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DE MAQAMA VAN DE 
ONGELETTERDE VOORZANGER 

Uit de 'Tahkemoni' van Yehudah al-Harizi 

Arie Schippers 

"Knolrapen, lof, schorseneren en prei' zingt deNederlandse liedjeszanger 
van Zwitserse afkomst die zich tooit met de schuilnaam 'drs. P.'. 
Mij doet deze sequentie van woorden denken aan een andere die luidt: 'Lof 
(aan) God den Here en prijs', al zou ik niet precies weten in welk lied zich 
deze woorden voordoen. De honger van de maag verdringt hier de heilige 
woorden. Dit verschijnsel doet zich vaker voor in de literatuur die wij 
picaresk noemen. 

Hiertoe behoort ook het Arabische en Hebreeuwse genre der maqdmdt, dat, 
zoals bekend, picareske verhalen in rijmproza bevat. Mijn aandacht werd 
getrokken door een Hebreeuwse maqdma waarin de voorzanger de gebeden 
verhaspelt. Hij denkt daarbij aan zijn ontbijt van die ochtend want in plaats 
van: '[Psalm 150: 4] Looft Hem met snarenspel en fluit' zegt hij: 'Looft 
hem met kazen en koek' [i p v. halalu-hu be-minnim we- ugab : halalu-hu 
gebinim we- ugah\. 

De passage uit de Hebreeuwse maqdma van al-HarizT getiteld 'de ongelet
terde voorzanger' is een karakteristieke, opvallende passajge, die in het 
verhaal zelf een debat op gang brengt dat de eigenlijke nucleus van de 
maqdma vormt. Over de interpretatie van deze maqdma gaat dit artikel. 
Deze interpretatie blijkt niet eenvoudig te zijn, als we ons de vraag stellen: 
welke boodschap wilde de auteur, al-HarizT, aan de ideale lezer overbren-
gen? 

In het navolgende vragen we ons eerst af wie al-Harizi was en hoe we zijn 
werk moeten plaatsen, vervolgens vertalen we een gedeelte van genoemde 
maqdma [het inleidende gedeelte] om te besluiten met een analyse van de 
maqdma als geheel en een algemene conclusie. 

1 Uiteraard heeft drs. P. nooit de herkomst van zijn liedje geexpliciteerd. Laatstelijk 
hoorde ik zijn liedje als: 'Knolrapen, lof, schorseneren en prei.' 
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1. Wie was al-Hartzi? In welke traditie moet men zijn werk plaatsen? 

Yehudah ben Shelomo al-HarizT (1170-1235) behoorde tot een arme, 
vroeger ooit welgestelde, familie, die uit Toledo afkomstig was. Hoewe! 
deze stad in christelijk gebied lag, heerste er nog steeds de moslimse 
beschaving. Na hier zijn scholing te hebben ontvangen trok al-Harizi rond 
als volksdichter, levend van wat de notabelen die zijn kunst waardeerden 
hem gaven. 
Hij bezocht de Provence, maar keerde in Spanje terug in 1190, waarna hij 
een reis naar het Oosten maakte. Eerst ging hij naar Marseille, waarna hij 
waarschijnlijk naar Egypte voer en van daar uit de Levant bezocht. Uitein-
delijk keerde hij behouden in Spanje terug. 

Al-Harizi's meest bekende vertaling uit het Arabisch is die van deMaqdmdt 
van al-Hariri (1054-1122). Deze was voltooid voor 1218 onder de titel 
Ma/iiero/Zr/ 'e/[It i 'els notitieboekjes]. De naam Iti'el ['God is met mij '] , 
een wijze toehoorder, komt uit het Boek Spreuken [Proverbia] 30:1. 

Daarna maakte Yehudah al-Harizi zijn eigen maqdmdt onder de titel 
Tahkemoni [2 Sam 23:8; betekent: de Wijze], hetwelk hij voltooide voor 
1220. Zelfs in deze eigen productie zitten hier en daar nog vertalingen uit 
het Arabisch, o a uit maqdmdt van al-Hamadhani (958-1008). 

Een van de gevaren bij het vertellen van de biografie van al-HarizT is net 
te doen alsof de maqdmdt die hij produceerde 'reisverhalen' van hem zelf 
zijn. Dan miskent men het in wezen tijd- en plaats-onafhankelijke van het 
maqdmdt-genre, en ook het specifieke point of view van waar uit de 
maqdmdt verteld werden, maqdmdt die fictie pretenderen te zijn, en geen 
rechtstreeks relaas van de werkelijkheid, zoals de auteur, in dit geval 

2 Zie Encyclopedia Judaica, Jeruzalem (Kether) 1970, s.v. Al-Harizi (onder de letter 
A!);zieook Hayyim [Jefim] Sch\rmann,hash-Shirahha-'^IbritbiSfaradu-bi-Pro-
vence, Jenizalem-Tel Aviv 1960(2), Ila (=iii), pp. 97-103; J.M. Millas Vallicrosa, 
Lileraturahebraicoespafiola, Barcelona 1968(2),pp. 152-154;A[ngeles]Navarro 
Peiro, Literatura hispanohebrea, Cordoba 1988, pp. 100-106. 

3 In de vertaling van het NBG wordt niet 'Le-Iti'el' ['Aan Itiel'] gelezen, maar alsof 
er stond 'Le'iti El' ['Ik tobde mij af, o God']. 

4 B.v. Tahkemoni no. 21 [Schirmann, Shirah Ila, pp. 151-156] is een bewerking van 
maqdma no. 12 van al-Hamadhani [al-baghdddhiyya, zie ed. Muhammad Abduh, 
Beirut 1889, p. 55], en Tahkemoni no. 34 [Schirmann, Shirah Ila, pp. 180-185] een 
bewerking van al-Hamadhani's maqdma no. 22 [al-madiriyya, zie ed. Muh. Ab-
duh,p. 101] 
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Yehudah al-Harizi, die ziet. Wij lopen niet in die val, en hebben zijn 
biografie hierboven dan ook zo summier mogelijk weergegeven. 

Dat de dichter reizen gemaakt heeft, is overigens duidelijk uit het voor
woord van zijn Tahkemoni, waarin de auteur zichzelf een rondreizend 
dichter noemt en de maqdmdt opdraagt aan de Damasceense notabele 
Shemuei ibn al-BarqoIi. De eerste maqdma - waar reeds de twee fictieve 
personages optreden die we zouden kunnen typeren als de 'verteller' en de 
'protagonist', naast overigens 'de auteur van dit boek' zelf, die zich volgens 
de 'verteller' aan hem voordeed - vermeldt echter dat het boek is opgedra-
gen aan Joshiah, de exilarch, teig uit het geslacht van David. Dit geeft 
wellicht de discrepantie weer tussen de visie van de 'auteur' en die van de 
'verteller'. 

