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gen. Ik dank in het bijzonder drs. R. Bakker, dr. M.L. Barend-van 
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A.J. Weitzman. 

De bijeenkomsten van het Huizinga Instituut, in het bijzonder 
het postdoctoraal séminaire van prof.dr. W.Th.M. Frijhoff, boden 
waardevolle gelegenheid tot discussie. Tevens dank ik NWO en de 
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Truus Reijs-Extra, Nienke Lammersen-van Deursen en Marcoen 
Sprenger dank ik voor hun kritische lezing van de tekst. Uitgever 
Mare Beerens ben ik erkentelijk voor de prettige samenwerking en 
deskundige zorg. Mike den Hartog bedank ik voor zijn wijze raad 
in het algemeen en voor zijn ideeën over het oosten in het bijzonder. 

Mijn collega's van de afdeling Nederlands van de KUN droegen 
bij aan een aangenaam werkklimaat. Ik bedank speciaal Edith 
Schouten, Mariëlle Polman, Anneke Nunn, Roland de Bonth en 'de 
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middeleeuwers' Mariken Goris, Mieke de Jong, Saskia Bogaart en 
Paul Wackers. Mijn collega's en leerlingen van de Werkplaats te 
Bilthoven zorgden ervoor dat de laatste loodjes minder zwaar wogen. 
Noreen Bussink, Carla Geelen, Ingrid de Bonth-Weekhout, Marion 
Wintjens-Moonen en Annette Fest-Cox dank ik voor hun vriend
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achttiende eeuw en buiten de studeerkamer genoeg te beleven valt. 

Heel in het bijzonder bedank ik mijn ouders. Zij hebben mij al 
vroeg geleerd mijn hart te volgen en mijn eigen beslissingen te 
nemen, die zij vervolgens onvoorwaardelijk steunden. Aan hen 
draag ik dan ook dit boek op. 
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Hoofdstuk ι 

Inleiding 
Feridun, de koning van Perzië, is ontroostbaar. Zijn geliefde 
Irandokte is hem door de dood ontvallen. De wijze Kulai zou haar 
tot leven kunnen wekken, als er drie namen van volmaakt gelukki
ge mensen in Irandokte's grafsteen gekerfd worden. Ondanks een 
uitgebreide zoektocht worden de drie niet gevonden. De mens is 
immers door de Schepper voorbestemd om pas na zijn dood vol
maakt gelukkig te worden. Zijn wil heeft Irandokte haar leven lang 
gerespecteerd en de hemelse gelukzaligheid is nu haar beloning. 
Feridun krijgt van Kulai het advies deze vrome levenshouding als 
leidraad te nemen en de dood van zijn beminde te accepteren.1 

Met dergelijke staaltjes van oosterse wijsheid werden achttiende-
eeuwse lezers van tijdschriften of verhalenbundels herhaaldelijk 
geconfronteerd. Verhalen als het zojuist samengevatte 'Het middel 
om dooden optewekken' staan in dit boek centraal. Ze zijn samen
gebracht onder de achttiende-eeuwse benaming Oosterse vertel
ling', die hier als overkoepelende term gebruikt wordt voor in de 
achttiende eeuw verschenen Nederlandstalig narratief fictioneel proza 
uit (of zogenaamd uit) en/of over het Nabije, Midden- of Verre Oosten. 

Oosterse, meer specifiek islamitische invloeden op de West-
Europese en Nederlandse literatuur dateren al van ver voor 1700. 
Wie De wereld van Sjahrazaad (1999) van Richard van Leeuwen 
doorbladert,2 merkt op dat er al geruime tijd voordat de eerste uit
gave van Duizend-en-één-nacht in de achttiende eeuw in Nederland 
op de markt kwam, werken verschenen waarin oost en west gecom
bineerd waren. Zo deden westerse auteurs al sinds jaar en dag uit
spraken over het oosten. In zijn Spiegel historiael (ca. 1285) portret
teert de middeleeuwse geleerde en schrijver Jacob van Maerlant (ca. 
1230-1288) de profeet Mohammed (ca. 570-632) als een geweldda
dig en wellustig man die zich bovendien valselijk voor boodschap
per van Gods woord uitgaf. Ook van het islamitische paradijs heeft 
Maerlant geen hoge dunk. Daar regeren de lage genoegens eten, 
drinken en wellust, en er heerst een gebrek aan spiritualiteit.3 Veel 
van Maerlants tijdgenoten hielden er dezelfde ideeën op na. In de 
Middeleeuwen was er ook al westerse literatuur met duidelijk her
kenbare invloeden van oosterse teksten in omloop. De uit het laat
ste kwart van de twaalfde eeuw daterende zogenaamde Oosterse 
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ridderroman' Floris ende Blancefloer, waarin de twee gelieven uit de 
titel, de zoon van een islamitisch vorst en de dochter van een chris
telijke slavin, aanvankelijk bruut gescheiden worden, maar uitein
delijk toch kunnen trouwen, is hiervan een heel vroeg voorbeeld. 
Aan dit werk liggen vrijwel zeker Arabische bronnen ten grondslag, 
mogelijk zelfs een vroege versie van Duizend-en-één-nachtA 

Besloegen de in de Middeleeuwen verspreide teksten vaak slechts 
passages van oosterse werken, in de zestiende en zeventiende eeuw 
werden complete versies in vertaling op de markt gebracht.5 In 
Amsterdam publiceerde Zacharias Heyns (1566-1638) de Voorbeeld
sels der oude wyse, handelende van trouw, ontrouw, list, haet, geswin-
dicheyt ende alle andere menselijcke gheneghentheden (1623), een ver
taling uit het Latijn via het Duits. Het boek gaat terug op de Kaliela 
wa-Dimna, oftewel De fabels van Bidpai, uiteindelijk afkomstig uit 
Indie, het huidige India.6 Een ander belangrijk oorspronkelijk oos
ters werk is de Perssiaansche roosengaard, een verzameling spitsvon
dige parabels van de Pers Saadi (ca. 1212-1292?) die uit het Latijn via 
de Duitse vertaling van Adam Olearius (1603-1671) door Jan van 
Duisberg (voor 1566-1638) in het Nederlands vertaald en in 1654 
gepubliceerd werd (zie afbeelding 8).8 In 1672 volgde Het keven van 
Hai Ebn Yokdhan van de Spaans-islamitische filosoof Abu Bakr 
Muhammad ibn Tufayl (ca. 1106-1185), 'het wonderlyk en zeldzaam 
levens geval' van een 'natuurlyke wijsgeer' (zie afbeelding 10).9 Het 
was vertaald door Nil Volentibus Arduum-lid Johannes Bouw
meester (1630-1680), via de Arabisch-Latijnse uitgave uit 1671 van 
de Engelse arabist Edward Pococke (1604-1691). 

Vanaf de achttiende eeuw verscheen in West-Europa een grote 
hoeveelheid literatuur over het oosten, in een aantal gevallen ver
talingen van oosterse werken, in andere gevallen werken die in het 
westen op schrift gesteld werden en meer of minder naar oosters 
voorbeeld gemodelleerd waren. Een zeer belangrijke, zo niet de be
langrijkste, inspiratiebron was de Franse vertaling van AlfLayla wa-
Layla door Antoine Galland (1646-1715), die verscheen tussen 1704 
en 1717: Les Mille et une Nuits.10 Van deze Franse versie werd ver
moedelijk al in 1709 een Nederlandse vertaling gepubliceerd: Duy-
sent en Een Arabische Nachtvertellingen (zie afbeelding 15). Omdat 
deze vertaling zelf niet is overgeleverd (er is slechts een in 1709 
gedateerd titelblad dat bijgebonden is in de in 1738 gedateerde ver
sie De Duizend en Eene Nacht), is onbekend om welke gedeelten van 
Gallands werk het in die vroege versie ging. Net als in de rest van 
West-Europa zou dit boek in de Republiek der Verenigde Neder-
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landen triomfen vieren. Al gauw werd het in het westen mode om 
'in de schaduw van Scheherazade', de verhalenvertelster uit Duizend
en-één-nacht, oosterse literatuur na te bootsen. Door achttiende-
eeuwse christelijke auteurs werd de oosterse literatuur, zowel de 
authentieke als de niet-authentieke, gebruikt bij de opvoeding van 
hun lezers tot rationeel-christelijke burgers. Het islamitische ge
loof, of wat men daarvoor hield, was hiervoor een geëigend middel, 
aangezien het samen met het christendom een tegenwicht vormde 
tegen deïstisch en atheïstisch gedachtegoed. De christelijke toevlucht 
tot de islam was daarmee mogelijk een stil protest tegen de stromin
gen die het christelijke geloof in de traditionele vorm bedreigden. 

