nog komen.  De Ñufriyya was tijdens de eerste 

twee eeuwen van het Abbasiedisch kalifaat zeer actief in het houden van revoltes.  Het waren 

er zo’n twintigtal, waarvan de meeste echter onsuccesvol waren en meteen onderdrukt konden 

worden66.  De zwaarste revoltes hadden wel enigszins succes en de Ñufriyya kon beslag 

leggen op enkele regio’s in het noorden van Mesopotamië.  Dat was tijdens het kalifaat van 

                                                                                                                                                                                     
60 Lewicki, T., IbÁÃiyya, EI2 
61 Lewicki, T., IbÁÃiyya, EI2 
62 ÚuhÙr (glorie, manifestatie) is één van de vier toestanden waarin de IbÁÃietische gemeenschap zich kan 
bevinden. (Zie hierboven in voetnoot  51). Cuperly, P., Introduction à l’étude de l’IbÁÃisme et de sa théologie, 
p.328-329 
63 Lewicki, T., IbÁÃiyya, EI2 
64 Lewicki, T., IbÁÃiyya, EI2 
65 Lewicki, T., IbÁÃiyya, EI2 
66 Lewinstein, K., Ñufriyya, EI2 
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HÁrÙn al-RašÐd (786-809 AD).  Nadien waren de Ñufrieten enkel nog succesvol in Noord-

Afrika, wat in de volgende paragraaf besproken zal worden. 

De IbÁÃieten hadden zich inmiddels verspreid over het gehele islamitische rijk, alwaar 

ze hun propaganda verderzetten.  De IbÁÃieten van BaÒra leefden echter nog steeds in een 

toestand van kitmÁn.  De komst van de Abbasieden had hier niets aan veranderd.  Ze slaagden 

er zelfs in om met enkele prominente leden van de Abbasiedische familie goede contacten te 

onderhouden67.  Na het overlijden van AbÙ ÝUbayda68 ging het echter bergaf met de IbÁÃiyya..  

De grote raden van de IbÁÃieten werden wel nog steeds in BaÒra gehouden en er werden zelfs 

nog ÎamalÁt al-Ýilm (cfr.supra) gestuurd naar Oman.  Maar op het einde van de 8ste eeuw AD 

kregen de IbÁÃieten te maken met een nieuw schisma, namelijk dat van al-nukkÁr69.  De 

nukkÁriyya is één van de belangrijkste vertakkingen van de IbÁÃiyya.  De naam al-nukkÁr 

betekent ‘de verloochenaars’, dit hebben ze te danken aan het feit dat ze de tweede 

IbÁÃietische imam van TÁhart, namelijk ÝAbd al-WahhÁb ibn ÝAbd al-RaÎmÁn ibn Rustum, 

niet wilden erkennen.  Tegen het einde van de 9de eeuw AD hebben ze uiteindelijk hun eigen 

imamaat opgericht met als imam AbÙ ÝAmmÁr ÝAbd al-Íamid al-AÝmÁ, de leermeester van 

AbÙ YazÐd MaÌlad ibn KaydÁd, waar we het later uitvoerig over zullen hebben. Na het 

schisma emigreerden al-RabÐÝ en de andere IbÁÃietische šayÌs, die zich nog in BaÒra 

bevonden, naar Oman 70. 

 

Hiermee rond ik het algemeen overzicht van de ÌÁrijietische geschiedenis af.  Het is 

ondertussen duidelijk geworden waar we onze rebel AbÙ YazÐd in grote lijnen moeten 

situeren.  In de derde paragraaf zal ik de specifieke situatie van de ÌÁrijieten in Noord-Afrika 

verder uiteenzetten. 

 

                                                           
67 Ondermeer de tante van kalief al-Mahdi (775-786 AD) en haar echtgenoot, wiens dochter zich zelfs zou 
bekeerd hebben tot het IbÁÃisme, ook kalief AbÙ JaÝfar al-ManÒÙr (753-755 AD) zou positief hebben gestaan ten 
opzichte van de IbÁÃieten. Lewicki, T., IbÁÃiyya, EI2 
68 De datum is niet precies bekend, maar het zou tijdens het bewind van kalief AbÙ JaÝfar al-ManÒÙr (753-
755AD) geweest zijn.  AbÙ ÝUbayda werd opgevolgd door al-RabÐÝ ibn ÍabÐb al-BaÒrÐ.  Lewicki, T., IbÁÃiyya 
69 Lewicki, T., Les subdivisions de l’IbÁÃiyya, SI 9 (1958) p.71-82 
70 Lewicki, T., IbÁÃiyya, EI2 
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3. Het ËÁrijisme in Noord-Afrika71 

 

3.1. De MaÈrib 

 

De MaÈrib is dat gedeelte van het islamitisch rijk waar de zon ondergaat, het verre westen, of 

nog anders gezegd Noord-Afrika met uitzondering van Egypte72.  Hier leefden voor de komst 

van de islam Berbers, die op tribale wijze georganiseerd waren.  Voor de duidelijkheid zal ik 

de verschillende regio’s binnen de MaÈrib afbakenen met hun huidige namen (Marokko, 

Algerije, Tunesië) en met de benamingen Tripolitanië en Cyrenaica, gebieden die zich 

situeren in het huidige Libië.  

Ondanks de komst van de islam, bleef de MaÈrib georganiseerd op tribale wijze.  Ibn 

ËaldÙn onderscheid drie grote Berbergroepen, namelijk de ZanÁta73, de ÑanhÁja74 en de 

MasmÙda75.  Deze beroemde historicus schrijft aan elk van deze groepen een bepaalde 

voorvader toe76.  Zij zijn echter hoogstwaarschijnlijk fictief en met de symbolische functie om 

politieke verwantschap te creëren binnen de Berberfederatie.  Berberfederaties fungeerden 

voornamelijk als politieke entiteiten, zodat de islamitische overheersers er dan ook naar 

streefden om allianties met hen te kunnen vormen bij het consolideren van hun macht.  De 

FÁÔimieden maakten gebruik van hun samenwerking met de KutÁmaberbers bij het vestigen 

van hun macht in Noord-Afrika. 

 

                                                           
71 Een algemeen kaartje van Noord-Afrika is te vinden in de bijlagen.  (Bijlage 1) 
72 Dit is de term die in het Algemeen Nederlands gebruikelijk is om het betreffende gebied aan te duiden.  In Ibn 
ËaldÙn wordt er een andere indeling gebruikt.  Het huidige Marokko noemt hij de MaÈrib  Het huidige Algerije 
noemt hij de Centrale MaÈrib.  Tunesië en Tripolitanië vormen het gebied IfrÐqiya.  Om geen verwarring te 
zaaien zal ik daarom zoveel mogelijk de huidige namen gebruiken. 
73 Deze grote Berberfamilie bevond zich in de centrale MaÈrib en het westen van Tripolitanië.  De belangrijkste 
families die hiertoe behoren zijn de MiknÁsa, de MaÈrÁwa en de BanÙ IfrÁn.  Deze twee laatsten waren 
belangrijke verzetshaarden tegen het FÁtimiedisch kalifaat.  De BanÙ IfrÁn was de stam waar AbÙ YazÐd’s vader 
uit afkomstig was. Bousquet, G.-H., Les Berbères, p.53; Lewicki, T., BanÙ IfrÁn, EI2 
74 Deze Berberfamilie is van Yemenietische oorsprong.  Ze bestaat uit verschillende stammen, waaronder zowel 
sedentaire stammen als nomadische.  Eén van deze stammen, namelijk de TalkÁta, heeft zich bekeerd tot het 
šÐÝisme en was een trouwe bondgenoot van de FÁÔimieden.  Tot deze stam behoorde ZÐrÐ ibn ManÁd, de 
voorvader van de ZÐrieden.  Ook de KutÁmaberbers behoren tot de ÑanhÁja.  Zij bekeerden zich eveneens tot het 
IsmÁÝÐlisme en waren de trouwste bondgenoten van de FÁÔimieden.  De la Véronne, Ch., ÑanhÁja, EI2 ; Basset, 
R., KutÁma, EI2 
75 Deze bevinden zich in het uiterste westen van de MaÈrib, in het huidige Marokko.  Alle MasmÙdastammen 
waren sedentair. Colin, G.S., MasmÙda, EI2 
76 De genealogie van de Berbers is vrij ingewikkeld.  Binnen de Berbers bestaan er twee grote families: enerzijds 
de afstammelingen van MadÈis ibn Berr (de Butr) en anderzijds de afstammelingen van Bernes ibn Berr (de 
Beranes).  Ter illustratie heb ik de twee genealogieën uit Ibn ËaldÙn bijgevoegd in de bijlagen. (bijlage 2).  Om 
het niet ingewikkelder te maken dan het al is, zal ik de stammen die ik in mijn verhandeling vernoem, enkel 
geografisch situeren en hen eventueel in verband brengen met andere stammen die in mijn verhandeling 
vernoemd worden. 
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3.2. Islamisering van de MaÈrib 

 

De islamisering van de MaÈrib was een complex proces.  Voor de komst van de islam waren 

de meeste Berbers die in de kuststreken woonden geromaniseerde christenen.  In het 

binnenland leefden Berbers die aanhangers waren van traditionele religies, hoewel er zich ook 

enkele joodse stammen bevonden77.  Tussen 662 en 675 AD veroverde ÝUqba ibn NÁfiÞ het 

gebied dat nu Tunesië heet en stichtte er de stad QayrawÁn.  Deze stad was niet alleen een 

militaire basis voor de islamitische veroveraars, maar ook een religieuze en werd het hart van 

de islamitische orthodoxie in Noord-Afrika. Er zijn verschillende tendensen te onderscheiden 

in verband met de islamisering.  De stedelijke bevolking bekeerde zich doorgaans vlugger tot 

de islam dan de landelijke.  Ook waren de meeste bekeringen in de beginfase van de 

islamitische overheersing vooral formeel en meestal slechts beperkt tot de leiders van de 

stammen78.  Ibn ËaldÙn merkt hierover op dat de Berbers gedurende de eerste 70 jaar van de 

aanwezigheid van de islam in de MaÈrib zich zeker twaalf keer aan geloofsafval hebben 

bezondigd79.  Toen de Arabische veroveraars beseften dat deze manier van aanpakken 

onvoldoende effect had, gingen ze over tot een nieuwe strategie.  MÙsÁ ibn al-NuÒayr, degene 

die Noord-Afrika definitief onder controle bracht tussen 705 en 709 AD80 en vervolgens 

gouverneur werd van IfrÐqiya, selecteerde jonge mannen uit de gevangenis en voorzag hen 

van een islamitische opleiding.  Vervolgens gaf hij hen hoge posities in het leger.  Zo was 

onder andere de veroveraar van Spanje, TÁriq, een Berber.  Deze integratie van Berbers in het 

Arabisch-islamitische leger, was een belangrijke factor in de islamisering van de MaÈrib, 

maar had slechts op een minderheid van de Berbers effect81. 

De belangrijkste factor in het islamiseringsproces was echter het feit dat gedurende de 

8ste en 9de eeuw AD de MaÈrib een toevluchtsoord was geworden voor politieke vluchtelingen 

en dÁÝÐ’s82 uit het oosten (de Mašriq), die vandaaruit een ÌÁrijietische en šÐÝietische oppositie 

voerden tegen de Umayyadische en Abbasiedische kaliefen83.  

 

 

 

                                                           
77 Hrbek, I., General History of Africa III: Africa from the Seventh to the Eleventh Century, p.62 
78 Hrbek, I., General History of Africa III: Africa from the Seventh to the Eleventh Century, p.63 
79 Hrbek, I., General History of Africa III: Africa from the Seventh to the Eleventh Century, p.63 
80 Lewicki, T., Les origines de l’islam dans les tribus Berbères du Sahara occidental: MÙsÁ ibn NuÒayr et ÝUbayd 
AllÁh ibn al-ÍabÎÁb, SI 32 (1970) p.203-214 
81 Hrbek, I., General History of Africa III: Africa from the Seventh to the Eleventh Century, p.63 
82 Zendelingen, predikers 
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3.3. De komst van het ÌÁrijisme 

 

In 719 AD verschenen er twee ÌÁrijietische dÁÝÐ’s in Noord-Afrika, namelijk ÝIkrima en 

SalÁma ibn SaÝid84.  ÝIkrima was een Ñufrietische dÁÝÐ en stierf reeds in 724 AD.  Op dat 

ogenblik viel Noord-Afrika onder het bestuur van de Umayyaden.  Het feit dat het hele gebied 

van het huidige Marokko, Algerije en in mindere mate Zuid-Tunesië zich bekeerden tot de 

Ñufrietische doctrine kan echter niet enkel het gevolg zijn van de propaganda die door ÝIkrima 

gevoerd werd, gezien de korte tijd die hij in Noord-Afrika heeft doorgebracht85.  Er is helaas 

weinig geweten over deze transformatie, maar het is duidelijk dat de Ñufriyya op korte tijd 

een grote aanhang verwierf.   SalÁma ibn SaÝid was een IbÁÃietische ÌÁrijiet.  Hij behoorde tot 

de šayÌs van BaÒra en AbÙ ÝUbayda86 stuurde hem naar de MaÈrib.  Zijn propaganda had ook 

enigszins succes en 20 jaar later werd in Tripolitanië reeds een hele groep IbÁÃieten 

aangetroffen.  Zo stonden de HawwÁra-87, de NafÙsa-88 en de ZanÁtaberbers onder IbÁÃietisch 

leiderschap.  In hoeverre dit echter het werk was van SalÁma ibn SaÝid is niet duidelijk89.   

 

3.4. Het ÌÁrijisme in Noord-Afrika tijdens de Umayyaden 

 

De Ñufriyya 

 

In 739 AD vond de eerste Ñufrietische rebellie plaats in de regio van Tanger onder leiding van 

Maysara al-MaÔÈarÐ90, die samen met zijn aanhang Tanger had ingenomen.  Maysara eigende 

zich de titel ÌalÐfa toe, wat voor commotie zorgde binnen het eigen kamp.  Hij werd dan ook 

in 740 AD vermoord door zijn eigen partizanen en vervangen door ËÁlid ibn ÍÁmid al-ZanÁtÐ.  

Onder diens leiding werd in 741 AD het Arabische leger verslagen tijdens “de slag van de 

                                                                                                                                                                                     
83 Abun-NaÒr, J.M., A History of the Maghrib in the Islamic Period, p.26 
84 Er wordt ook Salma ibn SaÝid vermeld.  Lewinstein, K., Ñufriyya, EI2 
85 Er zijn geleerden die stellen dat deze ÝIkrima helemaal niet in Noord-Afrika geweest is. Abun-NaÒr, J.M., A 
History of the Maghrib in the Islamic Period, p.38 
86 Cfr. supra:  “de IbÁÃiyya” 
87 De HawwÁrastam is van Yemenietische oorsprong.  Ze bevond zich in Tripolitanië en de centrale MaÈrib.  De 
HawwÁraberbers van Tripolitanië zijn nog lang trouw gebleven aan de IbÁÃietische doctrine.  Ze hebben zich pas 
tot de “orthodoxe” islam bekeerd in de 11de/12de eeuw AD.  Eén van de bekendste stammen die tot de HawwÁra 
behoort, is de BanÙ KimlÁn.  Deze bevond zich in het Auresgebergte en ten zuiden van Constantine (in het 
Noorden van het huidige Algerije).  Zij waren trouwe bondgenoten van AbÙ YazÐd.  Lewicki, T., HawwÁra; Ibn 
ËaldÙn, Histoire des Berbères, deel I, p.273-282 
88 Deze stam bevond zich ten zuid-westen van Tripoli, op het gebergte dat naar hen genoemd is: Jabal NafÙsa.  
De NafÙsa vormt één van de grootste stammen van de Berbers.  Ibn ËaldÙn, Histoire des Berbères, deel I, p.226-
227 
89 Abun-NaÒr, J.M., A History of the Maghrib in the Islamic Period, p.39 
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Nobelen”91.  Hierop stuurde Umayyadisch kalief HišÁm een nieuw leger, dat op zijn beurt een 

jaar later verslagen werd.  De Ñufrieten namen vervolgens de hele ZÁb-regio92 in handen en 

kwamen opzetten in de richting van QayrawÁn.  Ze verdeelden zich in twee groepen, één 

onder leiding van ÝAbd al-WahhÁb, uit de HawwÁrastam en de andere onder leiding van een 

zekere ÝUkaša ibn Ayyub al-FazzÁrÐ.  De Egyptische gouverneur, ÍanÛala ibn ÑafwÁn, werd 

door de Umayyadische kalief erop uit gestuurd om orde op zaken te stellen en versloeg beide 

legers in 742 AD93.  Deze overwinning had een grote symbolische waarde aangezien 

QayrawÁn, dat traditioneel het centrum was van de islamitische orthodoxie in het westen, niet 

in handen was gevallen van ÌÁrijieten94.  De Ñufrieten hadden zware klappen gekregen, maar 

waren nog niet verslagen.  Na de dood van kalief ÍišÁm in 743 AD geraakte het Umayyadisch 

kalifaat in verval, waardoor ze geen aandacht meer konden schenken aan het westen.  Daarom 

namen de Arabische clans aldaar het recht in eigen handen en konden de Fihriden95 zo een 

kleine tien jaar onafhankelijk regeren96.  Maar in 758 AD werden ze reeds geconfronteerd met 

een Ñufrietische rebellie van de ÑanhÁjaberbers ten oosten van Tunis, die niet erg succesvol 

was, maar toch een destabiliserende werking had voor het Arabisch bestuur.  Ook intern had 

de Fihrid-familie al gauw problemen vanwege intriges en onenigheden, waarvan de Ñufrieten 

handig gebruik maakten om hen ten val te brengen.  Dit gebeurde in 757 AD, toen de 

WarfajjÙmaclan97 zonder al te veel problemen QayrawÁn innam98. 

