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huiseigenaar verboogde de huishuur van de slaaf die veel 
kosten en schulderyhad (p.291); de pasha onderzocht de pros-
tituee en bracht de\nacht bij haar door (p.310); Als de 
eerstgeborene geen kapker had zou hij nu nog werken (p.272); 
Jij verkiest vliegen bisven muggen (p. 258); Het is de tweede 
keer dat jij naast de sfeoep naar de Koranschool gaat (p.172). 

Dit van de hak op de tak springen, binnen een oefening en 
soms zelfs, zoals we gezierkhebben, binnen een zin, wordt 
door Van Mol tot een verdienfete verheven, lets waar ik het 
volstrekt niet mee eens ben. In zijn woorden: "De zinnen van 
de oefeningen verschillen qua woordenschat nogal/erg van el-
kaar, dit om de parate kennis van de woordensqKat te bevor-
deren. Met andere woorden, men ket»t pas qoed/''Arabisch wan-
neer men in een gesprek van de hakXop de t ^ kan springen. 
De oefeningen helpen hierbij". (p.VA.) 
Nogal hinderlijk voor het begrip is net/ontbreken, in de Ma-
rokkaans Arabische zinnen van de oefe^angen en in de Marok-
kaans Arabische teksten, van comma's^ Dastig is ook het ont-
breken van een typografisch onders^^eid \:ussen Marokkaans 
Arabisch en Nederlands. 

Van de cursist wordt een nie;l!f geringe ihspanning gevraagd. 
In de eerste drie lessen krijg^ hij informaMe te verwerken 
over het lidwoord (onbepaald/en bepaald, incrusief assimila-
tie), bijvoeglijk naamwoord^ persoonlijk voornVamwoord, voor-
naamwoordelijk achtervoegSel, vervoeging van he\ regelmati-
ge, gebrekkige, holle en/stomme werkwoord in het\imperfectum, 
voorzetselbepalingen, oonstruct phrase, nominale z\in, verba-
le zin, vraagzin (zow^l inhoudsvraag als ja/nee vraag) en 
ontkennende zinI Bij/zo'n snelle start is het niet verbazing-
wekkend dat in de yijftigste en laatste les een vrij hoge 
moeilijkheidsgraacf bereikt wordt. Wei betwijfel ik zeer of 
de cursist, zo hfj al op eigen kracht het einde van het boek 
haalt, aan zijn inspanningen een correct en helder beeld van 
het Marokkaans Arabisch zal overhouden. 

Utrecht Reel Otten 

G.J.H. VAN GELDER, Beyond the Line, Classical 
Arabic Literary Critics on the Coherence and 
Unity of the Poem, Leiden E.J. Brill 1982 
(dissertatie) VIII + 230 pp. 

In de ogen van vooral westerse beoefenaars lijken zowel de 
Arabische poSzie - en de qasida in het bijzonder - alsook de 
middeleeuwse Arabische theoretische werken op een belangrijk 
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punt te kort te schieten: de gedichten hebben te weinig sa
menhang en de kritische werken staan te weinig stil bij het 
probleem van de innerlijkse samenhang van de gedichten door 
alleen aan korte passages aandacht te besteden. De dichtre-
gels van Arabische gedichten lijken vaak in een nogal losse 
en willekeurige volgorde te staan, terwijl de themata dik-
wijls weinig hecht met elkaar verbonden zijn, ondanks de va-
ge opeenvolging van liefdesinleiding, reis- en lofgedeelte 
die wij in de gaslda vaak aantreffen. In de westerse kritiek 
duidde men dit verschijnsel wel aan met het dubieuze begrip 
'raoleculariteit': elke regel is een molecuul op zichzelf.(1) 

De middeleeuwse Arabische kritiek had doorgaans weinia 
oog voor de problematiek van de innerlijke samenhang van het 
gedicht als het geheel en bezondigde zich in de ogen van heden-
daagse arabisten en Arabieren aan detailkritiek en vitterijen. 