De oosterse literatuur lijkt vooral populair geworden te zijn om 
haar fantastische karakter, haar verheven stijl, haar allegorische 
kracht en haar zedenkundige strekking. Dit waren althans de in het 
westen steeds weer benadrukte kenmerken, gebaseerd op enkele 
belangrijke referentiewerken, zoals Duizend-en-één-nacht. Met 
name het fantastische karakter en de allegorische kracht contras
teerden met de traditionele inheemse, sterk aan classicistische 
regels gebonden literatuur. De meeste achttiende-eeuwse oosterse 
verhalen ademen een islamitische en wonderbaarlijke sfeer: ze spe
len zich af in een of ander oosters gebied met moslims als hoofd
personen en geven niet zelden toverij en geestverschijningen te 
zien, beschreven in beeldrijke taal. Tegelijkertijd hebben ze door
gaans een moraliserende strekking. 

i.i Het onderzoek naar 
achttiende-eeuwse oosterse fictie 

Het onderzoek naar de achttiende-eeuwse oosterse fictie heeft zich 
tot nu toe voornamelijk gericht op de Franse en Engelse literatuur.11 

Als basisstudies voor het Franse taalgebied gelden de monografieën 
van Pierre Martino (l'Orient dans la littérature française, 1906) en 
Marie-Louise Dufrenoy (L'Orient romanesque en France 1704-3789, de 
eerste twee delen uit 1946 en het derde deel uit 1975). Martino 
bespreekt de kennis over het oosten - waaronder hij verstaat: de 
kennis die voortvloeide uit reizen, politieke en religieuze contacten 
enzovoort - in het zeventiende- en achttiende-eeuwse Frankrijk in 
het algemeen en in de Franse literatuur in het bijzonder. Hij geeft 
een schets van de oosterse invloeden in de genres tragedie, kome
die, roman en satire, steeds aan de hand van de belangrijkste wer
ken per genre. Ook besteedt hij aandacht aan de invloed van het 
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oosten op het werk van de voornaamste achttiende-eeuwse Franse 
filosofen. Martino's werkwijze resulteert in een breed opgezette 
schets van het oosten in Frankrijk. Minder gelukkig is dat zijn 
demonstratiemateriaal niet overvloedig is: hij ontleent het slechts 
aan enkele werken die nader belicht worden vanuit een genremati
ge invalshoek. Daarbij houdt Martino de satirische en filosofische 
literatuur van de romankunst gescheiden, terwijl satire en filosofie 
uiteraard ook in de 'bellettrie' kunnen voorkomen. 

Zich baserend op Martino's werk verrichtte Dufrenoy een groot
schalig onderzoek, dat resulteerde in een lijvig naslagwerk over 
'L'Orient romanesque' ('het oosten in de roman'). Het boek bevat 
een zeer uitgebreide bibliografie van deze oosterse fictie in de perio
de 1704-1789, dus vanaf het verschijnen van Gallands Les Mille et 
une Nuits tot aan de Franse Revolutie, en bespreekt de vernieuwen
de invloeden van het oosten op de Franse roman. Volgens Dufrenoy 
werd het oosten zo'n belangrijke invloedsfactor omdat het de moge
lijkheid bood nieuwe ideeën in een aantrekkelijk jasje te presenteren. 
Deze stelling is weliswaar uitdagend, maar moeilijk controleerbaar. 
Haar materiaalkeuze is namelijk zo ruim - met titels als Simon Tys-
sot de Patots La vie, les aventures af le voyage de Groenland du révérend 
père cordelier Pierre de Mésange (1720) en het anoniem verschenen 
Relation d'un voyage du pôle arctique au pôle antarctique par le centre 
du monde (1721) - dat het erop lijkt dat Dufrenoy het oosten en exotis
me als synoniemen beschouwt en dus bijvoorbeeld ook in het noor
den gesitueerde verhalen tot haar 'oosterse corpus' heeft gerekend. 

Voor Engeland telt vooral Martha Pike Conants The Orientai tale 
in England in the eighteenth century (1908).I2 Zij richt zich op een 
deelgebied van de oosterse literatuur, namelijk op de achttiende-
eeuwse 'Orientai tale' in Engeland. Pike Conant geeft een biblio
grafisch overzicht van de voornaamste Engelstalige oosterse vertel
lingen (inclusief vertalingen), en bestudeert zowel afzonderlijk 
gepubliceerde als in tijdschriften verschenen teksten. De term 
'Oriental tale' werd door Pike Conant ruim geïnterpreteerd. Ze 
schaarde er de bekende pseudo-brieven onder (zoals Giovanni 
Paolo Marana's Letters writ by a Turkish Spy, 1687-1693), alsmede 
fabels (bijvoorbeeld Aesop Naturalized, in a collection affables and sto
ries from Aesop (...) Pilpay and others, 1711) en anekdoten (waaronder 
Persian Anecdotes; or. Secret memoirs of the Court of Persia van 
Madeleine Angélique Poisson Gomez uit 1730). Ook de zogenaam
de 'journals' (dagboeken) zoals Laurence Sterne's The Bromine's 
Journal (1767) vielen onder haar selectie. Pike Conant ordende haar 
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materiaal in groepen van achtereenvolgens fantastische, moralise
rende, satirische en filosofische aard. Het nadeel van een dergelijke 
strikte indeling is dat ze niet geheel conform de werkelijkheid is. 
Pike Conant stelt bijvoorbeeld dat een verzameling fantastische ver
halen als Duizend-en-één-Nacht nauwelijks of geen directe morali
sering bevat. Deze teksten waren volgens haar aantrekkelijk vanwe
ge de 'charm of pure adventure, the story for the sake of the story' 
(n) als zouden ze geen diepere betekenis hebben. 

Arthur Weitzman toonde in 1967 in een aanvulling op Pike Co-
nants studie aan dat Duizend-en-één-nacht wel degelijk moraliseren
de thema's bevat. Weitzman herkende in de meeste achttiende-
eeuwse oosterse vertellingen ondanks hun misleidende, fantastische, 
jasje een typisch achttiende-eeuws normen- en waardepatroon. Hij 
stelde terecht dat Pike Conants algemene conclusie, dat de acht-
tiende-eeuwse oosterse fictie niet meer was dan een voorbode van 
de negentiende-eeuwse romantische literatuur, nuance behoeft. 

Rond 1970 beschikte men dus over uitgebreide overzichten van 
oosterse en pseudo-oosterse literatuur in Frankrijk en Engeland in 
de achttiende eeuw. De pogingen om de teksten nader te typeren 
waren echter nog niet geslaagd te noemen: zowel genrematig als 
thematisch gaven de studies reden tot verwarring. Enerzijds impli
ceerden zij dat 'de achttiende-eeuwse oosterse vertellingen' een een
heid vormden, maar in geen enkele studie werd die adequaat 
beschreven. De laatste tientallen jaren zijn verschillende aspecten 
van de oosterse fictie nader bestudeerd. Shelly Ekhtiar (1985) deed 
in de lijn van Weitzmans conclusie over het typische achttiende-
eeuwse karakter van de oosterse vertelling verder onderzoek. Zij 
concludeerde dat de oosterse vertelling voortkwam uit de intellec
tuele, politieke en religieuze realiteit van de vroege Verlichting en 
dat het genre veelal dezelfde ideologische bedoelingen had als 
andere achttiende-eeuwse vormen van proza die niet als Oosters' 
gepresenteerd werden. Ook Lynne Meloccaro (1992) bouwde voort 
op Weitzmans artikel. Zij bestudeerde de combinatie van de aspec
ten genre en gender in het Engelse taalgebied in de achttiende eeuw. 
Een van haar conclusies was dat het 'genre' van de oosterse vertel
ling door zijn vrouwelijke auteurs werd aangewend om te experi
menteren met de representatie van het culturele rolpatroon (gender) 
en om hun eigen sociale ervaringen te analyseren. Meloccaro gaat 
tevens in op het spraakmakende oriëntalisme-concept van Edward 
Said, dat veel westerse negentiende-eeuwse literatuur als overwel-
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digingspoging van het oosten kenschetst. Said stelt dat dit concept 
historisch gegroeid is, maar Meloccaro meent dat de Engelse acht-
tiende-eeuwse fictie nog geen monolithisch beeld van het oosten 
toont, in tegenstelling tot Saids opvattingen. Wel ziet zij in veel ver
tellingen een voorteken van het Engelse negentiende-eeuwse impe
rialisme. Dezelfde conclusie trok Frances Mannsâker in de bundel 
Exoticism in the Enlightenment (1990).'3 

