
De moslims in het middeleeuwse Hongarije 
 

- Yāqūt al-Ḥamawī - 
 

*De van origine Byzantijnse geograaf Yāqūt al-Ḥamawī (1179-1229) kwam in Aleppo een groep moslims tegen 

uit een ver land ergens in Europa. Wat volgt is een registratie van een gesprek dat al-Ḥamawī voerde met 

één van hen. Hij schreef het volgende: 

 

‘Ik zag in Aleppo een grote groep die al-Bāshghirdiyya1 genoemd worden, met blonde haren en 

erg blanke gezichten. Ze bestuderen de Madhhab van Abū Ḥanīfa. Ik vroeg iemand van hen die ik 

intelligent achtte over hun land en hun situatie. 

 

Hij zei: “Ons land is gelegen achter Constantinopel in een koninkrijk van een Frankisch2 volk dat 

de ‘Hongaren’ genoemd wordt. Wij zijn moslims, onderdanen van hun koning3 (wonend) aan de 

rand van zijn land met ongeveer dertig dorpen. Elk dorp is bijna een kleine stad. De koning van 

de Hongaren staat ons echter niet toe om muren er om heen te bouwen, uit vrees dat wij hem 

ongehoorzaam zullen zijn. We leven in het midden van een christelijk gebied. Ten noorden van 

ons liggen de Slavische landen, ten zuiden van ons liggen de landen van de paus, dat wil zeggen 

Rome. De paus is de leider van de Franken. Hij is bij hen de plaatsvervanger van christus (op 

aarde), net zoals de Amīr al-Muʾminīn (leider der gelovigen) bij de moslims (de hoogste leider op 

aarde is). Zijn religieuze instructies worden uitgevoerd onder hen allen.” Hij zei verder: “Ten 

westen van ons ligt al-Andalus, ten oosten van ons ligt het Oost-Romeinse Rijk, (en hun 

hoofdstad) Constantinopel, en zijn gebiedsdelen. Wij hebben dezelfde taal en kleding als de 

Franken. Wij dienen samen met hen in het leger. Wij voeren samen met hen oorlog tegen elk volk, 

want zij voeren alleen oorlog tegen degenen die de Islam tegengaan.” Ik (Yāqūt al-Ḥamawī) vroeg 

hem om de reden dat zij zich tot de Islam hadden bekeerd terwijl zij zich in het midden van een 

ongelovig land bevonden. Hij gaf als antwoord: “Ik hoorde een groep van onze ouderen zeggen 

dat er lang geleden zeven moslims uit het land van de Bulgaren naar ons land toe waren gekomen. 

Zij leefden onder ons en waren zo vriendelijk om ons op de hoogte te brengen van de dwaling 

waarin wij ons begaven. Zij hadden ons verwezen naar de correcte religie van de Islam, dus Allah 

heeft ons geleid, en alle lof is aan Allah. Wij bekeerden ons allen tot de Islam en Allah heeft onze 

harten geopend voor het geloof. Wij komen naar dit land (Aleppo) om de religie te bestuderen. 

Wanneer wij terugkeren naar ons land dan worden wij gerespecteerd door ons volk en 

vertrouwen zij ons de zaken van hun religie toe.” Ik vroeg hem verder: “Waarom scheren jullie je 

baarden zoals de Franken doen?” Hij antwoordde: “Onze soldaten scheren zich en zij dragen de 

wapenuitrusting zoals de Franken. Anderen doen dat niet.” Ik vroeg toen: “Wat is de afstand 

tussen ons en jullie land?” Hij antwoordde: “Van hier tot Constantinopel is ongeveer twee en een 

halve maand reizen. Van Constantinopel naar ons land is ongeveer hetzelfde.”’4 

 
1 Al-Bāshghirdiyya (alternatieve spelling: al-Bāshqirdiyya of al-Bāshjirdiyya): Er is geen consensus onder hedendaagse 

historici over de oorsprong van dit volk, hun benaming en hun verloop in de geschiedenis. Hopelijk zal ik hier in de 

toekomst meer duidelijkheid over kunnen geven, aangevuld met diverse Arabische (en Europese) bronnen. [AJ] 
2 De term ‘Frankisch’ (Ifranjī) was een synoniem voor ‘Europees’ in klassieke Arabische geschriften. [AJ] 
3 De Hongaarse koning tussen 1205 en 1235 was Andreas II. [AJ] 
4 Bron: Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿjam al-Buldān I (Beirut 1397 AH) 323. Vertaling: Abū Junayd. 