In recente werken van westerlingen - maar in hun kielzog 
ook Arabieren - zijn steeds meer pogingen ondernomen een on-
derliggende eenheid en innerlijke samenhang te ontdekken in 
de schijnbaar ordeloze structuren van de klassiek Arabische 
gasida's. Men zocht soms ook steun bij middeleeuws Arabische 
theoretische werken, waarin passages voorkomen, die een in
nerlijke samenhang tussen de onderdelen van de gasida sugge-
reren: bv. die waarin het gedicht met een menselijke lichaam 
wordt vergeleken, waarvan de ledematen een functie ten op-
zichte van elkaar hebben. Dit soort passages werd echter 
nauwelijks door die theoretici uitgewerkt, zodat de bruik-
baarheid ervan niet groot is. 

Voor moderne onderzoekers is vooral de pre-islamitische 
poezie een vaak moeilijk te doorgronden studie-object ge-
weest. Er zijn dan in het laatste decennium diverse pogingen 
gedaan deze poezie te doorgronden of de structuur ervan te 
beschrijven (zie bv. de werken van Bateson, Jacobi en de po
gingen van Monroe en Zwettler, de Parry-Lord-theorie inzake 
'mondelinge poezie' op deze poezie toe te passen). Een van 
de meest gerecenseerde en becommentarieerde werken op dit 
gebied is wel Bateson's Structural Continuity in Poetry: a 
Linguistic Study of Five Pre-Islamic Arabic Odes, (Den Haag/ 
Parijs, 1970). Dit werk streeft ernaar de innerlijke samen
hang bij vijf pre-islamitische gasida's aan te tonen. Hier
bij wordt ook de klanklaag aan een grondig onderzoek onder-
worpen. Net als andere recente werken over de klassiek Ara
bische poezie die de innerlijke samenhang van gedichten tot 
onderwerp hebben, heeft ook haar studie soms lets gemaakts 
en geforceerds, wat een onvermijdelijk gevolg is van het 
verlangen tot elke prijs de eenheid van een gasida te willen 
aantonen. 

Het is deze problematiek betreffende eenheid en coheren-



141 

tie, niet alleen in de pre-islamitische poSzie, maar in de 
hele klassiek Arabische poSzie, die de auteur van het boek 
dat hier voor ons ligt, vooral bezighoudt. Hij wil ook na-
gaan of ons negatieve oordeel over de Arabische poSziekri-
tiek, die geen oog zou hebben voor de innerlijke samenhang 
of coherentie van het gedicht, rechtvaardig is. Dat negatie
ve oordeel blijkt uit werken als Trabulsi's La critique poe-
tigue des Arabes (Damascus 1956), waarin de Arabische criti-
ci worden beschuldigd van een overmaat aan detailkritiek, en 
ook uit werken van Heinrichs, Schoeler en nog anderen. (3) 

Van Gelder laat zien hoezeer het zoeken naar coherentie 
in het klassiek Arabische gedicht kan leiden tot al te fan-
tastische interpretaties en al te boute inpassingen in het 
geheel. In dit verband vermeldt hij bv. de commentaren van 
moderne onderzoekers op de laatste regel van de mu'^allaqa 
van Imru'ul-Oays. (p.121) Bateson, K.Abu Deeb, Adnan Haydar 
en Tartler doen veel om de toevalligheid van het abrupte 
einde van dit gedicht weg te redeneren, dit in tegenstel-
ling tot de middeleeuwse theoreticus Ibn Rashiq (gest.1071) 
die dit toevallige slot als feit aanneemt. 

Van Gelder gaat nu systematisch in op alle passages in 
literaire Arabische werken uit de Middeleeuwen die ook maar 
enigszins gaan over samenhang binnen het Arabische gedicht 
of grotere samenhangende gehelen. Daarbij beperkt hij zich 
vooral tot de gasida, het polythematische gedicht. 

