
W I M R A V E N 

Arabische literatuur 

V A N O U D S is ER V E E L AKELIGS  gezegd over het literatuuronderwijs op 11 

Nederlandse scholen, en zelf heb ik er ook geen mooie herinneringen 

aan. Maar nu er gerept wordt van een schoolvak Wereldliteratuur, 

waarin dus ook Arabische letterkunde een plaats kan krijgen, begin ik 

te watertanden. Zal het buitenland dan eindelijk gewoon worden? 

Gaan we na de vereniging van Europa ook het ijzeren gordijn tussen 

eerste en derde wereld neerhalen, te beginnen met Nederland? 

Ach welnee, het is natuurlijk maar een enkele school die een kijkje 

over de grens gaat nemen. Een handjevol leerlingen zal soms een raar 

boek moeten lezen, waarvan geen uittreksel te krijgen is. Maar utopie 

of niet, ik denk graag een eindje mee. Welke Arabische boeken kunnen 

er behandeld worden zonder dat de leerlingen meteen afhaken? De 

koran? Ofschoon Arabische literatuurwetenschappers al eeuwen ge

leden hebben 'aangetoond' dat de koran ook in literair opzicht het beste 

boek is, verwijs ik die liever naar de godsdienstles. De oude Arabische 

poezie dan? Die is groots, maar niet vertaalbaar zonder dat de aantrek-

kelijkheid verloren gaat. Het oude en klassieke proza is zeer anekdotisch 

en fragmentarisch. Hoewel de Arabieren goede vertellers waren, ook 

in tekstjes van enkele vierkante centimeters, is deze literatuur te ontoe-

gankelijk voor het middelbaar onderwijs. De kunstige makamen zijn 

erg cerebraal en neigen tot een soort Opperlandse taalkunde, die alleen 

leuk is voor Arabieren. 

Het ligt voor de hand de oude Arabische letterkunde op school maar 

over te slaan en aan de universiteit over te laten. Maar een uitzondering 

is onontkoombaar: de  Vertellingen van duizend-en-een-nacht.  Geletter-

de Arabieren beschouwden deze verhalencyclus vanouds niet als lite

ratuur. Het Arabisch was hun te slecht en de onderwerpen waren te ba-

naal; 'iets voor vrouwen, kinderen en schoolmeesters'. Geschikt voor 

het onderwijs dus? Het werk heeft zijn status als wereldliteratuur in 

Europa verkregen en is pas onlangs, via het Westen, door de Arabische 

wereld geadopteerd. Hoe dan ook, het is wereldliteratuur, en veel te 

goed om ongelezen te laten. 


