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Boekbesprekingen 

Het boek der Duizend en Een Nacht is het 
meest besproken boek uit de Arabische 
literatuur. Literair-theoretische werken 
over dit werk zijn te talrijk om op te 
noemen, in tegenstelling tot de schaarse 

theoretische bespiegelingen die we vinden 
over andere narratieve werken uit de 
Arabische literatuur. En dat, terwijl de 
Duizend en Een Nacht in de ogen van 
Arabische literaten geen echte Arabische 
literatuur is; het is geimporteerd uit India 
of Perzie, zoals de buitenste 
raamvertelling ook duidelijk te zien geeft 
met zijn Perzische namen. 

De kern van de raamvertelling der 
Duizend en Een Nacht werd al 
gesignaleerd door de Arabische historicus 
Mas'udi die in de eerste helft van de 
tiende eeuw leefde, en het corpus verhalen 
is gaandeweg uitgebreid met verscheidene 
verhalen-cycli. De verhalen circuleerden 
mondeling, en zijn pas later in dialect 
opgetekend. De tiende-eeuwse cyclus van 
De reizen van Sindhad de zeeman is zo'n 
latere toevoeging. De Italiaanse arabist 
Gabrieli zegt ervan: 'Uit literair oogpunt is 
het niet veel' en noemt het 'kinderachtige 
verhalen' {La letteratura araha, Sansoni, 
Firenze 1967, p. 176). Deze arabist 
vergelijkt ook de echte Abbasidische 
literatuur, van figuren als al-Djahiz (gest. 
in 869 AD), al-Suli (gest. in 946 AD) en 
al-Tanukhi (gest. in 994 AD), met het 
boek der Duizend en een Nacht, dat 
verhalen bevat die gesitueerd zijn in de 
vroege Abbasiden-tijd (ca. 750-800 AD), 
maar niet echt aan die tijd herinneren. 
'Men voelt onmiddellijk het grote verschil 
tussen een levendige getuigenis uit de tijd 
zelf en een bleke stilering zonder enige 
documentaire waarde, met dikwijls ook 
slechts een geringe kunstwaarde.' 
Voor de Arabieren zelf behoort Duizend 
en een Nacht niet tot de klassieken; het is 
volksliteratuur in dialect en geen officiele 
literatuur in prestigious proza. Toch 
bestaan er hedendaagse uitgaven in de 
Arabische landen, waarbij vaak het dialect 
is omgezet in Standaard-Arabisch. Er zijn 
ook uitgaven met verhalen uit Duizend en 
een Nacht voor kinderen, opgesplitst in 
kleine boekjes, verlucht met prenten van 
een tekenaar. 

In Europa is aandacht geweest voor 
Duizend en een Nacht sedert Galland 
tussen 1703 en 1713 met zijn vertaling 
kwam, zich daarbij o.a. baserend op een 
Syrisch manuscript. Zowel Galland als na 
hem de Engelse vertalers Lane en Burton 
bewerkten de tekst naar eigen inzicht. 

aanduiding in verband met genus en sekse, 
waarbij zij alleen voor vrouwelijke 
persdnen, ze voor vrouwelijke woorden 
wordt gebruikt. Zon is dan voor Multatuli 
een vrouwelijk woord geweest. 

Een boek anno 1993 staat of valt met de 
registers. De Geschiedenis van het 
Nederlands heeft zowel een personen- als 
een zakenregister. De zorgvuldigheid 
waarmee deze beide zijn samengesteld zal 
elke gebruiker verheugen. Nog meer 
informatie was gemakkelijk te geven 
geweest als de literatuurverwijzingen niet 
alleen systematisch per hoofdstuk waren 
gepresenteerd, maar ook in een 
alfabetische bibliografie. Ook de vele 

•
illustraties in de vorm van kaartjes, 
tekstjes, weergaves van pagina's uit oude 
boeken geven informatie. Deze is soms 
heel illustratief en plezierig, maar kan de 
niet-ingewijde lezer ook voor problemen 
stellen. Zo vond ik het moeilijk uit de 
kaartjes en bijbehorende tekst op te maken 
wat er nou precies bij de Germaanse 
volksverhuizingen gebeurde (p.54) en 
bleef de markering van de Benrather Linie 
(p.88) mij duister. 

De tekst op de achterkaft noemt de weg 
van de oudst bewaarde Germaanse taal 
naar hel moderne Nederlands 'een 
fascinerend traject'. Het boek bevestigt 
deze uitspraak. Maar ook als de stof hier 
en daar taai wordt, behoeven lezers niet te 
versagen. Zij kunnen uit een boek de 
informatie verkrijgen die hiervoor uit vele 
aparte publikaties bijeengesprokkeld 
moest worden. Dit boek is dan ook van 
groot belang voor ieder die zich met onze 

^ ^ taal bezighoudt. 