De theoretische werken worden in een viertal hoofdstukken 
behandeld. In het inleidende hoofdstuk wordt deze literatuur 
geintroduceerd in een beknopt overzicht. Hoofdstuk II zet 
eerst de definities van de qasida uiteen en spreekt over de 
hoedanigheid van beginregels en overgangsregels. Daarna wor
den de eerste theoretici behandeld. Zoals Van Gelder in het 
beginhoofdstuk al heeft opgemerkt, lopen de theoretische 
werken uiteen. De opmerkingen van Al-Jahiz (gest. 868) staan 
soms in werken die niet; in de eerste plaats literatuurtheo-
rie tot onderwerp hebben zoals het Boek der Dieren waar een 
opmerking staat over jachtvergelijkingen die in de lofgasida 
positief eindigen voor het vluchtende dier, in het rouwge-
dicht negatief. Van Ibn Qutayba (gest. 889) wordt de bekende 
passage over de opeenvolgende onderdelen van de qasida be-
sproken, die men kan vinden in diens inleiding op zijn Boek 
over de Dichtkunst en de Dichters. Deze passage mag men, zo
als vele geleerden reeds hebben opgemerkt, niet als een 
voorschrift zien voor hoe ga^Ida's in elkaar moeten zitten. 
Hij geeft slechts een der mogelijke gedaantes van de gasida 
in de Oemajjadentijd. Renate Jacobi heeft dit recentelijk 
nog eens in een artikel hierover bevestigd. (4) Het schema 
van Ibn Qutayba gaat beter op voor de Oemajjadentijd dan 
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voor bv. de pre-islamitische tijd. Van Gelder maakt de lezer 
er bovendien opmerkzaam op dat de gasida-passage van Ibn Qu
tayba eindigt met een pleidooi voor evenwichtigheid tussen 
de verschillende onderdelen van een gasida en een afkeuring 
van gebrek aan evenwichtigheid. Hij besluit dit gedeelte 
over Ibn Qutayba met op te merken dat 'deze passage zoals 
hij in het Boek over de Dichtkunst en de Dichters te vinden 
is, geisoleerd is, oradat Ibn Qutayba niet terugkomt op het 
onderwerp gasida en hij zijn stelregels niet in de praktijk 
toetst.' (p.45). Ibn Qutayba beperkt zich in zijn werk ver-
der tot het citeren van enkele passages of dichtregels, die 
hij beoordeelt op grond van hun intrinsieke waarde (en niet 
hun waarde als deel van het grotere geheel der aasida). 

Daarna komen andere werken aan de orde die expliciet po§-
zie-theorie tot onderwerp hebben. De volgorde is daarbij 
chronologisch. Tot deze werken behoort bv. het KitS.b al-Badi'^ 
van Ibn al-Mu'^tazz (gest. 908), dat ontstond na de opkomst 
van de zgn. 'nieuwe dichters', die bewust veel stijlfiguren 
in hun poezie verwerkten, waardoor men zich ook in theoreti
sche werken op dit verschijnsel ging bezinnen. 

In het derde hoofdstuk komen vooral de theoretici aan het 
woord die werken hebben geschreven rondom dichters met een 
controversiele stijl, bv. Abu Tammam (gest. 845) el Al-Muta-
nabbi (gest. 965) . Ook de I'^jaz al-C?ur'an-literatuur komt 
aan de orde: deze literatuur trachtte de onnavolgbaarheid 
van de Qoran aan te tonen door de Qoran en gedichten van 
verraaarde dichters te beoordelen op stijlmiddelen, dichter-
lijkheid etc., zodanig dat de superioriteit van de stijl van 
de Qoran boven die van de behandelde poezie duidelijk blijkt. 

In het vierde hoofdstuk worden latere critici behandeld, 
waaronder ook belangrijke critici uit het Westen van de Ara
bische wereld, zoals Ibn Rashiq (gest. 1071) en Ibn Shuhayd 
(gest. 1035) . Ook latere critici uit het Oosten komen aan de 
orde zoals ^Abdal-Oahir al-Jurjani (gest.1078). Voorts een 
Perzische en een judeo-Arahische auteur, die zich in hun wer
ken op Arabische literaire theoretici hebben gebaseerd. 

In hoofdstuk vijf komen dan de scholastici (meest compi-
latoren) en filosofen aan de orde, bv. de School van Oazwini, 
Hazim al-Oartajanni (gest. 1285), en Ibn Khaldun (gest. 1406). 
HSzims werk is van belang, omdat het niet alleen in de Ara
bische traditie, maar ook in de Aristotelische traditie 
staat. Dit laatste weerspiegelt zich in het feit dat meer 
aandacht is besteed aan grotere structuren terwijl de Arabi
sche poetica zich doorgaans slechts met losse regels bezig-
hield. HSzims werk is van vrij late datum, terwijl hij bo
vendien uit het Westen van de Arabische wereld kwam (geboren 
Carthagena in 1214, gestorven in Tunis). Vandaar dat zijn 
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werk weinig geciteerd wordt in andere Arabische poetische 
werken. 