 

De IbÁÃiyya 

 

In 747 AD hadden de IbÁÃieten de controle over geheel Tripolitanië verworven, tengevolge 

van succesvolle prediking van enkele ÎamalÁt al-Ýilm, afkomstig uit BaÒra.  De verovering van 

QayrawÁn door de WarfajjÙma betekende echter dat de Ñufrietische tak van het ÌÁrijisme het 

                                                                                                                                                                                     
90 Maysara was een waterdrager uit QayrawÁn.  Daar leerde hij ÝIkrima en diens leer kennen. Lewinstein, K., 
Ñufriyya, EI2  
91 De slag kreeg deze naam vanwege het groot aantal sterfgevallen van strijders uit aristocratische kringen. 
Abun-NaÒr, J.M., A History of the Maghrib in the Islamic Period, p.39 
92 Bergachtig gebied in Oost-Algerije (Bijlage 3) 
93 Dit vond plaats in al-Qarn en in al-AsnÁm. Lewinstein, K., Ñufriyya , EI2 
94 Abun-NaÒr, J.M., A History of the Maghrib in the Islamic Period, p.39 
95 Dit zijn de nakomelingen van ÝUqba ibn NÁfiÝ, de bekende veroveraar van Noord-Afrika. 
96 Ze regeerden van 747 AD tot aan de inname van QayrawÁn door de WarfajjÙmaberbers in 757 AD, Abun-
NaÒr, J.M., A History of the Maghrib in the Islamic Period, p.40 
97 Eén van de dominante clannen uit de NafzÁwastam.  Deze laatste bevond zich in het zuiden van Tunesië. 
Lewinstein, K., Ñufriyya; Ibn ËaldÙn, Histoire des Berbères, deel I, p.172, 227-229 
98 In A history of the Maghrib in the islamic period wordt aangenomen dat deze clan geînspireerd was door de 
Ñufrietische doctrine, ook bij Lewicki (IbÁÃiyya) vindt men deze stelling terug, maar volgens Lewinstein is het 
helemaal niet bewezen dat er een verband was tussen de Ñufriyya en de WarfajjÙma, ook in IbÁÃietische bronnen 
worden zij niet beschouwd als Ñufrieten. 
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overwicht had verworven in de MaÈrib.  En daarom riepen de IbÁÃieten in 757/758 AD het 

IbÁÃietisch imamaat uit in Tripolitanië, op aanraden van AbÙ ÝUbayda (cfr. supra).  Als imam 

werd AbÙ al-ËaÔÔÁb99 gekozen.  Deze leidde kort nadien de IbÁÃietische stammen binnen in 

Tunesië en verdreef zo de Ñufrieten uit QayrawÁn in 758 AD.  De IbÁÃietisch staat, die nu dus 

bestond uit Tripolitanië, Tunesië en Oost-Algerije, overleefde tot aan de komst van het 

Abbasiedisch leger onder leiding van al-AšÝa×100 in 761 AD.  Hierbij werd tevens AbÙ al-

ËaÔÔÁb gedood. 

 

3.5. Het ÌÁrijisme in Noord-Afrika tijdens de Abbasieden 

 

In 761 AD kwamen de Abbasieden orde op zake stellen in de MaÈrib.  Ze veroverden 

QayrawÁn en dwongen zo de IbÁÃieten om zich terug te trekken in Tripolitanië en de Centrale 

MaÈrib.  Maar ze slaagden er niet in om hun gezag te laten gelden over de gehele MaÈrib, hun 

dominantie reikte slechts tot aan de ZÁb-regio, waar ze een belangrijke basis uitbouwden te 

Óubna.  De IbÁÃieten bleven niet bij de pakken neerzitten en stichtten nieuwe verzetcentra.  

Zo bouwde ÝAbd al-RaÎmÁn ibn Rustum, voormalig gouverneur van QayrawÁn, de stad 

TÁhart, waar hij weldra de aanhang verwierf van Berbers uit de LawÁta101 en NafzÁwastam102.  

Tevens werd hij verkozen tot nieuwe imam in 776/777 AD.  Ook de Ñufrieten werden door de 

Abbasieden teruggedrongen.  Ze trokken zuid- en westwaarts en richtten in Tlemcen 

(TilimsÁn) een onafhankelijke Ñufrietische staat op onder leiding van AbÙ Qurra103.  Deze 

was reeds sinds 741 AD één van de belangrijkste aanvoerders van het Ñufrietische leger in 

Noord-Afrika. 

Óubna was dus omsingeld door Ñufrieten en IbÁÃieten.  Deze laatsten maakten hier dan 

ook handig gebruik van en voerden een gemeenschappelijke aanval uit op dit Abbasiedisch 

                                                           
99 Hij behoorde tot een groep missionarissen (ÎamalÁt al-Ýilm), afkomstig uit BaÒra.  Onder hen waren ook ÝAbd 
al-RaÎmÁn ibn Rustum, die later aangesteld werd tot gouverneur van QayrawÁn en imÁm zal worden van het 
IbÁÃietisch Rustamiedenrijkje (cfr. infra), en een aantal Berbers, die zich waren hadden bijgeschoold te BaÒra.  
Lewicki, T., IbÁÃiyya, EI2 
100 Hij was op dat ogenblik gouverneur van Egypte 
101 De LawÁta bevond zich aanvankelijk in Barqa en in Tripolitanië.  Een deel van hen vergezelde Ibn Rustum op 
zijn vlucht naar het westen en vestigden zich ten zuiden van TÁhart.  Ten tijde van AbÙ YazÐd bevonden er zich 
LawÁtaberbers in het Auresgebergte.  Zij kwamen mee in opstand tegen het FÁÔimiedisch kalifaat en hebben 
altijd hun onafhankelijkheid kunnen bewaren.  Ze bleven er tot in de 14de eeuw.  Lewicki, T., LawÁta; De LawÁta 
behoren tot dezelfde etnische groep als de NafzÁwa en de MaÈrÁwa. Ibn ËaldÙn, Histoire des Berbères, deel I, 
p.171, p.231-236  
102 Stam in het zuiden van Tunesië, die tot dezelfde etnische groep behoorde als de LawÁta en de MaÈrÁwa.  Ibn 
ËaldÙn, Histoire des Berbères, deel I, p.171 
103 Ze hadden in Tlemcen de steun van de BanÙ IfrÁn en de MaÈÐlastam.  Deze twee stammen behoren beide tot 
ZanÁtafederatie.  Ibn ËaldÙn, Histoire des Berbères, deel I, p.37.  De MaÈÐla bevond zich in de Centrale MaÈrib . 



 26

centrum104.  Ibn Rustum, AbÙ Qurra en AbÙ ÍÁtim voerden de troepen aan105.  Ze konden 

zich tijdelijk meester maken van QayrawÁn en Óubna, maar werden nadien verslagen en AbÙ 

ÍÁtim werd gedood.  Ook Tripolitanië viel in handen van de Abbasieden, waardoor de 

IbÁÃieten die daar nog aanwezig waren, moesten emigreren naar het westen.  Ze vervoegden 

zich vervolgens bij de troepen van Ibn Rustum in TÁhart, die erin slaagde om alle IbÁÃieten in 

Noord-Afrika te verenigen.  Het is onder deze laatste en diens opvolgers dat het IbÁÃisme in 

de MaÈrib zijn hoogtepunt bereikte. 

De Ñufrieten hadden hun hoogtepunt gekend toen ze in bezit waren van Óubna, maar 

werden nadien eveneens geconfronteerd met een versterkte Abbasiedische macht.  Ook had er 

zich ondertussen in het uiterste westen (te Fez) een nieuw rijkje ontwikkeld, namelijk dat van 

de Idrisieden.  Daarom had het centrum van de Ñufriyya zich verplaatst en bevond het zich nu 

in de regio TÁfÐlÁlt.  De Banu MidrÁr verwierf er autoriteit en stichtte de stad SijilmÁsa. 

 

Tegen het einde van de 8ste eeuw AD kunnen we de situatie in Noord-Afrika dus als volgt 

schetsen: de dominantie van de Abbasieden strekte zich uit van Tripolitanë tot aan de ZÁb 

hoewel ze slechts nominaal hun autoriteit konden behouden, aangezien de AÈlabieden een 

autonome koers waren gaan varen.  Ten westen van de ZÁb waren er drie politieke centra 

ontstaan:  in het uiterste westen regeerden de Idrisieden met als hoofdstad Fez.  Te SijilmÁsa 

hadden de Ñufrieten hun imamaat en TÁhart was het centrum van de IbÁÃietische 

Rustamieden. 

 

                                                                                                                                                                                     
Ibn ËaldÙn, Histoire des Berbères, deel I, p.248.  De BanÙ IfrÁn bevond zich oorspronkelijk in Tripolitanië.  Een 
deel van hen emigreerde naar het noorden van de centrale MaÈrib.  Lewicki, T., BanÙ Ifran, EI2 
104 Dit was in 768 AD 
105 Volgens Lewicki (IbÁÃiyya) was AbÙ ÍÁtim het hoofd van de expeditie, maar volgens Lewinstein was AbÙ 
Qurra de echte aanvoerder.  Gezien het hier om twee Ñufrietische chefs gaat en Lewinstein (Ñufriyya) zijn 
onderzoek vooral op Ñufrieten gericht heeft, denk ik dat deze laatste versie meer krediet verdient en dat we 
moeten aannemen dat het AbÙ Qurra geweest is, die de troepen heeft voorgeleid. 
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De MaÈrib en Spanje in de negende eeuw AD106 

 

 

De Rustamieden 

 

Vlak na de verkiezing van Ibn Rustum tot imam, bouwde hij de stad TÁhart, wat het centrum 

werd van de IbÁÃietische staat. Verschillende Berbergroeperingen107, die voor de 

Abbasiedische dreiging waren gevlucht uit Tripolitanië, vestigden zich in de nabijheid van 

deze stad.  TÁhart, het religieuze en economische hart van de IbÁÃietische stammen, lag 

temidden van een vruchtbaar gebied en werd tevens een belangrijk centrum van 

karavaanhandel met Sudan en het Midden-Oosten.  Hierdoor vestigden er zich een groot 

aantal niet-IbÁÃietische moslims en christenen108, maar desondanks konden de Rustamieden 

hun autoriteit behouden109.  Bij de dood van Ibn Rustum in 784 AD, werd zijn zoon ÝAbd al-

WahhÁb erkend als imam door de IbÁÃietische mušayyiÌs (geleerden), ondanks het feit dat de 

ÌÁrijietische leer de erfopvolging verwerpt.  Ook gingen de mušayyiÌs niet in op de vraag van 

een aantal IbÁÃieten om het leiderschap van ÝAbd al-WahhÁb te laten uitvoeren in 

overeenstemming met een raad van stamouderen110.  Deze IbÁÃieten werden bekend onder de 

                                                           
106 Kaart overgenomen uit: Abun-NaÒr, J.M., A History of the Maghreb in the Islamic Period, p.44.  (in de 
bijlagen is een vergrote versie te vinden, bijlage 4) 
107 Onder andere de LawÁta, HawwÁra, ZawÁÈa, MaÔmÁÔa, ZanÁta en MiknÁsa.  De MaÔmÁÔa was ten tijde van de 
Rustamieden IbÁÃietisch, maar bekeerden zich tot het IsmÁÝÐlisme bij de komst van de FÁÔimieden. Abun-NaÒr, 
J.M., A History of the Maghrib in the Islamic Period, p.45; Lewicki, T., MaÔmÁÔa, EI2 
108 In de 9de eeuw AD zouden de IbÁÃieten zelfs in de minderheid geweest zijn. Abun-NaÒr, J.M., A History of 
the Maghrib in the Islamic Period, p.45 
109 Dit zou vooral te maken hebben met het feit dat Ibn Rustum niet behoorde tot één van de Berbergroeperingen, 
waardoor hij op een ruime basis van verschillende stammen kon steunen, waarvan geen enkele de dominantie 
over de anderen kon verwerven. Abun-NaÒr, J.M., A History of the Maghrib in the Islamic Period, p.45 
110 De mušayyiÌs wilden het onderscheid tussen de macht van de stamhoofden en die van de imam in stand 
houden en waren hiervoor bereid om doctrinaire toegevingen te doen.  Zo konden de Rustamieden hun supra-
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naam “al-nukkÁr” (de verloochenaars111) nadat ze openlijk gerebelleerd hadden tegen ÝAbd al-

WahhÁb.  Ze werden door de meeste IbÁÃieten beschouwd als een ketterse subsekte en 

tengevolge hiervan werd de IbÁÃietische orthodoxie “al-Wahbiyya” genoemd112. 

De Rustamiden hadden na de dood van ÝAbd al-WahhÁb (824 AD) geen solide 

militaire basis meer, maar konden nog lange tijd overleven dankzij de verdeeldheid in eigen 

rangen over de opvolgingskwestie, waardoor geen enkele fractie sterk genoeg was om hun 

macht te breken.  En dankzij het feit dat hun vijanden, namelijk de AÈlabieden en Idrisieden, 

te kampen hadden met interne problemen en bijgevolg geen expansieplannen koesterden.  

Hun militaire zwakte werd pas duidelijk toen in 909 AD de FÁÔimieden zonder al te veel 

problemen de streek innamen. 

 

De Banu MidrÁr 

 

De Banu MidrÁr is genoemd naar AbÙ al-QÁsim SamÈu ibn WaÒÙl, wiens bijnaam MidrÁr 

was.  Hij is een MiknÁsaberber die zou hebben deelgenomen aan de Ñufrietische opstand in 

Tanger in 739 AD (cfr. supra).  Een poosje na de opstand zakte hij af naar de TÁfÐlÁltregio 

samen met andere Ñufrietische vluchtelingen, die hem erkenden als leider.  Hij begon in 757 

AD met de bouw van zijn hoofdstad SijilmÁsa.  Ook dit was een levendig handelscentrum wat 

betreft de ruilhandel met Sudan.  Tijdens het bewind van al-YasÁÝ ibn MidrÁr (790-823 AD) 

breidde de invloed van de Banu MidrÁr zich nog verder uit en werd SijilmÁsa een bruisende 

kosmopolitische113 stad, die het karakter had van een islamitische hoofdstad114.  Religie 

speelde een veel kleinere rol in het openbare leven115 van SijilmÁsa dan in TÁhart en de Banu 

MidrÁr onderhield dan ook vriendschappelijke relaties met niet-Ñufrieten zoals de 

Rustamieden en de Umayyaden van Spanje.  Enkel tegenover de Idrisieden stonden ze erg 

vijandig, aangezien zij het overwicht van de Banu MidrÁr in het zuiden van Marokko 

                                                                                                                                                                                     
tribale macht bewaren ondanks de ÌÁrijietische verwerping van erfopvolging. Abun-NaÒr, J.M., A History of the 
Maghrib in the Islamic Period, p. 45-46 
111 Lewicki, T., al-NukkÁr, EI2 
112 Nadien ontstonden er nog schisma’s, onder andere de Ëalafiyya, naar Ëalaf, de kleinzoon van AbÙ al-ËaÔÔÁb, 
(de eerste IbÁÃietische imam in de MaÈrib).  Dit vond plaats tengevolge van de oorlog van ÝAbd al-WahhÁb met 
de AÈlabieden.  ÝAbd al-WahhÁb had de IbÁÃietische stammen van Tripolitanië aangezet om een aanval uit te 
voeren op Tripoli, maar liet hen vervolgens aan hun lot over in hun strijd tegen de AÈlabieden.  Lewicki, T., Les 
subdivisions de l’IbÁÃiyya, SI 9 (1958) p.71-82 
113 Er woonden gesluierde ÑanhÁjaberbers afkomstig uit de woestijn, zwarten, joden, Andalousiërs, Berbers en 
Arabieren afkomstig uit verschillende streken van de MaÈrib. Abun-NaÒr, J.M., A History of the Maghrib in the 
Islamic Period, p.49 
114 De stad had een stevige stadsmuur met 12 poorten en een grote vrijdagsmoskee.  Dit werd gebouwd door al-
YasÁÝ. Abun-NaÒr, J.M., A History of the Maghrib in the Islamic Period, p.49 
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bedreigden, toen ze NafÐs en AÈmat bezetten116.  De Banu MidrÁr hield zich afzijdig bij 

conflicten in de MaÈrib tot aan de komst van ÝAbd AllÁh (beter bekend als ÝUbayd AllÁh), de 

toekomstige eerste FÁÔimiedische kalief.  Deze had zijn toevlucht gezocht in SijilmÁsa, nadat 

de AÈlabieden hem hadden gedwongen te vluchten, maar hij werd gevangengenomen, totdat 

in 909 AD zijn dÁÝÐ AbÙ ÝAbd AllÁh, ondersteund door een legercontingent, hem bevrijdde en 

SijilmÁsa innam.  Twee jaar later kon de Banu MidrÁr zijn macht echter herstellen en 

overleefde het nog twee FÁÔimiedische aanvallen, die plaatshadden in 922 en 960 AD.  Hun 

macht kwam pas ten einde toen SijilmÁsa in 976/977 AD werd ingenomen door een 

bondgenoot van de Umayyaden van Spanje117.  Het Ñufrisme was al iets eerder op zijn einde 

gekomen, wanneer de toenmalige leider van de Banu MidrÁr (MuÎammad ibn al-FatÎ) het 

Ñufrisme afzwoor en zich bekeerde tot de islamitische orthodoxie. 

 

4. Conclusie 

 

In hoofdstuk 1 werd een kort overzicht gegeven van de geschiedenis van de ÌÁrijieten.  We 

stellen vast dat de ÌÁrijietische beweging allesbehalve eenvormig was.  Zo waren er de 

extreme subsekten van de AzÁriqa en de NajadÁt en de meer gematigde van de Ñufriyya en de 

IbÁÃiyya.  De eerste twee hadden vooral betekenis aan het begin van het Umayyadisch 

kalifaat, in tegenstelling tot de anderen, die zich pas later manifesteerden en een primaire rol 

speelden in het verloop van de geschiedenis van Noord-Afrika.  Tegen het einde van de 8ste 

eeuw AD hadden de IbÁÃieten en Ñufrieten elk hun eigen imamaat te TÁhart en SijilmÁsa. 

Toen de FÁÔimieden aan het begin van de 10de eeuw AD aankwamen in Noord-Afrika, 

was de burcht der IbÁÃieten echter aan het afbrokkelen.  Intern was er geen eensgezindheid en 

er waren enkele schisma’s ontstaan.  Ondermeer die van de nukkÁrieten, waartoe AbÙ YazÐd 

behoort.  Zoals we zagen kon de Ñufrietische staat van de Banu MidrÁr wel nog even 

standhouden, maar speelde ze geen pertinente rol meer in het verloop van de geschiedenis van 

de MaÈrib. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
115 Eén van de leiders van de Banu MidrÁr, MuÎammad ibn MaymÙn (877-884 AD) zou zelfs een IbÁÃiet 
geweest zijn. Abun-NaÒr, J.M., A History of the Maghrib in the Islamic Period, p.50 
116 Dit hield echter op toen Idris II stierf in 828 AD 
117 Dit was ËazrÙn ibn Fulful, hoofd van de MaÈrawastam.  Deze stam bevindt zich in de Centrale MaÈrib.  Ibn 
ËaldÙn, Histoire des Berbères, deel I, p.196 
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Hoofdstuk 2: 

De FÁÔimieden (al-FÁÔimiyyÙn)118 

 

 

1. Inleiding 

 

De FÁÔimieden119 vertegenwoordigen de IsmÁÝÐlietische tak van het šÐÝisme.  Samen met de 

sunnieten en de twaalver-šÐÝieten vormt ze de belangrijkste gemeenschap binnen de islam120.  