1.2 Doel en opzet van dit boek 
De Nederlandse variant van de oosterse fictie hulde zich binnen het 
onderzoek naar de Verlichting lange tijd in nevelen, hoewel er vele 
honderden oosterse vertellingen - al dan niet authentiek oosters, 
authentiek Nederlands of oorspronkelijk afkomstig uit een ander 
Europees land - zijn verschenen. De belangrijkste studies over dit 
soort teksten komen van P.J. Buijnsters (1991) en Richard van 
Leeuwen (1999). Buijnsters heeft in zijn boek over spectatoriale 
geschriften de oosterse vertellingen in deze tijdschriften bespro-
ken.H Hij beschouwt ze als een uitvloeisel van een ware Oosterse 
Renaissance' en geeft aan dat er altijd wel belangstelling voor het 
oosten geweest is vanwege christelijke zendingsijver en handels
motieven, maar dat de achttiende-eeuwse interesse voor het oosten 
voornamelijk een gevolg is van twijfel aan de exclusieve waarheid 
van het westerse denkpatroon. In werkelijkheid diende het oosten 
in de vertellingen volgens hem als alibi om inheemse westerse mis
standen aan de kaak te stellen en stelde men zich niet open voor de 
oosterse wijsheid.^ 

Ook Van Leeuwen richt zich in zijn al genoemde naslagwerk De 
wereld van Sjahrazaad vooral op de spectatoriale geschriften. In het 
lemma orientalisme stelt hij dat 'de orientalistische golf in de 
Republiek in vergelijking met de rest van Europa beperkt bleef. Hij 
concludeert dat in de 'spectator-tijdschriften' 'stichtelijke allego
rieën' verschenen die in het oosten waren gesitueerd, maar dat 'van 
de invloed van Duizend-en-één-nacht (...) niet veel te merken [is]'.1*" 
In deze studie zal blijken dat de oosterse fictie ook in andere dan de 
spectatoriale geschriften verscheen en dat bovendien Duizend-en-
één-nacht een niet geringe doorwerking kende. 

In mijn onderzoek heb ik me gericht op het beeld van het oosten 
dat in fictioneel proza naar voren kwam. De eerste taak was de 
Nederlandstalige teksten in kaart te brengen. Bij de selectie van het 
materiaal heb ik voor een brede invalshoek gekozen, zodat bijvoor-
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beeld niet alleen de spectatoriale geschriften als bron zouden die
nen. Ook heb ik bewust de oosterse uitstraling als een zelfstandige 
waarde beschouwd, al was het achttiende-eeuwse orientalisme be
slist geen geïsoleerd Nederlands, maar een veel breder Europees 
verschijnsel. De als Oosters' gepresenteerde teksten waren verschil
lend van herkomst, maar deze diversiteit wordt in dit onderzoek 
slechts summier verdisconteerd. Zo maakte ik bij de selectie geen 
onderscheid tussen bijvoorbeeld een Nederlandse vertaling van een 
Arabisch werk via het Frans, een Nederlandse vertaling van een als 
oosters gepresenteerd maar op Engelse bodem geschreven werk, of 
een 'authentiek' Nederlands werk met Oosterse' ingrediënten. 

Evenmin heb ik me gericht op de precieze weg waarlangs de tek
sten in het Nederlands terecht zijn gekomen. Zoals bekend is der
gelijk onderzoek voor veel achttiende-eeuwse teksten problema
tisch: de precieze herkomst lijkt in veel gevallen niet traceerbaar.1? 
Als al bekend is of een werk vertaald is - in mijn geval gold dat voor 
bijna de helft van de teksten - , is het vervolgens bijzonder moeilijk 
te achterhalen welke versie van dat werk (welke legger) de verta
ler/bewerker gebruikt heeft. Krijgt men daar al zicht op, dan doemt 
een volgend probleem op: ook de legger waarnaar de Nederlandse 
tekst bewerkt werd (bijvoorbeeld een Franse, Engelse of Duitse 
tekst), is vaak weer een vertaling. Het onderzoek naar mogelijke 
leggers wordt hierdoor behoorlijk complex en tijdrovend. Ik heb er 
dan ook van afgezien. Dat betekende wel dat een element dat de 
inhoud van de tekst beïnvloed kan hebben hier grotendeels onbe
sproken blijft: de beelden van het oosten zoals die in de leggers van 
de Nederlandse teksten aanwezig waren en die op hun beurt voort
kwamen uit de beeldvorming over het oosten in bijvoorbeeld 
Frankrijk, Engeland of Duitsland. Het was echter niet mijn doel 
dergelijke invloeden te traceren, omdat mijn interesse vooral uit
ging naar de uiteindelijke Nederlandse tekst, met andere woorden 
naar het beeld van het oosten dat via de Nederlandse teksten aan de 
Nederlandse lezer gepresenteerd werd.'8 

De speurtocht naar het materiaal verliep zo voorspoedig dat al snel 
duidelijk werd dat het samenstellen van een volledige inventarisa
tie veel tijd in beslag zou nemen - het aantal teksten bleek legio. 
Uitputtend inventariseren zou ten koste gaan van een grondige 
analyse van het proza zelf. Daarom maakte ik een keuze uit ver
schillende achttiende-eeuwse media. Naast de verhalen in twee 
afzonderlijk gepubliceerde verzamelingen (Duizend-en-één-nacht 
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uit 1755 en August Jacob Liebeskinds (1758-1793) Palmbladen, Of 
Uitgelezene Oostersche Vertellingen uit 1787) bestudeerde ik ook tek
sten uit een aantal satirische, spectatoriale en algemeen-culturele 
tijdschriften. Dit zijn de achttiende-eeuwse tijdschrifttypen met de 
meeste aandacht voor bellettrie. Kranten en pamfletten heb ik uit
gesloten. In totaal telt het zo ontstane corpus 300 teksten. 

Anders dan de onderzoekers die zich richtten op het Franse en 
Engelse taalgebied heb ik aan de noemer Oosten' een heel promi
nente plaats toegekend. De achttiende-eeuwse Nederlandse tijd
schriften publiceerden in feite veel meer Oosterse' bellettristisch 
getinte teksten dan alleen de zogenaamde Oosterse vertellingen' 
waarop de onderzoeksliteratuur zich doorgaans baseert. Integrale 
bestudering van de tijdschriften bracht aan het licht dat allerlei 
teksttypen oosterse elementen bevatten; dit bleek impliciet ook al 
uit de studie van Pike Conant, maar zij verwaarloosde dit gegeven 
door in de noemer 'Oriental Tale' een homogeniteit tussen de tek
sten te suggereren. De oosterse vertellingen vormen echter niet een 
op zichzelf staand genre in de betekenis van een teksttype met 
bepaalde vorm- en inhoudskenmerken; veeleer was de noemer oos
ten een algemeen etiket. Ik zal dan ook regelmatig over teksten spre
ken omdat het materiaal een menigte teksttypen bevat, bijvoorbeeld 
geschiedenissen, fabels, allegorieën, sprookjes en reisverhalen. 
Omdat het in dit onderzoek steeds gaat om bellettristisch proza, 
kies ik daarnaast voor de overkoepelende term 'verhaal' of, in navol
ging van Pike Conant, voor de meest voorkomende achttiende-
eeuwse benaming Oosterse vertelling', waarbij eerder de noemer 
Oosten' een eenheid creëert dan het teksttype. 