In het slotgedeelte tracht Van Gelder tot een nieuw be
grip te komen vcin de 'bestaanswi jze' van gedichten in de 
klassieke Arabische literatuur. Deze term, 'bestaanswijze' 
is ontleend aan het bekende inleidende boek over literatuur-
theorie van Wellek en Warren. In het hoofdstiik "De bestaans
wi jzen van het literaire werk" geven Wellek en Warren aan 
dat we onder een bepaald literair werk (door deze auteurs 
kortweg 'poem' of 'gedicht' genoemd) lets abstracts moeten 
verstaan, dus niet het concrete papier met de drukletters 
(artefact) of een eenmalige voordracht van het betreffende 
literaire werk. Deze abstractie valt niet geheel samen met 
de auteursintentie (die trouwens - ook al leeft de auteur 
van een bepaald werk nog - dikwijls moeilijk te achterhalen 
is), noch ook met de wijze waarop het werk ontvangen is, 
doch met een soort resultante, het resultaat van een inter-
actie tussen diverse polen. 

Van Gelder stelt dat in Wellek en Warrens werk bij de be-
paling van de bestaanswijze van het literaire werk geen re-
kening gehouden is met hoe het Arabische gedicht in de Mid
deleeuwen bestond. In hun behandeling blijft het gedicht of 
literair kunstwerk een vast geheel uit 6en stuk. Dit is -
vanuit het gezichtspunt van de Arabische dichtkunst - niet 
realistisch omdat veel gedichten alleen als fragment bekend 
zijn, terwijl we soms vaak niet weten of we van doen hebben 
met een complete versie of met een fragment. En ook als we 
het wel weten, dan komt het gedicht zelden in zijn geheel 
voor. 

Van Gelder breekt nu een lans voor een theorie waarbij de 
bestaanwijze van het Arabische gedicht wordt afgemeten aan 
de wijze waarop het door de literaire critici tegemoet wordt 
getreden. Gezien het feit dat literaire critici dikwijls 
maar kleine eenheden yan het gedicht op zichzelf in beschou-
wing nemen of juist grotere eenheden dan het gedicht alleen 
(bv. groepen gedichten als de Sayfiyyat, dwz. gedichten op 
de vorst Sayf ad-Daulah door al-Mutanabbi, gest. 965), kan 
men stellen dat de bestaanswijze van het gedicht niet is de 
gasida zoals hij in de diwans is verzameld, maar dikwijls 
een veel kleinere eenheid, zoals critici die citeerden. 

De gasida zoals hij in de diwan voorkomt, zo meent Van 
Gelder, is maar een van de vele gedaanten waarin de Arabi
sche gedichten zich voordoen en niet noodzakelijkeirwijze de 
belangrijkste. 

Het feit dat men, waarschijnlijk onder invloed van de 
briefstijl, aandacht heeft geschonken aan beginregels en 
aan de takhallus of 'overgang' binnen de gasida doet daar-
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aan niet af. Die aandacht voor de beginregels geldt slechts 
&6n aspect van het gedicht zoals het Senmaal verschijnt: de 
formele ga§ida dwz. de gasida op het moment dat deze aan het 
hof wordt voorgedragen. Daarna gaat het gedicht een heel an-
der leven leiden, dat voor een groot deel wordt bepaald door 
de maatschappij die die gasida zich opnam, en waarvan we de 
neerslag zien in de literair theoretische werken. 

De takhallus werd gewoonlijk buiten de contekst bestu-
deerd. De kritiek bezag de takhallus als lets aparts en niet 
specifiek in zijn functie van binding tussen onderdelen van 
het gedicht. Het gaat de kritiek meer om de regels van de 
takhallus zelf. Deze bevatten vaak een kunstige antithese, 
die het contrast aangeeft tussen gemis en vervulling, tussen 
het priveleven van de dichter en het openbare leven van de 
geprezene, tussen het erotische en het herolsche, tussen 
dwaasheid en wijsheid, of tussen natuur en beschaving (in 
dit verband spreekt Sperl in een artikel van 'strofe' en 
'antistrofe'). 