De regeerperiode van de FÁÔimieden was één van de meest briljante periodes uit de 

islamitische geschiedenis121, zowel op politiek, literair, economisch als wetenschappelijk vlak, 

en vormde het hoogtepunt van de IsmÁÝÐlietische geschiedenis.  Daarom wordt de 10de eeuw 

ook wel “de gouden eeuw van het IsmÁÝÐlisme” genoemd122. 

Na succesvolle prediking van IsmÁÝÐlietische dÁÝÐ’s in alle uithoeken van het 

islamitische rijk, kwam het FÁÔimiedisch kalifaat uiteindelijk tot stand in IfrÐqiya, het gebied 

dat nu het huidige Tunesië en Oost-Algerije omvat.  Vandaaruit rukten de FÁÔimieden op in 

oostelijke richting, zodat ze Egypte innamen en hun hoofdstad Cairo stichtten.  We kunnen de 

regeerperiode van de FÁÔimieden dus ruwweg opsplitsen in twee fasen.  De eerste fase is 

degene die loopt vanaf de verovering van IfrÐqiya in 909 AD tot aan de overplaatsing van hun 

hoofdzetel naar Cairo in 973 AD123. De tweede fase begint bij de vestiging van hun 

hoofdzetel in Cairo en loopt tot aan de dood van al-MustanÒir in 1094 AD124. 

 

Ik zal in dit hoofdstuk enkel de eerste fase beschouwen, aangezien de opstand van AbÙ YazÐd 

hierin plaatsvond.  Het zal duidelijk blijken dat de FÁÔimieden het niet gemakkelijk hadden 

                                                           
118 Voor dit hoofdstuk heb ik mij voornamelijk gebaseerd op “The Empire of al-Mahdi” van Heinz Halm, zowel 
qua structuur als qua inhoud, aangezien deze bron zeer volledig is. 
119 Deze dynastie ontleent zijn naam aan FÁÔima, dochter van de Profeet, aangezien de FÁÔimiedische kaliefen 
hun oorsprong doen teruggaan op ÝAlÐ en FÁÔima.  Canard, M., FÁÔimides.  Ibn ËaldÙn noemt hen ‘de dynastie 
der ÝUbaydieten”, naar hun eerste leider  ÝAbd (ÝUbayd) AllÁh al-Mahdi.  Ibn ËaldÙn, Histoire des Berbères, deel 
II, p.506 
120 Halm, H., The Fatimids and their Traditions of Learning, p.1 
121 Halm, H., The Fatimids and their Traditions of Learning, p.1 
122 Daftary, F., The IsmÁÝÐlÐs. Their History and Doctrines, p.145 
123 Men kan ook de datum 969 AD gebruiken als scheidingspunt, wanneer Egypte door de FÁÔimieden wordt 
ingenomen. Daftary, F., The IsmÁÝÐlÐs.  Their History and Doctrines, p.152  

124 Deze opsplitsing werd gemaakt door Farhad Daftary in zijn: The IsmÁÝÐlÐs, their History and Doctrines, p.152 
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tijdens hun beginjaren en dat ze buiten de opstand van AbÙ YazÐd ook geconfronteerd werden 

met andere problemen, zowel intern (zoals bijvoorbeeld het schisma van de QarmaÔen en 

tegenkantingen van sunnietische en ÌÁrijietische Berbers) als extern (vijandigheden met de 

Abbasieden, de Umayyaden van Spanje en de Byzantijnen).  De bedoeling van dit hoofdstuk 

is louter om een historisch overzicht te geven van deze beginperiode, zodat we, eens we aan 

hoofdstuk 3 toe zijn, de opstand van AbÙ YazÐd in zijn juiste context kunnen plaatsen.  Ik zal 

hier dus nog niet ingaan op de gevolgen van de opstand voor de FÁÔimieden, zij het in korte 

mate, maar dit voorbehouden voor op het einde van mijn betoog. 

 

2. De IsmÁÝÐlieten125 

 

De eerste IsmÁÝÐlietische propagandisten werden uitgestuurd door ÝAbd AllÁh al-Akbar126, de 

voorvader van de FÁÔimieden.  Deze vestigde zich in de tweede helft van de 8ste eeuw na 

enkele omzwervingen in Salamiyya.  Dit is een klein stadje aan het uiteinde van de Syrische 

woestijn.  Het werd al vlug het geheime centrum van de IsmÁÝÐlietisch missie.  Over de zoon 

van ÝAbd AllÁh al-Akbar is bijna niets geweten, enkel dat hij AÎmad heet en dat hij twee 

zonen had, namelijk al-Íusayn, vader van SaÝÐd127 (ÝAbd AllÁh al-Mahdi), en AbÙ ÝAlÐ 

MuÎammad.  Toen al-Íusayn stierf in 881/882 AD werd de opvoeding van zijn zoontje SaÝÐd 

toevertrouwd aan AbÙ ÝAlÐ MuÎammad, totdat deze laatste zelf stierf in 899 AD.  Vanaf dan 

kwam het leiderschap over de daÝwa (“prediking”) toe aan SaÝÐd zelf, die later bij zijn 

troonsbestijging als kalief de naam ÝAbd AllÁh al-Mahdi zou aannemen128.   

Gedurende deze eerste twintig jaren had de IsmÁÝÐlietische prediking al enige 

successen gekend.  Er werden dÁÝÐ’s uitgestuurd naar Irak, Noord-Afrika en de Perzische golf.  

                                                           
125 IsmÁÝÐlieten worden ook “zevener-šÐÝieten” genoemd.  Ze volgen een andere afstammingslijn dan de 
Twaalver- šÐÝieten.  Halm, H., Die Schia, p.193. 
126 De geboorte- en sterfdatum van deze persoon zijn onbekend.  “al-Akbar” werd later aan zijn naam 
toegevoegd (in de FÁÔimiedisch bronnen) om hem te onderscheiden van de gelijknamige ÝAbd AllÁh al-Mahdi, 
stichter van het FÁÔimiedisch kalifaat.  Halm, H. The Fatimids and their Traditions of Learning, p.4,5 
127 SaÝÐd werd geboren in ËÙzistÁn op 30 juli 874 AD of op 11 augustus 874 AD.  Ivanow, W. the Rise of the 
Fatimids, p.31 
128 Over de correctheid van deze genealogie bestaan grote twijfels, voornamelijk over de identiteit van ÝAbd 
AllÁh al-Akbar, die volgens de officiële FÁÔimiedische doctrine een zoon is van MuÎammad ibn IsmÁÝÐl ibn JaÝfar 
al-ÑadÐq.  Deze laatste is een rechtstreeks afstammeling van de profeet in de achtste generatie.  (bijlage 5). Halm, 
H. The Fatimids and their Traditions of Learning, p.7.  Er circuleerden vanaf het begin drie verschillende 
genealogieën van de FÁÔimieden.  Zelf zijn ze daar altijd onduidelijk over gebleven tijdens hun regeerperiode in 
Noord-Afrika.  Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.158 
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In Noord-Afrika was de dÁÝi AbÙ ÝAbd AllÁh al-ŠÐÝÐ zeer aktief geweest bij de KutÁma129 

berbergemeenschap in het noord-oosten van het huidige Algerije. 

 

3. ÝAbd AllÁh al-Mahdi (909-934 AD) 

 

3.1. De aanloop naar het FÁÔimiedisch kalifaat in IfrÐqiya (899-909 AD) 

 

Toen SaÝÐd, vanaf nu consequent ÝAbd AllÁh al-Mahdi te noemen, het leiderschap verwierf, 

kreeg hij al meteen te maken met een schisma binnen de IsmÁÝÐlietische beweging, namelijk 

dat van de QarmaÔen.  Zij werden genoemd naar de dÁÝÐ’s van Irak, ÍamdÁn QarmaÔ en zijn 

schoonbroer ÝAbdÁn, die de leider in Salamiyya, ÝAbd AllÁh al-Mahdi dus, niet wilden 

erkennen. Zowel op religieus als politiek vlak gingen ze vanaf dan hun eigen weg.  De 

FÁÔimieden deden daarna vele inspanningen om hen terug onder dezelfde vlag te brengen.  Dit 

lukte ook grotendeels, maar de QarmaÔen van BaÎrayn bleven hardnekkig de FÁÔimiedische 

imams afwijzen. 

ÝAbd AllÁh al-Mahdi, die op dat ogenblik nog steeds in Salamiyya resideerde, merkte 

al gauw dat hij niet opgewassen was tegen de Abbasiedische dreiging vanuit Bagdad en 

besloot om in het geheim Salamiyya te verlaten.  Hij zocht samen met zijn zoontje130 en 

enkele vertrouwelingen131 zijn toevlucht in Ramla, de hoofdstad van de provincie Palestina.  

Aangezien de Abbasieden hem op het spoor waren, kon hij daar niet blijven en moest hij 

verder trekken naar Egypte. Hier had hij de keuze, ofwel ging hij naar Yemen ofwel naar de 

MaÈrib, twee plaatsen waar zich ondertussen al een belangrijke IsmÁÝÐlietische gemeenschap 

had ontwikkeld132.  Hij koos voor het laatste en zocht zijn toevlucht in SijilmÁsa, dat zoals 

hierboven vermeld de hoofdstad was van het rijkje van de Ñufrietische Banu MidrÁr.  

Vandaaruit onderhield hij nauwe contacten met zijn dÁÝÐ, AbÙ ÝAbd AllÁh al-ŠÐÝÐ, die 

inmiddels een grote aanhang onder de KutÁmaberbers in noord-oost Algerije verworven had.  

Meer zelfs, hij was reeds samen met hen begonnen aan de verovering van IfrÐqiya, alwaar de 

AÈlabieden nog steeds regeerden vanuit hun hoofdstad QayrawÁn.  Zo nam hij in 902 AD 

                                                           
129 De KutÁmastam behoort tot de ÑanhÁjaberbers.  Zij bekeerden zich tot het IsmÁÝÐlisme en waren de trouwste 
bondgenoten van de FÁÔimieden.  Ze bevonden zich in het vruchtbare gebied ten noorden van Constantine.  Ibn 
ËaldÙn, Histoire des Berbères, deel I, p.291 
130 Zijn naam is “AbÙ al-QÁsim MuÎammad ibn ÝAbd AllÁh”. In 912 AD kreeg hij de titel “al-QÁÞim bi-amr 
AllÁh”.  (cfr. infra) 
131 Onder hen was JaÝfar al-ÍÁjib.  Dit was zijn zoogbroer, die even oud was als hem en later zijn grootste 
vertrouwenspersoon was, Halm, H. The Fatimids and their Traditions of Learning, p.8 
132 Daftary, F., The IsmÁÝÐlÐs. Their History and Doctrines, p.134 
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MÐla in en voerde hij vanaf 906 AD aanvallen uit tegen SaÔÐf, Óubna, Bilizma en andere 

westelijke steden van het AÈlabiedisch territorium133.  In 909 AD maakte hij zich meester van 

QafÒa en QastÐliya, waarna hij QayrawÁn begon te bedreigen.  Toen uiteindelijk Laribus (al-

Urbus) in handen viel van de dÁÝÐ AbÙ ÝAbd AllÁh al-ŠÐÝÐ en zijn KutÁmastrijders, dreef dit de 

laatste AÈlabiedische amÐr134 tot wanhoop.  Hij vluchtte uit de koninklijke stad RaqqÁda, 

gebouwd aan de rand van QayrawÁn135, en liet IfrÐqiya over aan AbÙ ÝAbd AllÁh al-ŠÐÝÐ en zijn 

KutÁmastrijders.  Ondertussen waren ÝAbd AllÁh al-Mahdi en zijn zoon in SijilmÁsa onder 

huisarrest geplaatst of misschien beter: in gevangenschap geplaatst in twee aparte huizen, 

onder druk van de Abbasieden136.   

Na de verovering van IfrÐqiya trokken AbÙ ÝAbd AllÁh al-ŠÐÝÐ en de KutÁmastrijders 

naar SijilmÁsa om hun imam te bevrijden en hem te escorteren naar RaqqÁda.  In augustus 909 

AD werd ÝAbd AllÁh al-Mahdi samen met zijn zoon en kamerheer bevrijd, en enkele maanden 

later (januari 910 AD) maakte hij zijn blijde inkomst in het paleis van RaqqÁda.  Een dag later 

werd hij in de grote moskee van QayrawÁn137 uitgeroepen tot “amir al-muÞminÐn al-imÁm al-

Mahdi bi-llÁh” (“de door God op het juiste pad geleide bevelhebber der gelovigen”)138.   

 

Hier begint het FÁÔimiedisch kalifaat in IfrÐqiya.  ÝAbd AllÁh Al-Mahdi regeerde vanuit 

RaqqÁda tot aan de bouw van zijn eigen hoofdstad139, die naar hem genoemd werd, namelijk 

al-Mahdiyya.  Deze stad lag in tegenstelling tot QayrawÁn meer aan de kust, zodat hij 

vandaaruit de zeegebieden gemakkelijker onder controle kon houden140.  Het FaÔimiedisch 

territorium had zich tijdens zijn regering uitgestrekt over Tripolitanië, Tunesië, Algerije, 

Marokko en Sicilië. 

 

                                                           
133 Deze steden zijn terug te vinden op het kaartje van bijlage 3 
134 Dit was ZiyÁdat AllÁh III.  Hij regeerde van 903 tot 909 AD 
135 Volgens archeologisch onderzoek bevond deze koninklijke stad zich 9 kilometer ten zuiden van QayrwÁn. 
Halm, H., The Fatimids and their Traditions of Learning, p.10 
136 Daftary, F., The IsmÁÝÐlÐs, their History and Doctrines, p.135.  In “The Fatimids and their Traditions of 
Learning” staat echter dat hij pas onder huisarrest werd geplaatst op het moment dat dÁÝÐ AbÙ ÝAbd AllÁh samen 
met zijn KutÁmaleger oprukt naar SijilmÁsa om op de terugweg hun leider te kunnen escorteren naar RaqqÁda. 
Tot dan toe waren ÝAbd AllÁh en zijn entourage onbekend gebleven en hadden ze in SijilmÁsa geleefd als 
handelaars.  Wanneer het nieuws van het oprukkende leger de MidrÁriedenleider ter ore kwam, verdacht hij hen 
hiervan de oorzaak te zijn en liet hij hen onder huisarrest plaatsen.  Dit was in het jaar 909 AD. Halm, H. The 
Fatimids and their Traditions of Learning, p.10 
137 De FÁÔimieden kwamen niet graag in QayrawÁn, aangezien dit nog steeds het centrum was van de islamitische 
orthodoxie.  Halm, H., The Fatimids and their Traditions of Learning, p.11 
138 Halm, H., The Fatimids and their Traditions of Learning, p.10 
139 Deze werd gebouwd tussen 916 en 921 AD op het topje van een heuvel langs de kust, 50 kilometer ten zuide 
van Sousse.  Iets meer naar beneden lag het paleis van zijn zoon Abu al-QÁsim. Halm, H., The Fatimids and their 
Traditions of Learning, p.11-12 
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3.2. Het FÁÔimiedisch kalifaat in IfrÐqiya 

 

De beginjaren: samenzwering van de dÁÝÐ’s 

 

ÝAbd AllÁh al-Mahdi kon echter niet voldoen aan de voorwaarden waaraan de verwachte 

Mahdi zou voldoen.  De Mahdi, een knappe jongeman, zou zijn leger over de aarde leiden en 

een verdienstelijke campagne voeren.  Hij zou zegevierend Bagdad en Constantinopel binnen 

trekken.  Hij zou verbluffende mirakels verrichten en uiteindelijk de heerschappij van God op 

aarde vestigen141.  Van dit alles was er echter geen sprake, zodat er onder de dÁÝÐ’s zelf twijfel 

ontstond.  DÁÝÐ AbÙ ÝAbd AllÁh stoorde zich ook aan het feit dat ÝAbd AllÁh al-Mahdi steeds 

op zoek was naar wereldlijk plezier en vermaak, in tegenstelling tot het ascetische leven dat 

hij zelf leidde.  Bovendien hadden de FÁÔimieden SijilmÁsa terug kwijtgespeeld aan de Banu 

MidrÁr.  Al deze factoren leidde meteen al tot een eerste crisis tijdens het bewind van ÝAbd 

AllÁh al-Mahdi.  Toen dÁÝÐ AbÙ ÝAbd AllÁh verder westwaarts trok om de centrale MaÈrib te 

pacifiëren, ging hij vervolgens naar de KutÁmaberbers in het noord-oosten van Algerije, waar 

hij samen met enkele clanhoofden en zijn broer openlijk zijn twijfels over ÝAbd AllÁh al-

Mahdi bekendmaakte.  Toen de samenzweerders uiteindelijk naar RaqqÁda gingen op het 

einde van het jaar 910 AD, lieten ze openlijk hun twijfels blijken ten aanzichte van ÝAbd 

AllÁh al-Mahdi zelf.  Het kwam echter niet tot een echte opstand, waardoor ÝAbd AllÁh al-

Mahdi de kans kreeg om de samenzweerders de mond te snoeren.  Hij liet AbÙ ÝAbd AllÁh en 

zijn broer in het geheim ombrengen en maakte zo een einde aan het complot.   