De aanduiding Oosters' bleek voornamelijk een algemene isla
mitische sfeer aan te geven en de lezer af en toe zelfs naar Indiase 
en Chinese levensovertuigingen (hindoeïsme en confucianisme) te 
voeren. Ze duidde echter niet op bijvoorbeeld specifiek bijbels of 
klassiek (Grieks en Romeins) ideeëngoed. Overigens bleken ele
menten uit deze culturen op dieper niveau wel aanwezig, maar de 
oppervlakte was in het merendeel van de teksten als islamitisch 
herkenbaar door bijvoorbeeld het voorkomen van islamitische per
sonages. Ondanks de diversiteit in oosterse gebieden en het duide
lijke verschil tussen het Nabije en Midden-Oosten enerzijds en het 
Verre Oosten anderzijds, suggereert het materiaal een soort homo
geniteit van het oosten. Van culturele of andere verschillen is er in 
de teksten ondanks de diversiteit aan geografische locaties nauwe
lijks sprake. 
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Het corpus dat in dit boek onderzocht wordt, lijkt ons dus opper
vlakkig gezien naar het oosten te voeren. De teksten werden in het 
corpus betrokken omdat ze in de titel expliciet aan het criterium 
Oosters' voldeden, ofwel werden door mij geselecteerd omdat ze in 
het oosten bleken te spelen en/of oosterse stof behandelden. Sinds 
de verschijning van het werk Orientalism van Said (1978) staat ech
ter vast dat moslims, sultans, viziers, tulbanden, sluiers en derge
lijke geen garantie bieden voor een werkelijk oosters karakter van 
een vertelling. Said typeert de weergave van het oosten als een wes
ters discours. Onder orientalism ('orientalisme') verstaat hij vooral 
het 'veroosteren' van het oosten door het westen, waardoor het 
woord veel meer is gaan betekenen dan een louter geografische 
locatie. Deze westerse uitbeelding schreef hij voornamelijk op het 
conto van de oriëntalistiek, een wetenschap die hij overigens in de 
ruime betekenis van het woord definieerde: niet alleen de studie 
van oosterse teksten werd er toe gerekend, maar ook de studie van 
oosterse zeden en gewoonten en bijvoorbeeld westerse bellettrie 
over het oosten. Het oosten kreeg in de loop van de geschiedenis 
vanuit christelijk perspectief de status van de 'andere', in de mees
te gevallen islamitische, cultuur. Juist de titel Oosterse vertelling' en 
bijvoorbeeld de expliciete vermelding van moslims wijzen erop dat 
het om westerse teksten, of in ieder geval om voor het westen 
bewerkte teksten, gaat. Op de plaatsen waar ik in dit boek de term 
'orientalisme' hanteer, duid ik in eerste instantie op de westerse 
receptie en weergave van het oosten. 

Ten tijde van het negentiende-eeuwse westerse imperialisme sig
naleert Said een verhoogde mate of een bijzondere vorm van orien
talisme. In zijn visie zette het westen, met name Engeland en 
Frankrijk, voornamelijk vanaf 1800 het oosten naar eigen hand en 
bracht het er subjectief verslag over uit, teneinde het op legitieme 
manier bij het westen te kunnen inlijven. Hierdoor kreeg het oos
ten in het westen de reputatie van het beheersbare, het onmondige 
gebied. Het was slechts interessant voor het westen als middel en 
niet als doel. 

Said concentreert zich voornamelijk op het imperialisme van 
Frankrijk en Engeland in de negentiende eeuw. Men zou kunnen 
zeggen dat ook voor Nederlandse teksten pas vanaf 1800 een toets 
van Saids denkbeelden mogelijk is. De overname van de Verenigde 
Oostindische Compagnie (voc) door de Nederlandse staat in 1795 
vormde immers officieel het begin van de onderwerping aan 
Nederlands overheidsgezag van het land dat wij nu Indonesië noe-
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men. Toch meen ik dat er voldoende reden is om Saids stellingen 
ook te toetsen aan het achttiende-eeuwse materiaal uit mijn corpus. 
De kern van zijn model is de westerse macht in en over het oosten. 
Aangezien er al ruim vóór 1800 sprake was van een Nederlandse 
expansie naar het oosten, aanvankelijk slechts in economische zin, 
maar gaandeweg ook in bredere sociale zin - met name in het hui
dige Indonesië - was het interessant na te gaan of de door Said 
gesignaleerde mechanismen ook in mijn Nederlandse teksten 
zichtbaar waren. Overigens speelt slechts een minderheid van die 
teksten zich in 'ons Indie' af. Omdat het me echter vooral om de 
machtspatronen ging, bijvoorbeeld zichtbaar in de voorstelling van 
een onmondig, beheersbaar oosten, heb ik het gehele corpus in 
deze beschouwing betrokken. 

Opnieuw gold hier natuurlijk dat van veel teksten onduidelijk is 
of en in welke mate ze van een 'authentiek' Nederlandse origine 
zijn, met andere woorden in welke mate de legger de uiteindelijke 
signatuur van de tekst beïnvloed heeft. Ook hier heb ik het feit dat 
de teksten in het Nederlands circuleerden boven die vertaalproble-
matiek laten prevaleren en me geconcentreerd op de manier waar
op het oosten gepresenteerd werd. 

Dit boek is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 bespreek ik het 
klimaat in de Nederlandse Republiek waarin de oosterse fictie ge
dijde en waaraan deze zelf ook bijdroeg. Het doel van dit hoofdstuk 
is inzicht te bieden in de receptie van het oosten op politiek-econo-
misch gebied, in de materiële cultuur, in de tekstuele wereld met 
onder andere aandacht voor de werken uit de wetenschappelijke 
wereld, en op religieus terrein. Zo ontstaat een indruk van het con
cept 'oosten' en de betekenis van 'orientalisme' hier te lande in de 
achttiende eeuw. 

In hoofdstuk 3 bespreek ik de teksten uit mijn corpus met het 
doel een profiel van de verhalen te schetsen. Daartoe ga ik voor 
zover mogelijk na wat de feitelijke, dat wil zeggen oosterse of pseu-
do-oosterse, herkomst van de teksten is. Zo blijkt een aantal teksten 
vertalingen van Engels, Frans of Duits werk. Er verscheen in deze 
tijd relatief weinig authentiek Nederlands werk, iets waaraan voor
namelijk financiële motieven debet waren. Zoals gezegd heb ik de 
doorwerking van het Engels, Frans en Duits orientalisme niet in 
mijn onderzoek betrokken, maar me vooral gericht op het oosten 
dat uiteindelijk in de Nederlandse teksten naar voren kwam. 

Op zoek naar een verklaring voor de gretige receptie van het oos-
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ten geef ik vervolgens een overzicht van de westerse reflecties op 
oosterse literatuur. Ik heb daarbij vooral de inhoud van de uitspraken 
gewogen en me niet extensief gericht op de auteurs van de werken 
of hun lezers. Wel geef ik aan in welke media de teksten versche
nen; in een aantal gevallen maakten hedendaagse bibliografieën 
(vrij) duidelijk wie de auteurs waren. Vaak bleven de auteurs en ver
talers echter anoniem of publiceerden ze onder initialen, waardoor 
ze moeilijk te ontmaskeren zijn. Ook de lezers van de specifieke 
teksten vormen een bijna anonieme, moeilijk traceerbare groep. 
Recent onderzoek op basis van oplagecijfers, boedelinventarissen 
en de administraties van boekhandelaren wijst uit dat fictie door de 
achttiende-eeuwse consument veel minder werd aangeschaft dan 
nuttige, met name stichtelijke en kennislectuur.^ Over de invloed 
van fictie moeten we ons vermoedelijk dan ook niet al te grote illu
sies maken, al weten we natuurlijk niets over de frequentie waarin 
ze (voor)gelezen werd of welke indruk ze achterliet. Van het specta
toriale publiek is bekend dat het behoorde tot de middenklasse van 
de Nederlandse bevolking. Dorothée Sturkenboom geeft in haar 
studie over spectators een opsomming van kooplieden, onderne
mers, officieren, ambtenaren, geneesheren, predikanten, juristen, 
apothekers en docenten aan Latijnse scholen.20 In deze groep en 
vermoedelijk ook in hun huishoudens zal men dus in ieder geval 
lezers*van de oosterse spectatoriale teksten vinden. 