In deMahberotIti 'el is de verteller Iti'el, en de protagonist Heber haq-Qeni. 
De verteller in de Tahkemoni is Heman ha-Ezrahi. De naam is afkomstig 
van Ps. 88: 1, waar een persoon met die naam kennelijk een soort toondich-
ter of dichter is, maar aan de herkomst van deze naam moeten we niet te 
veel verbinden. De naam betekent 'Betrouwbare Inboorling [Fidus Indige-
nus] ' , een naam geheel strijdig met het concept van de anti-helden van de 
Maqdmdt. Deze picareske figuren zijn immers behalve onbetrouwbaar ook 
altijd op bezoek in een stad waar ze vreemdeling zijn. Het 'outsider' zijn, 
maar niettemin trachten aansiuiting te vinden bij de situatie in den vreemde 
die ze ontmoeten, behoort tot hun wezenskenmerk. 

Heber haq-Qeni is ook de naam van de protagonist in de Tahkemoni. Hij 
lijkt nog meer op de anti-helden van de Arabische maqdmdt, die schelm-
achtige betweters en rijmelaars zijn. De naam Heber haq-Qeni komt voor 
in het Schriftboek Richteren [4:11; 4:1 7, 5:24] als naam van de echtgenoot 
van Jael. Deze Heber zou zich hebben afgescheiden van zijn stam, dus een 
'outsider' zijn! Deze naam past dus wonderwel in het picareske concept. 

5 Gewoonlijk wordt Yehudah al-Harlzi's bezoek aan de graven van Ezra en Nehe-
mia, en aan andere steden in het Oosten aangenomen op grond van de Tahkemoni. 

6 Ct.IudaeHariziiMacamae, ed. Paul de Lagarde, Hannover 1924, p. 9 [line 10: 15]; 
The Tahkemoni ofJudah al-Harizi, An English Translation, by Victor Emanuel 
Reichert, Jeruzalem 1965 (I), p. 42. 

7 Macamae, ed. de Lagarde, p. 13 [hne 11: 5]; English Transl., p. 53. De exilarch, 
Hebr. rosh hag-Galut, Arab, ra 'is al-jdliyah, die gewoonlijk zetelde in Baghdad, 
werd beschouwd als de wereldlijke leider van de Joden in ballingschap. De 
geestelijke leiders waren de Ge'onim. 

8 James T. Monroe, The Art of Badi az-Zamdn al-Hamadhdni as Picaresque 
Narrative, American University of Beirut 1983, p. 103. Het idee is ontwikkeld door 
Claudio Guillen. 
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Bij de Arabische voorbeelden al-Hamadhani (958-1008) en al-Hariri 
(1054-II22) zijn soortgelijke figuren aanwezig. Naast de verteller, respec-
tievelijk °Isa ibn Hisham bij al-Hamadhani en al-Harith ibn Hammam bij 
al-Hariri, treedt bij hen ook een schelmachtige protagonist op. Bij Hamad-
hani heet deze Abu '1-Fath al-Iskandari, bij Hariri Abu Zayd As-SarGji. 

In al-Hamadhani's oeuvre komen er uitzonderingen op het patroon vertel-
ler-protagonist voor, b.v. wanneer de verteller zelf protagonist is. Al-Ha
madhani's personages zijn tijdlozer en minder consistent dan die van 
al-Hariri. Uit een tableau met leeftijden van de verteller en de protagonist 
bij al-Hamadhani, aangelegd door Monroe , blijkt dat nu eens de een ouder 
is, dan weer de ander Soms zijn historische persoonlijkheden vermeld, 
waardoor een datering van de betreffende maqdmdt kan plaats vinden. De 
tijd die de dateerbare maqdmdt bij al-Hamadhani beslaan beloopt 209 jaar! 
Ook ruimtelijk is er weinig connectie tussen de ene maqdma en de andere. 
De verteller vertelt ons meestal niet waar hij vandaan kwam. De steden zijn 
uitwisselbaar, het ene avontuur zou net goed in een andere stad hebben 
kunnen gebeuren. 

AI-Harizi modelleert zijn personages volgens het systeem van al-Hariri, 
waar verteller en protaganist vrijwel immer aanwezig zijn in de daartoe 
bestemde rolverdeling. Al-Harizi 'normaliseert' in zijn Tahkemoni zijn 
versie en bijna ietterlijke weergave van al-Hamadhani's Maqdma Bagh-
dddiyya. In al-Hamadhani's versie is van de twee personages -protagonist 
en verteller- alleen de verteller Isa ibn Hisham aanwezig. Deze fSteert een 
arme boer en zichzelf, naar zal blijken, op kosten van de arme boer. In 
al-Harizi's versie vertelt Heman ha-Ezrahi hoe de protagonist Heber haq-
Qeni hem ontmoet en uit de doeken doet hoe hij een arme Arabische 
bewoner van het platteland heeft bedrogen. Al-Harizi vindt blijkbaar dat 
voor een duidelijk actief optreden de ondernemende schurk Heber geschik-
ter is dan de verteller en meeloper Heman. 

We zagen hoe bij al-Hamadhani de personages fictie zijn, aangezien zij 
geen consistentie hebben in de tijd. Het lijken 'Bommel en Tom Poes' strips 
waar elk avontuur weer op nieuw begint zonder dat de stripfiguren ouder 
geworden zijn of nog herinnering hebben aan een vorig. AI-Hariri en 

9 Monroe, TTie^r/,p. 111. 
10 Cf Tahkemoni no. 21 [Schirmann, Shirah Ila, pp. 151-156] met maqdma no. 12 

van al-Hamadhani [oZ-AogAiAJaTi/jvya, zie ed. Muhammad "̂ Abduh Beirut 1889 p 
55]. 

11 Ibidem. 
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al-HarizT zijn zich ook bewust van het fictionele van de personages in de 
maqdmdt. Al-Hariri zegt in zijn voorwoord over de figuren van al-Hamad-
, , - 1 2 
nam: 
'Op een bijeenkomst gewijd aan aan geleerdheid, waarvan de koele wind 
in deze tijd is verstomd, waarvan de iichten op het punt staan uit te gaan, 
kwamen de maqdmdt ter sprake die Badi° az-Zaman, de wijze van Hamad-

han (God erbarme zich zijner) had uitgevonden. Hij had het auteurschap 
ervan toegeschreven aan Abu '1-Fath al-Iskandari en de verwoording stond 
op naam van "̂ Isa ibn Hisham, beide personen van een duistere, onbekende, 

vage en onherkenbare identiteit.' 

