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DE BEOEFENING VAN HET ARABISCH EN DE 
ISLAM IN HET AMSTERDAMSE 

Een historische schets 

door A. SCHIPPERS 

In de laatste drie eeuwen is het Arabisch aan Athenaeum 
respectievelijk Universiteit van Amsterdam vrijwel voortdurend 
aanwezig geweest. Niet zelden was Arabisch (samen met 
Hebreeuws) slechts 6€n van de tien (soms zeven, soms drie) vakken, 
die op de Amsterdamse series lectionum (zoals tot 1966 het officiele 
coUegerooster heette) voorkwamen. 

Hoewel sedert 1646 ook het Arabisch deel uitmaakte van de te 
Amsterdam onderwezen Semitische talen, is het lange tijd, ook na het 
instellen van een leerstoel Oosterse Talen in 1686, een taal geweest 
die ondergeschikt was bij het onderwijs van het Hebreeuws van de 
Heilige Schrift. Zoals fitienne Morin (of zo men wil: Stephanus 
Morinus) in zijn oratie aangaf, waren talen als het Arabisch nuttig bij 
het verklaren van moeilijk interpretabele woorden in de Schrift. 

In het hiema volgende zullen we vooral stilstaan bij de periode dat 
het Arabisch meer in het centrum van de belangstelling kwam te 
staan, met name in geschriften van Hendrik Albert Schultens, Johan 
Willme|, Taco Roorda, Pieter Veth, en bij de meest recente 
ontwikkelingen die tenslotte geleid hebben tot de instelling van het 
Instituut voor het Modeme Nabije Oosten, nauw gelieerd aan het 
ordinariaat Arabisch, Syrisch, de Semitologie en de islam en zijn 
sociaal-historische aspecten. 

In de tijd van Hendrik Albert Schultens komt het Arabisch meer en 
meer in de belangstelling. Zijn oratie, gehouden in 1773 {oratio de 
finibus literarum orientalium proferendis) is bijna geheel gewijd aan 
een overzicht van de orientalistiek op het gebied van het Arabisch en 
een inventarisatie van lexicografen, spreekwoordenverzamelaars, 
dichters, historici en geografen (Firuzabadi, Jauhari, Ibn Durayd, 
Zamakhshari). Hij is onder de indruk van de omvang van de 
Arabische woordenschat, die men zich eerst enigszins eigen moet 
maken alvorens men zich op de diverse onderdelen van het vakgebied 
(eigenlijk diverse vakgebieden) een beetje kan inlezen. "Attendite 
porro ad incredibilem Arabicae linguae copiam..." lo vraagt hij zijn 
toehoorders rekening te houden met de ongelofelijke woordenrijkdom 
van het Arabisch (p. 16). 

m 

55 



Hendrik Albert Schultens hield behalve in het professionele Latijn, 
ook wel eens redevoeringen in het zogeheten "Nederduitsch" 
bijvoorbeeld in zijn Amsterdamse tijd, te weten op 5 maart 1776 voor 
het genootschap Concordia et Libertate over "de Dichtkunst der 
Oosterlingen", en voor hetzelfde genootschap op 4 april 1776 over 
"Bloedwraak en Zedeleer der Arabieren". Deze geven wellicht een 
beeld van de kijk die een toenmalige arabist had op de cultuur en aard 
van de Arabieren en in de ruimste zin des woords oosterlingen 
(waaronder ook Perzen), en van het verwachtingspatroon dat men 
dienaangaande bij het publiek van de geinteresseerde leek treft. De 
eerste redevoering handelt over de dichtkunst der Arabieren en 
Perzen. Bij eerstgenoemde lezing zullen we wat langer stilstaan, zoals 
hij is neergelegd in een in 1845 gepubliceerde tekst.' Spreker begint 
zijn rede met zijn toehoorders te bezweren. Ze moeten van hem 
aannemen dat ook bij Arabieren en Perzen zoiets gevonden wordt 
"hetgeen men gezond verstand, genie en goeden smaak noemt". Een 
heel ander geluid van Schultens hier dan de intolerantie die ruim 
vijftig jaar later, in 1830, in Weijers' Leidse stelling (VI) tentoon 
wordt gespreid en waarin degene die de Arabische poezie om zijn 
eigen merites leest voor gek wordt verklaard of tenminste geacht 
wordt zijn tijd te verdoen {Qui vero poetas Arabwn propter ipsorum 
praestantia legal, si non sensu carere, certe otio suo abuti videtur). 

Maar nu even terug naar Schultens, die de Arabische poezie hoger 
aanslaat. Over de Arabieren spreekt hij als bedoeienen, die in de 
woestijn leven; over de Perzen als stedelingen, die op de platte daken 
van hun huizen ovemachten. Met Ovidius zegt hij dat een dichter 
vooral "een helder en nevelloos gemoed moet hebben en vooral eenen 
vrijen geest uit welken aUe slaafsche vrees verbannen is." 

Die vrije, niet onderdanige geest vindt Schultens vooral bij de 
bedoeienen. Bij de Perzen kennelijk alleen het heldere en nevelloze 
gemoed. Geheel in tegenstelling tot het beeld dat wij tegenwoordig 
van Perzen hebben, maar waarschijnlijk overeenkomend met wat zich 
in de gouden tijden van de poezie afspeelde, vervolgt daarop 
Schultens: "Het is van de Persianen overbekend, dat zij vrolijk, 
zorgeloos en weelderig leven. Het hoofdkarakter der natie trekt naar 
het zachte; en hieraan moet men ongetwijfeld de beschaafdheid, die 
onder hen heerscht.grotendeels toeschrijven." Pers en Arabier dient 
bij Schultens tot een fraaie antithese: de Pers slaat menigmaal een 
droef figuur in de oorlog, maar dat doet niet af aan zijn dichtkunst. 
Midden in hun "stil en wellustig leven" koesteren zij een "sterke 
neiging voor de fraaije kunsten en wetenschappen", vooral de 
dichtkunst. De Arabieren kunnen zich ook aan weelde overgeven, 

' Drie redevoeringen van Hendrik Albert Schultens (ed. J.C. Wenckebach), 
Leeuwarden 1845, M2. 
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maar zij blijven altijd dapper en hechten aan hun 'onafhankelijke 
vrijheid'" (pp.8,9). 