A. Agnes Sneller (taalkundige te Rotterdam 
en Leiden) 
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Galland heeft ook een andere nachten-
indeling dan de meest betrouwbare 
Arabische edities uit de vorige eeuw, zoals 
de Bulaq editie (1835) en de Calcutta 
editie [1814-18 en 1939-42], die tesamen 
met de editie van Breslau (1825-39) 
'Zotenberg's Egyptian Recension' (ZER) 
worden genoemd (Zie Mia I. Gerhardt, 
The Art of Story-Telling, Leiden 1963, 
p. 11). De latere Arabische edities zijn niet 
altijd betrouwbaar. Ob.scene passages zijn 
vaak weggelaten. 

In de theoretische studie van Sandra 
Naddaff wordt uitgegaan van de recente 
teksteditie van Muhsin Mahdi (Leiden, 
E.J. Brill, 1984; inmiddels vertaald door 
Husain Haddawy, Arabian Nights. N.Y. 
1990), die gebaseerd is op Galland's 
Syrische handschrift en een andere 
nachtenindeling heeft dan de tot nog toe 
verschenen edities. De exclusiviteit van 
deze uitgave en de claim dat deze editie de 
oudste en enige echte variant van de 
oorspronkelijke verhalen bevat, is 
overigens recentelijk betwist door David 
Pinault in zijn Story-Telling Techniques in 
the Arabian Nights (Leiden, 1992). 
Mushin Mahsi's uitgave pretendeert 
namelijk uitsluitend de oudste en 
oorspronkelijke cycli van Duizend en een 
Nacht te bevatten, zodat bv. Sindbad de 
zeeman en Ala ad-Din en de wonderlamp 
er niet in voor komen. Sandra Naddaff"s 
analyse beperkt zich lot de cyclus van De 
Drager en de drie Dames. 

Sandra Naddaff's boek bevat een zestal 
hoofdstukken waarvan het eerste over de 
tekstgeschiedenis gaat. Do andere 
hoofdstukken bevatten literair-theoretische 
bespiegelingen. Centraal daarin staan de 
herhalingsstructuren, die aan een arabesk 
doen denken, een esthetische ornamentele 
figuur, die kan worden verklaard uit een 
zekere voorliefde van de Arabieren zich in 
abstracte sierfiguren te uiten eerder dan in 
afbeeldingen van levende wezens. De 
diverse ingebedde structuren van de 
verhalen in de cyclus van De Drager en de 
drie Dames samen met de buitenste 
raamvertelling van Duizend en een Nacht 
suggereren ook herhaling. 

De geschiedenis van de Drager en de 
Drie Dames is een raamvertelling binnen 
de raamvertelling. De raamgeschiedenis 
ervan begint als volgt; Na de markiinkopen 

van een der Dames te hebben gedragen tot 
aan haar huis, lukt het de Drager door de 
mooie Dames bij hen thuis te worden 
uitgenodigd. Zijn gastvrouwen, de drie 
Dames, zijn mysterieuze jonge mooie 
vrouwen, die later half-zusters blijken te 
zijn. Zij drinken wijn, zingen en verleiden 
de Drager, in een intermezzo aan het begin 
van de cyclus, in een badscene, waarbij zij 
de Drager dwingen zijn en hun 
geslachtsdelen op metaforische wijzen te 
benoemen. In het verdere verhaal 
bezoeken een drietal rondtrekkende 
bedelaars en de als kooplui vermomde 
kalief Haroen al-Rasjied en zijn vizier de 
drie dames. Na een aantal mysterieuze 
gebeurtenissen vertellen de personages 
ieder een geschiedenis. 

Volgens Sandra Naddaff is vooral het 
intermezzo aan het begin van de cyclus 
van De Drager en de drie Dames - een 
scene waarvan de erotische details, zoals 
het benoemen van geslachtsdelen, dikwijls 
worden weggelaten in de diverse vcrsies 
van Duizend en een Nacht - cruciaal voor 
de interpretatie van de cyclus. Zo dient 
volgens haar de drink- en bad-scene aan 
het begin ertoe. de Drager in te wijden in 
de taal van de metaforen. De drager kan 
alleen het meest letter!ijke noemen, 
simpele ziel als hij is. Hij kan niet de stap 
maken van het letterlijke naar het 
figuurlijke. De drie dames trachten de 
drager op te voeden in taal, van het 
letterlijke woordgebruik, via het 
woordgebruik met vergelijkingen, tot het 
gebruik van regelrechte metaforen. 
De Drager heeft voorlopig de invitatie van 
de vrouwcn aangcnomcn om hen te volgen 
in hun eigen universum. Daarom moot hij 
hun metaforische taal spreken. 'De 
verpletterende muilczel die graast in het 
bazielkruid van de bruggen, die gepelde 
scsam eet. en de herberg van Abu Masrur 
in galoppcert' dat is het metaforische taal 
waar hij uiteindelijk toe in staat is bij het 
beschrijven van de interactic tussen de 
mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen. 
Zo moet de drager de taal leren waarin de 
dames converseren, een metaforische taal, 
om door te dringen tot hun intimiteit. 

