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SAMENVATTING 
 

 
 
Deze studie analyseert de diverse manieren waarop de moslim heilige Rabi’a al-‘Adawiyya (ca. 
717-801 AD) in zowel Soefi als niet-Soefi bronnen en literatuur wordt weergegeven. Hoewel er 
volgens de relevante bronnen ooit gedurende de 8st eeuw een vrouwelijke Soefi genaamd Rabi’a 
in Basra heeft gewoond, hebben we in feite weinig historisch betrouwbaar materiaal over deze 
vrouwelijke asceet.  Het grootste deel van de verhalen over Rabi’a bestaat uit metaforische tropen 
die gebaseerd  zijn op fictieve overleveringen, geconstrueerd in de eeuwen na haar dood. Dit 
proefschrift richt zich op de historische en literaire representaties van Rabi’a en op hoe de mythes 
over haar bestaan  tot stand zijn gekomen, ondanks het gebrek aan historische bronnen. De 
historische en theoretische discussies over deze manier van representeren, worden in de inleiding 
van de proefschrift behandeld. In totaal onderscheid ik vier hoofdmotieven of master narratives 
die Rabi’a al-‘Adawiyya als Soefi heilige typeren:   Rabi’a de Lerares, Rabi’a de Asceet, Rabi’a 
de Minnares, en Rabi’a de Soefi.  De hoofdstukken 1-4 behandelen deze motieven of tropen in 
detail. Hierbij traceren ze de ontwikkeling van deze hoofdmotieven, stellen de belangrijkste 
rethorische thema’s erin aan de orde, en proberen vast te stellen welke doctrinaire betekenis aan 
de verhalen over Rabi’a kan worden toegeschreven. In hoofdstuk 5 en 6 wordt Rabi’a als ikoon of 
symbool geanalyseerd. Hierbij laat ik verder zien hoe het mogelijk was dat Rabi’a als belangrijke 
symbolische figuur is gaan fungeren in zowel mystieke als moderne seculiere representaties. 
Binnen deze context richt hoofdstuk 5 zich op de beschrijvingen van de Persische Soefie Farid al-
Din al-‘Attar (d. 1220 A.D.), die de eerste biografie, vita, van Rabi’a  heeft geschreven die als 
model is gaan fungeren voor al de daaropvolgende biografische narratieven over haar. Hoofdstuk 
6 behandelt de seculiere versies van het Rabi’a verhaal die gebruik maken van thema’s en 
beelden uit moderne filosofische stromingen zoals existentialisme en feminisme. Deze beelden 
hebben verder ook beïnvloed hoe Rabi’a in films and op de TV wordt afgebeeld en weergegeven.  
In het slothoofdstuk evalueer ook de diverse historische en literaire theorieën en methoden die ik 
in dit onderzoek heb gebruikt om de problemen die de verhalen over Rabi’a oproepen, te 
verhelderen en naar vermogen op te lossen.  Deze dissertatie is gebaseerd op zowel middeleeuwse 
als hedendaagse originele bronnen in het Arabisch, Persisch, en in diverse Europese talen. 
Behandeld worden zowel de belangrijkste scholen uit middeleeuws Irak, Syrie, Iran, en Egypte 
die de figuur van Rabi'a weergaven, als de moderne publicaties en cinematische voorstellingen 
over haar. Deze teksten en afbeeldingen als bronnen gebruikend, komt deze studie tot een 
kritische benadering van de historiografische en literaire studie van heiligheid. 