Enkele lezers van het algemeen-culturele tijdschrift de 
Vaderlandsche letter-oefeningen, dat in mijn corpus opgenomen is, 
zijn door Han Brouwer in zijn onderzoek naar klantenboeken van 
enkele Zwolse boekhandelaren geïdentificeerd. Hij concludeerde 
uit gegevens over de aankopen van klanten en hun betaling voor 
deelname aan een (commerciële) leesbibliotheek dat twee burge
meesters alsook de niet geheel onvermogende foeselbrander (jene
verstoker) Assuarus de Rooy (1754-1793) en de leden van het lees
gezelschap van bakker Hermannus Dückers, afleveringen van het 
tijdschrift gelezen moeten hebben. De foeselbrander was blijkbaar 
nieuwsgierig naar het oosten. Uit zijn aankopen in de periode 1777-
1783 blijkt althans een interesse voor historisch-geografische wer
ken over Indie. Hij schafte de Nederlandse vertaling van G.T.F. 
Raynals (1713-1796) Histoire des deux Indes (1770) aan en W. Schou-
tens (1638-1704) 'Reis na en door Oost-Indien' (dit zal vermoedelijk 
de uitgave uit 1775 of 1780 zijn van diens Reistogt naar en door 
Oostindien).21 Mogelijk zal hij ook oosterse fictie gelezen hebben. 

René Bosch, die Brouwers gegevens verder aanvulde, identifi-
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ceerde acht van de lezers van de tetter-oefeningen als vrienden uit de 
kring van de Haarlemmer Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778) 
die het tijdschrift zelf ook gelezen zal hebben.22 Bosch vermoedt uit 
aantekeningen in een aantal jaargangen dat hier sprake was van 
een informeel leesgezelschap dat de afleveringen liet circuleren. 
Zeker is dat het hier om notabelen met brede culturele interesse 
gaat. We vinden enkele burgemeesters, chirurgijnen en handelslie-
den, van wie sommigen bijvoorbeeld lid waren van de Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen. Zoals dit Haarlemse voorbeeld 
laat zien, ging één tijdschriftaflevering door vele handen. 

Hoewel het onderzoek naar lezersgroepen de laatste decennia 
dus interessante gegevens heeft opgeleverd en de voorspelling 
gewettigd was dat dat ook voor mijn corpus niet zonder resultaat 
zou blijven, heb ik me toch nauwelijks aan receptieonderzoek 
gewaagd. Iets dergelijks zou namelijk een andere aanpak gevergd 
hebben, waarbij bijvoorbeeld de aandacht meer zou moeten uit
gaan naar boekhandelsadministraties en kopersgedrag, zoals José 
de Kruif in haar dissertatie (1999) treffend geïllustreerd heeft. 
Gezien de algemene vaagheid van de breed gehanteerde term 'oos
ters' leek het echter op voorhand niet verstandig al te veel tijd te 
besteden aan het probleem van de precieze receptie van de teksten. 
De verhalen hadden de functie van doorgeefluik van waarden en 
normen en er zal dan ook een publiek voor geweest zijn. Het aan
tal drukken van de afzonderlijk uitgegeven werken in bijlage 2 biedt 
wel enige indicatie voor de populariteit, zoals ook een enkele recen
sie die ik ter sprake zal brengen. De vragen of het publiek groot of 
klein was, of de teksten echt geliefd waren, of men ze vaak las en 
hoe groot hun invloed op het gedachteleven van de lezer was, blij
ven hier echter onbeantwoord. 

Over één boek uit mijn corpus valt toch iets meer te zeggen als 
het om de populariteitskwestie gaat: Duizend-en-één-nacht. Een 
recent onderzoek naar het boekenbezit van achttiende-eeuwers aan 
de hand van bibliotheekcatalogi wees uit dat het werk in ruim 20% 
van 104 achttiende-eeuwse catalogi van na 1719 genoemd werd. Dit 
duidt mijns inziens ontegenzeggelijk op populariteit, zelfs al weten 
we niets van de omvang van de betreffende bibliotheekcollecties. 
Zeker als men bedenkt dat iemand als de geleerde Gisbertus 
Cuperus/Gijsbert Cuper (1644-1716) het werk kreeg toegestuurd 
door zijn vriend Galland, maar dat het in de catalogus van zijn bibli
otheek ontbreekt en dat er dus ook 'verborgen' exemplaren waren.23 
De reden van deze verdwijning zou kunnen zijn dat Duizend-en-
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één-nacht hem niet aansprak. Hij schreef namelijk aan Galland (in 
de vertaling van Van Leeuwen): 'Dit boek biedt zonder twijfel groot 
vertier voor de schone sekse; ze zullen de bizarre avonturen onver
moeibaar blijven lezen en hun nieuwsgierigheid zal niet onderdoen 
voor die van de imaginaire koning'.24 Maar deze erudiete heer 
waren de verhalen van Scheherazade blijkbaar te min. Wellicht gaf 
hij het boek cadeau aan een dame of hield hij het zelf zonder dat 
het in de catalogus geïnventariseerd werd. 

In hoofdstuk 4 bespreek ik de beelden van het oosten in de tek
sten. Ik besteed aandacht aan de individuele oosterling en aan ver
schillende maatschappelijke instanties: staatsbestuur, rechtspraak, 
economie, huwelijk en religie. Behalve de veelal 'islamitische' beel
den aan de oppervlakte van de teksten zoals moslims, harems en 
sluiers, vallen op een dieper niveau andere, bekendere, beelden op 
die de achttiende-eeuwse lezer bijvoorbeeld aan bijbelse gebeurte
nissen herinnerden. Ik toets de beeldvorming van het oosten ver
volgens aan Saids model van 'orientalisme' en bezie de oosterse fic
tie in de context van de Nederlandse expansie in het oosten. 
Hoofdstuk 5 bevat tenslotte behalve conclusies suggesties voor ver
der onderzoek. 

Aan deze studie zijn vier bijlagen toegevoegd. Bijlage 1 bevat de 
samenvattingen van alle tijdschriftteksten, de verhalen uit Duizend
en-één-nacht en Palmbladen, Of Uitgelezene Oostersche Vertellingen. Ik 
verwijs in mijn betoog steeds naar de teksten uit het corpus met de 
combinatie van een steekwoord (bijvoorbeeld de hoofdpersoon 
Abdallah) en het jaar waarin de tekst (vermoedelijk) verscheen (bij
voorbeeld: Abdallah 1766). In de bijlagen zijn deze codewoorden 
alfabetisch geordend. Bijlage 2 geeft een lijst van de overige afzon
derlijk verschenen oosterse teksten, die ik af en toe zijdelings 
bespreek. De titels van deze werken zijn alfabetisch geordend op 
auteur, of als dat niet mogelijk was, op het eerste zelfstandig naam
woord uit de titel. Bijlage 3 bevat een inventarisatie van de verhaal-
typen, dat wil zeggen de manier waarop men in de achttiende eeuw 
de oosterse teksten benoemde. Deze bijlage dient vooral als achter
grond bij hoofdstuk 3, over de herkomst en typering van de teksten. 
In bijlage 4 volgt tenslotte een overzicht van de geografische loca
ties waarin de teksten zich afspelen. Deze bijlage dient vooral als 
referentiekader voor hoofdstuk 4, over de beelden van het oosten. 

Voor de overzichtelijkheid van de tekst heb ik het veelvuldig voor-
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komende woord Oosters' met kleine letter gespeld. De term 'oos
ters' staat in dit boek voor gebieden in het Nabije, Midden- en Verre 
Oosten. Dit geldt mutatis mutandis voor het woord 'westers', waar
mee ik West-Europa bedoel. 
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Hoofdstuk 2 

De Nederlandse Republiek en 
het oosten 
Voordat de oosterse vertellingen zelf aan bod komen, schets ik in 
dit hoofdstuk eerst het bredere orientalistische klimaat waarin de 
oosterse fictie gedijde en waaraan ze zelf ook een bijdrage leverde. 
De politiek-economische betrekkingen vormden de vroegste con
tacten tussen west en oost. Ik bespreek deze contacten sinds de 
Middeleeuwen in vogelvlucht (2.1) om zicht te krijgen op de globa
le beeldvorming van het oosten naar aanleiding van deze contacten. 
Drie zaken die uiteindelijk alle voortkwamen uit die politiek-econo
mische betrekkingen licht ik er speciaal uit in verband met hun bij
zondere functie of relevantie bij het geven van een verklaring voor 
de keuze voor oosterse vertellingen in de Republiek. Eerst volgt een 
overzicht van de handelsproducten die de receptie van het oosten in 
het dagelijks leven mee bepaalden en het oosten zowel voor de 
geletterden als voor de niet-geletterden tastbaar maakten (2.2). 
Vervolgens besteed ik aandacht aan de overlevering van het oosten 
in de teksten (2.3). Tenslotte bespreek ik de westerse, christelijke, 
houding ten aanzien van de islam (2.4). Mijn betoog voert van 'alle
daagsheid' naar een opklimmende graad van geletterdheid en start 
bij een veelvoorkomend (veelal tastbaar) contact met het oosten om 
te eindigen bij een relatief weinig voorkomend (veelal geestelijk) 
contact met dit gebied. 