Ook een bewijs voor de kwaliteit van hun poezie leidt Schultens af 
uit de acceptatie, het prestige dat de poezie in oosterse maatschappijen 
geniet. "Er is nooit een tijd geweest, waarin zoowel onder Arabieren 
als Persianen de Dichtkunde niet in groote achting was, en derzelver 
beoefenaars boven anderen begunstigd werden. De nieuwste reizigers 
getuigen dit zelfde ook nog van den tegenwoordigen tijd." Een 
uitspraak die misschien tot nog tamelijk recente tijd heeft gegolden, 
maar wellicht niet meer geldt, nu de Ayatollahs in Iran de lakens 
uitdelen. Dan geeft Schultens voorbeelden van wat de kracht van de 
poezie kan bewerkstelligen. Op gezag van een Deense 
reisbeschrijving (de Beschrijvinge van Arable van Carsten Niebuhr 
uit 1772) vertelt hij "van enen Arabier, die, in den kerker geraakt 
zijnde, enkel door het maken van een goed vers, op zijne 
omstandigheden betrekkelijk, (hetwelk eerst door de wachts, 
naderhand door andere menschen van buiten geleerd, eindelijk ter 
ooren van den Imam of oppersten van den stam kwam) zijn ontslag 
verkreeg en op vrije voeten gesteld werd" (p. 11). Schultens 
contrasteert het succes dat de oosterse dichter in het land heeft met het 
magere succes van de Europese dichter. "De Oostersche 
milddadigheid laat nooit eenen dichter gebrek lijden" (p. 12). 

De oosterse dichtkunst kenmerkt zich door "schoone, rijke, 
vloeiende en verheven taar'(p. 13). Volgens berekening van 
sommigen zou de Arabische taal meer dan 12.300.000 woorden 
bevatten. De Perzische taal zou hiervoor niet veel onder hoeven te 
doen. De Perzische taal zou zo rijk geworden zijn door het opnemen 
van veel Arabische woorden en daarbij nog een vloeiendheid en 
zachtheid bezitten "met den aart van het volk zelf volmaakt 
overeenkomende" (p. 14). Dan geeft Schultens specimina van 
vertalingen uit de Arabische dichtkunst, waaruit de dapperheid van de 
Arabische bedoeienen blijkt, bijvoorbeeld van de pre-islamitische 
dichter 'Antarah. Uit de Perzische dichtkunst citeert hij Hafez, op 
grond van een vertaling van de contcmporaine Engelsc orientalist 
Jones, waarbij o.a. een beschrijving van het bekende motief van de 
wind als overbrenger van de groeten van de geliefde aan de orde 
komt: "O zoele westewind, van waar die liefelijke geur, van waar die 
aangename muskusreuk, dien gij met u brengt? Gij komt van dien 
kant, waar mijne beminde zich ophoudt." 

Ook geeft hij enkele citaten van Arabische liefdesgedichten, waarin 
de aanbedene wordt beschreven. Een Arabier kon "zijne dapperheid 
voor eenen tijd" vergeten en zich overgeven "aan weelde", zo heet het 
(p. 18). Aldus wordt zij beschreven: "Ik zag wangen, die de zachtste 
rozen beschamen. Ik zag eenen Hals, blank als de lelien, glad als de 
meest gepolijste steenen. Hare gitzwarte haren golfden over hare 
schouders." 
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Schultens wijst ook op enige parallellen tussen de oosterse 
dichtkunst en die der Klassieken, ook al ontbreekt het heldendichi in 
de oosterse literaturen. Wel hebben de "Persianen" een dichter 
waarvan "de verzameling zijner gedichten bestaat in eene 
aaneengeschakelde geschiedenis van Perzie door vele jaren been." Bij 
de Arabieren vindt men zoiets helemaal niet. De oosterlingen zouden 
een epos als Homerus nooit kunnen waarderen. De afwezigheid van 
heldendichten betekent overigens niet, dat de Arabieren niet dapper 
zouden zijn. Daartoe vertelt Schultens het verhaal van 66n der sa'alik-
dichters, Ta'abbata Sharran^ die aan zijn vijanden ontkwam door 
zich langs puntige hoeken van een rots neer te laten. 

-"Menigmaal verijdelde ik hunne vijandige aanslagen, en deed den 
dood van kwaadheid en woede brullen." 
-"Doch 't is niet altijd de dapperheid alleen, die ons helpt." 
-"Men moet ook somtijds van list weten gebruik te maken. De 
scherpe rots was mij een zachte grond." 
-"Langs dezen weg redde ik mij uit ' t gevaar." 
-"De dood zag het — en werd rood van schaamte." 

Na een lofpassage van dezelfde dichter over de onversaagdheid van 
zijn helden te hebben geciteerd, geeft Schultens ook een voorbeeld 
van rouwdichten, waarbij hij aansluit bij de heldenpassage als hij 
zegt: "Men kan hunne lijkzangen ook al meest tot dit soort van 
lofdichten brengen ..." (p. 25). Hierbij citeert hij uit het bekende 
rouwdicht van Husayn al-Asadi (gesL 786) op Ma'n (gest. 768): 

-"Komt bij, mijne vrienden, komt, nadert tot 't graf van Maan, en 
zingt met mij, dat de bezwangerde morgenwolken u gestadig met 
eenen milden regen bevochtigen." 
-"O graf van Maan, gij, die te voren een onaanzienlijke kuil waart, 
hoe zijt gij de rustplaats en de bedstede der milddadigheid 
geworden." 