De situatie bleef gespannen, aangezien de KutÁmaberbers, die de leiding hadden over 

de steden in naam van de FÁÔimieden, zich nogal autoritair gedroegen ten opzichte van de 

andere inwoners.  Vooral in de steden met een voornamelijk Arabische bevolking was de 

sfeer gespannen.  In QayrawÁn kwam het in 912 AD tot een openlijke opstand tegen de 

arrogantie van de KutÁma.  Nadat er ongeveer 700 KutÁmaberbers vermoord waren142, 

keerden vele anderen terug naar hun clan in het noord-oosten van Algerije, waar geleidelijk 

een oppositiebeweging ontstond tegen ÝAbd AllÁh al-Mahdi143.  Deze laatste probeerde de 

gemoederen te bedaren door zijn zoon AbÙ al-QÁsim als toekomstige troonopvolger aan te 

                                                                                                                                                                                     
140 Over de gehele kustlijn van IfriqÐya lagen versterkte forten (ribÁÔ) om het gebied te bewaken.  De bekendste 
hiervan zijn Monastir en Sousse.  Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.222-224 
141 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.159,160 
142 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.171 
143 De KutÁmaberbers zouden boos zijn geweest aangezien de oproerzaaiers in QayrawÁn te licht gestraft waren 
voor hun daden.  Het kwam zelfs zo ver dat ze een “tegen-Mahdi” gingen steunen.  Deze laatste kon samen met 
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duiden.  Van dan af kreeg AbÙ al-QÁsim het statuut van mede-heerser.  Hij voerde de 

campagnes en verzorgde de officiële briefwisseling.  Het is ook op dat moment dat hij de titel 

“al-QÁÞim bi-amr AllÁh”144 krijgt.  Al-QÁÞim voerde vele triomfantelijke expedities in de 

eerste jaren van zijn mede-heersschappij, hetgeen beslist bijgedragen heeft tot de consolidatie 

van de FÁÔimiedische macht in IfrÐqiya.  Nochtans waren het vooral de vier 

KutÁmastammen145, die wel trouwgebleven waren aan het FÁÔimiedisch kalifaat, die de basis 

vormden voor hun heerschappij. 

 

Sicilië 

 

Door hun verovering van Noord-Afrika erfden de FÁÔimieden ook Sicilië146 van de 

AÈlabieden.  Ze stelden een gouverneur aan en plaatsten een IsmÁÝÐlietische rechter aan het 

hoofd van de Siciliaanse rechtbank. Deze laatsten kregen het al gauw moeilijk.  Ze werden 

niet erkend door de Siciliaanse Arabische bevolking, die in 912 AD zelf een gouverneur147 

aanstelde.  Even later maakte de nieuwe gouverneur openlijk bekend dat hij loyaal was aan de 

kalief in Bagdad.  In 913 AD voerde de Siciliaanse troepen een aanval uit op LamÔa, een 

havenstadje in IfrÐqiya.  De voormalige FÁÔimiedische gouverneur van Sicilië werd samen met 

600 anderen gevangen genomen en ter dood gebracht.  De Sicilianen gingen verder de kustlijn 

af.  Zo kwamen ze even later aan in Sfax (ÑafÁqus), waar ze veel vernielingen aanbrachten.  

In 914 AD bereikten ze Tripoli.  Aangezien al-QÁÞim zich daar op dat ogenblik bevond148, 

besloten ze om deze stad niet aan te vallen en maakten ze rechtsomkeer.  Ze ondernamen een 

tweede poging in 915 AD, maar op dat ogenblik waren de FÁÔimieden op hun hoede en 

konden ze de Sicilianen tijdig afstoppen.  Door deze mislukking verloor de gouverneur van 

Sicilië zijn aanhang, die hem vervolgens overleverden aan de FÁÔimieden.  In 915 AD werd 

hij tenslotte terechtgesteld.  De FÁÔimiedische vloot werd uitgestuurd naar Sicilië en kon in 

                                                                                                                                                                                     
een deel van de KutÁma MÐla en Constantine (QuÒÔanÔÐna) in handen nemen.  Halm, H., The Empire of al-Mahdi, 
p.172  
144 De vertaling hiervan is: “degene die  het bevel van God uitvoert” of “degene die God’s aangelegenheden 
uitdraagt” Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.173 
145 Dit waren de JÐmala, de LahÐsa, de MalÙsa en de IjjÁna.  De andere KutÁmastammen waren achter de “tegen-
mahdi” gaan staan.  Zij werden door al-QÁÞim verslagen. Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.176  
146 De Arabieren waren vanaf 827 AD begonnen met de verovering van Sicilië.  Ze moesten het in hun strijd 
opnemen tegen de Byzantijnen, dit was ook het geval voor de FÁÔimieden.  Halm, H., The Empire of al-Mahdi, 
p.235 
147 Zijn naam was AÎmad ibn ZiyÁdat AllÁh ibn Qurhub.  Hij was de laatste gouverneur van Tripolitanië onder 
de AÈlabieden.  Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.178 
148 Al-QÁÞim was onderweg voor zijn eerste expeditie tegen Egypte.  Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.179 
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917 AD Palermo innemen.  Van dan af werd Sicilië gedurende twintig jaar opnieuw geregeerd 

door een FÁÔimiedische gouverneur149. 

  

Eerste veroveringstochten in Egypte 

 

Al-Mahdi was niet opgetreden om over Noord-Afrika te regeren, maar zijn ultieme doel was 

de verovering van Bagdad en Constantinopel.  De eerste halte op de weg hiernaartoe was 

Egypte.  In 911 AD waren reeds twee KutÁma stamhoofden tot in Cyrenaica getrokken, 

waarna ze terugkeerden met oorlogsbuit en gevangenen.  In 913 AD vertrokken enkele 

KutÁmaleiders vanuit Tripoli via de kustlijn in de richting van Egypte.  Uiteindelijk kwamen 

ze aan in Barqa, de hoofdstad van Cyrenaica, waar de Abbasiedische gouverneur net gevlucht 

was.  De Egyptenaren voelden de bedreiging en ondernamen vanaf 914 AD pogingen om het 

vruchtbare gebied terug te winnen.  Ondertussen waren er FÁÔimiedische versterkingen op 

komst vanuit RaqqÁda.  ÍabÙsa, één van de KutÁmaleiders die zich in Cyrenaica bevond, kon 

echter niet wachten en vertrok op eigen kracht naar Egypte samen met zijn ruiterij.  Hij trok 

via Alexandrië zuidwaarts langs de Nijldelta tot hij aankwam in Giza.  Even na hem 

arriveerde al-QÁÞim met zijn leger in Alexandrië150.  Het nieuws over de FÁÔimiedische invasie 

in Alexandrië leidde tot grote consternatie in Bagdad.  Tot dan toe hadden de kalief151 en zijn 

entourage zich weinig aangetrokken van de tegenkalief in IfrÐqiya en zich enkel 

beziggehouden met het controleren van de authenticiteit van zijn afstammingslijn.  Ze 

besloten hulp te sturen naar Egypte want het FÁÔimiedisch leger was ondertussen reeds verder 

aan het oprukken in de richting van de FayyÙm.  In 915 AD konden de Egyptenaren de 

FÁÔimiedische legers terugdrijven en namen ze zonder al te veel problemen Alexandrië terug 

in hun bezit.  Terwijl al-QÁÞim terugkeerde naar RaqqÁda, kwamen de steden in Cyrenaica in 

opstand en versloegen ze het KutÁmagarnizoen aldaar.  Ook in QayrawÁn werd het onrustig 

en er ontstond opnieuw twijfel onder de bevolking over de goddelijke missie van de 

FÁÔimieden.152 

Nadat ze eerst Cyrenaica hadden heroverd, ondernamen de FÁÔimieden in 919 AD een 

tweede poging om Egypte te veroveren.   De Egyptenaren werden verrast, zodat al-QÁÞim 

zonder al te veel problemen Alexandrië kon innemen.  Deze keer trok hij niet verder 

                                                           
149 Zijn naam was SÁlim ibn Asad ibn AbÐ RašÐd.  Hij regeerde gedurende twintig jaar.  Halm, H., The Empire of 
al-Mahdi, p.180  
150 Dit was op 6 november 914 AD. Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.201 
151 De Abbasiedische kalief was op dat moment de jonge al-Muqtadir.  Hij was kalief tussen 908 en 932 AD. 
152 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.199-206 
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zuidwaarts maar bleef hij de rest van het jaar 919 AD in Alexandrië.  Daarna trok hij het 

binnenland in, maar opnieuw waren er versterkingen gestuurd vanuit Bagdad.  Na een 

maandenlang kat en muisspel werden de troepen van al-QÁÞim uiteindelijk verslagen.  Hij 

keerde begin november 921 AD terug naar huis nadat hij twee jaar en 8 maanden van huis 

was geweest.153 

 

De westelijke campagnes 

 

Het vertrekpunt van de verovering van de gehele MaÈrib was TÁhart, hier was MaÒÁla ibn 

ÍabÙs gouverneur sinds 911 AD. In tegenstelling tot de meeste FÁÔimiedische gouverneurs 

behoorde hij niet tot de KutÁmagemeenschap, maar tot de MiknÁsa154, die net zoals de 

KutÁma gunstig gezind waren ten opzichte van het nieuwe regime.  In 917 AD trok MaÒÁla 

voor een eerste maal naar NakÙr, waar hij een half jaar later een FÁÔimiedische gouverneur 

installeerde.  Er kwam echter Umayyadische hulp vanuit Cordova en de FÁÔimieden werden 

verjaagd.  Toen MaÒÁla een tweede poging ondernam in 921 AD, bleef de overwinning wel 

bestendigd. Hij trok vandaaruit verder westwaarts en bezette Fez.  Maar even nadat hij de stad 

verlaten had, werd de FÁÔimiedische gouverneur echter verjaagd en werd Fez opnieuw 

ingenomen door de Idrisieden.155 

In 922 AD werd er door FaÎlÙn, een KutÁmachef, een poging gedaan om het 

Auresgebergte (Jabal AwrÁs) onder controle te krijgen.  Maar net zoals de vorige heersers van 

IfrÐqiya, kregen de FÁÔimieden te maken met een sterke weerstand van de HawwÁraberbers.  

FaÎlÙn en zijn leger werd tot op de laatste man uitgemoord.  Het was pas onder al-ManÒÙr, de 

derde FÁÔimiedische kalief (hij regeerde van 946 tot 953 AD), dat de FÁÔimieden de HawwÁra 

onder controle kregen.  Al-ManÒÙr zou zelfs de Banu KimlÁn156 (één van de 

HawwÁrastammen) zo hard hebben aangepakt dat men volgens Ibn ËaldÙn nadien niet meer 

over hen heeft horen spreken.157 

Ook met de NafÙsaberbers, de bewoners van de Jabal NafÙsa, hadden de FÁÔimieden 

het moeilijk.  Zij waren gewonnen voor het ÌÁrijisme, waardoor ze geen enkele kalief, noch 

zijn gouverneurs, wilden erkennen.  Nadat ze alle dorpen van de NafÙsa verwoest hadden, 

                                                           
153 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.207-210 
154 De MiknÁsa bevonden zich in Algerije.  Ibn ËaldÙn, Histoire des Berbères, deel I, p. 258-272 
155 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.266-267 
156 De BanÙ KimlÁn is een Berberfamilie behorende tot de HawwÁraberbers.  Zij leefden in het Auresgebergte en 
ten zuiden van Constantine. Ibn ËaldÙn, Histoire des Berbères, deel I, p.232 
157 Ibn ËaldÙn, Histoire des Berbères, deel I, p.277,278 



 38

slaagden de FÁÔimiedische troepen in 923 AD er uiteindelijk toch in om het gebied onder 

controle te krijgen. 

In Centraal-Algerije leefden de ZanÁtaberbers, die reeds herhaaldelijk pogingen 

hadden ondernomen om TÁhart onder hun controle te krijgen.  Hierbij kwam de gouverneur 

van TÁhart, MaÒÁla ibn ÍabÙs, om het leven (924 AD).  De FÁÔimieden slaagden er niet in om 

het gebied onder controle te krijgen, zodat wederom de hulp van al-QÁÞim werd ingeroepen.  

Hij kwam naar BaÈÁya, waar hij de omringende stammen dwong om strijders te sturen.  

Vervolgens trok hij verder en besloot hij om een nieuwe stad te laten bouwen in het gebied 

van de opstandige Banu KimlÁn, namelijk al-MuÎammadiyya158, naar zijn eigen naam. In 

hoogst eigen persoon vertrok al-QÁÞim vervolgens naar de ZÁb om de ZanÁta te pacifiëren, 

waar hij uiteindelijk ook in slaagde in 928 AD.159 

Het rijk verbrokkelde al snel.  Slechts een jaar na de terugkeer van al-QÁÞim in al-

Mahdiyya. Verscheen de prins van de ZanÁta opnieuw in Biskra, aan de rand van de Sahara.  

Hij bedreigde de ZÁbregio (Óubna en al-MuÎammadiyya).  In het uiterste westen hadden Fez 

en SijilmÁsa al vlug na de verovering het juk van de FÁÔimieden van zich afgeschud en ook in 

TÁhart had het FÁÔimiedisch bolwerk geen vaste voet aan de aarde.  Hier was de familie van 

MaÒÁla ibn ÍabÙs160 autonoom gaan regeren.  De FÁÔimieden konden uiteindelijk ingrijpen en 

op die manier TÁhart nog tot aan de dood van ÝAbd AllÁh al-Mahdi in 334 AD stevig in 

handen houden. 

Terwijl de FÁÔimiedische bevelhebbers poogden om het rijk onder controle te houden, 

was er echter in de zuidelijke provincies een prediker opgedoken, die optrad om de 

FÁÔimiedische macht te ondermijnen… 

 

4. Al-QÁÞim bi-amr AllÁh (934-946 AD) 

 

ÝAbd AllÁh al-Mahdi stierf op 4 maart 934 AD op 59 jarige leeftijd na twee lange jaren van 

ziekte161.  Al-QÁÞim hield de dood van zijn vader nog gedurende honderd dagen verborgen, tot 

10 juni van dat jaar.  Hij was in 912 AD reeds aangeduid als troonopvolger en medeheerser.  

                                                           
158 Deze stad zou later de naam “al-MasÐla” krijgen.  Dachraoui, F., MasÐla, EI2 
159 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.270 
160 MaÒÁla stierf in 924 AD.  Na hem werd zijn broer YaÒal aangesteld als gouverneur.  Bij zijn dood in 931AD 
riepen de bewoners van TÁhart ÝAlÐ, zoon van MaÒÁla, uit tot hun gouverneur, waarmee ze hun autonomie wilden 
benadrukken.  De FÁÔimiedische kalief al-Mahdi, wiens voorkeur uitging naar ÍamÐd, zoon van YaÒal, greep in 
en stuurde ÍamÐd met een bewapende escorte naar TÁhart.  (ÍamÐd was grootgebracht in al-Mahdiyya)  Halm, 
H., The Empire of al-Mahdi, p.273 
161 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.275 
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Na zijn troonsbestijging in 934 AD verdween al-QÁÞim achter de muren van al-Mahdiyya en 

kwam hij nog slechts twee maal buiten de paleispoorten.  Onder al-QÁÞim geraakte het 

FÁÔimiedisch rijk in moeilijkheden.  Meteen na zijn troonsbestijging moest hij pogingen 

ondernemen om het verloren gebied van Fez terug te winnen.  Daar was de FÁÔimiedische 

gouverneur in 931 AD overgelopen naar de zijde van de Umayyadische kalief162.  Hierdoor 

had het FÁÔimiedisch kalifaat eensklaps het hele westelijke gebied verloren, want ook NakÙr 

werd door een handlanger van de Umayyaden van Spanje bestuurd.  Al-QÁÞim stuurde twee 

officieren naar het gebied.  Officier Ñandal al-FatÁ kon NakÙr heroveren en ging vervolgens 

steun verlenen aan de andere officier, MaysÙr, die bezig was met de omsingeling van Fez.  Ze 

slaagden er echter niet in om deze stad terug in handen te krijgen en zo bleef Fez 

onrechtstreeks in handen van de Umayyaden163.  Al-QÁÞim had meer succes in de centrale 

MaÈrib waar de sedentaire ÑanhÁjaberbers verbleven.  ZÐrÐ ibn ManÁd, de chef van de 

TalkÁtastam164 behorende tot de ÑanhÁja, kreeg van al-QÁÞim de opdracht om zijn eigen 

paleisstad te bouwen.  Zo kwam AšÐr tot stand (100 km ten zuide van het huidige Algiers), 

hetgeen maakte dat er een nieuwe stevige basis tot stand kwam tussen al-MuÎammadiyya en 

TÁhart en dat al-QÁÞim er een trouwe vazal bij had.  De ÑanhÁjaberbers zouden de FÁÔimieden 

nog meer dan een eeuw blijven steunen. 

Ondertussen bevond het kalifaat van Bagdad zich in grote anarchie165.  Deze was 

voelbaar tot in Egypte, waar verschillende fracties van de jund166 het tegen elkaar opnamen.  

Al-QÁÞim greep zijn kans en kon zich in maart 936 AD voor de derde maal meester maken 

van Alexandrië.  Maar zijn leger werd door de Egyptische gouverneur verslagen en wederom 

kon hij de FÁÔimiedische macht niet definitief vestigen in Egypte167.   

In Sicilië was het kalm gebleven tot in 937 AD, maar in de lente van dat jaar brak er 

een opstand uit onder de moslims van Girgenti.  Zij waren ontevreden over de arrogantie van 

de KutÁmaheersers en de fiscale druk die door de FÁÔimieden opgelegd werd.  In september 

van datzelfde jaar kwam ook de bevolking van Palermo168 in opstand.  Al-QÁÞim stuurde 

                                                           
162 In 929 AD had de amÐr van Cordova zichzelf uitgeroepen tot kalief en claimde hij de universele heerschappij 
voor zichzelf.  Hierdoor werd Noord-Afrika zijn legitiem bezit.  Van dan af werd de MaÈrib de speelbal van het 
Umayyadisch kalifaat van Spanje en het FÁtimiedisch kalifaat van IfrÐqiya.  Halm, H., The Empire of al-Mahdi, 
p.281 
163 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.281-283 
164 De TalkÁtastam had zich bekeerd zich tot het šÐÝisme en was een trouwe bondgenoot van de FÁÔimieden.  Ibn 
ËaldÙn, Histoire des Berbères, deel II, p.5 
165 Toen kalief al-Muqtadir stierf (932AD), werd hij in de komende 14 jaren opgevolgd door drie kaliefen, die 
elk blindgemaakt werden door hun eigen oppergeneraal.  Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.284 
166 Dit is het Arabische leger 
167 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.284 
168 Palermo werd door de Arabieren al-MadÐna genoemd (“de stad”) 
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versterkingen onder leiding van ËalÐl ibn IsÎÁq al-TamÐmi. Deze kon pas na een vier jaar 

durende strijd het gebied onder controle krijgen.  Ondertussen was het dodental hoog 

opgelopen en Sicilië zwaar verwoest.  Een heel deel Sicilianen waren tengevolge van deze 

strijd naar het vasteland gevlucht voor bescherming van de Byzantijnen.169   

 

Deze opstanden waren echter nog niet de meest verontrustende.  Het FÁÔimiedisch rijk 

geraakte pas echt in een diepe crisis toen de door de ÌÁrijietische doctrine geïnspireerde rebel 

AbÙ YazÐd zijn veroveringstocht begon in IfrÐqiya.   Toen al-QÁÞim stierf op 17 mei 946 

AD170 had het FÁÔimiedisch kalifaat zijn absolute dieptepunt bereikt. 