Als nu - zo vervolgt Van Gelder - de bestaanswijze van 
een gedicht bepaald wordt door de raanier, waarop het behan
deld wordt door auteurs en critici - wel of niet tijdgenoot 
van de dichter zelf -, dan worden de grenzen tussen poezie 
en kritiek voor een groot deel uitgewist en wordt het moei
lijk om te spreken van de inefficiency of de 'gebreken' van 
de klassieke Arabische theorie en kritiek (zoals Heinrichs 
had gedaan), tenzij men zijn eigen standaards belangrijker 
vindt dan die van Arabische critici en dichters tegelijk. 
Van Gelder wijst het idee van de hand als zouden de Arabi
sche critici door hun analytische methodes de werkelijkheid 
van de Arabische manier van denken hebben misvormd, want 
wat de Arabische critici te bieden hebben is zelf de werke-
lijkheid. 

In de slotalinea benadrukt van Gelder nogmaals het eigen 
karakter van de bestaanwijze van de Arabische poezie, dat 
men zich steeds voor ogen zal moeten houden, ook al zal men 
moderne kritische standaards niet helemaal moeten uitslui-
ten en is hij ook niet blind voor sommige teleurstellende 
karaktertrekken van de Arabische kritiek. 

In zijn betoog verwijst Van Gelder ook naar werken van 
algemeen literatuurwetenschappelijke aard en geeft aan dat 
sommige gedachten en invallen van auteurs uit andere gebie-
den van de literatuur ook van toepassing zijn op de klassie
ke Arabische poSzie. 

Hij citeert bv. met name enige auteurs die waarschuwen 
tegen de suprematie van het geheel. Zo zegt Genette, dat het 
dwaas is om tot elke prijs eenheid in een literair werk te 
zoeken en deze te forceren. Dit behoort tot de grootste ver-
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zoekingen waaraan de kritiek blootgesteld is en een van de 
gemakkelijkste om aan te voldoen, omdat daarvoor alleen een 
beetje interpretatieve rhetoriek nodia is. 

Van Gelder citeert ook Culler en Barthes, die in hun wer
ken organische eenheid van een literair kunstwerk niet als 
een priraaire voorwaarde stellen. Culler zegt in een der ci-
taten (p.199): 'Het idee, dat het de taak van de kritiek is 
thematische eenheid te laten zien, is een post-romantische 
gedachte In de dagen voordat het gedicht bij uitstek 
een daad van een individu en een in rust verzamelde emotie 
was, was het gebruikelijk de interactie te bestuderen van 
het gedicht met de normen van rhetorica en genre, de relatie 
van de vormelijke kenmerken van het gedicht met zijn tradi
tie, zonder dat men zich onmiddellijk gedwongen voelde een 
interpretatie te geven van de thematische relevantie van het 
gedicht.' 

In een ander citaat roept Culler, met Barthes, op, het 
plezier van de lezer tot criterium van beschouwing te ver-
heffen, waarbij hij opmerkt (p.201): 'We zouden ons er meer 
bewust van moeten zijn, dat ons plezier dikwijls wordt opge-
wekt door zomaar een fragment, een ongerijmd detail, een 
charmante buitensporigheid in bepaalde beschrijvingen en 
uitwijdingen, of een goed gebouwde zin, waarvan de elegantie 
boven zijn functie uitstijgt. Als we niet zo'n verering had-
den voor het literaire werk, zouden we het misschien kunnen 
genieten.' 

Dit soort benadering vindt Van Gelder bijzonder geschikt 
voor klassiek Arabische poezie met zijn fragmentarische na
tuur, zijn ongerijmde details, zijn charmante buitensporig-
heden in beschrijvingen en uitwijdingen en zijn elegante, 
welgevormde zinnen. 

De huidige tendens is de traditionele notie van het werk 
te laten vallen en op te houden met het zoeken naar eenheid. 
Dit strookt wonderwel met de eerder door Van Gelder gedane 
opmerkingen over de bestaanswijze van het Arabische gedicht. 
Deze nieuwe visie op de bestaanswijze van het Arabische ge
dicht heeft tot gevolg, dat men niet meer tot elke prijs de 
eenheid in de gasida zoekt en deze in kleinere eenheden uit
een valt. Het paradoxale hiervan is dat die kleinere eenhe
den weer een grotere coherentie en zelfs eenheid vertonen, 