Hij citeert het grafschrift van Zamakhshari (1075-1144), "i€n der 
vermaardste Godgeleerden onder de Arabieren"(p. 26): 

-"O, God! in het graf liggende ben ik uw gast." 
-"Een gast nu geniet bij elken milddadigen de voorrcgten der 
gastvrijheid." 
-"Geef mij derhalve de vergiffenis mijner zonden tot zulk een 
gastgeschenk." , 

^ Pre-islamitisch dichter. 
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-"Deze zijn wel vele. — Maar een gast moet ook een aanzienlijk 
geschenk hebben." 

Een rouwdicht van Shibl ad-Daulah op 66n der viziers van de kalief 
al-Muqtadi (gest. 1094) bckoort Schultens zeer: 

-"Hij was eene kostelijke parel, door de Godheid zelve uit zijn schelp 
genomen, en op de wereld neergezet." 
-"Hij blonk onder de menschen, doch deze waren ongevoelig voor 
zijnen luister." 
-"Daarom benijdde God dien schat aan 't menschdom, haalde hem 
terug, en plaatste hem wederom in zijn schelp." 

De hekeldichten kunnen Schultens' goedkeuring niet wegdragen (p. 
27): "Dc wenschte wel ter liefde van 't karakter der natie, dat zij hierin 
minder uitmuntten. Doch hunne gevoelige en wraakzuchtige 
geaardheid doet hen de palen in dit opzigt vreesselijk te buiten gaan. 
Er is een zeer groote voorraad zulker bijtende verzen, die buiten alien 
twijfel den fatsoenlijken naam van hekeldichten geenszins verdienen; 
dewijl zij niets anders behelzen, dan eene vervelcnde opeenstapeling 
der hatelijkste uitdrukkingen en bitterste vervloekingen." 

Daarom zegt Schultens dan ook, zonder enig voorbeeld van die 
hekeldichten te hebben gegeven: "Liever bepaal ik Ul. aandacht tot 
eene behaaglijker soort, tot hunne zededichten." Als voorbeeld wordt 
de Persiaan Sa'di (1184-1291) genoemd, die een werk heeft "ten titel 
voerende Staaikundige Rozengaard, of schouwtooneel des 
menschenlijken levens." Uit een ander werk van deze dichter citeert 
hij een passage vertaald door de Engelsman Addison. 

Na nog een vergelijking te hebben gewaagd tussen de poezie der 
Hebreeers en die der oosterlingen, gaat de auteur in tegen de 
beschuldigingen die dikwijls aan het adres van de oosterse poezie 
worden geuit, namelijk "ongelijkheid van stijl, valsch vemuft en 
winderige opgeblazenheid." Schultens antwoordt hierop te zeggen 
met: "Wat land is er onder de zon, waar men geene middelmatige, 
geene slechte dichters aantreft?" Er zijn overal goede en slechte 
dichters en men moet niet generaliseren. 

Schultens vindt dat de westerse lezer zich open moet stellen voor 
oosterse poezie. "...Dit is zeker, de Oosterlingen hebben die grootere 
levendigheid van geest, die hen tot het verhevene bijzonder geschikt, 
doch ook naar het oordcel van sommigen al te winderig en al te 
gezwollen maakt. Maar behoort men niet, om dit wel te beoordelen, 
zich, zoo veel mogelijk, in het Oosten zelve over te planten?" (p. 40). 

TJQ laat Schultens een heel ander geluid horen dan Weijers ruim een 
halve eeuw later. Heeft dat te maken met de dan ingetreden kentering 
in gevoelens, die meer zijn beinvloed door de ideeen van de 
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romantiek? Een feit blijft dat men zich in Nederland met de Arabische 
poezie blijft bezighouden, ook Weijers. 

Schultens ging al in 1778 of '79 als hoogleraar naar de Leidse 
universiteit, waar zijn vader en grootvader ook hoogleraar geweest 
waren. Hij was i6n der eerste hoogleraren aan het Amsterdamse 
Athenaeum geweest met hoofdzakelijke belangstelling voor het 
Arabisch en de Arabische poezie. 

Zijn opvolger Walraven, die in 1804 overleed, was minder 
belangrijk voor het Arabisch. V66r zijn aanstelling tot hoogleraar was 
hij in verschillende plaatsen als predikant werkzaam geweest. 

Na Walraven volgde Willmet, een persoon van veel grotere 
importantie. Ofschoon ook hij zijn carrifere als predikant was 
begonnen, had hij zich tijdens zijn predikantsschap ook verder met 
het Arabisch bezig gehouden, zoals het Lexicon Linguae Arabicae, 
uitgegeven in 1784, laat zien. In 1793 werd hij hoogleraar oosterse 
talen aan de Hogeschool te Harderwijk (de Academia Gelro-
Zutphanica, waarvan stadhouder Willem V curator was), waar zijn 
intree-rede handelde over de schoonheidszin der Arabieren {De sensu 
pulcri Arabum). In deze oratie wordt — zoals te verwachten — de 
schone Arabische poezie geroemd. Hij noemt als voorbeeld van wat 
de verbeeldingskracht der Arabieren vermag, de dichter Abu-l-'Ala 
al-Ma'arri (979-1058).^ Van deze dichter bewondert hij vooral het feit 
dat hij, ondanks dat hij blind was, door geen ander in sublimiteit 
werd overtroffen als schilder der natuur. {Quanta vero apud illos 
fueril Fingendi Facultas, quam Imaginationem dicimus, vel unum, 
testimonii loco, sujfecerit Abulolae exemplum. Hie enim, magnus 
eorum Poeia, si non maximus, alio etiam nomine verus erat, et non 
modo mirabilis, sed prodigio similis, naturae fetus: coecus hie 
quidem, at Naturae tamen Pictor, quo no alter sublimior. pp. 38-39). 