Over zijn eigen personage zegt hij: 
'Ailes heb ik opgesteld als op de long van Abu Zayd as-Sarijji, terwijl ik 
het vertellen heb toegeschreven aan al-Harith ibn Hammam' 

AI-Harizi zegt over zijn personages in het voorwoord van de Tahkemoni. 

"Alle woorden in dit boek heb ik gelegd op de tong van Heman ha-Ezrahl, 
en uit naam van Heber haq-Qeni, heb ik hen gefundeerd en gebouwd, 
hoewel geen van beiden in onze generatie hebben geleefd. Al wat ik in hun 
naam heb vermeld is nooit geweest of gebeurd, het is slechts fictie" 
Monroe merkt hierover op: 
"De auteursintentie kan hier niet letterlijk worden genomen De personages 
zijn gebaseerd op verkeerde vooronderstellingen. Dus de maqdma moet 
gelezen worden als ironie. De maqdmdt houden de nietsvermoedende lezer 
voor de gek, omdat zij twijfelachtige handelingen op een sympathieke 
wijze voorstellen. De lezer wordt in slaap gewiegd met het aangename 
geloof dat verkeerd doen een aanvaardbare,ja zelfs bewonderenswaardige 
vorm van gedrag is, omdat dat de manier is waarop het personage het ziet. 
Tezelfdertijd zijn er genoeg logische inconsistenties tussen wat de perso
nages zeggen en wat ze doen, om de meer inzichtelijke lezer te waarschu-
wen dat hij hier te maken heeft met ironie van zeer complexe aard, en dat 
het gezichtspunt van het personage geenszins dat van de auteur i s . " 

12 Zie Maqdmdt al-Hariri, Beirut [=Dar Sadir] 1385/1965, introductie; cf T Che-
nery, The Assemblies of al-Hariri, translated from the Arabic with an introduction 
and notes, Londen 1867, 1, 104, 105; D.S. Richardson, 'The Maqamat of al-Ha-
madhant. General Remarks and a Consideration of the Manuscripts', in JAL 22 
(1991), p. 90 meent ten onrechte dat de fictionaliteit van deze personages niet direct 
evident is. 

13 Ibidem. 
14 Macamae, ed. de Lagarde, p. 8 [line 9: 66]; English Transl., I, p. 40. 
15 Monroe, The Art, pp. 43-44. 
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Het picareske personage van de maqdmdt is een anti-held, een kameleon 
die zich telkens aanpast, die nergens bijhoort maar overal marginaal is. De 
omstandigheden sleuren hem mee, hij laat zich ook meesleuren, een van 
zijn kenmerken is gebrek aan wilskracht. Hij is de half-outsider Hij is niet 
de wijze die hij lijkt te zijn. De rhetorische taal van het rijmproza werkt 
verhullend en ironiserend 

Het genre der maqdma is een anti-genre. Het parodieert de briefstijl uit de 
tiende en elfde eeuw AD. Het is een tegenhanger van vroegere proza-genres 
zoals de Sira, de Ayydm al-'^arab, het limpide, onopgesmukte proza van 
al-Jahiz (776-868), en de eenvoudige taal van de moralistische verhalen-
compilaties van Abu '1-Muhassin al-Taniikhi (938-994). 

Dat zowel at-TaniJkh?'s verhalen als de maqdmdt authentiek willen over-
komen, blijkt uit het feit dat de vertellers van de verhalen deze ook steeds 
zelf hebben meegemaakt als ooggetuige of protagonist. Voor beide genres 
geldt ddt wij alles zien door de ogen van de verteller, die het gebeuren zegt 
te hebben meegemaakt. 

Toch is er een belangrijk verschil tussen de beide genres ten aanzien van 
hoe de boodschap wordt overgedragen. Is namelijk de verteller bij al-
Tanukhi in zijn wijze van verhalen en redeneren in overeenstemming mei 
de boodschap die b.v. de verhalencompilatie Al-Faraj ha da ash-Shidda 
['Opluchting na Benauwenis'] als geheel moet uitdragen, in de maqama; 
IS de boodschap die de auteur voor ogen staat, verschillend van die welke 
zijn personages uiten. De maqdmdt zijn een persiflage op mensen en hun 
redeneringen, ze steken de draak met al te fatalistisch gedrag, waarbij men 
zich verschuilt achter de slechte tijden en zich tracht te verrijken ten koste 
van zijn medemens omdat het slechte tijden zijn. 

Uiteindelijk is het picareske genre exemplarisch en didactisch. Het zoeki. 
door het negatieve voorbeeld te geven, 's mensen geestelijke conditie te 

16 Monroe, 77ie ^r/, pp. 101 -103. 
17 Monroe, The Art, p. 20; p. 91 (over al-Jahiz); p. 170 (over de functie van de 

exuberante taal). De maqdmdt lijken mij niet zozeer een anti-genre van de hadiih 
of profetische traditie, wat Monroe denkt, maar meer een parodie op enerzijds de 
brieftraditie, anderszijds de verhaaltraditie in hofkringen (vanwege het belang da: 
al-Tanukhi aan het ooggetuigeverslag hecht; dit geldt bv. ook voor het Kita}: 
al-Aghdni wat blijkt uit de terugkerende isndds); soms is het ook anti-genre van de 
volkse sirah of ridderbiografie. 

18 Dit is een verschil b.v. met de verhalen in Boccaccio's Decameron, waar een 
alwetende verteller is; maar ook met de sira of ridderbiografie. 

verbeteren. De les, vervat in de maqdmdt is, dat wereldlijke verschijnselen 
illusies zijn, die door nauwkeurig onderzoek, ontmaskerd kunnen wor
den. 