Overigens is Van Gelder van mening dat coherentie in de 
klassieke Arabische poSzie voornamelijk op het niveau van 
het 'register' voorkomt. Deze laatste term ontleent hij aan 
Zumthor die deze term gebruikte in zijn werken over middel
eeuwse Europese poSzie (in het bijzonder die van de trouve-
res) 

Net als in deze Europese poSzie zijn ook de interne rela-
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ties in de klassiek Arabische gedichten minder belangrijk 
dan de externe. De motieven in de regels vein een gedicht ver-
wijzen in eerste instantie naar de conventie die ervoor be-
staat, pas in tweede instantie naar andere plaatsen in het 
gedicht. Daarom gaat de voornaamste pre-occupatie van de 
criticus uit naar separate motieven in tashiihSt-werken (boe-
ken over poetische vergelijkingen) en ma^5ni ash-shi^r-hoe-
ken (werken over poStische themata). De term "register" 
wordt overigens ook door Bencheikh gebruikt en is ook el
ders in de taalkunde en letterkunde een veelgebruikte term 
geworden refererend naar de stijl, stilistisch niveau, of 
conventie die in een bepaalde literaire situatie past. Hij 
is op vele soorten literatuur van toepassing. Het gebruik 
dat Zumthor van de term maakt is geraakkelijk uit te breiden 
tot andere genres, zoals ook uit de discussie van zijn pa
per blijkt. (5) 

Waar Van Gelder verder stelt dat de 'bestaanwijze' van 
het Arabische gedicht waarschijnlijk op een redelijke be-
trouwbare wijze wordt weergegeven door de enorme massa aan-
halingen en verwijzingen naar gedichten en dichtfragmenten, 
waarbij hij aantoont dat eerder kleine passages uit gedich
ten dan gedichten in hun geheel worden geciteerd, dan is 
dat m.i. lets dat inherent is aan het citeren van literaire 
werken in het algemeen. Geldt niet voor veel literatuur-ge-
schiedenissen en literair-kritische werken - ook op andere 
gebieden dan het Arabisch - dat een literair kunstwerk 
meestal niet in extenso wordt geciteerd, doch slechts in 
fragmenten? 

Dit geldt niet alleen voor poezie, maar ook voor proza-
werken. En de literaire citaten kunnen van tijd tot tijd 
verschillen, afhankelijk van de smaak van degene die citeert 
en de tijd waarin deze leeft. In die literatuurgeschiedenis-
sen en literair-kritische werken verwijst men dan naar het 
gehele werk door een referentie, zoals in het Kitab al-'Aghanl 
dikwijls wordt verwezen naar de eerste regel van een gedicht, 
waarvan een fragment geciteerd is {allati awwalu-hS) 

Wellek en Warren houden trouwens wel impliciet rekening 
met de fragmentaire "bestaanswijze" van een kunstwerk. Vol-
gens hen gaat een bepaald kunstwerk een "leven" leiden. Een 
"substantieSle identiteit van structuur" van het kunstwerk 
blijft door de eeuwen heen bewaard. Deze "structuur" is ech
ter dynamisch en verandert door het proces van de geschiede-
nis "while passing through the minds of its readers, critics 
and fellow artists." (Wellek and Warren, p. 155). Elke ana
lyse van een kunstwerk gaat gepaard met (directe of indirec-
te) verwijzing naar de artistieke waarde ervan. Hoewel Wellek 
en Warren, zoals Van Gelder terecht opmerkt, bij hun om-
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schrijving van de "bestaanswijze" van het literaire werk in-
derdaad blijven bij het kunstwerk als een monolitisch geheel, 
geeft hun opvatting over het "leven" (Engels "life"; de Ita-
lianen zouden zeggen "fortuna") van het literaire werk vol-
doende ruimte voor verbrokkeling van het kunstwerk door de 
eeuwen heen: het is bekend dat van literaire werken als Dan
te's Divina Commedia en Goethe's Faust niet altijd alle on
derdelen even gewaardeerd zijn, zoals van sommige opera's 
alleen de ouvertures nog gespeeld worden. Hetzelfde geldt 
voor een Arabisch dichtwerk, waarvan sommige regels langer 
overleven dan anderen, zonder dat evenwel de gasida als ge
heel uit het zicht verdwijnt: er blijven altijd genoeg Ara
bieren die dit soort lange gedichten uit het hoofd kennen. 