Zo gaat het nog een tijdje door over deze dichter, waarbij de 
passage wordt beeindigd met enthousiaste uitroepen: "Tama est 
Ingenii! Tanta Pluintasiae Arabum vii! (p. 40)1 In 1804 aan vaardde 
Joannes Willmet de leerstoel oosterse talen, de oosterse oudheden en 
de gewijde uitlegkunde aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam met 
een oratie over de wenselijkheid van het behoud van de oude roem 
der Noord-Nederlanders in de oosterse letteren {de retinenda amiqua 
balavorum in Uteris orientalibus gloria). In 1806 kreeg hij nog de 

' Zie P. Smoor in: The Encyclopaedia of Islam , Vol. V. (ed. C.E. Bosworth et 
al.), Leiden 1985,927-935 (S.v. al-Ma'arri); P. Smoor, Kings and Bedouins in the 
Palace of Aleppo as reflected in Ma'arri's Works, Manchester 1985. 
•• In de twintigste eeuw dacht de dichter Leopold er ook zo over, want hij gaf een 
aantal van Ma'arri's gedichten op magistfale wijze in het Nederlands weer. Drie 
van L.eopold's gedichten in Komrij's De Nederlandse poezie van de 19e en 20e 
eeuw in 1000 en enige gedichten, Amsterdam 1979, gaan feitelijk op al-Ma'arri 
tenig. 
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leeropdracht "oosterse geschiedenis, zowel staatkundige als literaire" 
aan zijn reeds bestaande opdrachten toegevoegd {historia orientalis 
cum civilis rum literaria). Ten aanzien van zijn eerste oratie zegt hij in 
zijn "Schets van den Staat der oostersche Litteratuur in Holland, in de 
achttiende eeuw: als Rapport bij de derde klasse van het koninklijk-
Nederlandse Instituut uitgebragt" (Amsterdam, 1820), p. 159: "De 
Arabische Taalkunde ... won ook allengs meer en meer veld. Wat de 
Nederlanders in het beoefenen daarvan gedaan hebben, toonde H.A. 
Schultens in eene schoone redevoering: en om den ouden 
Nederlandschen roem daarin te behouden, spoorde ik ook in eene 
afzonderlijke Redevoering aan." Hier staat dus het Arabisch voor de 
oosterse talen in het algemeen. 

De tweede oratie ging over de verdiensten van de Arabieren in de 
letteren van de middeleeuwen {de arabum in Uteris medio aevo mentis 
instaurandis). 

In bovengenoemde "Schets van de Staat van de Oostersche 
Litteratuur in Holland" komt reeds het gebruik van de term Semitisch 
in plaats van oosters voor om daarmee talen als Hebreeuws, 
Arabisch, Syrisch, Chaldeeuws (=Aramees), Samaritaans en 
Ethiopisch aan te duiden. Willmet vindt de naam echter even 
onnauwkeurig als de vroegere en zou liever willen spreken van 
"Talen van het Westelijk Azie" of in andere gevallen "Talen van het 
Zuidelijk- en Midden-Azie" (p. 152). Voorlopig echter gebruikt hij 
maar de term "Oostersche Litteratuur in den bepaaldsten zin" 
tegenover "Oostersche Litteramur in den uitgebreidsten zin". Willmet 
vergelijkt in een inleidend hoofdstuk wat er in Nederland gedaan is 
op het gebied der orientalia met wat in het buitenland is gedaan, 
waarbij hij de omstandigheden van de landen in aanmerking wil 
nemen en de landsaard. Het ontbreekt ons land aan voldoende steun 
van de overheid: alleen koning Lodewijk Napoleon van Holland 
bevorderde de oosterse literatuur. Er wonen in Nederland, niet zoals 
in Frankrijk en Oostenrijk geen Arabieren, zodat de handel daaraan 
ook boeken kwijt kan. Er is vaak geklaagd "over de onbegrijpelijke 
moeijelijkheid, om Boekverkoopers tot het uitgeven van Oostersche 
Schriften over te halen" (p. 144). 

Ook het karakter der natie speelt een rol bij de wetenschappelijke 
produktie op orientalistisch gebied. Zo maakt Willmet een 
vergelijking met de Fransen: "Onze natie heeft, toch, noch de 
levendigheid der Franschen, noch hunne drift, om lets spoedig op te 
vatten en met dat zelve vuur door te zetten, hetgeen dikwijls zeer 
nuttig is .." (p. 146). En een met de Duitsers: "Bij hun [Nederiandse 
auteurs als Erpenius en Scaliger tot Schultens toe] regeert de 
schrijfziekte veler Duitschers niet; ook zijn de Werken die zij 
uitgeven, niet hetgeen zij eerst in hunne lessen hebben voorgedragen, 
maar staan altijd op zich zelve..." (p. 147). 
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Het hoofdoogmerk en de daaruit voortvloeiende wijze van 
beoefening van de oosterse literatuur ligt in ons protestantse land 
anders dan in andere landen. Niet zelden speelt ook de bestudering 
van de Bijbel een rol. Willmet deelt nu zijn bespreking in drie 
hoofdstukken in: oosterse literatuur in bepaalde zin, in uitgebreide 
zin, en Bijbelse wetenschappen. 

Het eerste hoofdstuk betreft de Semitische talen. Hij begint met de 
Hebreeuwse taalkunde (pp. 153-158). Dan komt de Arabische 
taalkunde (pp. 159-162) voor het voetlicht. Daarna de andere 
Semitische Taalkundes (pp. 163-167), de Geografie (pp. 168-171), 
Reisbeschrijvingen (pp. 172-173), de Oosterse Historic (pp. 173-
177), de studie der "Oudheidkunde, Plegtigheden en Gewoonten", 
die der Arabische "Penningen" (p. 177-178), de Arabische dichtkunst 
(pp. 179-181), het vak der Spreuken, Fabelen, Vertelsels en 
Spreekwoorden (pp. 182-186), de Wijsbegeerte, Mathematische 
Wetenschappen, Natuurlijke Historic en Geneeskunde (pp. 186-187) 
en tenslotte de Letterkundige Historic (pp. 188-190); dan nog iets 
algemeens over drukkerijen en handschriften op het gebied van 
Arabisch en oosters. Daarna volgt het hoofdstuk over Oostersche 
Litteratuur in den uitgebreidsten zin, over Turks, Perzisch, 
Egyptisch, Coptisch, Chinees, Japans en Indisch, kortom de niet-
Semitische oosterse talen (pp. 192-204), terwijl het laatste hoofdstuk 
gaat over de Bijbelsche Litteratuur van het Oude Testament (pp. 205-
228). Uit het bovenstaande blijkt hoezeer het Arabisch in de 
belangstelling staat in de eerstgenoemde sectie der oosterse talen. 

