
Islam en christendom
met elkaar in botsing kwamen.
In 6rg vielen de Perzen, die onder
de Sassanieden hun macht aan-
zienlijk versterkten, het land bin-
nen. Weinige jaren later - in 6t9 -
veroverden de legers van de tweede
Arabisch-islamitische kalief Omar
(62+-6++) Egypte. Zij werden bij
hun verrichtingen geholpen door
de monofysitische Kopten uit haat
tegen Byzantium, dat in Eeypte
zijn voornaamste maritieme basis
had. De Kopten zijn Egvptenaren,
die reeds in de 3e eeuw het chris-
tendom hadden aanvaard.

Isisgodsdienst op te hetTen. Ii::us-
sen hadden zich kluizenaar-s irr de
woestijn gevestigd, or"rtsronden
kloosters en werd Alexandlië de
plaats, waar getwist u'erd oter- de
verhouding van de goddehjke en
de menselijke natuur. De Egvpte-
naren omhelsden de kettelse r-no-
nofvsitische leer en bestreder.r de
orthodoxe kerk.
Het contact tussen islam en chris-
tendom in de 7e eeuw was dus een
feit. Van een veroverâar kan men
verwachten, clat hij zijn wil op-
dringt. Toch werd de oventonnen

\'{et de dood van Marcus Arrrelius
in r Bo raakte het Romeinse kei-
zerrijk in verval: de zwakheid van
de keizers leidde tot militaire
anarchie, terwijl de rijksgrenzen
wankelden onder de toenemende
druk van de oprukkende Germa-
nen. I)iocietianus (z3g-3 r 3) slaag-
de er door drastische hervormin-
gen in de spoedige ineenstorting
tijdelijk af te wenden.
De l-ristorische daad ."vas het split-
sen - in 395 - van het rijk in een
\{estromeins en een Oostromeins
keizerrijk. Het \Vestromeinse rijk
viel reeds in 476 uiteen, terr,r,ijl het
Oostromeinse, met Constanti nopel
(het vroegere Byzantium) als
hoofdstad, tot in r453 stand hield.
Egypte r'verd een provincie van het
Oostromeinse rijk en eeraakte al
meer en meer in verval: het land
stond voor allerlei invloeden open.
Zo werd het onder meer het treÊ
punt, \.aar christendom en islam
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Men noemt ze monofysieten. om-
dat zij eelooÏden, dat Christus
geen afzonderlijke menselijke en
goddelijke natuur, maar slechts
één, de mensseworden, goddelijke
natuur heeft gehad. Aangezien de
islam ook één enkele god, dezellde
als die van de christenen en de
joden vereerde, wordt ons de hou-
ding van de Kopten duidelijk. De
invloed van het christendom was
reeds in de Ie eeuw merkbaar,
vooral onder het impuls van Mar-
cus. De kerstening ging ech-
ter zeer traag: pas omstreeks
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bevolking betrekkelijk vrij ee-a:el
in he t belijden van haal godsdie::s:.
in zoverre die natuurlijk nier sr.ij-
dig was met de islamitische oper-
bare orde. De christer-ren en cie
joden moesten daarenbovelt een
zekere belasting betaler-r. ze moch-
ten geen wapens dragen en mocl-i-
ten niet te paard rijden: hirn
kleding moest verschillend zijn
van die der mohammedanen en
nieuwe kerken en synagogen moch-
ten slechts met bijzondere toe-
stemming worden gebouwd. Men
kan moeilijk beweren, dat de
islam in zijn beginperiode fanatiek
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Na de ineenstorting van de
Romeinse macht sijpelde het
christendom ook iir Egypte
door. In de 7e eeuw echter
vielen Arabisch-islamitische
Iegers het iand binnen en
brachten de nieuwe godsdienst
mee. Christenen en joden on-
derwierpen zich geleidelijk en
langzamerhand werd trgypte
een centrum van islamitische
cultuur. De kruisvaarders
slaagden er nooit in het land
aan de isiam te ontrukken.

was, al poogde hij wei de bevol-
king voor zijn beliidenis te winnen.
Extra belastingen en sporadische
gevallen vân vervolging schijnen
de voornaamste oorzaken te zijn,
dat Egypte geïslamiseerd werd.
Toch duurde het ongeveer drie
eeuwen vooraleer een groot ge-

deelte van de Kopten tot de islam
was overgegaan. Zij handhaafden
zich vooral in Kairo en in de dor-
pen en kleine steden van Opper-
Egypte, waar z|j vooral als be-
dienden en ambachtslui leefclen.
Tot hogere staatsfuncties brach-
ten de Kopten het niet; wel slaag-
den enkele joden erin zich op de
maatschappelijke ladder te ver-
heffen.
In de ge en Ioe eeuw groeide een

Sint Franciscrrs voor
Sultan Melek-el-Karnel

zelfstandige Egyptische dynastie,
dank zij de macht van de Turkse
Toeloenieden: er heerste een tijd-
lang welvaart in Egypte. Na de
Toeloenieden kwamen de Sji'ieten
aan het bewind: Kaïro werd de
hoofdstad van een uitgestrekt en
bloeiend rijk: de nieuwe moskee
en de hogeschool al-Azhar werden
het geestelijke middelpunt van de
islam, die op dat ogenblik een be-
iangrijke crisis van tegengestelde
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opvattingen had doorworsteld. H
Alabische wetenschap kende wel-
iswaar een verval, maar de bouw-
kunst beleefde nog hoogtePunten
van bloei. Moskeeën, scholen en
andere gebouwen weerspiegeldei
dc Turks-Perzische invloeden, di
zich ook op de hogere standen
den gevoelen. Saladin, een generaal-**
van Koerdische afkomst, stichl-";
te de dynastie der Ajjoebieden; hij
verdedigde tijdens de kruistochten
Syrië en daarna Egypte. Uit deze
periode stammen de romantische
verhalen over de grote Saladin,
,,het zwaard van de islam".
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