Een belangrijk punt in de ideologic van de maqdmdt en andere verhaalkunst 
uit de Arabische middeleeuwen is de houding tegen over Gods Voorzie-
ningheid, de leer van de Vrije Wil en het fatalisme. Met een fatalistische 
houding excuseert de picarozich voor zijn slechte daden. Depicaro's geven 
de Tijd en de corruptie van hun tijdgenoten de schuld van hun eigen 
schelmenstreken, en laten zich meevoeren door de stroom van de Tijd en 
assimileren zich daaraan: 'Deze Tijd en zijn bevolking zijn stupide, daarom 
maak ik mijn stupiditeit tot mijn ros ' . De filosofie van de personages in 
de maqdmdt is het tegenovergestelde van wat de auteur wil uitdragen. Zo 
heeft al-Hamadhani een positieve levenshouding, in tegenstelling tot zijn 
personages. Hij is niet teleurgesteld in de mensen van zijn, noch ook in de 
Tijd. Hij verschuilt zich daar met achter, maar neemt zijn eigen verantwoor
delijkheid. Hij verzet zich tegen het Noodlot. 

Het is waarschijnlijk dat al-HarizT is beinvloed door het leerstuk van Gods 
Voorzienigheid en dat der Vrije Wil van Maimonides (1135-1204), wiens 
Daldlat al-hd 'inn ['Gids voor de dolenden'] hij in het Hebreeuws vertaal-
de. Het spanningsveld tussen Gods Voorzienigheid en 's mensen eigen 
verantwoordelijkheid en vrije wil is in de hofverhaalliteratuur een van de 
belangrijke themata. In al-Tanukhi's verhalencompilaties biedt God red
ding in menig moeilijke situatie, mits men op Hem vertrouwt. Soms is 
daarbij alles Voorzienigheid. meestal echter is er een wilsmoment waarbij 
de mens in nood, hetzij lang voor zijn hachelijke situatie, hetzij tijdens die 
situatie zelf de Goddelijke Welwillendheid positief tegemoet treedt. 

19 Monroe, 77(e/!/•/, p. 170. 
20 Maqdmdt al-Hamadhdni, ed. Muhammad Abduh, Beirut, 1889, p. 128; W.J. 

Prendergast, The Maqdmal of al-Hamadhdni, Translation, Londen 1915, p. 104. 
21 Monroe, The Art, p. 57. AI-Hamadhani, geciteerd uit ziynRasd'iltA. Amin Hindi, 

Cairo 1928(4), p. 26. Voor het probleem van de vrije wil, zie Monroe, The Art,-p^. 
47-63 ['The Divine Paradox"]. 

22 Cf zijn compilatie Al-Faraj ba 'd ash-Shidda ['Opluchting na Benauwenis'], die 
venvijst naar eerdere compilaties van het genre. Zie Alfred Wiener, 'Die Farag 
ba"da ash-Shidda Literatur"m Der/5/aOT 4 (1913), pp. 270-298; 387-420. De naam 
venvijst naar Koran 65:2. Zie voor het judeo-Arabische genre: W. Brinner, An 
Elegant Composition Concerning Relief After Adversity, Translated from the 
Arabic, Yale University Press, New Haven/Londen 1977, vooral de inleiding. 

23 Cf Monroe, The Art, pp. 50-51. 
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2. Vertaling van een gedeelte van Maqama 24 uit Yehudah al 
Harizi's Tahkemoni, getiteld 'De ongeletterde voorzanger'. 

"Heman ha-Ezrahi zei: 'Heber haq-Qeni vertelde mij, zeggende: 'Ik zal je 
een der wonderbaarlijke dingen vertellen die mijn oog heeft gezien. Ik 
reisde namelijk uit het land Geshur [een stad in het over-Jordaanse] naar 
Ashshur [Mawsul], in de tijd dat de handen der vrijgevigen droog waren 
geworden als een hardstenen rots en een verlaten en ontoegankelijk stuk 
land. 124 C 

De stad was mooi en indrukwekkend, erg groot en omvangrijk, en bezat 
veel bewoners en veel rijkdom. Reuzen woonden er eertijds. In geen enkel 
ander land trof men een stad van deze schoonheid, pracht en schittering. 
Zij was 'overvloeiende van melk en honing', dat was haar inkomen. Echter 
van het sterke volk dat daar woonde, van de bewoners van de zonen van 
ons volk die binnen de stadsgrenzen hun domicilie hadden, gaf niemand 
ooit een aalmoes noch aan een aanzienlijk man noch aan een armoedzaaier, 
zelfs 'geen draad of schoenriem' [Genesis 14: 23]. Allen hadden hun 
buidels met geld als ware deze aan hun handen vastgebonden, zonder bres 
of gat, 'zelfs geen steentje zal daaruit ter aarde vallen' [Amos 9:9]. 

Toen ik daar aankwam, ten einde raad, op de sabbatsavond, bij het invallen 
van de duisternis, zei ik tot mijzelf 'Misschien is het gebedshuis dichtbij, 
daar zal ik heengaan en preken.' Toen ik bij het gebedshuis aankwam, 
tegelijk met de leden der gemeente, zag ik dat het mooi was als een tempel 
of paleis. Ik nam plaats te midden van de menigte. Naast mij zaten twee 
oude mannen met grote baarden, sterk als de eiken [Amos 2:9], behorend 
tot de verkopers van gebeden, niet tot de kopers. Ze behoorden tot de 
slopers van de huizen der gerechtigheid, niet tot de bouwers. Ze hadden 
indrukwekkende gestaltes, maar hun innerlijk bestond uit steenhopen. Ze 
hadden een verwerpelijke geestesgesteldheid en verradelijke ogen. Toen ik 
hun vroeg naar hun leidslieden en de rest van hun volk, en de voorzanger 
die ze hadden, zeiden ze: 'We hebben [in onze stad] exilarchen, paarlen 

24 Mijn vertaling van 'efes azuA wa-a.si/r'met'een verlaten en ontoegankelijk stuk 
land' gaat er van uit dat de ma^dma-dichter wel graag bepaalde woordsequenties 
uit de Schrift ovemeemt, maar deze een totaal andere contekst en betekenis kan 
geven. Op vele plaatsen in de Schrift betekent de uitdrukking 'het einde [=de 
ondergang] van hoog tot laag [=iedereen]' of nog letterlijker 'het einde van 
vrijgelatene en opgeslotene [slaaf]' (Cf Deut. 32: 36; 1 Kon. 14: 10; 2 Kon. 14: 
26). Reichert vertaalt zeer vrij: 'with nobody to help or support a poet' (deel 11, 
Jeruzalem 1973, p. 111). Het heeft overigens volstrekt geen zin Schriflpassages 
waaraan woordsequenties zijn ontleend allemaal te vermelden. Dit is alleen bij 
karakteristieke passages gebeurd. 
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van margrieten. Buiten dat hebben we ook nog een voorzanger-prediker, 
bescheiden, nederig en verlegen, dik en vet als de rammen van Basan [Deut. 
32: 14; stad in het Over-Jordaanse]. Zijn gebed is zoet, zijn gezelschap is 
geliefd, zijn gezang is goed. Hij onderwijst de Wet, hij leestde Schrift voor, 

25 
hij legt de Profetenboeken uit, kent prachtige/3/>yM(/>w en zingt [mooie] 
psalmen.' 