Over de beoefening van Arabische poezie door Nederiandse 
arabisten zegt hij in zijn aanhef: "Niet minder werkzaam waren de 
Hollanders, omtrent de Arabische dichtkunst; zelfs schijnt hunne 
keuze, meer dan andere volkeren, daarop gevallen te zijn, schoon de 
bekende moeijelijkheid der Arabische Dichtstukken (...) Geleerden, 
met minderen moed dan de hunne, zou kunnen afschrikken" (p. 
179). 

De hele schets van Willmet dient ertoe de Oosterse Studien te 
bevorderen, zodat ook van "het tegenwoordig en opkomend geslacht" 
mag worden verwacht, "dat Holland niet alleen, weleer, het 
Vaderland der Oostersche Litteratuur was ...". Willmet heeft 
vertrouwen in de regering van die dagen, die kennelijk niet tot enige 
cultuurbarbarij geneigd was: "..Er is grond genoeg, om zonder ijdele 
grootspraak te zeggen, dat ons land, in weerwil van alle opgenoemde 
en andere omstandigheden, zulks nog gebleven is, en, gelijk wij 
vertrouwen, dit door de machtige aanmoediging van een 
Gouvemement, dat de Wetenschappen voorstaat, ook met den ouden 
roem steeds blijven zal" (p. 229). 

Taco Roorda (1801-1874) stond Willmet vanaf 1828 bij en volgde 
hem na zijn dood in 1835 op. Roorda schreef onder andere een 
Hebreeuwse en een Arabische grammatica (1831-1835) en een studie 
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over Aiimad Ibn Tulun, stichter van een 9e-eeuwse dynastie in 
Egypte'(1825). In'1842 werd hij hoogleraar aan de koninklijke 
Academic (=Indologische opleiding) in Delft, nadat al eerder zijn 
belangstelling steeds meer naar het voormalig Nederiands Oost-Indie 
was uitgegaan. Eenzelfde belangstelling voor Indie had ook zijn 
Amsterdamse opvolger Pieter Johannes Veth (1819-1896). Zijn oratie 
was een pleidooi voor de bestudering van de islam door christelijke 
theologen. 

Zijn oratie was getiteld De reUgionis islamiticae ejusque historiae 
studio a theologis christianis minime negligendo , openbaar gehouden 
op 1 mei 1843 ter aanvaarding van zijn professoraat in de oosterse 
talen, exegese van het Oude Testament alsmede een leeropdracht 
{munus) in de theoretische filosofie. Veth stelde dat aanvankelijk de 
studie der oosterse talen vooral in verband met de uitlegging van de 
Heilige Geschriften van het Oude Verbond werden beoefend, maar 
vooral de laatste tijd aanzienlijk is uitgebreid. V6<5r men evenwel dat 
uitgestrekte gebied zou moeten bewandelen, is het beter zich te 
richten op door de voorvaderen verwaarloosde terreinen, daartoe 
behoort vooral de beoefening van de godsdienst van Mohammed: 
vooral is het van belang dat enige christelijke godgeleerden er werk 
van maken, opdat de islamitische leer nauwkeuriger wordt gekend. In 
de Koran is niets terug te vinden van de wonderen die Mohammed 
dikwijls worden toegeschreven, waardoor vele christenen hem vaak 
voor bedrieger hebben uitgemaakt. Het leerstelsel dat door de 
orthodoxe moslims wordt beleden, bevat zoveel kleingeestigheid 
waarvan geen spoor in de Koran is terug te vinden, dat het thans van 
de ware leer afwijkt, net zover als de leer van de Rooms-Katholieke 
kerk afwijkt van de eenvoud van het Evangelic. {Doctrinae apud 
Orthodoxos Moslemos receptae systema nugis quorum in Corano nee 
vola nee vestigium est ita est oneratum, ut non minus longe remotum 
sit a vera doctrina Coranica, quam Ecclesiae Romano-Catholicae 
dogmata et praecepta ab Euangelii simpUcitate). 

Ook traden er na Mohammeds dood scheuringen en schismata op, 
waarbij elementen van de godsdienst der Vuuraanbidders {magi) en 
redeneringen in navolging van de Griekse wijsgeren hun intrede 
deden. Allegorische uitleg van godsdienstige waarheden vond plaats 
door de sufi-orden die met hun mystieke ideeen tot een soort 
pantheisme zijn vervallen. Ook zijn er groeperingen die zich te zeer 
houden aan de letter van de Koran, alle uitingen van godsdienstig 
gevoel onderdrukken en de Moslimse ethiek door hun 
kleingeestigheid onderdrukken en omkeren. Maar over dit alles is nog 
te weinig bekend: een aanzienlijke hoeveelheid handschriften, waaruit 

—-een groot licht zou kunnen opgaan, liggen nog te wachten op 
bestudering, bedolven onder het stof Daaruit blijkt hoeveel er nog 
gedaan moet worden om tot een juist beeld te komen van Mohammed 
en zijn godsdienst en de geschiedenis daarvan en dat deze tot nog toe 
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door de christelijke theologen is verwaarloosd. De islam vindt Veth 
een merkwaardig verschijnsel, want deze godsdienst heeft in het 
Midden Oosten het Christendom vrijwel geheel verdrongen, en zich 
ook verspreid door bijna heel Azie en grote delen van Afrika, waarbij 
zij het heidendom heeft doen ophouden. Een uitmuntende eigenschap 
van de islam vindt Veth — naast de vele dwalingen, die hij ook in 
deze godsdienst aantreft — het feit, dat deze een eeuwige 
alomtegenwoordige God predikt, Schepper, Onderhouder en 
Bestuurder van hemel en aarde, die Zijn wil door middel van profeten 
aan het mensdom openbaart en de hoogste Wetgever en toekomstige 
Rechter der mensen is. De mensen moeten zich aan Zijn barmhartige 
wil onderwerpen. Veth geeft ter ondersteuning ook een vertaling van 
het overbekende Troonvers uit de Koran. Door de dwalingen is 
volgens Veth echter de harmonic van hun geloof verloren gegaan. Hij 
noemt als voorbeelden de leer van het noodlot, de veelwijverij, het 
uitzicht op zinnelijk genot dat aan de vromen in het Paradijs zal 
worden gegeven. Mohammed heeft niet begrepen dat de mens een 
verlosser nodig heeft en een vemieuwing van hart. 