 

5. Al-ManÒÙr bi-llÁh (946-953 AD) 

 

Een goede maand voor zijn dood had al-QÁÞim zijn zoon IsmÁÝÐl als troonopvolger 

aangeduid171.    IsmÁÝÐl was geboren in RaqqÁÃa vlak na de installatie van het FÁÔimiedisch 

kalifaat aldaar (913/914 AD) en was dus 33 jaar oud wanneer hij als imam verscheen.  Hij 

maakte de dood van zijn vader pas bekend toen hij AbÙ YazÐd verslagen had en nam ook pas 

vanaf dan de titel al-ManÒÙr (“de overwinnaar”) aan.  Zowel in IsmÁÝÐlietische als niet-

IsmÁÝÐlietische bronnen wordt hij geprezen voor zijn buitengewone capaciteiten.  Hij was 

dapper, moedig, welsprekend en beheerste zeer goed de Arabische taal172.   

IsmÁÝÐl liet ook een nieuwe paleisstad bouwen aan de rand van QayrawÁn, hetgeen 

maakte dat QayrawÁn opnieuw het centrum van het rijk werd en blijk gaf van het feit dat er 

terug een goede samenwerking was tussen de šÐÝieten en de sunnieten173.  Hij noemde deze 

stad al-ManÒÙriyya174.  De stad werd gebouwd terwijl hij AbÙ YazÐd op de hielen zat.  Nadat 

                                                           
169 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.285, 286 
170 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.310.  In de tekst van MaqrÐzÐ wordt de datum 13 šawwÁl 334 AH 
vernoemd, hetgeen overeenkomt met 18 mei 946 AD. 
171 Dit was op 12 april 946 AD.  Er zijn echter twijfels of al-QÁÞim op dat ogenblik nog wel bij zinnen was.  
IsmÁÝÐl was niet de eerstgeboren zoon, hij had een oudere broer QÁsim, die voor zijn vader zou zijn gestorven, 
maar waar verder niets over gezegd wordt.  Nadat IsmÁÝÐl de troon had bestegen, liet hij alle andere 
troonpretendenten (nonkels en halfbroers) onder huisarrest plaatsen.  Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.311 
172 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.310 
173 Al-ManÒur bracht enkele veranderingen aan in het beleid van zijn voorgangers.  In plaats van enkel 
IsmÁÝÐlieten aan te duiden voor religieuze functies, konden nu ook MÁlikieten officiële religieuze functies 
beoefenen.  Hij duidde bijvoorbeeld een MÁlikiet aan als qÁÃÐ van QayrawÁn.  Madelung, W., The Religious 
Policy of the Fatimids toward their SunnÐ Subjects in the Maghrib 
174 al-ManÒÙriyya was de hoofdstad van het FÁÔimiedisch kalifaat tussen 948 en 972 AD.  Archeologisch 
onderzoek heeft uitgewezen dat deze stad de zelfde vorm had als Bagdad (ook gesticht door een kalief met de 
naam al-ManÒÙr), hetgeen de FÁÔimiedische claim op het kalifaat benadrukt.  al-ManÒÙriyya was echter niet 
enkel een kopie van Bagdad, maar ook het model voor het latere Cairo.  Halm, H., The Fatimids and their 
Traditions of Learning, p.13,14 
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hij deze laatste verslagen had, deed hij er pas zijn triomfantelijke intrede (28 maart 948 AD).  

Hij verbleef er slechts een paar dagen, want al-ManÒÙriyya was nog niet voldoende voltooid 

om er het feest van de vastenverbreking te kunnen vieren.  Dus keerde hij terug naar al-

Mahdiyya om daar voor de eerste maal als kalief het feest te vieren op 13 april 948 AD.  

Reeds in september van datzelfde jaar nam hij definitief zijn intrek in zijn pas gebouwde 

hoofdstad, waarvan de moskee nog niet voltooid was.  Daarom deed hij het gebed en predikte 

hij in de moskee van QayrawÁn.  Al-ManÒÙr was de enige FÁÔimiedische kalief die dit ooit 

had gedaan.175   

 

Al-ManÒÙr had geen goede gezondheid en was geregeld zwaar ziek, hetgeen hem 

verscheidene malen bijna het leven kostte.  Ondanks dit bleef hij toch in het openbaar 

verschijnen tot het bittere einde.  Op 19 februari 953 AD leidde hij een laatste maal het gebed 

op het feest van de vastenverbreking.  Op diezelfde dag duidde hij MaÝadd, één van zijn vijf 

zonen, aan als troonopvolger.  Vier weken later stierf hij op 39 jarige leeftijd (19 maart 953 

AD).  De jonge al-ManÒÙr was de eerste onder de FÁÔimieden geweest die een zekere 

populariteit en loyaliteit had verworven onder het volk van QayrawÁn176.  Zijn grootste 

verwezenlijking tijdens zijn regeerperiode was het neerslaan van de revolte van AbÙ YazÐd, 

waardoor hij het voortbestaan van het FÁÔimiedisch kalifaat gegarandeerd had. 

 

6. Al-MuÝizz (953-975 AD) 

 

Al-MuÝizz was de laatste FÁÔimiedische kalief die in IfrÐqiya resideerde.  Hij was in staat om 

de ultieme droom van de FÁÔimieden te realiseren, namelijk de verovering van Egypte.  Dit 

vond plaats in 969 AD. De FÁÔimieden regeerden over Egypte tot hun staat werd vernietigd 

door Saladin in 1171 AD177.  Cairo werd in 973 AD onder al-MuÝizz de nieuwe hoofdstad van 

het FÁÔimiedisch kalifaat en de MaÈrib werd overgelaten aan een dynastie van 

onderkoningen178, die tot 1016AD de FÁÔimieden erkenden en daarna onafhankelijk gingen 

regeren.  Er bleven nog IsmÁÝÐlietische gemeenschappen in de MaÈrib bestaan tot in 

1016/1017 AD.  Daarna mochten ze hun leer niet meer openlijk verkondigen en werden ze 

                                                           
175 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.330 
176 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.336 
177 Abun-Nasr, J.M., A History of the Maghrib in the Islamic Period, p.66 
178 Dit waren de ZÐrieden.  Zij waren nakomelingen van ZÐrÐ ibn ManÁd, een belangrijke bondgenoot van de 
FÁÔimieden uit de ÑanhÁjaberbers in Algerije, die gestorven was in 971 AD.  Abun-Nasr, J.M., A History of the 
Maghrib in the Islamic Period, p.66 
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vervolgd.  Enkele jaren later waren alle IsmÁÝilietische gemeenschappen in IfrÐqiya 

uitgeroeid179. 

 

7. Algemene beschouwingen over het FÁÔimiedisch kalifaat in IfrÐqiya 

 

De FÁÔimieden waren eigenlijk niet geïnteresseerd in de MaÈrib.  Ze wilden Egypte veroveren 

en dan verder gaan naar Bagdad om hun gezag over de gehele islamwereld te vestigen180.  De 

MaÈrib was de geldbron om dit project te kunnen financieren181, want de FÁÔimieden hadden 

hiervoor een uitgebreid militair apparaat nodig.  Daarom creëerden ze naast de gebuikelijke 

islamitische taksen een uitgebreid belastingssysteem182.  Zo moest er bijvoorbeeld door 

reizigers tol betaald worden op bepaalde wegen en moesten marktventers belastingen betalen 

op de goederen die ze verkochten.  Ondanks al deze maatregelen leidden de FÁÔimieden geen 

buitensporig luxueus leven, in tegenstelling tot wat de AÈlabieden hadden gedaan in IfrÐqiya.  

Het geld werd gebruikt om de vele campagnes in de MaÈrib en Egypte te financieren.  De 

sunnietische onderdanen183 van het FÁÔimiedisch kalifaat betaalden dus belastingen om 

militaire expedities te financieren die tegen andere Sunnieten gericht waren, hetgeen deels 

hun misnoegen ten opzichte van de FÁÔimieden verklaart en bijgevolg ook verklaart waarom 

ze zo massaal AbÙ YazÐd hebben gesteund tijdens diens revolte. 

Bij het consolideren van hun macht hadden de FÁÔimieden gesteund op de 

KutÁmaberbers uit het noord-oosten van Algerije.  Ze kregen hoge posten toebedeeld en 

ageerden in de steden als machtswellustelingen.  Dit zorgde voor ongenoegen bij de andere 

Berbers en bij de Arabische bevolking van IfrÐqiya.  Ook hadden de FÁÔimieden te kampen 

met expansionistische neigingen van de Umayyaden van Spanje in Noord-Afrika en moesten 

ze voortdurend op hun hoede zijn voor de Byzantijnse dreiging op Sicilië.  Kortom, de 

verdediging van hun rijk kostte handenvol geld wat de belastingsdruk eens te meer 

verhoogde. 

 

                                                           
179 Madelung, W., The Religious Policy of the Fatimids toward their SunnÐ Subjects in the Maghrib 
180 Abun-Nasr, J.M., A History of the Maghrib in the Islamic Period, p.63 
181 Marçais, G., La Berbérie musulmane au Moyen âge, p.143 
182 Abun-Nasr, J.M., A History of the Maghrib in the Islamic Period, p.64 
183 Onder de AÈlabieden had het sunnisme een grote vooruitgang gekend in IfrÐqiya.  De meerderheid van de 
sunnieten in de MaÈrib waren MÁlikieten, maar er waren ook Íanafieten.  Aan deze laatsten gaven de 
AÈlabieden meestal hun voorkeur.  Madelung, W., The Religious Policy of the Fatimids toward their SunnÐ 
Subjects in the Maghrib. 



 43

8. Conclusie 

 

In dit hoofdstuk heb ik een korte schets gegeven van IfrÐqiya ten tijde van de FÁÔimieden.  Ze 

hadden moeite om hun macht te consolideren.  Het meest bedreigende moment voor hun 

heerschappij was echter de opstand van AbÙ YazÐd.  Op dat ogenblik verkeerden de 

FÁÔimieden in een vrijwel uitzichtloze positie, maar dankzij al-ManÒÙr kon AbÙ YazÐd 

overmeesterd worden.  De FÁÔimieden bleven niet in de MaÈrib, maar verplaatsten hun 

hoofdzetel naar Cairo, waar ze een bloeiend rijk uitbouwden.  De MaÈrib had meer gediend 

als een springplank en was nooit het doel op zich.  Dat verklaart mede waarom het šÐÝisme er 

nooit vaste voet aan de aarde heeft gehad. 
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Hoofdstuk 3: 

De opstand van AbÙ YazÐd184 

 

 

1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk zal ik ingaan op het eigenlijke onderwerp van mijn verhandeling, namelijk de 

opstand van AbÙ YazÐd.  We hebben in de twee voorgaande hoofdstukken een ruime context 

gekregen waarbinnen we deze rebel kunnen plaatsen.  In dit hoofdstuk zal ik het eerst hebben 

over de persoon AbÙ YazÐd zelf.  Wie hij was (paragraaf 2) en hoe we hem moeten plaatsen 

binnen het ÌÁrijisme (paragraaf 3).  Vervolgens zal ik bespreken van wie hij steun verwierf en 

waarom hij van hen steun verwierf (paragraaf 4).  Waren dit enkel ÌÁrijieten of had hij ook 

een aanhang bij niet-ÌÁrijieten?  Wanneer we dat achterhaald hebben, komen we tot de 

opstand zelf (paragraaf 5).  Daarna zal ik nagaan of het einde van deze opstand ook werkelijk 

het einde was van de strijdlustige geschiedenis van de ÌÁrijieten (paragraaf 6).  We hebben in 

hoofdstuk 1 gezien dat de geschiedenis van het ÌÁrijisme een opeenvolging is van revoltes en 

aanslagen.  Is de revolte van AbÙ YazÐd hier werkelijk de laatste van?  Of zijn er na hem nog?  

Allemaal vragen die een antwoord behoeven dat ik zal trachten te geven in dit hoofdstuk. 

 

2. AbÙ YazÐd MaÌlad ibn KaydÁd 

 

AbÙ YazÐd werd hoogstwaarschijnlijk geboren in Sudan185.  Zijn vader KaydÁd was afkomstig 

uit het zuiden van Tunesië, uit de streek van QasÔÐliyya186.  Hij was een berber uit de Banu 

IfrÁn187, een stam behorende tot de ZanÁtaconfederatie.  KaydÁd dreef handel met Sudan.  In 

                                                           
184 Ook bij het maken van dit hoofdstuk ben ik tot de vaststelling gekomen dat het werk van Halm (The Empire 
of al-Mahdi en Die Mann auf dem Esel)  het meest volledig was bij de weergave van de feiten over de opstand.  
Daarom heb ik gekozen om mij voornamelijk hierop te baseren, meer dan op het artikel van Le Tourneau (La 
révolte d’AbÙ YazÐd au Xme  siècle). 
185 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.298 
186 Bijlage 3 
187 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.298.  Le Tourneau meldt dat het ook zou kunnen dat hij behoorde tot de 
BanÙ WÁsÐn,  maar hij was in elk geval een ZanÁtaberber. Le Tourneau, R., La révolte d’AbÙ YazÐd au Xme 
siècle. CT (1953) p.103-125 (De Banu IfrÁn bevond zich in het noorden van Algerije) 
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Tadmakka188, een halte op zijn route, kocht hij een concubine met de naam SabÐka.  Zij was 

een vrouw uit de HawwÁrastam en vergezelde KaydÁd regelmatig op zijn reizen.  In 874 

AD189 kregen ze hun zoon MaÌlad.  Aan deze naam werd later de kunya AbÙ YazÐd 

toegevoegd, de naam waaronder hij bekend werd.  Kort na de geboorte van AbÙ YazÐd, 

keerde vader en zoon terug naar hun thuishaven in de MaÈrib, maar KaydÁd stierf al vlug 

zodat AbÙ YazÐd wees werd.  Hij leidde als kind een armzalig leven en moest zien rond te 

komen met aalmoezen die hij kreeg van zijn mededorpelingen190.  Hij mankte al van zodra hij 

kon lopen en hij sprak met een slechte tongval191.  Toen hij wat ouder werd, verdiende hij zijn 

brood door les te geven in drie dorpjes in de streek van QasÔÐliya.  Daarna ging hij zelf 

studeren aan een IbÁÃietische maÆhab in TÁhart, waar hij vervolgens leermeester werd192.  

Hier bevond zich op dat ogenblik de hoofdzetel van de IbÁÃietische Rustamieden (cfr. supra).  

In 909 AD maakte de FÁÔimiedische dÁÝÐ een einde aan dit imamaat en bracht hij TÁhart onder 

FÁÔimiedische heerschappij.  Op dat ogenblik bevond AbÙ YazÐd zich in TÁhart en was hij 

getuige van de executie van de IbÁÃietische imam193. Meteen erna keerde hij terug naar 

QasÔÐliya en zette er in 928 AD zijn propaganda op touw194. 

 

3. De nukkÁrieten 

 

AbÙ YazÐd was in de leer geweest bij AbÙ ÝAmmar ÝAbd al-ÍamÐd al-AÝmÁ. Deze was een 

volgeling van de nukkÁrietische doctrine.  De sekte der nukkÁrieten was tot stand gekomen bij 

het aantreden van ÝAbd al-WahhÁb als imam van de IbÁÃieten.  Ibn FandÐn was op dat 

ogenblik één van de leden van de šÙrÁ, een raad die opgericht was door ÝAbd al-RaÎmÁn ibn 

Rustam.  Hij wilde twee voorwaarden opleggen aan de nieuwe imam, maar ÝAbd al-WahhÁb 

weigerde deze te aanvaarden.  De meningsverschillen werden uitgevochten in twee 

veldslagen.  Ibn FandÐn kwam om in de laatste, hetgeen de definitieve breuk betekende tussen 

zijn volgelingen en de trouwe aanhangers van ÝAbd al-WahhÁb.  Deze beschouwden Ibn 

FandÐn en zijn partizanen als ketters, zodat ze hen de naam “al-nukkÁr” gaven.   

                                                           
188 Deze stad is gelegen in de Sahara 
189 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.298.  Le Tourneau meldt dat hij geboren is tussen 880 en 885 AD.  De 
bronnen geven geen precieze datum, maar we weten enkel dat hij ongeveer 60 jaar was toen hij aan zijn opstand 
begon.  Le Tourneau, R., La révolte d’AbÙ YazÐd au Xme siècle 
190 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.298 
191 Le Tourneau, R., La révolte d’AbÙ YazÐd au Xme siècle, CT (1953) p.103-125 
192 Stern, S.M., AbÙ YazÐd al-NukkÁrÐ, EI2 
193 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.299 
194 Stern, S.M., AbÙ YazÐd al-NukkÁrÐ, EI2 
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Toen de FÁÔimieden het IbÁÃietisch imamaat van TÁhart ten val hadden gebracht (909 

AD), begonnen de nukkÁrieten aktief propaganda te voeren in Tripolitanië, in het 

Auresgebergte en op het eiland Jerba.  Vele Wahbietische IbÁÃieten195 bekeerden zich tot de 

nukkÁrietische leer, zodat AbÙ ÝAmmar een dissident imamaat oprichtte.  Het hele gebied 

vanaf de Jabal NafÙsa tot aan TÁhart was nu nukkÁrietisch geworden.  De nukkÁrieten van het 

Auresgebergte verkozen AbÙ YazÐd tot “šayÌ van de echte gelovigen”, waarna AbÙ ÝAmmar 

deze positie aan hem afstond196 en AbÙ YazÐd de nieuwe leider werd van de nukkÁrieten.  Het 

Auresgebergte was de thuishaven van de HawwÁraberbers.  De BanÙ KimlÁn, één van de 

HawwÁrastammen, was de trouwste bondgenoot van AbÙ YazÐd tijdens diens revolte.  Vanaf 

928 AD begon AbÙ YazÐd openlijk te prediken tegen de FÁÔimieden.  Na de troonsbestijging 

van al-QÁÞim in 934 AD werd hij voor een eerste maal gearresteerd197.  AbÙ YazÐd slaagde 

erin om te ontsnapppen en vertrok op pelgrimstocht om aan de FÁÔimieden te ontsnappen.  