Toen ik hun woorden hoorde, zei ik tot mijzelf 'God Den Here lof en prijs! 
Het zal mij louteren deze prijzenswaardige voorzanger te aanschouwen!' 
Terwijl ik nog met deze gedachte bezig was, was de voorzanger al gekomen. 
Op zijn voorhoofd had hij een voorhoofdsband, op zijn hoofd een prachtige 
witte tulband van wel tweehonderd el hoog. Het haar van zijn baard hing 
lang tot op zijn navel en hij dekte hem toe met de gebedsmantel [Richteren 
4: 18]. Hij sleepte de kwastjes ervan over de grond zodat hij bijna struikelde 
over de slepen. Toen we hem zagen, waren we allemaal bevreesd om hem 
te ontmoeten. Wij bogen diep naar hem en zwegen uit angst voor hem. Dan 
begon hij uiteindelijk met zijn melodic, en opende zijn gebed. Ik telde in 
zijn gebed meer dan honderd fouten, duidelijk en klaar, zonder de andere 
kleine gebreken die niet de moeite van het vermelden waard zijn. Maar ik 
sprak hem er niet over aan, want ik zei bij mezelf 'Misschien is het toeval, 
of heeft de angst voor de sabbat hem verschrikt of heeft slaap hem de tekst 
benomen ' 

Toen de volgende ochtend aanbrak, stond ik vroeg op om naar het gebeds
huis te gaan. De voorzanger was al gekomen. Hij zat op de erezetel en begon 
met honderd zegeningen, die op zijn tong waren gerangschikt en geordend. 
Hij zei met een luide schreeuwende stem: 'Gezegend zijt Gij^ o God, die 
de mens als beest geschapen heeft!' Hij maakte in de verzen van een lied 
vele fouten, te veel om op te noemen. 

In plaats van '[Psalm 19: 14] Behoed ook uw knecht voor overmoed' zei 
hij: 'Voed ook uw knecht op met olijven'. 
[ i.p.v. gam miz-zedim hasokh *^abde-kha: gam miz-zetim hanokh '^abde-kha] 

In plaats van '[Psalm 34: 21] Hij behoedt al zijn beenderen' zei hij: 'Hij 
breekt al zijn beenderen'. 
[i.p.v. shomer kol azmotaw : shober kol '^azmotaw] 

25 De piyyutim zijn synagogale liederen, die op bepaalde momenten het zgn. Acht-
tien-gebed in de synagoge onderbreken, zie Encyclopedia Judaica, Jeruzalem 
(Kether), 1970, s.\.Piyyut, Amidah, Prayer, Liturgy. 
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In plaats van '[Psalm 147: 14] Hij verzadigt u met het vette der tarwe' zei 
hij: 'Hij verzadigt u met het zwaard der scherpten.' 
[i.p.v. heleb hittim yasbi'e-kh : hereb haddim yasbi 'e-khj 

In plaats van '[Psalm 147: 8] Hij die de hemel met wolken bedekt' zei hij: 
'Hij die de hemel met leugens bedekt'. 
[i.p.v. ha-mkhasseh shamayim be- abim : ha-mkhasseh shamayim bega-
dim] 

In plaats van '[Psalm 149:2] Israel verheuge zich in zijn Maker' zei hij: 
'Ismael verheuge zich in Esau'. 
[i.p.v. yismah Yisra'el be- osaw : yismah Yishma'el he-'^Esaw] 

In plaats van: '[Psalm 150: 4] Looft Hem met snarenspel en fluit' zei hij: 
'Looft hem met kazen en koek'. 
[i.p.v. halalu-hu be-minnim we- ugab : halalu-hu gebinim we- ugah] 

In plaats van '[IKronieken 29: 12] Gij hebthet in uwmacht een ieder groot 
en sterk te maken' zei hij: 'Gij hebt het in uw macht een ieder te lasteren 
en te schade te berokkenen'. 
[i.p.v. u-he-yade-kha le-gaddelu-le-hazzeq lak-kol: u-he-yade-khale-gad-
defu-le-hazzeq lak-kol] 

Toen schaamde ik mij diep en ik had er spijt van dat ik naar het huis der 
vergadering was gekomen. Ik was met stomheid geslagen en had mijn hand 
op mijn mond gelegd. 

[...] Hij bedekte zijn gezicht, niet uit nederigheid, maar stond daar vol 
hoogmoed. Hij was talrijk in zijn bewegingen en bewoog zijn schouders. 
Hij lichtte zijn rechtervoet op en bracht de andere voet naar beneden. Hij 
draaide zich een weinig achterwaarts. Hij opende voor hen de schatten van 
zijn wijsheid en 'liet hen [Jesaja 39: 2] zijn schathuis zien'. Hij begon 
piyyutim en andere liederen te reciteren, alles verhaspeld, kreupel en blind, 
hun weg was kronkelig zonder rijm of metrum, zonder structuur of onder-
werp. [..] Er was nog maar een weinig van het volk dat daar zat. En onder 
hen waren er die een eeuwige slaap sliepen en ter neer lagen. Een aantal 
van hen was weggegaan. Ze keerden niet terug, maar verlieten het huis der 
vergadering ..[...] Er bleven maar vier ezels over, die samen met de 
voorzanger bleven krijsen en balken. Zij dachten dat zij dichters waren. Hij 
ging door voor hen tot op het middaguur met zijn piyyutim, zodat hun 
tongen kleefden aan hun gehemelte [Psalm 22: 16]. Toen hij zijn piyyutim 
had voltooid en daarna weer begon om het gebed te completeren, was er 
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niemand meer in het huis der vergadering, want de gehele gcniccntc. /i] 
alien bevonden zich slapende in hun huizen. 

Onder hen was er ook iemand die tot de aanzienlijken en vromen behoorde. 
die veel prijzenswaardige daden op zijn naam had staan." 
[Deze persoon heeft zich geergerd aan de fouten van de zanger, begint een 
discussie ten voordele van de gebeden en ten nadele van de piyyutim, 
qerobot dwz liederen vaak ten gehore gebracht in 'on-grammaticaal' 
laat-Hebreeuws die de gebeden vergezellen en soms onderbreken. Heber 
haq-Qeni geeft deze man tenslotte gelijk.] 