Hoewel Chnstus in de Koran een ereplaats wordt ingeruimd, had 
de Arabische profeet toch geen duidelijk beeld van het doel van de 
komst van de Heiland. Desondanks heeft Veth geen moeite met het 
feit dat in het Nabije Oosten het Christendom grotendeels door de 
islam is verdrongen. Want dat Christendom was immers vermengd 
met de oude mystieke en panthei'stische gevoelens van de oosterse 
volkeren. Men was in haarkloverijen verwikkeld over de menselijke 
of goddelijke natuur van Christus. Aan de Godbarende Maria bracht 
men een bijna goddelijke eer, terwijl beeldendienst welig tierde. 
Tegenover het Driegodendom van de christenen (de Vader, Maria en 
Christus) stelde Mohammed zijn Thei'sme. Hier citeert Veth surah 
112 uit de Koran: "Er is 66n God. God bestaat altijd. Hij brengt 
niemand voort en is ook niet voortgebracht. Hij heeft niemand hem 
gelijk." (Deus est unus, Deus est sempiternus, non gignit neque 
genitus est, neque ullum habet sibi parem). Zo verspreidde 
Mohammed een zuiverder kennis van God te midden van volkeren, 
die bedolven waren onder de grofste dwalingen van veelgodendom. 
Dan verhaalt Veth over de bronnen waaruit z.i. Mohammed zijn 
kennis met betrekking tot het Christendom putte. Daardoor kreeg hij 
een vervalste voorstelling van Christus, die hij slechts als i€n van de 
leraren en profeten beschouwt. De door hem verkondigde leer stelt 
Mohammed niet voor als een nieuwe tegenover de christelijke, maar 
als een verbeterde en gezuiverde. 

Veth verwondert er zich over dat men de Gnostici, Manicheeers en 
andere verdorven secten een plaats binnen het Christendom heeft 
ingeruimd, terwijl men dit met Mohammed en zijn aanhangers niet 
heeft gedaan {Quae quum ita sint A.A., equidem satis mirari non 
possum, qui tandem factum sit, ut quum Gnostici, Manichaei et tot 
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aliae pessima doctrina et corruptissimis moribus sectae Christianis 
tamen accenseri soleant, et in historia Ecclesiastica suum quaeque 
occupent locum, soli Mohammedi ejusque asseclis hicce locus 
denegatus sit.). De haat die de christenen tegen de leer van 
Mohammed hebben opgevat, is vaak onrechtmatig, maar wellicht te 
wijten aan de verdrukkingen die de christenen van de islam te lijden 
hebben gehad. Omdat men te zwak was om de uitbreiding van de 
islam te verhinderen, namen zij hun toevlucht tot scheldwoorden, 
waarbij men Mohammed een bittere vijand van het Christendom en 
een valse profeet noemde. Veth echter twijfelt niet aan Mohammeds 
zuivere bedoelingen en aan de heilzame invloed van zijn godsdienst 
op de Arabieren en omliggende volkeren. Men mag Mohammed ook 
niet de rampen verwijten die zijn opvolgers aan de christelijke kerk 
hebben berokkend. Hij was namelijk van nature zachtmoedig van 
aard. Zijn houding tegenover joden en christenen was aanvankelijk 
gematigd. Kort na zijn dood zijn de volgelingen van Mohammed hun 
oorlog tegen de christenen begonnen. De islam en het Christendom 
hebben elkaar wederzijds hevig bevochten. Anderzijds is er ook een 
nauw verband tussen de lotgevallen van vooral de oosterse kerk en de 
islam. Er werd godsdienstvrijheid verleend aan joden en christenen, 
binnen de islam, zij het dat deze niet altijd en overal met dezelfde 
ruimhartigheid werd toegepast. Wat de moslims eerst van de 
christenen hebben geleerd (de oprichting van scholen en colleges, 
beoefening der letteren, geleerdheid en wijsheid), hebben de 
christenen later in Spanje weer ontleend aan de moslims. Wat zij hier 
vergaarden aan oosterse wijsheid, heeft invloed gehad op de 
langzamerhand veranderde toestand van de hele christelijke kerk, toen 
de middeleeuwen ten einde liepen en de tijd van de hervorming werd 
ingeluid. 

Veth vindt ook dat de islamitische godsdienst en christelijke 
godsdienst vaak dezelfde soort kleingeestigheden en scheuringen 
hebben gekend, waarbij altijd en overal mensen door dezelfde 
dwaaloorzaken tot dezelfde dwalingen zijn vervallen. De christen 
moet daarom de dwalingen van anderen met toegevendheid en 
verdraagzaamheid behandelen. Tenslotte vindt hij dat men als 
christelijk zendeling nauwkeurig van de islam op de hoogte dient te 
zijn om niet in dwalingen te vervallen. De islamitische godsdienst 
moet gezien worden als een verbasterde vorm van Christendom. De 
bekering van hen tot het Christendom van met name zovele in de 
Nederiands Indische bezittingen woonachtige moslims mag niet 
mislukken door tactische fouten. 