Wanneer hij in 937 AD terugkwam, werd hij herkend en opnieuw gevangengenomen door de 

FÁÔimieden.  Zijn oude leermeester kwam hem met een legertje van 40 ruiters bevrijden198, 

waarna hij zijn toevlucht zocht in de Sahara bij de Banu Wargla199.  Nadien trok hij samen 

met zijn echtgenote en vier zonen rond in de dorpen van het Auresgebergte, waar hij opriep 

tot oorlogvoeren tegen de ketterse FÁÔimieden200.  Zijn vier zonen werden later de aanvoerders 

van zijn leger201. 

 

4. De aanhang van AbÙ YazÐd 

 

De meeste Berbers202 in IfrÐqiya waren ten tijde van de komst van de FÁÔimieden IbÁÃietisch 

en zoals we net zagen, bekeerden vele orthodoxe IbÁÃieten zich tot de nukkÁrietische leer 

nadat hun imamaat opgedoekt was door de FÁÔimieden.  Deze Berbers steunden AbÙ YazÐd 

                                                           
195 Dit zijn de IbÁÃieten die wel trouw gebleven zijn aan de Rustamiedische imams (cfr. Hoofdstuk 1) 
196 Dit is de doctrine van‘al-afÃal’ .  Het behoorde in 784 AD tot de voorwaarden die enkele IbÁÃieten aan ÝAbd 
al-WahhÁb oplegden.  Het kwam overeen met de algemene gedachtengang van de IbÁÃieten, maar niet met de 
officiële IbÁÃietische doctrine.  De persoon die een voortrekkersrol hierin speelde was Ibn FandÐn.  Hij was dan 
ook de grondlegger van de nukkÁrietische leer.  De doctrine van ‘al-afÃal’ stelt dat de imam moet aftreden zodra 
de gelovigen een geschiktere leider vinden. Lewicki, T., al-NukkÁr, EI2 
197 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.299 
198 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.299 
199 Le Tourneau, R., La révolte d’AbÙ YazÐd au Xme siècle, CT (1953) p.103-125 ; Ibn ËaldÙn, Histoire des 
Berbères, deel III, p.203.  De Banu Wargla is een stam uit de ZanÁta.  Ze woonden centraal in de ZÁbregio.  Ibn 
ËaldÙn, Histoire des Berbères, deel III, p.285,286 
200 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.299 
201 Le Tourneau, R., La révolte d’AbÙ YazÐd au Xme siècle, CT (1953) p.103-125 
202 De KutÁmaberbers hebben zich nooit bekeerd tot het ÌÁrijisme.  Zij bekeerden zich wel tot het IsmÁÝÐlisme bij 
de komst van de FÁÔimieden en vormde dan ook de ruggengraat van de FÁÔimiedische macht in IfrÐqiya. Basset, 
R., KutÁma, EI2 
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dan ook in zijn opstand.  De trouwste achterban van AbÙ YazÐd bevond zich in het 

Auresgebergte, namelijk de Banu KimlÁn.  Deze berberfamilie behoorde tot de HawwÁrastam, 

een stam die eerst Ñufrietisch, vervolgens Wahbietisch-IbÁÃietisch en tenslotte nukkÁrietisch 

was. 

AbÙ YazÐd kreeg ook steun van de MÁlikieten van QayrawÁn.  Het MÁlikisme had 

sinds de AÈlabieden diep wortel geschoten in QayrawÁn, maar vanaf de komst van de 

FÁÔimieden mochten ze hun leer niet meer belijden.  Enkel de šÐÝietische praxis mocht van dan 

af nog beleden worden. Dit stelde de MÁlikietische geleerden uiteraard tot ongenoegen203.  

Het volk van QayrawÁn was dus niet tevreden met een overheersing van de šÐÝieten, maar 

wilde evenmin een overheersing van de ÌÁrijieten.  Na lang beraadslagen, kwamen de 

geleerden tot een besluit: ze stelden dat de ÌÁrijieten wel moslims waren, maar de FÁÔimieden 

niet.  Daarom besloten ze om AbÙ YazÐd te steunen tegen de ketterse FÁÔimieden. Er was 

echter nog een addertje onder het gras, want zodra de FÁÔimieden verslagen zouden zijn, 

zouden ze zich ook keren tegen AbÙ YazÐd204. 

 

5. De opstand205 

 

5.1. Het uitbreken van de opstand onder al-QÁÞim 

 

Toen de opstand uitbrak in februari 944 AD was AbÙ YazÐd inmiddels een oude man van rond 

de 60 jaar.  Hij maakte gebruik van een wandelstok en ging gekleed in sjofele wollen 

kleren206.  AbÙ YazÐd verraste de FÁÔimieden toen hij samen met 200 ruiters voor de stad 

BaÈÁya verscheen.  Aanvankelijk durfde hij niet de stad zelf aan te vallen, maar deed hij 

aanvallen op de naburige forten.  Bij elke overwinning die hij boekte, werd zijn aanhang 

groter, zodat al-QÁÞim de KutÁmaberbers bijeenriep om in te grijpen.  Deze verzamelden zich 

rond BaÈÁya, maar AbÙ YazÐd en zijn legertje waren ondertussen reeds vertrokken.  AbÙ 

YazÐd kende zijn eerste succes in Tebessa.  De inwoners van deze stad gaven zich over in ruil 

voor een amÁn (immuniteit) en leverden het KutÁmagarnizoen uit aan AbÙ YazÐd. AbÙ YazÐd 

liet BaÈÁya voor wat het was en keerde zich in noord-oostelijke richting.  In MarmÁjanna 

                                                           
203 Le Tourneau, R., La révolte d’AbÙ YazÐd au Xme siècle, CT (1953) p.103-125 
204 Halm,H., The Empire of al-Mahdi, p.303 
205 Om het verloop van deze opstand goed te kunnen volgen, is het nuttig om regelmatig bijlage 3 (IfrÐqiya) te 
consulteren.  Het verloop van de opstand is zeer nauwkeurig behandeld in het artikel van Halm: Der Mann auf 
dem Esel, Die Welt des Orients 15 (1984) p.144-204 
206 Le Tourneau, R., La révolte d’AbÙ YazÐd au Xme siècle, CT (1953) p.103-125 
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kreeg hij een ezel, waar hij vanaf dat ogenblik op zou blijven rijden.  Zo kreeg hij zijn 

legendarische bijnaam “de man op de ezel”.207 

 Voor de FÁÔimieden het goed en wel beseften, nam AbÙ YazÐd SabÐba in.  Even later 

gaf ook Laribus zich over in ruil voor een amÁn208.  Laribus was de sleutel naar de verovering 

van Centraal-IfrÐqiya.  Het had de FÁÔimiedische dÁÝÐ, AbÙ ÝAbd AllÁh, in 909 AD zes 

maanden gekost om deze stad in te nemen en betekende toen meteen het einde van de 

AÈlabieden209.  De FÁÔimieden besefte het gevaar van deze inname maar al te goed, zodat al-

QÁÞim drie legers uitstuurde om zijn rijk te bewaken.  Het eerste was bedoeld om het paleis 

van RaqqÁda te beschermen, het tweede moest Beja, dat op de weg naar Tunis lag, bewaken 

en het derde leger werd naar QayrawÁn gestuurd.  Daarnaast werd er nog een militair kamp 

opgesteld onder leiding van een zekere MaysÙr tussen al-Mahdiyya en QayrawÁn om in geval 

van nood het andere leger in QayrawÁn ter hulp te schieten.   

AbÙ YazÐd behield echter het initiatief in deze oorlog en deed een aanval op Beja.  Het 

KutÁmaleger werd verslagen210 en vluchtte naar Tunis, zodat er aldaar onrust uitbrak onder de 

bevolking.  Zij wilden zich overgeven zodat de bevelhebber samen met zijn leger en de 

gouverneur van Tunis op de vlucht sloeg.  AbÙ YazÐd verleende een amÁn aan Tunis en 

concentreerde zich vervolgens op QayrawÁn.  In oktober 944 AD rukte hij op naar RaqqÁda.  

Daar vocht AbÙ YazÐd tegen het KutÁmaleger, maar de bevelhebber van het leger in 

QayrawÁn greep niet in.  Hij wachtte op versterking van MaysÙr, maar die nam eveneens een 

afwachtende houding aan.  Enkele soldaten van de jund in QayrawÁn waren hierdoor 

ontgoocheld en liepen over naar het kamp van AbÙ YazÐd.  ËalÐl, de bevelhebber van het 

leger in QayrawÁn kon niet standhouden, zodat het rebellenleger de stad innam op 14 oktober 

van dat jaar.  ËalÐl werd samen met de qÁÃÐ van QayrawÁn geëxecuteerd en AbÙ YazÐd liet 

munten slaan in zijn eigen naam.  De MÁlikietische geleerden van QayrawÁn hadden een 

dubbele houding ten opzichte van AbÙ YazÐd.  Enerzijds waren ze blij dat ze van de šÐÝietische 

overheersing af waren, maar anderzijds waren de Berbers ook niet meteen de redders waar ze 

op gehoopt hadden211.  De MÁlikieten kwamen samen in de moskee van QayrawÁn om het 

probleem te bespreken en besloten uiteindelijk om AbÙ YazÐd te steunen tegen de ketterse 

                                                           
207 Le Tourneau, R., La révolte d’AbÙ YazÐd au Xme siècle, CT (1953) p.103-125 
208 De ImÁÝÐlilieten van die stad werden van deze amÁn uitgesloten en werden geëxecuteerd.  Halm, H., The 
Empire of al-Mahdi, p300 
209 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p301 
210 De verovering van Beja zorgde er volgens ibn ËaldÙn voor dat alle Berbers mee in opstand kwamen tegen het 
FÁÔimiedisch kalifaat.  Marçais, G., La Berberie musulmane au moyen âge, p.151; Ibn ËaldÙn, Histoire des 
Berbères, deel III, p.206 
211 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p303 
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šÐÝieten212.  Ze zouden zich daarna niet onderwerpen aan hem, aangezien hij een ÌÁrijiet was.  

Ze namen de wapens op en voegden zich bij het kamp van AbÙ YazÐd, die inmiddels op weg 

was naar al-Mahdiyya. 

De enige bescherming die de hoofdstad nog had, was het leger van MaysÙr, maar deze 

was te druk aan het discussiëren met zijn generaals over de verdeling van de wapens, zodat 

AbÙ YazÐd een verrassingsaanval kon uitvoeren.  MaysÙr werd gedood en zijn kamp werd 

vernield en geplunderd.  Het leger van AbÙ YazÐd achtervolgde de ontsnapte soldaten tot aan 

de poorten van al-Mahdiyya.  Daar had al-QÁÞim het bevel gegeven aan zijn poortwachter om 

hen niet binnen te laten zodat de KutÁmaberbers drie dagen en nachten in de vrieskoude 

bleven wachten aan de poort.  Ondertussen waren de troepen van AbÙ YazÐd naar Sousse 

getrokken en plunderde ze deze stad.  AbÙ YazÐd begon geleidelijk van houding te 

veranderen.  In de plaats van zijn armzalige klederdracht begon hij zijde en brokaat te dragen.  

Hij begon volbloed paarden te berijden in de plaats van zijn ezeltje en nam moslimmeisjes als 

concubines vanuit het ÌÁrijietisch principe dat al wie niet ÌÁrijietisch is, ook niet moslim is en 

daarom als slaaf mag dienen.  Hierdoor ontstonden er opnieuw twijfels over AbÙ YazÐd onder 

het volk van QayrawÁn.213 

In de laatste weken van 944 AD liet al-QÁÞim ZawÐla, een randstad van al-Mahdiyya 

versterken met een muur, een gracht en twee torens.  De ene toren werd bewaakt door de 

KutÁma en de andere door slaven.  AbÙ YazÐd had zijn kamp ondertussen dichter bij al-

Mahdiyya geplaatst en had de stokoude AbÙ ÝAmmÁr achtergelaten als gouverneur van 

QayrawÁn.  Op 20 januari verscheen AbÙ YazÐd samen met zijn troepen voor de muren van 

al-Mahdiyya.  Het zag ernaar uit dat het FÁÔimiedische rijk gekrompen was tot het gebied dat 

zich binnen de muren van al-Mahdiyya bevond.  De voorraad in de graanschuren geraakte 

uitgeput en schepen met voorraden vanuit Sicilië kwamen in winterstormen terecht of werden 

onderschept door de troepen  van AbÙ YazÐd, zodat de mensen in al-Mahdiyya genoodzaakt 

waren om hun rijdieren te slachten.  Vele stadsbewoners vluchtten per schip naar Sicilië, 

Zuid-Italië, Egypte of Tripoli.  De blokkade van al-Mahdiyya duurde tot 16 september 945 

AD. 

Hoe langer de blokkade duurde, hoe duidelijker de zwakte van AbÙ YazÐd werd.  Zijn 

leger bestond voornamelijk uit boeren en deze waren dan ook teruggekeerd om hun land te 

                                                           
212 Ze kwamen tot het besluit dat de ËÁrijieten ‘mensen van de qibla waren’, waarmee bedoeld wordt dat ze 
moslims zijn.  De ‘BanÙ ÝUbayd’ (de FÁÔimieden dus) waren echter ketters.  Le Tourneau, R., La révolte d’AbÙ 
YazÐd au Xme siècle, CT (1953) p.103-125 
213 Halm, H., Der Mann auf dem Esel, Die Welt des Orients 15 (1984) p.144-204 
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gaan bewerken214.  Enkel de HawwÁra uit het Auresgebergte bleven hem hardnekkig steunen.  

Op 14 en 15 september keerde het tij.  De soldaten van de Arabische jund, die aan de zijde 

van AbÙ YazÐd vochten, hadden in het geheim contact opgenomen met al-QÁÞim.  Ze spraken 

af om tijdens de volgende strijd op een afgesproken signaal van kamp te wisselen.  Zo 

gebeurde het, zodat het kamp van AbÙ YazÐd hard werd toegetakeld en velen van hen 

omkwamen.215 

AbÙ YazÐd trok zich terug in QayrawÁn216, waar hij zich opnieuw ging gedragen zoals 

voorheen.  Hij liet zijn luxueuze klederdracht achterwege en reed terug op zijn ezeltje.  De 

inwoners van QayrawÁn, die de onderdrukking stilaan beu waren, namen contact op met al-

QÁÞim en beloofde hem om AbÙ YazÐd aan hem over te leveren.  Het ene incident na het 

andere brak uit in QayrawÁn, zodat AbÙ YazÐd besloot om samen met zijn zoon de stad te 

verlaten.  Verschillende steden liepen terug over naar FÁÔimiedisch zijde.  Onder andere 

Sousse, waar AbÙ YazÐd’s gouverneur gevangengenomen werd en uitgeleverd werd aan al-

QÁÞim.  Tunis werd geplunderd door de mannen van AbÙ YazÐd, maar zij werden op 15 

oktober verjaagd.   Nadat de FÁÔimieden grote voorraden voedsel, afkomstig uit Sicilië, vanuit 

Tunis naar al-Mahdiyya gestuurd hadden, verlieten zij deze stad terug, zodat de Berbers er 

zich opnieuw meester van konden maken.  De ZÁbregio (al-MuÎammadiyya en Tubna), de 

streek van de KutÁma (SaÔÐf, MÐla, Bilizma, Constantine en Tijis) en BaÈÁya waren nog steeds 

onafhankelijk en dus niet in handen van AbÙ YazÐd gevallen.  Ook Tripolitanië, Sicilië, al-

Mahdiyya en Sousse waren nog in FÁÔimiedische handen, maar AbÙ YazÐd was vastberaden 

om deze laatste stad voor zich te winnen.  Hij belegerde Sousse van januari tot mei 946 AD.  

Ondertussen hadden er zich in al-Mahdiyya nieuwe verwikkelingen voorgedaan en was al-

ManÒÙr opgetreden als nieuwe leider van de FÁÔimieden.217 

 

5.2. Al-ManÒÙr slaat terug 

 

Al-QÁÞim stierf op 17 mei 946 AD.  Toen IsmÁÝÐl (die enkele maanden later de titel “al-

ManÒÙr” aannam) op de troon kwam, begon hij meteen aan de bevoorrading van Sousse met 

voedsel, wapens en oorlogsuitrusting per schip en stuurde hij versterkingen, zowel over land 

als over zee.  Dit leidde vrijwel meteen tot het gehoopte resultaat.  Op 26 mei vond er in 

                                                           
214 Halm, H., Der Mann auf dem Esel, Die Welt des Orients 15 (1984) p.144-204 
215 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p307 
216 Volgens Le Tourneau was hij toen nog slechts met 30 man. Le Tourneau, R., La révolte d’AbÙ YazÐd au Xme 
siècle, CT (1953) p.103-125 
217 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p309 
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Sousse een rechtstreekse confrontatie plaats tussen de troepen van IsmÁÝÐl en die van AbÙ 

YazÐd, waarbij deze laatsten het onderspit moesten delven.  AbÙ YazÐd moest zich vervolgens 

noodgedwongen terugtrekken in QayrawÁn.218   

Eens aangekomen in QayrawÁn, bleken de poorten voor hem gesloten.  De 

stadsbewoners van QayrawÁn waren in opstand gekomen, zodat AbÙ YazÐd genoodzaakt was 

om zijn oude leermeester, die nog steeds in deze stad verbleef, vrij te kopen.  AbÙ YazÐd en 

zijn leermeester trokken zich terug in hun kamp dat zich op twee dagen wandelen van 

QayrawÁn bevond.  IsmÁÝÐl en zijn leger waren ondertussen opgerukt naar QayrawÁn, alwaar 

ze de ÎarÐm van AbÙ YazÐd, die van zijn zonen en die van zijn kleinzonen gevangen hadden 

genomen.  IsmÁÝÐl beval om rond het kamp, dat hij had opgesteld aan de rand van QayrawÁn, 

een muur te plaatsen en een gracht te laten graven.  De KutÁma vonden dit laf, maar IsmÁÝÐl 

overhaalde hen door te vertellen over de profeet die hetzelfde had gedaan voor de verdediging 

van Medina.   

De troepen van IsmÁÝÐl waren niet talrijk genoeg om een rechtstreekse confrontatie aan 

te gaan met die van AbÙ YazÐd.  Deze laatste besefte dit maar al te goed en besloot opnieuw 

op te rukken naar QayrawÁn (4 juni 946 AD).  De volgende dag deed hij een aanval op het 

FÁÔimiedisch kamp, waarbij de KutÁma slechts met grote moeite stand konden houden.  