2.1 Politiek-economische 
betrekkingen met het oosten 

De contacten van de Republiek met het oosten rustten globaal op 
twee pijlers. De eerste pijler betrof de contacten met het 
Ottomaanse Rijk en 'de Turken', waarmee in de West-Europese 
visie als gevolg van de kruistochten meestal (wrede) moslims wer
den aangeduid. Hier speelde religie dus een centrale rol. De twee
de pijler bestond uit de 'nieuwere' contacten met het oosten die via 
de voc plaatsvonden; hier was de handel het centrale punt. 
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Het Ottomaanse Rijk 
In de zevende en achtste eeuw hadden islamitische legers vele 
christelijke leefgemeenschappen overmeesterd in het Midden-Oos
ten, in Noord-Afrika en in gebieden langs de noordkant van de 
Middellandse Zee. Er leek in westerse ogen geen kruid gewassen 
tegen de moslims die de jihad (de heilige strijd of oorlog) voerden. 
Het Byzantijnse Rijk raakte versplinterd en uiteindelijk drongen de 
moslims via de Pyreneeën door in West-Europa. Het Frankisch-
Bourgondische leger onder leiding van Karel Martel (ca. 689-741) 
versloeg de moslims in 732 bij Poitiers en dreef ze terug. De strijd 
van de Karolingers, met name Karel Martel en Karel de Grote 
(742-814), was belangrijk voor de verhouding tussen het christen
dom en de islam omdat de expansie uit het zuiden zo een tegen
wicht kreeg en de herovering van de eens christelijke gebieden op 
gang kwam.1 

Toch was er niet louter sprake van vijandigheden tussen west en 
oost. Karel de Grote onderhield bijvoorbeeld vriendschappelijke 
betrekkingen met Haroen al-Rasjid (766-809), de beroemdste 
kalief uit het huis der Abbasiden, onder wiens leiding het islamiti
sche rijk met Bagdad als hoofdstad een bloeiperiode doormaakte. 
De vriendschapsband werd bezegeld met een witte olifant voor 
Karel.2 Ook maakten westerse geleerden, vaak via joodse interme
diairs, kennis met de Grieks-Arabische wetenschappen op het ge
bied van logica, fysica, metafysica, astronomie/astrologie, genees
kunde en ethiek.3 Een belangrijk geneeskundig werk is al-Qanun 
(de Canon) van Abu Ali al-Husain ibn Abdallah ibn Sina (980-
1037), in het westen bekend onder de naam Avicenna. Zijn Canon 
werd in de twaalfde eeuw voor het eerst in het Latijn vertaald, door 
Gerard van Cremona. Samen met de werken van Galenus zou deze 
tekst de grondslag vormen van het westerse medische denken tot 
lang in de Renaissance.4 Pas toen de reikwijdte van de ontdekking 
van de bloedsomloop door William Harvey (1578-1657) duidelijk 
werd, nam de dominantie van Avicenna en Galenus geleidelijk af.5 

Vanaf het midden van de elfde eeuw ontwikkelde West-Europa 
zich op grotere schaal van een vrijwel in zichzelf gekeerd, in 
regionale delen uiteenvallend gebied naar een expansieve samen
leving. Al sinds 638 was Jeruzalem in bezit van de moslims. De 
Europese handelscontacten met de Aziatisch-Arabische wereld 
namen toe en in 1095 riep paus Urbanus II op tot de eerste 
kruistocht.6 De contacten met het oosten hadden een enigszins 
ambivalent karakter: aan de ene kant voerden de christenen strijd 
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tegen de islam en aan de andere kant onderhielden ze er handels
contacten mee. 

Rond 1300 ontstond er aan de rand van het Byzantijnse Rijk in 
het westen van Klein-Azië een nieuwe staat, die van de Ottomanen. 
Hiermee werd de basis gelegd voor het machtige Turks-Ottomaanse 
imperium. Osman I (1300-1324) was de grondlegger van deze dynas-
tie.7 Er volgde een periode van succesvolle expansie met als enige 
tegenstander van belang de erfgenaam van het Mongoolse Rijk Ti-
mur Lenk (1336-1405),8 die door zijn heldendaden tegen de Turken 
populair was bij de christenen en dan ook vaak opgevoerd werd in 
westerse literatuur.9 Uiteindelijk werd in 1453 Constantinopel (Istan
bul) door de Ottomanen ingenomen.10 Met name door deze over
winning zouden de Ottomanen of Turken in christelijke ogen eeu
wenlang te boek staan als barbaarse plunderaars.11 Later zorgden de 
veldtocht van Suleyman I en de Turkse belegering van Wenen in 1529 
voor toenemende paniek in West-Europa. De Leidse historica Nico
lette Mout trof vier zestiende-eeuwse Nederlandse nieuwsberichten 
en een pamflet uit dat jaar aan waarin het naderende gevaar van de 
'tyrannesche rasende Turck' werd aangekondigd, met een oproep 
het met gebundelde krachten terug te drijven. Op buitenlandse 
bronnen gebaseerde nieuwsberichten en pamfletten hielden de 
Nederlanders in de zestiende eeuw op de hoogte van de slachtoffers 
die de Ottomanen maakten in Hongarije en op Cyprus en Malta.12 

Door al deze gebeurtenissen kregen de Turken een wreed imago. 
Het Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) geeft als vroegste voor
beeld een citaat uit de eerste helft van de zestiende eeuw^ en ook 
in het Middelnederlandsch woordenboek vindt men negatieve associa
ties met het woord Turk' of'Torke'.^ Turk' was bovendien zeker al 
sinds de zestiende eeuw synoniem met moslim, of eerder met de 
toentertijd gangbare benamingen 'muzelman' en 'mohamme
daan'. '5 Deze begrippen stonden voor veel christenen gelijk aan 
'heiden'.10 Al lag het Ottomaanse Rijk niet naast de deur, de Turken 
werden door al deze negatieve factoren toch als een bedreiging 
ervaren. Mout concludeert: 

De geografische afstand tussen de Nederlanden en het Os-
maanse Rijk en zijn invloedssfeer is zeker groter geweest dan 
de mentale afstand. Turken waren niet alleen in het nieuws, 
het zestiende- en zeventiende-eeuwse Nederlands kende ook 
zijn stereotype uitdrukkingen, waarin Turks', gelijk stond aan 
woest, wreed en onmenselijk. (Mout 1984, 363) 
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Maar toch was volgens Mout dit beeld niet zo eenzijdig als het lijkt. 
De toenemende spanningen in de Nederlands-Spaanse betrekkingen 
zorgden ervoor dat aan het eind van de zestiende eeuw de reputatie 
van de Spanjaarden slechter werd, terwijl de Turken een humaner 
imago kregen. Ten tijde van de Opstand woog het Spaanse juk veel 
zwaarder dan de Turkse bedreiging.^ De inwoners van de Repu
bliek en de Turken hadden een gemeenschappelijke vijand: Spanje. 
Het Turkse Rijk waarin verschillende geloven naast elkaar getole
reerd werden, had een betere reputatie dan dat van de Spanjaarden 
met zijn inquisitie. In hun strijd tegen het katholieke Spanje propa
geerden de geuzen dan ook de leuzen 'Liever Turksch dan Pausch' 
en 'Liever Turksch dan paaps'. De geuzen gebruikten het Turkse 
voorbeeld om te laten zien dat tolerantie niet van slechte invloed 
hoefde te zijn op het staatsgezag.18 Behalve in dergelijke leuzen 
werden de Turken ook via visualisatie een model: het geuzenlogo 
was een halvemaan, het symbool van het Ottomaanse Rijk. 