Wij citeren in vertaling: "Hiergekomen kan ik niet genoeg 
opmerken, mijne toehoorders, hoezeer deze zaak in het bizonder ons 
Nederlanders tot zorg moet zijn en ter harte moet gaan, daar in de 
Oostindische bezittingen zich vele duizendtallen onderdanen bevinden 
die de godsdienst van de islam belijden, om welker geluk te 
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bevorderen de zeer goede en verheven God als het ware hen aan onze 
handen heeft toevertrouwd." {Atque hie quidem, AA., non possum 
non anim advertere, quantopere ea res nobis imprimis curae cordique 
esse debeat, nobis, inquam, Belgis, quorum ditioni in India Orientali 
multa hominum millia Islamiticam religionem profitentium subdita 
sunt, quorum salutem Deus Optimus Maximus mostris veluti 
manibus commisit. pp. 47-48). 

Hier ziet men een relatief tolerante houding ten opzichte van de 
islam, waarbij deze houding in de staart van zijn oratie plotseling van 
pas blijkt te komen bij het bekeren van de Indonesische bevolking. 
We zitten dan ook in de negentiende eeuw, wanneer de oosterse 
studien soms mede voor kolonialistische doeleinden worden 
aangewend. Veth verpakt zijn intolerante houding ten opzichte van 
andere vormen van Christendom dan het protestantisme in tolerantie 
voor de islam, waarbij hij onderscheid maakt tussen een zuivere islam 
die uit de Koran zou voortkomen, en waaruit Mohammeds zuivere 
inspiratie zou blijken, en wat er later van geworden is. In de praktijk 
zullen zijn goede raadgevingen zendelingen wel niet hebben gebaat. 

Veths voorkeur voor de Arabische component van zijn leeropdracht 
bleek ook al een jaar te voren, bij zijn oratie als hoogleraar 
Hebreeuws en Arabisch aan het Atheneum van Franeker (1841: de 
institutis arabum erudiendae juventuti et Uteris promovendis 
inservientibus). Later schuift zijn voorkeur, zoals gezegd, steeds 
meer op naar de islam in de Indonesische archipel. 

Na Veth volgt Jan Pieter Nicolaas Land (1864-1872), bekend om 
zijn Syrische tekstuitgaven, maar ook om zijn studies op het gebied 
van de Arabische muziek.^ Hoewel Lands eerdere publicaties en 
proefschrift nog het Latijn als taal der wetenschap gebruiken, is zijn 
oratie, gehouden op 10 oktober 1864 in het Nederiands, getiteld Over 
den zamenhang tusschen weten en geloven. 

In deze oratie komen vele filosofische bespiegelingen aan de orde 
en vergelijkingen tussen de drie monotheistische godsdiensten 
onderling en de Griekse oudheid. Zijn leeropdracht bevatte ook 
bespiegelende wijsbegeerte, naast de oosterse taal en letterkunde. 
Ondanks de betekenis die Land naar zijn zeggen hechtte aan het 
Athenaeum van Amsterdam, "een school die (...) de beteekenis heeft 
van een duurzaam protest tegen een staatsmonopolie in het hooger 
onderwijs", kon zijn vertrek naar een staatsinstelling die meer 
betaalde, niet uitblijven. In 1872 werd hij als opvolger van Stuffken 
aan de Leidsche Hoogeschool benoemd metafysica en andere 
filosofische disciplines te doceren. In datzelfde jaar 1872 had hij nog 

' Bijvoorbeeld Recherches sur I'histoire de la gamme arabe, Leiden 1884; deze 
publicatie bevat het hoofdstuk over muziekinstnimenten uit al-Farabi's Kitabal-
Musiqi al-kabir in het Arabisch en in het Frans. Andere publicaties over muziek 
verschenen van zijn hand in 1876,1880, 1885 en 1893. 
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als rector van het Athenaeum de diesrede gehouden, op 8 januari, 
toen het Athenaeum juist 240 jaar bestond. In zijn rede, getiteld "De 
Hoofdstad, zetel van Hooger Onderwijs", had hij gepleit voor de 
uitbouw van de Amsterdamse Hooge School tot Universiteit. 

Dit geschiedde ook nog niet onder zijn opvolger Hendrik Oort 
(1872-1875). Pas de volgende hoogleraren oosterse talen, Jan Card 
Matthes (1877-1906) en Hendrik Jan Elhorst (1906-1926), waren 
aan de Universiteit van Amsterdam benoemd, maar zij beperkten hun 
activiteiten vrijwel tot het Hebreeuws. Met de benoeming van Juda 
Palache in 1925 komt weer een bredere orientatie in de Semitische 
talen aan de orde. 

Toch was er in die jaren van het begin van de twintigste eeuw ook 
een arabist werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1906 
tot 1931 was Tjitze de Boer werkzaam als hoogleraar in de 
Wijsbegeerte. Zijn voomaamste interesse lag op het gebied van de 
Arabische filosofie. Hoewel zijn professoraat in de wijsbegeerte, 
logica, metafysica en zielkunde een algemeen karakter had, getuige 
ook de inaugurele rede over "Nietzsche en de wetenschap" op 3 
december 1906, waren er al een aantal publicaties over Arabische 
filosofie verschenen van zijn hand, zoals zijn proefschrift in 1893 
getiteld Die Ewigkeit und Welt bei AlgazzaU und Ibn RoSd (promode 
bij Noldeke in Straatsburg), en zijn wereldberoemde Geschichte der 
Philosophie im Islam (Stuttgart 1901). Dit boek verscheen ook in het 
Nederiands, Frans, Engels, Hindoestani en Arabisch. Vele zijn ook 
baanbrekende bijdragen over Arabische filosofie van zijn hand in 
wetenschappelijlce encyclopedieen, zoals de eerste editie van de 
Encyclopaedia of Islam. In 1924 verzorgde hij samen met 
bovengenoemde Hendrik Jan Elhorst de opleiding voor het 
kandidaats-examen Semitische taal- en letterkunde. Het speciale 
kandidaats in de wijsbegeerte was net een jaar tevoren afgeschaft. Hij 
kreeg op eigen verzoek eervol ontslag per 15 augustus 1931, maar 
werd bereid gevonden nog verschillende colleges te blijven geven 
totdat in de vacature voorzien zou zijn. 

