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Een lach in de woestijn 

Karl May en de ontmaskerende kracht van de moderne 

Maghreb-roman 

KARL M A Y  heeft voor mij de Arabische wereld ontsloten. Hij was de 

eerste die het geheimzinnig waas dat om 'het Oosten' hing - uit aan 

mijn bed vertelde sprookjes samengesteld - enigszins deed oplossen. 

Was ik eerst maandenlang in het voetspoor van zijn romanheld Old 

Shatterhand door Noord- en Midden-Amerika gereisd, later volgde ik 

even onverschrokken Kara Ben Nemsi door alle woestijnen van het 

Midden-Oosten en Noord-Afrika. Hoog tegen rotswanden toonde hij 

mij schilderachtige witte dorpen, nu eens in het avondlicht, dan weer 

bij zonsopkomst. Hij schonk mij de geur van kamelemest, hij liet mij 

de tuchtiging met een riet van de voetzolen voelen. Hij openbaarde mij 

het Sesam open u van de baksjisj: de deur tot alles, tot de glimlach zo

wel als tot het verraad. Zijn boeken waren oasen van ondernemingslust 

en nieuwsgierigheid, vol heerlijke fata morgana's die de bleke voort -

gang van mijn schooldagen voor de duur van mijn lectuur kleur gaven. 

Pas veel later begreep ik dat Karl May zelf nooit was doorgedrongen 

in de gebieden die hij zo flonkerend beschreef, dat hij nooit kamele-

melk had gedronken en evenmin kampvuren had gemaakt van de 

mest. De man had vermoedelijk zelfs nooit waarachtig dorst gehad of 

een door de hitte en koude van de woestijn getekend mensenlichaam 

gezien. Karl May had zijn leven zittend aan een tafel doorgebracht, 

schrijvend, en de enige gang die hij maakte was die naar de plaatselijke 

bibliotheek waar hij gefascineerd atlassen en geografische handboeken 

bestudeerde. De rest had hij bedacht. Zo ongeveer alles dus. 

In eerste instantie verschafte die kennis mij een schok, de man was 

een fantast, een marskramer die wagensmeer verkocht voor het zalven 

van de ziel. Alle landschappen die ik zo schitterend voor me had 

gezien, de bergen, woestijnen, zoute meren, de tentenkampen waar ik 

met bedoeienen om het kampvuur had gezeten, de kleurrijke markten 

met tal van onbekende vruchten, het gezang komend van de minaret-

ten, de zandstormen die hele karavanen verzwolgen, het was allemaal 

verzonnen. En verzinnen, dat was zo ongeveer een doodzonde, erger 

dan moord en doodslag. 'Gij zult niet verzinnen.' 