3. Analyse van de maqama. 

Heber haq-Qeni, gewoonlijk de protagonist in al-Harizi's maqamat ver-
haalt zijn belevenissen aan Heman ha-Ezrahi, die als raamverteller optreedt. 
Heber haq-Qeni is uit Geshur in Mawsul aangekomen. Zijn verhaal begint 
al met een duidelijke bevooroordeling tegen de bewoners van Mawsul 
['Niemand van hen (de bewoners) is vrijgevig ... ze houden hun beursstevig 
vast zodat geen graantje eruit op de grond valt'] en tegen de tijd ['Het was 
een tijd waarin de handen van de liefdadigers waren opgedroogd als harde 
rotssteen. '] 
Deze statements komen echter mogelijk voort uit benepen eigen belang 
want het liefst had hij gewenst hij dat ze hem veel geld gaven voor zijn 
poetische diensten en dat is kennelijk niet gebeurd. Zijn hele verhaal maakt 
daardoor een onbetrouwbare indruk. 

Hij denkt aanvankelijk een lesvoordracht in de synagoge te kunnen houden 
(waarschijnlijk tegen betaling). De beschrijving van de synagoge (als een 
paleis) contrasteert met de beschrijving van de mensen die in de synagoge 
fungeren. Twee oudere heren met baard worden beschreven, sterk als eiken, 
maar behorend tot 'de mensen die huizen van gerechtigheid verwoesten, 
niet tot degenen die bouwen'. Hun buiken zijn gevuld (als 'hopen gerst'), 
ze hebben verachtelijke zielen en hoogmoedige ogen. 

Op een vraag beginnen ze meteen op te scheppen over hun stad die 
exilarchen en andere belangrijke lieden onder haar bewoners heeft gehad. 
Ze geven hoog op van hun 'verlegen' hazzdn (voorzanger), die ze op een 
bedrieglijke manier aanprijzen. Afijn, de voorzanger doet dan zijn intrede, 
die door de verteller op een groteske, duidelijk overdreven manier wordt 

26 Cf E.Y. Kutscher, A History of the Hebrew Language, Jeruzalem/Leiden 1982, 
pp 157 vv. ['Opposition to the Piyyutim']. 
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weergegeven: 'Hij had op zijn hoofd een schitterend witte tulband van twee 
honderd el (= ongeveer twee honderd meter!)'. 

Al spoedig blijkt de voorzanger niet zo goed als hij is aangeprezen. Heber 
telt in het Gebed honderd duidelijke vergissingen. Hij corrigeert hem echter 
niet, maar denkt: misschien heeft de man z'n dag niet. De volgende dag 
(zaterdagochtend) gaat Heber al vroeg naar de synagoge. De voorzanger 
maakt dan fouten in de zegeningen. Hier komt de ontmaskering. De episode 
wordt gemarkeerd door het feit dat de Heber zegt dat hij uit spijt zijn hand 
op zijn mond legt. Verderop in het verhaal is het de discussiant die 
schaakmat is gezet die ter afsluiting van de discussie-episode zijn hand uit 
schaamte op zijn mond legt. Twee handelingen die respectievelijke episo
des afsluiten. 

De hazzdn blijkt helemaal geen verlegen of bescheiden persoonlijkheid te 
zijn, maar 'Hij stond daar in hoogmoedigheid en deed zijn zwaaiende 
bewegingen toenemen ' Ironisch vervolgt hij een eindje verder: 
'Hij opende voor hen de schatten van zijn wijsheid en 'liet hen [Jesaja 39: 
2] zijn schathuis zien'. Hij hegonpiyyutim en andere liederen te reciteren, 
alles verhaspeld, kreupel en blind, hun weg was kronkelig zonder rijm of 
metrum, zonder structuur of onderwerp.' 

Zijn publiek duidt Heber aan met dommerds, gekken en ezels, voortdurend 
in slaap verzonken. Sommigen echter spoedden zich naar huis en lieten zo 
alleen 'blatende ezels achter om in koor met de voorzanger hun blaflFende 
geluiden te laten horen. En ze dachten dat ze zangers waren!' 

27 • 
Ik weet niet of deze maqdma, volgens de theorie van Kilito in Proppi-
aanse functies kan worden geanalyseerd als 'disruption of a state of 
equilibrium' gevolgd door 'arrival and mission of the hero'. Wat zeker is 
is dat de voorzanger te ver gegaan is, terwijl voorzangers, blijkens de 
verhaalliteratuur, toch al zo'n slechte reputatie hadden. Het 'equilibrium' 
van een der aanwezigen die wordt aangeduid als 'een man van vrome adel, 
een persoon van goede werken' is verstoord, en nu gaat hij zich kwijten 
van zijn 'mission', door een fundamentele discussie aan te gaan over de 
toelaatbaarheid van synagogale liederen [piyyutim]. 

27 Cf Abd el-Fattah Kilito, 'Le genre seance: une introduction' in StudiaIslamica 43 
(1976), pp. 25-51, esp. p. 48; zie ook Vladimir ?ropp,Morphology of the Folktale, 
ed. S.P. Jakobson; transl. L. Scott, Bloomington [Indiana], 1958. 

28 Cf Josef ben Me'ir Ibn Zabbara, Sefer Sha 'shu 'im, ed. by Israel Davidson, New 
Yorkl914,p. LIX-LX. 

Deze persoon (laten wij hem 'phraseur A' noemen) vindt het zonde het 
gebed aan deHeer vergezeld te laten gaan van 'absurditeiten', want immers 
het gebed is het enige wat overgebleven in plaats van offergave en bran-
doffer En dit alles voor liederen, die niets dan stoom zijn. 

Een tegenstander (laten we zeggen 'phraseur B') dient hem echter van 
repliek. De essentie van het gebed bestaat uit lofprijzing, hymnen zijn beter 
dan smeekbeden. In de tijd van de tempel plachten de Levieten eIke dag 
voor God een nieuw lied te zingen. Nu tijdens de ballingschap zijn deze 
liederen en hymnen de essentie van onze gebeden. In alle diasporas vinden 
we piyyutim, qerobot, smeekbeden en lofliederen. Verandering hier zou 
zeker geen verbetering betekenen. 