IsmÁÝÐl wierp zich persoonlijk tussen het strijdgewoel met zijn parasol en zijn zwaard, twee 

tekens van de goddelijkheid van zijn missie.  Het zwaard, genaamd “ÆÙ al-fiqÁr”219, zou het 

zwaard geweest zijn van zijn voorvader ÝAlÐ.  Het feit dat IsmÁÝÐl dit zwaard droeg en er 

overwinningen mee behaalde, bewees dat hij de echte imam was.220 

IsmÁÝÐl en AbÙ YazÐd bestreden elkaar nog tot half augustus ten zuid-westen van 

QayrawÁn.  De rebel trachtte zich herhaaldelijk meester te maken van één van de stadspoorten 

door middel van verrassingsaanvallen, maar hij slaagde er niet in.  De achterban van AbÙ 

YazÐd was ondertussen danig geslonken.   Hij genoot enkel nog de steun van de HawwÁra en 

de Banu KimlÁn.  Op 13 augustus deden de troepen van IsmÁÝÐl een aanval op het 

rebellenkamp, maar AbÙ YazÐd kon samen met een deel van zijn leger ontsnappen.  De 

delegatie uit Cordova, die onderweg was om AbÙ YazÐd ter hulp te schieten, maakte 

rechtsomkeer toen ze hoorden over zijn nederlaag.221 

                                                           
218 Halm, H., Der Mann auf dem Esel, Die Welt des Orients 15 (1984) p.144-204 
219 Dit betekent letterlijk: “de bezitter van een ruggengraat” 
220 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.313 
221 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.314 
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Op 15 augustus vond uiteindelijk de beslissende slag plaats.  De troepen van IsmÁÝÐl 

brachten hun vijand ten val en veroorzaakten een groot bloedbad222.  Na die memorabele dag 

nam IsmÁÝÐl de titel “al-ManÒÙr”.223  AbÙ YazÐd besloot om één van zijn zonen uit te sturen 

naar al-Mahdiyya om aldaar voor dreiging te zorgen.  Daar bevochten de troepen van al-

ManÒÙr en die van AbÙ YazÐd elkaar verscheidene malen, terwijl al-ManÒÙr toekeek vanop 

zijn troon.224   

 

5.3. De terugwinning van QayrawÁn 

 

Nadat het kamp van AbÙ YazÐd ingenomen was, liet al-ManÒÙr dit heuglijke nieuws 

verkondigen in de moskee van QayrawÁn.  Dit gebeurde nog steeds in naam van al-QÁÞim.  

Al-ManÒÙr bleef de schijn ophouden dat zijn vader nog leefde en was zelf tevreden met de 

bescheiden titel “het zwaard van de imam”225.  Het was nu dus noodzakelijk om de 

FÁÔimiedische macht te herstellen in de stad QayrawÁn.  AbÙ YazÐd had de FÁÔimiedische qÁÃÐ 

geëxecuteerd en vervolgens hadden de bewoners van QayrawÁn zelf een sunnietische qÁÃÐ 

aangesteld.  Deze laatste riep op tot een algemene jihÁd tegen de šÐÝieten, hetgeen 

ontolereerbaar was voor al-ManÒÙr.  Daarom stelde hij een zelfgekozen qÁÃÐ aan, namelijk 

MuÎammad ibn AbÐ al-ManÛÙr.  Hij was een sunnietische man van over de negentig, 

afkomstig uit al-Andalus226.  De vrijdagspreek zou wel nog steeds gehouden worden door een 

šÐÝiet.  Al-ManÒÙr deed nog een geste ten aanzichte van QayrawÁn.  De bewoners van deze 

stad, zowel de moslims als degenen die door een verdrag beschermd werden (joden en 

christenen), werden de komende twee jaar vrijgesteld van belastingen.227   

Alvorens al-ManÒÙr aan zijn achtervolging van de “dajjÁl” 228 begon, gaf hij de 

opdracht om een nieuwe paleisstad te bouwen ten zuiden van QayrawÁn.  Hierdoor werd 

QayrawÁn opnieuw het centrum van het rijk.  Deze daad gaf blijk van een hernieuwde 

samenwerking tussen de sunnieten van QayrawÁn en de FÁÔimiedische leidende elite.229 

                                                           
222 De kinderen van QayrawÁn zouden de volgende dag op het slagveld zo’n tienduizend hoofden opgeruimd 
hebben.  Le Tourneau, R., La révolte d’AbÙ YazÐd au Xme siècle, CT (1953) p.103-125 
223 Le Tourneau, R., La révolte d’AbÙ YazÐd au Xme siècle, CT (1953) p.103-125 
224 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.314 
225 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.315 
226 Deze man had enkele voorwaarden gesteld.  Hij wilde geen šÐÝietische hovelingen als getuigen in zijn 
rechtbank en hij wilde geen giften aanvaarden.  Al-ManÒÙr ging akkoord met zijn eisen. Halm, H., The Empire 
of al-Mahdi, p.315 
227 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.315,316 (zoals in hoofdstuk 2 reeds vermeld werd hielden de 
FÁÔimieden er een zwaar en complex belastingssysteem op na) 
228 “de zwendelaar”. Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.316 
229 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.316 
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5.4. De achtervolging van AbÙ YazÐd 

 

Op 23 oktober 946 AD begon al-ManÒÙr aan de achtervolging van de ÌÁrijietische rebel.  

Ondertussen had het KutÁmagarnizoen, dat zich verzameld had in Constantine, zich terug 

meester kunnen maken van de noordelijke Romeinse weg230 en had het Tunis en Beja bevrijd.  

Zo moest al-ManÒÙr zich dus niet verwachten aan een aanval in de rug en kon hij 

gerustgesteld oprukken in de richting van SabÐba. Al-ManÒÙr kreeg ook de steun van duizend 

ruiters uit Cyrenaica en van Ibn Ëazar, de prins van de MaÈrÁwaberbers231, die zich terug 

loyaal had verklaard aan de FÁÔimieden232.  In november 946 AD rukte al-ManÒÙr op langs de 

zuidelijke Romeinse weg in de richting van Óubna.  AbÙ YazÐd moest dus noodgedwongen de 

Sahara in vluchten, want in het westen zou hij onderschept worden door Ibn Ëazar, die aan al-

ManÒÙr beloofd had om de rebel uit te leveren zodra hij hem te pakken had.  Al-ManÒÙr 

achtervolgde de op de vlucht geslagen rebel tot in de oase van Biskra, maar eens daar 

gekomen werd het hem door een plaatselijke gids afgeraden om nog verder te trekken.  De 

droge woestijn was al gevaarlijk genoeg voor één persoon, dus zeker te gevaarlijk voor een 

heel leger. 

 Even later kreeg al-ManÒÙr nieuws over AbÙ YazÐd.  Deze laatste zou gevlucht zijn 

naar de Jabal SÁlÁt, in westelijke richting.  Daarom trok al-ManÒÙr zich met zijn leger terug in 

Óubna om vandaaruit naar de ZÁbregio op te rukken.  Nabij Maqra deed AbÙ YazÐd plots een 

verrassingsaanval op de troepen van al-ManÒÙr, evenwel zonder succes want hij werd tijdens 

een felle strijd verslagen.  Tengevolge hiervan kwamen alle naburige dorpen en stammen hun 

loyaliteit betuigen aan de FÁÔimiedische prins233. Al-ManÒÙr trok verder naar al-MasÐla (al-

MuÎammadiyya) alwaar hij merkte dat AbÙ YazÐd nog steeds gevaarlijk was.  Want deze 

laatste deed in december een aanval op het kamp van al-ManÒÙr met de steun van de Banu 

KimlÁn en de Banu BirzÁl234.  Het FÁÔimiedische leger kon de aanval neerslaan en begon 

vervolgens aan haar tocht over de KiyÁna- en de ÝAqqÁrberg (in het ÍoÃnamassief). AbÙ 

YazÐd was echter opnieuw gevlucht naar de Jabal SÁlÁt.  Al-ManÒÙr ging hem achterna, maar 

de rebel kon ontsnappen en trok zich wederom terug in de Sahara.  Al-ManÒÙr besloot om 

                                                           
230 Op deze weg lagen onder andere de steden: Constantine, MÐla, SaÔÐf en Laribus.  (bijlage 3) 
231 Stam behorende tot de ZanÁtaconfederatie, die zich bevond in de centrale MaÈrib.  Deze stam was een 
belangrijke haard van verzet tijdens het FÁÔimiedisch kalifaat. 
232 Le Tourneau, R., La révolte d’AbÙ YazÐd au Xme siècle, CT (1953) p.103-125 
233 Aan de bevolking had hij nog steeds niet de dood van zijn vader bekend gemaakt, zodat de mensen hem nog 
als een prins beschouwden. 
234 Dit is een zusterstam van de Banu KimlÁn en behoort dus tot de HawwÁra 
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toch een poging te ondernemen onder leiding van een ervaren gids, maar moest al na twaalf 

dagen terugkeren, want zijn leger had voedsel en veevoeder tekort en had ondertussen ook een 

groot aantal rijdieren verloren.  De FÁÔimiedische prins ging terug naar het noorden, naar de 

streek van de ÑanhÁjaberbers, alwaar hij een ontmoeting had met ZÐrÐ ibn ManÁd235.  

Vervolgens begon hij aan zijn terugreis in oostelijke richting. 

 AbÙ YazÐd had ondertussen overwogen om zijn strijd te staken en zich terug te trekken 

in Sudan, maar zijn aanhangers van de Banu KimlÁn overhaalde hem om te volharden.  

Daarom besloot hij zich te verschansen in Zabi, een dorpje dat zich op twaalf mijl van al-

MasÐla bevond.  Vandaaruit maakte hij en zijn ruiters de streek onveilig.  Ook al-ManÒÙr was 

inmiddels (30 januari 947 AD) terug aangekomen in al-MasÐla en beval aan de KutÁma om 

meer contingenten te sturen naar MÐla en SaÔÐf.  Ibn Ëazar stond er voor in dat AbÙ YazÐd 

afgesneden bleef van alle voedselvoorzieningen komende vanuit Biskra. 

 Op 6 maart 947 AD deed al-ManÒÙr dan uiteindelijk een aanval op het kamp van AbÙ 

YazÐd in Zabi.  Hij had de steun van 4000 ruiters, zowel KutÁmaberbers als slaven, en 500 

ÑanhÁjaberbers, gestuurd door ZÐrÐ ibn ManÁd.  Eens aangekomen bij het rebellenkamp was er 

geen spoor van AbÙ YazÐd, zodat ze besloten om terug te keren.  Maar tijdens hun terugtocht 

deed AbÙ YazÐd een aanval op de achterhoede van het terugtrekkende leger.  Al-ManÒÙr en 

AbÙ YazÐd mengden zich beiden persoonlijk in de strijd.  De rebel werd zwaar verwond en 

ruim duizend  van zijn aanhangers werden gedood.236 

 Op 26 maart vertrok al-ManÒÙr vanuit al-MasÐla naar de Íodnabergen, waar AbÙ 

YazÐd zich had teruggetrokken.  Via smalle bergpaadjes achtervolgde hij de rebel tot aan het 

fort op de KiyÁnaberg, dat later de naam “QalÝat BanÐ HammÁd”237 zou krijgen.  Daar wachtte 

al-ManÒÙr op versterkingen van de KutÁmaberbers.  Deze moesten de berg omsingelen, zodat 

AbÙ YazÐd afgesneden was van alle steun.  Op 24 april 947 AD sloeg al-ManÒÙr zijn kamp op 

ten zuiden van de berg.  Vandaaruit bleven hij en zijn troepen het fort omsingelen tot half 

augustus.  Regelmatig braken er gevechten uit, maar al-ManÒÙr mengde zich niet meer in de 

strijd en keek toe vanop een tapijtje dat naast zijn tent lag.  Nadat er voldoende 

oorlogsmateriaal vanuit IfrÐqiya was aangevoerd238, besloot al-ManÒÙr uiteindelijk om het fort 

aan te vallen.  Dit gebeurde op 14 augustus 947 AD.  Al-ManÒÙr, gekleed in het rood met 

                                                           
235 Hij was een belangrijke bondgenoot van de FÁÔimieden uit de ÑanhÁja.  Hij stierf in 971 AD. 
236 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.321 
237 Het werd genoemd naar de Banu ÍamdÙn.  Deze familie kreeg onder de FÁÔimieden het gouverneurschap 
over de ZÁbregio, met als hoofdstad al-MasÐla (al-MuÎammadiyya).  Ze zijn afstammelingen van ÝAlÐ ibn 
ÍamdÙn al-AndalusÐ, een vroegere schoolleraar die samen met dÁÝÐ AbÙ ÝAbd AllÁh naar de streek van de 
KutÁma (meerbepaald Ikjan) was gekomen.  Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.271 
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goud borduursel, met een vergilde rode tulband en een rond schild bedekt met brokaat, hield 

in de ene hand zijn zwaard “ÆÙ al-fiqÁr” en in de andere hand twee speren.  Hij plaatste zijn 

linies en ging over tot de aanval van het fort.  Ze streden tot in de namiddag en gingen 

vervolgens over tot de bestorming van het fort.  AbÙ YazÐd en zijn legertje trokken zich terug 

in deze toren, maar al-ManÒÙr gaf bij het vallen van de avond het bevel om brand te stichten 

aan de voet van deze toren.  De rebel slaagde er alsnog in om te ontsnappen maar werd de 

volgende ochtend zwaargewond teruggevonden in een naburig ravijn.  De zegevierende 

mannen van al-ManÒÙr brachtten hem over naar hun kamp en gaven hem medische hulp.  Al-

ManÒÙr riep op om de strijd te staken en verzond diezelfde dag nog (15 augustus) brieven 

naar alle steden van het rijk om de overwinning bekend te maken.  De zwaargewonde AbÙ 

YazÐd bleef tijdens de ondervragingen, die door al-ManÒÙr persoonlijk afgenomen werden, 

nog hardnekkig vasthouden aan de ÌÁrijietische leer en stierf uiteindelijk vier dagen later aan 

zijn verwondingen.  Het dode lichaam werd in twee gehakt, gevild en nadien vertoond in de 

straten van alle belangrijke steden van het FÁÔimiedische rijk.239 

 Op dezelfde dag als de dag waarop AbÙ YazÐd gestorven was  (19 augustus 947240), 

maakte al-ManÒÙr uiteindelijk de dood van zijn vader bekend.  Hij stuurde dit nieuws naar 

alle steden en nam zelf de koninklijke titel “al-ManÒÙr bi-NaÒr AllÁh”241 aan. 

 

5.5. Einde van de strijd? 

 

Op de terugtocht naar al-MasÐla werd het leger van al-ManÒÙr voor een laatste keer 

aangevallen.  Enkele fracties uit de ZanÁta, die niet akkoord waren met de onderwerping van 

Ibn Ëazar aan de FÁÔimiedische heerschappij, gooiden zich op de troepen, maar gaven zich 

uiteindelijk over.  Ook de Banu KimlÁn onderwierp zich en kreeg een amÁn van de 

FÁÔimiedische kalief. 

Eén van de zonen van AbÙ YazÐd, was echter vastberaden om de strijd van zijn vader 

verder te zetten vanuit het Auresgebergte.  Hij bedreigde samen met zijn groepje aanhangers 

de stad Gafsa (QafÒa), zodat de FÁÔimiedische kalief nogmaals ten strijde moest trekken om 

het euvel te verhelpen.  Op 14 februari 947 AD vertrok hij samen met zijn zoon MaÝadd (de 

latere kalief al-MuÝizz) naar Gafsa.  Toon het ÌÁrijietische legertje dit vernam, trokken ze zich 

                                                                                                                                                                                     
238 Dit oorlogsmateriaal werd per schip vanuit IfrÐqiya overgebracht naar de Algerijnse kust en vandaaruit te voet 
verder gebracht naar het kamp van al-ManÒÙr 
239 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.322 
240 Volgens Le Tourneau was dit op 20 augustus. Le Tourneau, R., La révolte d’AbÙ YazÐd au Xme siècle, CT 
(1953) p.103-125 ;  Stern houdt zich ook aan de datum 19 augustus.  Stern, S.M., AbÙ YazÐd al-NukkÁrÐ, EI2 
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terug in het Auresgebergte.  Al-ManÒÙr en zijn zoon stelden zich tevreden met de inname van 

het fort van Mides (MÁdÁs) en keerden op 18 maart terug naar de nieuwe hoofdstad al-

ManÒÙriyya.242 

 

5.6. Algemene beschouwingen over de opstand 

 

Zowel de afkomst van AbÙ YazÐd als zijn doctrine verklaren waarom deze opstand zo 

succesvol was.  De ZanÁtaberbers uit het Auresgebergt hadden een lange traditie van 

onafhankelijkheid achter de rug, maar werden door de komst van de FÁÔimieden plots 

onderworpen aan een superieure macht.  Dit verklaart waarom de ZanÁtaberbers zo massaal 

AbÙ YazÐd gesteund hebben.  De ËÁrijietische sekte kwam tegemoet aan deze mentaliteit van 

oppositievoeren, want het is een sekte, die traditioneel altijd in het verzet was tegen de 

heersende klasse.  Het meest frappante aan deze opstand was echter de vitaliteit van AbÙ 

YazÐd zelf243.  Deze man van 60 jaar oud had samen met zijn nog oudere leermeester 

(ongeveer 90 jaar oud) de leiding over een heel leger.  Hij trok er samen mee op en mengde 

zich persoonlijk in de strijd.  Hij had de politieke en religieuze leiding over een heel volk en 

bleef tot de laatste snik aanhangig aan de ÌÁrijietische doctrine.  In de sunnietische bronnen 

wordt hij evenwel afgeschilderd als een reïncarnatie van het kwaad, een gemene slechterik, 

die zich te goed deed aan allerlei sadistische gruweldaden244.  Maar in feite moet hij iets 

charismatisch over zich heen gehad hebben, want anders had hij nooit op een zodanige grote 

aanhang kunnen rekenen.245 

 

6. ËÁrijietisch-geïnspireerde opstanden in Noord-Afrika na AbÙ YazÐd? 