Het Leidens Ontzet, op 3 oktober 1574, is het vroegste tijdstip 
waarop deze halvemanen in de Noordelijke Nederlanden worden 
vermeld. Sommige geuzen droegen hoofddeksels versierd met een 
zilveren halvemaan.^ Er is echter ook een penning in de vorm van 
de Turkse halvemaan met de datum 1573 bewaard gebleven, het
geen aangeeft dat dit symbool al langer in omloop was. Men veron
derstelt dat dit logo in Antwerpen, dat al vroeg veel contacten 
onderhield met de Levant (ofwel het Nabije Oosten, het gebied tus
sen de Middellandse Zeekust ten oosten van Italië tot aan de 
Eufraat en de Nijl) is gecombineerd met de principes van de geu
zen. De halvemaanse geuzenpenningen waren van lood, tin, brons, 
koper, zilver of zelfs goud en werden als sieraad gedragen. Ze 
varieerden ook in vorm en opschrift. De penningen werden ten
minste tot in de tweede helft van de zeventiende eeuw geslagen (zie 
afbeelding 5). Een ander overblijfsel van deze waardering van de 
Turken is een gehucht in de provincie Zeeland met de naam 
Turkeye'. Omdat dit zeker al sinds 1604 bestaat, is het aannemelijk 
dat het plaatsje een vesting van de watergeuzen was.20 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werden de directe 
betrekkingen met het oosten uitgebreid. Al vóór 1590 kwamen de 
Nederlanders aan de kust van Barbarije, de gangbare benaming 
voor Noord-Afrika vanwege de daar woonachtige Berbers.21 Via spe
ciale gezanten werden contacten gelegd met Marokko (1596) en 
Algiers (1604), Tunis (1610) en Tripoli (1626), die alle onder 
Ottomaans gezag stonden. Het doel van deze betrekkingen was de 
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vorming van een alliantie tegen Spanje en bevordering van de han
del. Ook vroeg de Republiek toestemming voor vrij vervoer van 
handelsgoederen in Barbarijse wateren. De Straatvaart, de handels
verbinding met het Middellandse Zeegebied via de Straat van Gi
braltar, was berucht vanwege de zeeroverij.22 De Republiek had 
vriendschappelijke betrekkingen met de Noord-Afrikaanse Maghreb-
staten nodig in het belang van de scheepvaart in de Middellandse 
Zee en de handelscontacten met bijvoorbeeld de Levant. Tegen de 
beruchte zeeroverij viel echter niet veel uit te richten. Overvallen op 
Nederlandse schepen waren zo lucratief dat afspraken niet werden 
nageleefd. De verhouding tussen de Republiek en de Arabische 
Maghreblanden kenmerkte zich tot in de negentiende eeuw door 
een afwisseling van allianties, geweld en gewapende vrede.23 

Tot 1599 was er geen sprake geweest van direct contact tussen de 
Republiek en de handelscentra van de Levant. Katoen uit Cyprus, 
Turks mohair en ruwe zijde uit het Nabije Oosten hadden Amster
dam in de jaren negentig van de zestiende eeuw bereikt in Neder
landse schepen die in Venetië geladen waren. In 1591 bijvoorbeeld 
voeren meer dan honderd schepen vanuit Amsterdam, Hoorn, 
Enkhuizen, Rotterdam en Middelburg naar de Levant.24 Het eerste 
Nederlandse schip dat deelnam aan de directe handel in het Otto
maanse Nabije Oosten arriveerde in 1599 voor de Syrische kust. 
Het had maar liefst 100.000 dukaten zilver aan boord om in Alep
po specerijen en zijde te kopen. De daar gevestigde Venetiaanse, 
Engelse en Franse handelskolonies beschouwden de Nederlanders 
vanaf dat moment als serieuze concurrenten voor de Levanthan-
del.25 

Er waren sindsdien regelmatig contacten. Vanaf 1612 onderhield 
de Republiek door toedoen van Comelis Haga (1578-1654) diploma
tieke betrekkingen met de Turken en werd de Levanthandel ge
coördineerd door de consuls die voor de Republiek in onder andere 
Constantinopel, Smyrna (Izmir), Aleppo, Egypte en de genoemde 
Barbarijse staten gestationeerd waren. Vanuit de Republiek werd de 
handel sinds 1621 geleid door de 'Directeuren van den Levantschen 
handel en navigatie in de Middellandsche Zee', die zetelden in de 
'Levantkamers' in Rotterdam, Amsterdam, Hoorn en Middelburg. 
De onderhandelingen met Marokko hadden ervoor gezorgd dat al 
in 1609 een Marokkaanse ambassadeur de Noordelijke Neder
landen had bezocht. Er was geen sprake van een permanente 
Ottomaanse ambassade. Wel bezochten af en toe buitengewone 
gezanten de Republiek.20 
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De Nederlandse Levanthandel boekte met name tussen 1645 en 
1688 grote successen, maar een langdurige hegemonie zoals de 
voc in 'de Oost' opbouwde, wisten zij voor de Levant niet te berei
ken. De Levanthandel werd gedomineerd door de Engelsen. De 
Fransen namen in het begin van de achttiende eeuw de handel in 
laken, een voornaam Nederlands exportproduct naar de Levant, 
over. De directe Noord-Nederlandse contacten met de Levant wer
den in het begin van de achttiende eeuw sterk gereduceerd: veel 
goederen bereikten de Republiek voortaan via Londen.27 Na 1756 
leefde de Noord-Nederlandse Levanthandel weer even op. De 
scheepvaart van de neutrale Republiek had voordeel bij de 
Zevenjarige (zee-)Oorlog (1756-1763) tussen Frankrijk en Engeland. 
Na 1780 verminderden de handelscontacten met het Ottomaanse 
Rijk sterk, omdat het vanwege de oorlog met Engeland zeer gevaar
lijk was om onder Nederlandse vlag te varen.28 

Ondanks de toenadering op het officiële vlak en de handelscontac
ten behield het woord Turk lange tijd zijn negatieve klank. De Turk 
was bij wijze van spreken een 'spreekwoordelijke slechterik'. 
Regelmatig doken in de zeventiende en achttiende eeuw associaties 
met hardheid en wreedheid op. Het WNT geeft onder andere de 
voorbeelden: 'Gy vocht gelyk een Turk' en 'Zoo wreed als een 
Turk'29. Ook in liedjes uit de tijd van de voc maakt de Turk' die 
reputatie waar. Deze teksten vormen vruchtbare bronnen voor on
derzoek naar de contemporaine beeldvorming bij het grote publiek. 
Het liedje 'Journaal van de fluit Delfshaven, van Holland uitgevaren 
naar Oost-Indiën' (17503°) bijvoorbeeld, verhaalt over de lotgevallen 
van een scheepsbemanning die onderweg naar de Oost door Turken 
werd overvallen. De scheepsbemanning wordt door de Turken, aan 
wier handen bloed kleeft, 'aangerand'. De christelijke slachtoffers 
van het Turkse gebroed', hebben God aan hun kant. Met andere 
woorden: de Turken zijn goddeloos. Behalve gebroed worden ze 
Turkse honden' genoemd, een scheldwoord dat vaker gebruikt 
werd.31 De wreedheid en het islamitische geloof vormden als het 
ware een twee-eenheid, verenigd in het begrip Turk', waarbij beide 
ingrediënten elkaar versterkten. 

Zeker tot en met de zeventiende eeuw bleef het Ottomaanse Rijk 
een voornaam machtsblok. Men moet hierbij bedenken dat het veel 
omvangrijker was dan het huidige Turkije. In de tweede helft van 
de zeventiende eeuw omvatte het behalve Anatolië (het huidige 
Turkije) ook Zuidoost-Europa (aan de noordkant liep de grens door 
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Kroatië, Hongarije en ten zuiden van het tegenwoordige Polen), de 
Krim, West-Azië inclusief de christelijke en de islamitische pel
grimsoorden, Egypte en het grootste deel van de Maghreb,32 het 
gebied in Noord-Afrika ten westen33 van Egypte. 

Na de tweede Ottomaanse belegering van Wenen in 1683 en de 
daarop volgende nederlaag tegen de Oostenrijkse troepen in 1697, 
waardoor de Ottomanen grote gebieden aan de Oostenrijkers moes
ten afstaan, was het Turkse gevaar eind zeventiende eeuw gewe-
ken.34 Hoewel het Ottomaanse Rijk nog in de zeventiende eeuw 
een machtsfactor was waarmee rekening gehouden diende te wor
den, had het in westerse ogen toch al enige tijd aan prestige inge
boet. Werd het voorheen bewonderd vanwege zijn efficiënte 
bestuur dat de basis was van zijn grote macht, in de loop van de 
zeventiende eeuw werd het steeds meer verafschuwd als tirannieke 
staat, waar verloedering van maatschappelijke instituties, corruptie 
en nepotisme aan de orde van de dag zouden zijn. 