Juda Palache (1866-1944) hield op 26 januari 1925 zijn oratie als 
hoogleraar in de "taal- en letterkunde der Semietische volkeren", Zijn 
leeropdracht gold zowel de Literarische als de Theologische faculteit. 
Aan zijn professoraat, waarover Henk Franken in deze bundel uit de 
eerste hand zal rapporteren, kwam een ontijdig einde door de 
oorlogsperiode en zijn deportatie en dood (1944). 

In en na de oorlog werd het Arabisch te Amsterdam waargenomen 
door de Leidse hoogleraar J.H. Kramers tot zijn dood in 1950. In 
1953 besloten Senaat der Universiteit van Amsterdam en curatorium 
aan te sturen op een vestiging van een Nederiands Instituut voor het 
Moderne Nabije Oosten. De Gemeenteraad van Amsterdam 
ondersteunde dit initiatief in 1955 en besloot het te vestigen aan de 
Universiteit. 
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V 

De doelstellingen die de Gemeente stelde, gaf een interdisciplinair 
ideaal te zien, terwijl ook een praktische opleiding was voorzien voor 
diegenen die een werkkring in het Nabije Oosten wilden of in de 
formulering van het rapport van het gemeentebestuur: 

a. Het doen verrichten van wetenschappelijke onderzoeksarbeid 
omtrent economische en sociale toestanden, taal, godsdienst en 
cultuur der betreffende landen, waardoor de mogelijkheid wordt 
geschapen dat enige Nederiandse geleerden zich aan oosterse studien 
wijden. 
b. Het geven van cursussen aan jonge Nederiandse academici die een 
werkkring in 66n van de landen van het Nabije Oosten ambieren, ten 
einde hen op deze wijze in contact te brengen met taal, cultuur en 
gewoonten van dit gebied, waardoor hun taak later aanmerkelijk kan 
worden veriicht. 
c. Het verzamelen van documentatie ten behoeve van research-werk 
en van algemene voorlichting overde betrokken gebieden. 

In een interview geeft de hoogleraar-directeur van het Instituut, Prof 
dr. Guillaume Fr6d6ric Pijper (geb. 1893), de pas benoemde 
hoogleraar in het Arabisch, de Semitologie, de islam en het Syrisch 
aan de Universiteit van Amsterdam, aan hoe hij het verschil zag met 
de andere instituten {Het Parool 13 juni 1956): "van de aanvang af is 
het de bedoeling ook het modeme Israel in de studie te beU'ckken. Dit 
dus in tegenstelling tot verschillende andere soortgelijke instituten, 
die zich beperken tot de Arabische landen". Hij sprak ook van 
assistentschappen die ingesteld zouden moeten worden om te 
voorzien in lessen te geven in het modem Arabisch, Hebreeuws of 
Turks. 

Zijn oratie, gehouden op 17 oktober 1955 over Nederland en de 
Islam, toont verbondenheid met de Nederiandse orientalistische 
traditie die een steeds beter inzicht in de islam heeft verkregen. De 
oud-hoogleraar aan de Hoogeschool te Batavia hoopt, dat Nederiand 
ten gevolge van het toenemend wereldverkeer in nauwere culturele 
aanraking met de islam zal komen, de islam die hij typeert als een 
godsdienst die een krachtig leven leidt en zeker geen "uitgebloeide 
herfstplant" is, zoals Abraham Kuiper deze aan het begin van deze 
eeuw typeerde.' 

De leeropdracht van de hoogleraar Arabisch (het Arabisch, de 
Semitologie, het Syrisch, de islam en zijn sociaal-historische 
aspecten) duidt op een continuering van de in 1686 ontstane traditie. 
Daarvan is Pijper zich in zijn oratie bewust (p. 25), als hij zegt tot de 

' zie Abraham Kuiper, Om de oude wereldzee, Amsterdam, s.d., Deel II, I. 
Geciteerd in de oratie van Pijper op p. 7. 
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bestuurders van stad en universiteit: "ten eerste verheug ik mij, dat 
Gij door Uw besluit een professoraat in stand hebt gehouden dat 66n 
der oudste professoraten is van deze Universiteit, immers het is reeds 
ingesteld in het jaar 1686." Hij herdenkt bij die gelegenheid ook zijn 
studiegenoot en voorganger Palache. 

Tot slot: veel van wat hier in het voorafgaande is beschreven van 
de activiteiten op het gebied van het Arabisch en de studies van het 
Nabije Oosten, is tot op de huidige dag voortgezet. Er wordt nog 
steeds poezie gelezen, ook de dichter al-Ma'arri wordt bestudeerd. 
Middeleeuwse en hedendaagse Koran-commentaren worden nog 
even gretig bestudeerd als in de tijd van Pijper of Veth. Ook 
historisch, sociologisch en theologisch onderzoek van de islam wordt 
verricht, niet alleen aan de Letterenfaculteit, maar ook elders aan de 
Universiteit van Amsterdam. Recentelijk zijn studies verschenen over 
Arabische muziek en Arabische filosofie, zoals in de tijd van Land of 
De Boer. 

Laten we hopen dat het gouvemement het Arabisch en aanverwante 
vakken even gunstig zal zijn als in de tijd van Willmet, en de studies 
van het Nabije Oosten aan de Universiteit van Amsterdam zich zullen 
kunnen voortzetten zoals in de afgelopen eeuwen het geval was.' 

' Behalve uit de in de tekst genoemde bronnen, heb ik ook geput uit het 
Gedenkhoek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam 1632-1932, 
Amsterdam 1932; verder uit: Jan Nat, De studie van de oostersche talen in 
Nederland in de 18e en 19e eeuw, Purmerend 1929 (dissertatie letteren, 
Amsterdam). 
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