 

AbÙ YazÐd’s zoon, FaÃl, was vastberaden om de idealen van zijn vader te verwezenlijken, 

maar kon nog slechts op een kleine aanhang rekenen.  De onrust die hij veroorzaakte vanuit 

het Auresgebergte was in vergelijking met de opstand van zijn vader een peulenschil.  Al-

ManÒÙr kon hier dan ook gemakkelijk een einde aan stellen.  FaÃl werd uiteindelijk vermoord 

                                                                                                                                                                                     
241 “Hij die glorierijk is met de hulp van God”, Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.322 
242 Halm, H., The Empire of al-Mahdi, p.324-325 
243 Le Tourneau, R., La révolte d’AbÙ YazÐd au Xme siècle, CT (1953) p.103-125 
244 Le Tourneau, R., La révolte d’AbÙ YazÐd au Xme siècle, CT (1953) p.103-125 
245 Le Tourneau, R., La révolte d’AbÙ YazÐd au Xme siècle, CT (1953) p.103-125 
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in 948 AD.  De andere zonen van AbÙ YazÐd zochten hun toevlucht bij de Umayyaden in 

Cordova en zorgde voor geen bedreiging meer.246 

Een aantal nukkÁrieten had zich na de mislukking van de opstand terug bekeerd tot de 

IbÁÃietische orthodoxie (Wahbietisch-IbÁÃisme)247, maar dit kon niet meer baten, want het 

IbÁÃisme had haar sterkte verloren.  De meeste ÌÁrijieten bekeerden zich na de opstand tot de 

sunnisme.  Volgens Le Tourneau had het IbÁÃisme al in de negende eeuw zijn grootste sterkte 

verloren.  Hij beschouwt de opstand dan ook eerder als een algemene Berberopstand in plaats 

van een algemene ÌÁrijietische opstand.  De ontevreden Berbers zagen in de ÌÁrjietische rebel 

de persoon die hen kon helpen om de buitenlandse overheersers te verjagen en gingen daarom 

massaal achter hem staan248. 

In 968 AD volgde nog een algemene Berberopstand tegen het FÁÔimiedisch kalifaat.  

De nog resterende IbÁÃieten namen hieraan deel, maar dat wilt echter niet zeggen dat de 

opstand ÌÁrijietisch geïnspireerd was.  Ook in 1039/1040 AD zou er nog een opstand hebben 

plaatsgevonden op het eiland Jerba, waaraan eveneens IbÁÃieten hebben deelgenomen.  Maar 

van een volledig ÌÁrijietisch-geïnspireerde opstand kunnen we niet meer spreken na de 

opstand van AbÙ YazÐd.249 

 

7. Conclusie 

 

Zoals we zonet in paragraaf 6 hebben kunnen lezen, was de opstand van AbÙ YazÐd dus de 

laatste ÌÁrijietische opstand in Noord-Afrika.  Na deze opstand is de politieke rol van het 

IbÁÃisme, of het ÌÁrijisme in het algemeen, in Noord-Afrika uitgespeeld.  Wanneer de 

FÁÔimieden uiteindelijk uit Noord-Afrika vertrekken, stellen we vast dat het ÌÁrijisme in 

Noord-Afrika geen opleving kende, in tegendeel, de meeste Berbers bekeerden zich tot het 

Sunnisme in zijn MÁlikietische vorm.  Er bleven nog enkele IbÁÃietische gemeenschappen 

bestaan in de Jabal NafÙsa, Jerba, Wargla en Sadrata, maar dezen hielden zich enkel nog 

bezig met religieuze en doctrinaire kwesties.  Ze mengden zich niet meer in de politiek250. 

  

De FÁÔimieden van hun kant konden na deze opstand hun macht in Noord-Afrika versterken. 

Ze slaagden erin om hun grondgebied uit te breiden tot aan de Atlantische Oceaan.  In het 

                                                           
246 Stern, S.M., AbÙ YazÐd al-NukkÁrÐ, EI2 
247 Lewicki, T., al-NukkÁr, EI2 
248 Le Tourneau, R., La révolte d’AbÙ YazÐd au Xme siècle, CT (1953) p.103-125.  Hier zal in de algemene 
conclusie verder op ingegaan worden. 
249 Lewicki, T., al-NukkÁr, EI2 
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noord-westen van Algerije en Marokko werden ze wel voortdurend uitgedaagd door de 

Umayyaden.  Deze laatsten slaagden erin om traditionele Berberconflicten uit te spelen in hun 

voordeel en door middel van allianties met bepaalde Berberstammen hun invloed uit te 

breiden in Noord-Afrika251. 

Anderzijds hadden de plannen voor de verovering van Egypte vertraging opgelopen 

door deze oorlog.  Al-ManÒÙr moest zich te zeer concentreren op binnenlandse 

aangelegenheden, zodat hij niet in staat was om zich bezig te houden met Egyptische 

campagnes. 

                                                                                                                                                                                     
250 Le Tourneau, R., La révolte d’AbÙ YazÐd au Xme siècle, CT (1953) p.103-125 
251 Guichard, P., Omeyyades et Fatimides au Maghreb.  Problématique d’un conflit politico-idéologique (vers 
929- vers 980) 



 59

 

Conclusie 

 

 

Vooreerst wil ik in deze conclusie een korte samenvatting geven van hetgeen ik besproken 

heb in de drie voorgaande hoofdstukken.  In het eerste hoofdstuk zagen we een ruim overzicht 

van de geschiedenis van het ÌÁrijisme.  Eerst heb ik besproken hoe deze sekte ontstaan is.  

Vervolgens ben ik ingegaan op de diverse opsplitsingen die binnen deze beweging hebben 

plaatsgehad.  Zo waren er de vier zogenaamde uÒÙl al-ÌawÁrij, de vier basisstrekkingen die 

rond de jaren tachtig van de zevende eeuw AD binnen het ÌÁrijisme ontstonden.  Dit waren de 

NajadÁt, de AzÁriqa, de Ñufriyya en de IbÁÃiyya. Ik gaf vervolgens een kort overzicht van de 

door hen georganiseerde revoltes tijdens de regeerrperioden van de Umayyaden en de 

Abbasieden. Deze vier basisstrekkingen splitsten zich elk nog op in een aantal subsekten.  Het 

enkel interessant om in te gaan op de subsekte die relevant is voor mijn onderzoek, namelijk 

de subsekte van de nukkÁrieten.  Dit is de subsekte waartoe AbÙ YazÐd behoorde. 

In de paragraaf die erna kwam spitste ik me verder toe op Noord-Afrika.  Daar had het 

ÌÁrijisme zich verspreid in zijn IbÁÃietische en Ñufrietische vorm.  Een eerste belangrijke 

revolte die ze daar tezamen organiseerde was die van het jaar 739 AD onder leiding van 

Maysara.  Tijdens de Abbasiedendynastie waren de IbÁÃieten en Ñufrieten zelfs in staat om 

hun eigen staat op te richten.  De Ñufrieten deden dit in SijilmÁsa en de IbÁÃieten in TÁhart.  

De komst van de FÁÔimieden in Noord-Afrika maakte echter dat dit IbÁÃietisch imamaat in 

TÁhart van het toneel verdween.  De Ñufrietenstaat bleef wel nog een tijdje bestaan, maar 

speelde geen belangrijke politieke rol meer. 

In het tweede hoofdstuk heb ik een algemeen overzicht gegeven van het FÁÔimiedisch 

kalifaat in IfrÐqiya.  Dit kalifaat werd in 910 AD bestendigd toen ÝAbd AllÁh al-Mahdi als 

kalief werd uitgeroepen.  Voordien reeds had zijn dÁÝÐ AbÙ ÝAbd AllÁh al-ŠÐÝÐ een hele 

achterban verworven onder de KutÁmaberbers in het Noorden van IfrÐqiya.  Onder het kalifaat 

van de FÁÔimied al-Mahdi (909 – 934 AD) werden er de eerste pogingen ondernomen om 

Egypte te veroveren, maar ze mislukten.  Het was wachten tot 969 AD voor de FÁÔimieden 

erin slaagden om deze droom te verwezenlijken.  Verder had de eerste FÁÔimiedische kalief 

het moeilijk om de centrale MaÈrib onder controle te krijgen.  Verscheidene Berberstammen 

die nogal gebrand waren op hun onafhankelijkheid lieten zich niet zomaar onderwerpen door 
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deze “Oosterlingen” en boden hevig verzet.  Ook Sicilië, dat de FÁÔimieden geërfd hadden van 

hun AÈlabiedische voorgangers, was regelmatig opstandig en daar kwam nog bij dat enkele 

dÁÝÐ’s het vertrouwen in al-Mahdi als “de verwachte Mahdi” verloren hadden, zodat hij 

genoodzaakt was deze hardhandig aan te pakken, ze werden vermoord.  Vervolgens heb ik de 

tweede FÁÔimiedische kalief al-QÁÞim, die regeerde van 934 tot 946 AD, besproken.  Onder 

hem bevond het FÁÔimiedische kalifaat zich in een diepe crisis.  AbÙ YazÐd die vanaf 944 AD 

aan zijn revolte begon, drong de FÁÔimieden helemaal terug tot binnen hun paleispoorten in al-

Mahdiyya.  Al-ManÒÙr (FÁÔimiedische kalief tussen 946 en 953 AD) slaagde er echter in om 

de opstand te onderdrukken en kon nadien het gezag van de FÁÔimieden zelfs verder 

uitbreiden over Noord-Afrika.  Zijn opvolger al-MuÝizz (953 – 975 AD) slaagde erin om 

Egypte te veroveren en stichtte vervolgens de stad Cairo zodat het FÁÔimiedische kalifaat in 

973 AD naar daar verhuisde en IfrÐqiya in handen kwam van de ZÐrieden. 

In het derde hoofdstuk kwam ik dan uiteindelijk tot de kern van mijn thesis, namelijk 

de opstand van AbÙ YazÐd.  Eerst heb ik de persoonlijke achtergrond van deze rebel 

besproken en vervolgens zijn sekte, namelijk die van de nukkÁrieten.  Deze sekte werd 

eveneens kort besproken in hoofdstuk 1, maar het leek mij desondanks toch interessant om dit 

opnieuw te bespreken in het kader van de opstand.  Vervolgens heb ik geschetst wie de 

aanhang vormde van AbÙ YazÐd.  Zoals te verwachten waren dit hoofdzakelijk IbÁÃieten of 

misnoegde Berbers, maar eveneens de sunnietische MÁlikieten van QayrawÁn, zij het 

gedurende een korte periode.  Uiteindelijk kwam ik tot de opstand zelf. Ik besprak hoe AbÙ 

YazÐd aan terrein won tijdens het kalifaat van al-QÁÞim en hoe hij vervolgens geleidelijk zijn 

aanhang verloor en werd teruggedrongen door al-ManÒÙr.  Uiteindelijk werd hij helemaal in 

het nauw gedreven en verslagen door de troepen van de kalief.  Nadien heb ik dan onderzocht 

of er nog ÌÁrijietisch-geïnspireerde opstanden kwamen na AbÙ YazÐd, waar het antwoord 

negatief bleek te zijn. 

 

Na deze samenvatting van de verhandeling, zou ik nu willen komen tot het beantwoorden van 

mijn probleemstelling.  Het eerst luik van mijn probleemstelling was de plaats die de revolte 

van AbÙ YazÐd heeft binnen het ÌÁrijisme.  Door de meeste auteurs wordt deze revolte 

afgeschilderd als de laatste revolte van het ÌÁrijisme.  Terecht, naar mijn mening.  Na deze 

revolte vinden er nog verscheidene Berberrevoltes plaats, met soms deelname van de 

IbÁÃietische gemeenschap, maar zeker niet ÌÁrijietisch geïnspireerd.  Toch wil ik nog een 

bemerking hieraan toevoegen.  Volgens Le Tourneau kunnen we ook de revolte van AbÙ 

YazÐd niet bestempelen als een ÌÁrijietische revolte (cfr. conclusie hoofdstuk 3).  Hij 
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beschouwt het als een algemene opstand door Berbers die in AbÙ YazÐd de geschikte persoon 

zagen om het FÁÔimiedische kalifaat klein te krijgen.  Volgens Le Tourneau waren de meeste 

Berbers al lang niet meer IbÁÃietisch en had het IbÁÃisme reeds in de negende eeuw AD zijn 

grootste krachten verspeeld.  Zoals we gezien hebben pleiten enkele elementen in het 

voordeel van deze stelling.  Ten eerste hadden de IbÁÃieten nauwelijks weerwerk geboden 

toen de FÁÔimiedische dÁÝÐ AbÙ ÝAbd AllÁh aan zijn veroveringstocht door de MaÈrib begon, 

hetgeen duidt op een slecht georganiseerde IbÁÃietische gemeenschap.  Ten tweede is het 

inderdaad vreemd dat het ÌÁrijisme niet herleefde zodra de FÁÔimieden vertrokken waren naar 

Egypte, integendeel, de meeste Berbers bekeerden zich tot het sunnisme.  Slechts enkele 

IbÁÃietische gemeenschappen bleven overeind.  Anderzijds kunnen we ons ook bedenken of 

deze revolte wel had plaatsgehad indien AbÙ YazÐd er zich niet zo ijverig voor had ingezet.  

We mogen niet vergeten dat hij voor de opstand aan uitgebreide prediking had gedaan en dat 

hij samen met zijn leermeester Abu ÝAmmar een nukkÁrietisch imamaat had opgericht.  

Elementen die toch pleiten ten voordele van het ÌÁrijietische karakter van de opstand.  Wat er 

ook van zij, AbÙ YazÐd zelf was duidelijk een fervent ÌÁrijiet, en of zijn Berberaanhang nu al 

dan niet even overtuigd was als hij zullen we wellicht nooit weten.  Samengevat kunnen we 

dus stellen dat deze opstand “de zegel der ÌÁrijietische opstanden” is en dus de actieve 

periode van het ÌÁrijisme afsluit.  De ÌÁrjietische gemeenschappen die daarna nog zijn 

overgebleven (dus eigenlijk enkel IbÁÃietische gemeenschappen) hebben zich nooit nog zo 

fanatiek gemengd in politieke kwesties als AbÙ YazÐd. 

 

Het tweede luik van mijn probleemstelling was de weerslag van de opstand op het 

FÁÔimiedisch kalifaat in IfrÐqiya.  We kunnen stellen dat het FÁÔimiedisch kalifaat enigszins in 

een benarde positie gedwongen werd.  De rebel slaagde erin om op te rukken tot aan de muren 

van al-Mahdiyya, alwaar al-QÁÞim zich bevond.  De blokkade van deze stad duurde acht 

maanden en maakte dat de voorraden van deze stad volledig uitgeput waren.  Hierna keerde 

echter het tij.  Wat waren hier nu de oorzaken van?  Ten eerste was het kamp van AbÙ YazÐd 

zelf verzwakt door het feit dat vele Berbers waren teruggekeerd naar hun streek van herkomst 

om hun land te gaan bewerken.  Ten tweede verloor hij de aanhang bij het Arabische leger, 

dat plots van kant wisselde zodat AbÙ YazÐd’s aanhang zwaar werd aangepakt.  Ten derde 

was er na de dood van al-QÁÞim de komst van al-ManÒÙr.  Deze pakte het beter aan dan zijn 

vader en zorgde ervoor dat de steden terug bevoorraad werden met oorlogsuitrusting en 

voedsel.  Uiteindelijk kon al-ManÒÙr een beslissende klap toebrengen aan het kamp van AbÙ 

YazÐd waarna hij de rebel tot in de woestijn en de bergen op de hielen zat.  
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In het algemeen kunnen we stellen dat deze revolte op zijn minst een grote beproeving was 

voor het FÁÔimiedische kalifaat, dat nog maar een goede 35 jaar bestond.  Al-ManÒÙr 

vergrootte zijn prestige aanzienlijk en was in tegenstelling tot zijn twee voorgangers vrij 

populair bij de bewoners van IfrÐqiya.  Mede hierdoor was hij in staat om het FÁÔimiedische 

kalifaat na deze revolte uit te breiden in westelijke en oostelijke richting. 

Ter bemerking zou ik toch nog de vraag willen poneren of deze revolte effectief ooit 

kans op slagen heeft gehad.  AbÙ YazÐd was inderdaad opgerukt tot aan de muren van al-

Mahdiyya, maar we mogen niet over het hoofd zien dat Sicilië ook nog deel uitmaakte van het 

FÁÔimiedische rijk, net zoals de ZÁbregio, de streek van de KutÁmaberbers, BaÈÁya, 

Tripolitanië en Sousse nog steeds niet in handen waren gevallen van AbÙ YazÐd.  Indien AbÙ 

YazÐd de FÁÔimiedische kalief in al-Mahdiyya had kunnen overmeesteren, is het nog niet 

gezegd dat hij al deze andere gebieden in handen zou kunnen krijgen. Naar mijn eigen gevoel 

had deze opstand nooit kunnen lukken.  Als hij gelukt was, zou het volgens mij slechts 

tijdelijk geweest zijn en zouden verschillende delen van het rijk zich vrijwel meteen 

onafhankelijk verklaard hebben van het nukkÁrietisch imamaat, zoals bijvoorbeeld de 

inwoners van de stad QayrawÁn, die dit effectief als doelstelling vooropgesteld hadden toen 

ze besloten om AbÙ YazÐd te steunen. 

 

Als suggestie voor verder onderzoek zou ik nog een gedetailleerde studie van de geschiedenis 

van het ÌÁrijisme willen voorstellen; deze suggestie komt direct voort uit deze verhandeling 

aangezien ik gemerkt heb hoe weinig we eigenlijk nog over de details van deze beweging 

weten.  Auteurs als Tadeusz Lewicki en Keith Lewinstein hebben hierin reeds een grote 

bijdrage geleverd, maar desondanks zijn er nog vele hiaten.  Ook zou het interessant zijn om 

de gehele doctrine van het ÌÁrijisme meer aan de oppervlakte te brengen, omdat ze per slot 

van rekening een zeer belangrijke rol heeft gespeeld bij het vormen van de sunnietische en 

šiÝietische doctrines.  Met andere woorden, de klassieke islamkunde heeft nog behoefte aan 

toekomstige onderzoekers die zich meer met de doctrinaire geschiedenis van de islam bezig 

moeten houden; een J. van Ess, W. Madelung of M. Cook zijn reuzen in ons vakgebied en 

hebben heel belangrijk werk verricht maar veel meer moet nog gedaan worden.  Bovendien is 

de ÌÁrijietische doctrine zelfs actueel te noemen.  Elementen ervan werden teruggevonden in 

het pamflet “al-farÐÃa al-ÈÁÞiba” (de afwezige plicht), dat als rechtvaardiging diende voor de 

moord op president Sadat.  Sommige islamologen noemen hedendaagse islamisten zelfs “neo-

Ìárijieten”. 
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De opstand van AbÙ YazÐd was een ingrijpende opstand voor de FÁÔimieden, maar geen 

levensbedreigende opstand.  In het perspectief van het ÌÁrijisme was ze dit echter wel.  Het 

niet-slagen van de opstand was de definitieve doodsteek van het actieve ÌÁrijisme, de sekte 

die in het licht van de islam eerst ontstond en ook weer als eerste verdween… 
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Deel 2 
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