Sandra Nadaff gaat bij haar analyse uit 
van eerdere literair theoretische werken 
waarbij ze melding maakt van specifieke 
werken over Duizend en een Nacht van bv. 
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Hamori die in zijn The Art of Medieval 
Arabic Literature (Princeton, 1974, pp. 
170 vv.) ook al eens de cyclus van de 
Drager en de Drie Dames analyseerde, 
maar ook van Todorov. Met name 
refereert zij aan Todorovs hommes recits, 
de personages die in een verhaal hun 
levensgeschiedenis vertellen. In de cyclus 
van de Drager en de drie Dames komen 
drie bedelaars voor die ieder hun 
levensverhaal vertellen, evenals twee 
Dames. De levensgeschiedenissen 
bevatten elk punten van overeenkomst en 
punten van verschil. Zo raken de drie 
bedelaars (die eerst koningskinderen 
waren) alledrie een oog kwijt, ze dalen 

•
ook alledrie op enige tijd af in een gewelf, 
hoewel hun belevenissen qua lijd en plaats 
uiteenlopen. In de verhalen van de beide 
eerste bedelaars wordt in het ene geval een 
neef levend verbrand, in het andere geval 
de dochter van een aanstaande 
schoonvader, enzovoort. In een van de 
bedelaar-verhalen komt het motief van de 
verboden nieuwsgierigheid terug, zoals we 
dat ook zagen in het raamverhaal. Ook 
tussen de verhalen van de dames en die 
der bedelaars zijn parallele episodes. Er 
zijn dus overeenkomsten tussen de 
levensverhalen, maar ook verschillen: er 
worden elementen van een vorige 
geschiedenis herhaald, maar telkens met 
verschillen. lets herhalen met verschillen 
noemt Sandra Naddaff een metafoor. Een 
metafoor is immers helzelfde met iets 
anders noemen: men herhaalt iets door het 
anders te noemen. Sandra Naddaff herkent 
in de verhaalstructuur met al die 

•
levensverhalen Todorov's type van het 
ingebedde verhaal. Van dit type verhaal 
staat de uitkomst van te voren vast, 
daarom heeft het geen narratieve suspense, 
maar is het een ritueel. Dit ritueel wordt 
dus aangekondigd in het intermezzo aan 

het begin, waar de Dames de Drager 
'metaforische taal' trachten te leren. 
Sandra Naddaff ziet ook associaties van 
vertelactiviteit met sexuele activiteit: niet 
alleen in de eerste scene van het 
intermezzo, waar een sexueel spelletje 
model staat voor de handeling van het 
vertellen, maar ook in het buitenste 
raamverhaal van Duizend en Een Nacht, 
waar Sheherazade zowel hel bed deelt met 
de vorst als ook hem verhalen vertelt. Het 
cyclische dat ontstaat door de herhalingen 
in de verhalen vindt Sandra Naddaff ook 
typisch vrouwelijk, even als hel niet-
realistische en fantastische element dat de 
levensverhalen van de bedelaars en de 
Dames kenmerkt (met veel djinni's en 
toverpaarden). 

Ik vind sommige van haar conclusies 
(waaronder vooral de hier laatstgenoemde) 
wel wat ver gaan en enigszins te 
simplistisch vanwege de naieve 
dichotomic (realistisch resp. fantastisch als 
zijnde mannelijk resp. vrouwelijk), en 
bovendien omdat sommige der 
damesverhalen zo avontuurlijk van aard 
zijn, dat ze meer geschikt zijn door 
mannen te worden beleefd (zie ook Claude 
Bremond in Andre Miquel e.a., 'Les 
Dames de Bagdad' suivi de 'La nebuleuse 
du conte', Parijs 1991, p. 137: 'II arrive a 
Zobeide [d.w.z. een van de dames A.S.J 
des aventures qui, normalement, n'arrivent 
qu' aux hommes...'). Het is niettemin 
buiten kijf, dat Sandra Naddaff met deze 
deelstudie tot interessante resultaten komt, 
die een publiek van literatuur-theoretici 
zeker zullen aanspreken. Wellicht is hel 
voor orientalisten en Arabische geletterden 
nu ook eens aanleiding het boek der 
Duizend en een Nacht wat positiever te 
bezien. 

Arie Schippers (UvA, Vakgroep Arabisch) 