De phraseur (A) geeft zijn tegenstander gelijk. Maar even later komt hij 
terug en ontpopt hij zich als een laudator temporis acti 
'Vroeger toen de Shekhina (Gods tegenwoordigheid) er nog was, toen de 
zangers nog op en top rechtvaardige lieden waren, toen de Levieten nog 
uitsluitend liederen van David ten gehore brachten en niets anders ....'. Nu 
echter bestaat er tempel noch heiligdom, ... Leviet noch priester.., recht
vaardige noch oprechte, het zijn allemaal ernstige zondaren. De bespelers 
van instrumenten zijn roddelaars, de zangers zijn ongezeglijke lieden, en 
de voorzangers begrijpen zelf met wat ze zeggen In plaats van de heilige 
liederen Davids zingen ze voor hen (=de leden der gemeente) Sodomieti-
sche wijsjes (.). Als de voorzanger zijn qerobot reciteert, kan het volk het 
verschil niet zien tussen deze liederen en rouwdichten, ze weten niet of hij 
lofliederen zingt, of dat hij een blaffende bond is, of hij een zanger is of 
een blatende ezel' 

Phraseur B vindt dat het gebruik zoals dit in alle Joodse gemeenschappen 
tegenwoordig is, zowel in Spanje, Frankrijk, Griekenland als in Marokko, 
niet moet worden afgeschaft, louter en alleen omdat er veel gekken en 
simpele zielen rondlopen. 

Phraseur A beperkt dan zijn bezwaar tegen de qerobot en andere synagogale 
poezie voor Mawsil. Hij zegt: 'In deze stad (Mawsil) zijn ze allemaal ossen, 
en dommerds'. Op de voorzanger wordt stevige kritiek geleverd. 'Wie ook 
de woorden der piyyutim reciteert voor deze gemeente, zijn gebed is 
profanatie, zijn lofrede is dwaasheid.' Hier stemt phraseur B mee in. Hij 
valt stil en bedekt uit schaamte zijn mond. 

29 Deze bekende uitdrukking gebruikt voor mensen die zeggen 'Vroeger was alles 
beter' gaat terug op de Oden van Horatius. 
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Dan vermeldt de verteller Heber dat een zekere Benjamin uit Arbela [Arbil] 
een tractaat heeft geschreven tegen (A), dat meteen wordt afgekraakt door 
spreker met de woorden: 
'God strafte hem voor zijn zonde, en hij werd afgesneden [van de gemeente] 
zodat hij doodging in zijn eigen zonde.' 'Zijn dwaasheid was in stilte 
gehuld, tot hij de inhoud van zijn kruik uitgooide. God opende de mond 
van de ezel want hij had nietswaardige argumenten, geforceerd, zonder 
autoriteit, zonder enige fundering. Zijn woorden waren delusie en zijn 
argumenten die van een gek.' 

Deze tractaat-schrij ver kwam juist met het argument dat penitentie-liederen 
(een van de genres der synagogale liederen) wel in de Torah staan voorge-
schreven, maar niet het Gebed. Heber zegt: 'Voor een degelijke zondaar 
is geen verzoening' en hij eindigt de maqama met een gedichtje van 
dezelfde strekking. Of eigenlijk: het gedichtje verdedigt vooral het gebed, 
terwijl verder gezegd wordt dat de hymnen niet voor dwazen gereciteerd 
mogen worden. De dwaasheid moet de rug toe gekeerd worden, zo eindigt 
het gedicht. In het gedicht wordt herhaaldelijk gesproken van een dwaas, 
die wijs is in eigen ogen. 'Hoe kan hij dat begrijpen, want zijn geest is 
zwak!' Deze dwaas refereert hetzij naar de genoemde Benjamin, hetzij naar 
de voorzanger 

4. Conclusie 

Uit zoveel dwaasheid is het moeilijk een conclusie te trekken. Wel zijn de 
problemen die behandeld worden bekend. De piyyutim die het zogenaamde 
Achttien-Gebed (gebed bestaande uit 18 gebeden) omringen zijn in een 
soort 'ontaard' Hebreeuws geschreven. 

Het Oosten van de Arabische wereld was al eerder geschilderd in zijn 
onwetendheid, b.v. in maqdmdt die de Hebreeuwse poezie tot onderwerp 
hebben. Ook de ontaarding van de huidige tijd werd in die maqdmdt aan 
de kaak gesteld: na Yehudah hal-Lewi zou het met de Hebreeuws-Andalu-
sische dichtkunst afgelopen zijn, terwijl men in de andere landen van het 
Middellandse Zee- gebied al helemaal niet kon dichten. Kortom een zeer 
pessimistische visie wordt telkens ten toon gesteld. Dit pessimisme zal 

30 Macamae, ed. de Lagarde, p. 111 [line 3: 13]; English Transl., II, p. 119; Schir
mann,//ai/)-5/i7raA, Ila, p. 168. De overgangen tussen de sprekers zijn hier slecht 
aangegeven, maar men mag aannemen dat Heber zijn veihaalbeeindigtmethet gedicht 
in kwestie. 

31 Zie noot 26. 
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Yehudah al-Harizi, de bedenker van deze personages, ongetwijfeld zelf niet 
gehad hebben, daar hij verder gegaan is op de weg van de ontwikkeling 
van het Hebreeuws, waarbij hij aantoonde dat ook de wollige taal van de 
maqdmdt in het Hebreeuws overzetbaar was, terwijl hij verder bij zijn 
vertaalactiviteiten de vertaling van filosofisch-religieuze geschriften uit het 
Arabisch in het Hebreeuws niet schuwde. 

De satyrische beschrijving van Heber haq-Qeni van de gemeente en diens 
voorzanger is mogelijk geheel op het conto van de verteller te schrijven, 
die rancuneus is, omdat hij te zeer telijden heeft gehad onder de'gierigheid' 
van de bewoners van Mawsil. Liegen en bedriegen is hem namelijk niet 
vreemd. In een andere maqdma heet het immers in een gedichtje: 'De 
mensen zijn allemaal bedriegers. Daarom bedrieg ik een ieder die komt en 
gaat...'. Met andere woorden, hij is slecht, en wel, omdat de anderen ook 
allemaal slecht zijn. Om zichzelf te rechtvaardigen ontpopt hij zich ook 
nog als laudator temporis acti ['vroeger was alles beter '] , een typische 
schabloon, waarbij men verantwoordelijkheid afschuift, zich daarbij als 
een kameleon aansluitend bij desynthese van opinies, die hij -naar hij zegt-
heeft aangehoord in de synagoge. Conclusies trekken over de opinies van 
al-Harizi kunnen we hier nauwelijks, zij het dat hij eendergelijkezwetsende 
en eenzijdige discussie over het conflict tussen de voor- en tegenstanders 
van de piyyutim waarschijnlijk wel zal afwijzen. De maqdmdt geven les in 
hoe het juist niet moet. 