Het belang van het boek ligt mede in de plaatsbepaling van 
de Arabische literatuur ten opzichte van de Westerse. Er 
wordt duidelijk hoe we geen vreemde (Westerse) en ongeschikte 
(post-romantische) criteria moeten opleggen aan de Arabische 
poezie, doch deze allereerst moeten bekijken door de bril van 
de middeleeuwse Arabische criticus. Deze is vaak ten onrechte 
veroordeeld, als zou hij geen oog hebben gehad voor het grote 
geheel, maar alleen voor kleine groepjes verzen of alleen-
staande verzen. Van Gelder heeft enigermate bijgedragen aan 
de rehabilitatie van de middeleeuwse Arabische criticus, die 
deze ongetijfeld hard nodig heeft, want het laatste woord 
over de ontoereikendheid van de middeleeuwse Arabische lite
raire kritiek zal nog wel niet gezegd zijn, zoals evenmin 
het laatste woord gezegd is over de literaire eenheid die 
bij tal van gasida's toch kan worden aangetroffen. 
Naast de belangrijke conclusie die Van Gelders boek ons 
biedt, geeft het ook een zeer erudiet overzicht van de Ara
bische literaire kritiek, vaak gelllustreerd met vertaalde 
passages (waarbij soms eerdere vertalers op overtuigende 
wijze worden gecorrigeerd). Het Engels is bijzonder levendig, 
zoals Nederlanders het zelden kunnen schrijven. De tekst is 
gelardeerd met geestige doorkijkjes en onverwachte combina-
ties zoals de passage waarin Van Gelder opmerkt dat Winnie-
the-Pooh en Al-Mutanabbi dezelfde methode hebben om inspira-
tie op te doen bij het dichten (p.112). 

NOTEN 

1). Op p.14 (noot 54) geeft van Gelder aan dat deze term 
door Tadeusz Kowalski is bedacht. Tritton gebruikte in 
de EI-'- de qualificatie 'atomhaft' voor Arabische poezie. 
Van Gelder suggereert elders in zijn boek (p.198) een 
ander gebruik van het woord 'molecuul' n.l. voor combi-
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naties van met elkaar samenhangende regels. Die regels 
zelf zijn dan de 'atomen'. (Zie ook p.21). 

2) . In de moderne tijd vergeleek al-^AqqSd het gedicht met 
een levend organisme, waarvan de onderdelen op elkaar af-
gestemd zijn (al-^Aqqad en al-Mazini, Ad-Diw&n fi-n-nagd 
wa-1-adab, Cairo, 1921, p.46). Van Gelder wijst op p.18 
(noot 84) op diverse artikelen en monografien van heden-
daagse Arabieren, die handelen over het probleem van de 
'eenheid' van de klassieke Arabische gasida. 
Mijn indruk is dat de hedendaagse Arabische critici een 
zeker onderscheid maken tussen de polythematische klas
sieke gasida en de moderne gasida, die een organische 
eenheid moet vormen. Sommige klassieke Arabische dich
ters waren wel in staat zeer coherente gasida's te maken. 
(Zie b.v. Dr. Shauqi Riyad Ahmad, Al-Husayn ibn ad-Dahhak 
hayStuh wa-shi'^ruh, Cairo, 1972, p.259; Zie ook Van Gel
der, pp. 17, 18). 

3). Op p. 13 en 14 vermeldt Van Gelder o.a. Trabulsi en Hein
richs (vooral diens: 'Literary Theory: the Problem of its 
Efficiency' in Von Grunebaum, ed., Arabic Poetry: Theory 
and Development, Wiesbaden, 1973, pp. 19-69), maar ook in 
Schoeler (bv. diens 'Die Einteilung der Dichtung bei den 
Arabem', ZDMG, 123 (1973), pp. 9-55) kan men zulk soort 
passages aantreffen. 

4). Renate Jacobi, 'The Camel-Section of the Panegyrical Ode', 
in: JAL XIII (1982), pp. 1-22 (Zie Van Gelder, p.43, noot 
142) . 

5). Zie ook de discussie nav. Zumthors paper 'Style and Regis
ter in Medieval Poetry'in: Chatman, ed. Literary Style, A 
Symposium (Oxford, 1971), op p.279. 
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