Aan de andere kant moet Yehudah al-Harizi, als taalpurist uit de Andalu-
sische school, die - blijkens zijn voorwoord op de Tahkemoni - hetzelfde 
wilde presteren met het Hebreeuws wat al-Hariri met de Arabische taal had 
gedaan, enige laatdunkendheid gehad hebben jegens de Joden uit het 
Oosten van de Arabische wereld. In het Oosten had men niet zulk een 
grammaticale activiteit op het gebied van het Hebreeuws ontwikkeld als in 
al-Andalus, en hield men de 'Barbaarse', niet met het zuiver Schriftuurlijk 
Hebreeuws strokende, piyyutim van vroeger in ere. In dit verband is het 
misschien zeer toepasselijk een opinievan Abraham ibn Ezra (1089-1164), 
die een eeuw eerder dan Yehudah al-Harizi leefde en zelf ook synagogale 
poezie schreef, te citeren. In zijn commentaar op het Schriftboek Qohelet 
[Prediker of Ecclesiastes] 5: vers 1 houdt Abraham ibn Ezra een felle 

32 Zie Al-Harizi's maqdma over de poezie, de nrs. 3 en 18. 
33 Macamae, ed. de Lagarde, p. 102 [line 2:86]; English Transl, II, p. 94; Schirmann, 

Hash-Shirah\\a,p. 156. 
34 Ik dank deze verwijzing aan Irene Zwiep, Assistent-In-Opleiding bij het Juda 

Palache Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Zie ook noot 26. 
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35 
diatribe tegen de \roegepiyyutim van Eleazar Qallir (ca. 650-700) cum 
suis en het gebruik daarvan tijdens het Achttien-Gebed in de eredienst 
Vooral het verkeerde Hebreeuws is hier de steen des aanstoots. Waarschijn
lijk was dit afgrijzen van de taal der vroege piyyutim bij de Joodse 
intellectuelen uit Spanje en de Provence gemeengoed. 

Ook de Schriftuurlijke tekst van Qohelet 5:1 is interessant te vermelden, 
want deze tekst zou niet alleen beperkt hoeven worden tot het 'geblaat' van 
de zangers van vroege piyyutim, maar bij uitbreiding ook van toepassing 
kunnen zijn op al diegenen, die aan zwetsende discussies meedoen. Ik citeer 
hier: 'Wees niet overijld met uw mond, en uw hart haaste zich niet om een 
woord voor Gods aangezicht uit te spreken; want God is in de hemel en wij 
zijn op aarde, laten daarom uw woorden weinige zijn. Wantgelijkdedroom 
komt door veel bezigheid, zo dwaas gepraat door veel woorden.' In de 
mee§te maqdmdt staat het 'dwaas gepraat' centraal. Wijzen en vromen als 
Abraham ibn Ezra en Yehudah al-HarizT willen het tegendeel propageren 

35 Eleazar Qallir wordt met zoveel woorden genoemd door Abraham ibn Ezra. 
Tegenwoordig is men geneigd deze figuur El'azar bi-rabbi Qilir (niet Qilar!) te 
noemen, zie Wout Jac. Van Bekkum, The Qedushta'ot of Yehudah according to 
Genizah Manuscripts, diss. Groningen 1988, p. 232 vv. 
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DE VAL VAN DE BARMAKIDEN VOLGENS TABARI 

Kees Versteegh 

De Arabische geschiedschrijving verschilt wat haar methode betreft niet 
van de overige Islamitische disciplines: de nadruk ligt op de transmissie 
van kennis. Bronnenonderzoek staat hier dan ook gelijk aan onderzoek naar 
de betrouwbaarheid van de transmissielijnen. In principe dient de geschied
schrijver alle verslagen van betrouwbare getuigen die op dejuiste wijze 
overgeleverd zijn, te accepteren Discrepantie tussen de verschillende 
berichten over een bepaalde gebeurtenis - gesteld dat zij gelijkwaardig zijn 
qua betrouwbaarheid van de getuige en van de transmissie - leidt dus niet 
tot een afweging, maar de berichten worden naast elkaar gepresenteerd. Dit 
neemt niet weg dat ook de Islamitische geschiedschrijvers hun gezond 
verstand gebruikten en van tijd tot tijd hielden zij hun eigen oordeel niet 
geheel voor zich Dit gebeurt natuurlijk vooral wanneer zij verslag doen 
van gebeurtenissen die dicht bij hun eigen tijd liggen, zodat de berichten 
slechts langs enkele schakels zijn gegaan, of wellicht zelfs rechtstreeks uit 
de mond van ooggetuigen zijn opgetekend. Het voorbeeld dat ik hier wil 
behandelen is een passage uit de Ta 'rikh ar-rusul wa-l-muluk van at-Tabari 
(d. 310/923), waarin hij de val van de viziersfamilie van de Barmakiden 
tijdens de regeringsperiode van de kalief HarQn ar-Rashid bespreekt. 
Voordat ik inga op het verslag van de gebeurtenissen in de officiele 
geschiedschrijving, wil ik eerst verwijzen naar het beeld van de kalief in 
de populaire literatuur, t.w. de Duizend en Een Nacht. Een belangrijke 
cyclus in deze verzameling wordt gevormd door de verhalen rond de kalief 
Hariin ar-Rashid. Het stramien van die verhalen is meestal dat de kalief in 
vermomming de stad intrekt om te weten te komen hoe het met zijn 
onderdanen gaat, of om verstrooiing te zoeken. Zijn vaste metgezellen op 
die tochten zijn de hoofdeunuch Masrur en de vizier Ja far De laatste komt 
naar voren als een wat zorgelijke pretbederver, die voortdurend bang is dat 
er iets misgaat en die voortdurend door de kalief voor de gek wordt 
gehouden of uitgescholden. Naast Ja far wordt ook zijn vader, Yahya ibn 
Khalid al-Barmaki, de eigenlijke vizier, genoemd, maar deze blijft altijd 
op de achtergrond. 

Niets in de idyllische avonturenreeks van de kalief met zijn metgezellen 
doet vermoeden dat er ooit een verandering is opgetreden in hun relatie. 
Behalve in twee passages. In het verhaal over een jongeman uit Medina, 
wiens huwelijk dank zij de kalief tot stand kwam, wordt gezegd dat de 
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