De monarchen van het Ottomaanse Rijk, de sultans, waren lange 
tijd bekwame heersers gebleken. In de zeventiende en achttiende 
eeuw was daarin verandering gekomen: op enkele uitzonderingen 
na passeerden onbekwame lieden de revue. Tot die tijd had de kracht 
in de selectie gelegen: prinsen werden begeleid in het besturen van 
een provincie, een troonopvolger werd aangewezen of veroverde 
zelf de troon. Vanaf de vijftiende eeuw leidde deze competitie tot 
burgeroorlogen. Om een eind te maken aan het geweld van derge
lijke confrontaties, ging men over tot doding van de andere troon
pretendenten dan de opvolger in kwestie. In de zeventiende eeuw 
werd het de gewoonte troonopvolgers in afzondering, binnen de 
paleismuren in een woongedeelte van de harem, te laten opgroeien. 
Dit had echter niet het gewenste effect: de sultans deden geen erva
ring op, leunden teveel op hun moeder en andere vertrouwelingen, 
en raakten verzeild in hofintriges. Het feitelijke staatsbestuur 
kwam in handen van de grootviziers.35 De Turkse nederlaag bij 
Wenen in 1697 was van cruciaal belang als psychologische over
winning van het christendom op de islam. De machtsverhoudingen 
begonnen te verschuiven, hoewel het Heilige Land (Israël en 
Palestina) nog tot 1918 in handen van de moslims zou blijven. 

Aan het eind van de achttiende eeuw werden de Turken opnieuw 
het referentiekader voor een Nederlandse protestgroep, de patriot
ten. Dit moet een terugblik geweest zijn op het Turkse grootse ver
leden. Het centrum van de patriottenbeweging was Utrecht, de eer
ste stad waar onder druk van de burgerij een democratisch-gezinde 
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vroedschap op het stadhuis zitting nam, op 12 oktober 1786. Een 
deelnemer aan deze Utrechtse beweging is de journalist Pieter 't 
Hoen (1744-1828), auteur van De Post van den Neder-Rhijn (1781-
1798). Behalve lid van het Exercitie Genootschap aldaar was hij lui
tenant van de Burger Compagnie met de naam Turkeyen'.36 

Hoewel er dus in bepaalde mate annexatie van Turkse elementen 
plaatsvond, bijvoorbeeld door opstandige Nederlandse groepen en 
- zoals nog zal blijken - de gretige 'consumptie' van handelsproduc
ten, bleef het Turkse Rijk toch uiteindelijk een Oosters', en vanuit 
westerse ogen dus 'ander' land. Ook in het overgrote deel van de 
oosterse vertellingen is - zoals ook nog aan bod zal komen - de Turk 
een moslim met van het westen afwijkende gewoonten en gebrui
ken. De Duitse historicus Jürgen Osterhammel trekt in zijn studie 
over de Europese beeldvorming van Azië in de achttiende eeuw 
dezelfde conclusie. Hij signaleert dat het Ottomaanse Rijk in West-
Europese visie in de loop der achttiende eeuw eerder werd gezien 
als 'barbarische Fremdkultur' dan als 'Europäische Großmacht'.37 

'De Oost' 
In tegenstelling tot de Turken golden de inwoners van het Verre 
Oosten, kortweg meestal 'de Oost' genoemd, niet als vijanden van 
de Nederlandse Republiek. Het gaat hier om het handelsgebied van 
de in 1602 opgerichte voc, dat zich uitstrekte ten oosten van Kaap 
de Goede Hoop over Perzië (Iran), via India, Ceylon, Malakka en de 
Indonesische archipel tot aan China en Japan, en met Batavia 
(Jakarta) op Java als hoofdvestiging. In de loop van de zeventiende 
eeuw bouwde de voc in Azië een netwerk van handelsposten en 
contacten op. In Japan hadden de Nederlanders na 1641 als enige 
Europeanen het recht handel te drijven. De handel met China liep 
korte tijd via de handelspost op Formosa, het huidige Taiwan, maar 
later werd het praktischer om de waren door de Chinese jonken 
naar de door de voc gestichte vestiging Batavia te laten vervoeren. 
De Compagnie bezat lange tijd het monopolie voor alle Neder
landse handel en scheepvaart op Azië. In de loop van de achttiende 
eeuw trad echter een forse, economische achteruitgang op. 
Financiële problemen en de Franse overheersing zorgden in 1795 
voor haar ondergang.38 

Gedurende de twee eeuwen van haar bestaan heeft de voc bijna 
1500 schepen gebouwd en ruim 1 miljoen mensen naar Azië ver
voerd. De voc kwam maar moeilijk aan werknemers. Veel mannen 
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die de Compagnie als werkgever kozen, waren afkomstig uit de 
laagste sociale klassen en hadden nauwelijks een alternatief. Ze 
stonden bekend onder de naam 'kalissen' (armoedzaaiers).39 Hun 
werk was zwaar en riskant. Een eenzijdig voedselpatroon, weinig 
hygiëne, besmettelijke ziekten, de grote hitte en de psychische last 
van een lang verblijf op zee kostten menigeen het leven. Slechts één 
op de drie scheepslieden keerde in patria terug.40 Veel van de acti
viteiten van de voc speelden zich dus ver weg af. Maar in de steden 
waar de voc-kamers zetelden, Amsterdam, Middelburg, Delft, 
Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen, maakte de Compagnie ook deel 
uit van het Nederlandse straatbeeld. Bovendien beïnvloedde zij daar 
mede het sociaal-maatschappelijk leven: veel mannen waren lange 
tijd van huis en velen overleefden de reis niet. Zo bijvoorbeeld in 
Delft, waar een overschot aan vrouwen was. Vele nabestaanden van 
voc-werknemers waren aangewezen op de bedeling omdat wedu
we- of wezengeld niet door de voc werd uitgekeerd.41 

Het instituut voc werd vaak geassocieerd met weelde en rijk
dom, zaken waarbij achttiende-eeuwse moralisten overigens graag 
kritische kanttekeningen plaatsten. Het imposante magazijn op het 
Amsterdamse eiland Oostenburg werd door de literator Joan Plui-
mer (?-i72o) als volgt omschreven: 'O Koninglijk gebouw van Indus 
maatschappij, Schat van het Ooste (...) en glory van het IJ (...) als 
vrind op Uw' daaken de oogen slaat, de een juicht en de ander schrikt 
voor Uw gevreest vermogen'.42 Met Paasman samenvattend kan 
men stellen dat een belangrijke component in het imago van de 
Oost, zoals dat ook uit de hiervoor al genoemde voc-liedjes blijkt, 
gevormd werd door 'wat consumeerbaar en verhandelbaar' was.43 

Daarnaast bracht een aantal bronnen, met name reisverhalen 
en geografische en culturele beschrijvingen, een indruk van het tro
pische landschap. Veelal gold de exotische Oost dus als positief, 
hoewel één belangrijke negatieve connotatie in veel documenten 
voorkomt: de wulpsheid van de Aziatische vrouwen. Zij worden 
getypeerd als 'geil, zwart vee', bij wie men venerische ziekten 
oploopt, en als 'Chamsgebroed'. Deze referentie aan het boek 
Genesis, met het verhaal over Noahs dronkenschap na de zond
vloed en het optreden van zijn zonen Cham, Sem en Jafet, van wie 
de eerste zijn naakte vader uitlacht en de anderen hun vaders 
naaktheid met een kleed bedekken, werd in de zeventiende en 
achttiende eeuw natuurlijk niet misverstaan. Afrikanen en Aziaten 
werden door theologen beschouwd als de nakomelingen van Cham, 
terwijl joden en christenen van Sem en Jafet zouden afstammen. 
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Lange tijd werden referenties aan deze vervloeking in bijvoorbeeld 
liedjes gebruikt als bijbelse legitimatie voor slavernij, slavenhandel, 
uitbuiting en discriminatie.44 Ik veronderstel dat in deze mengel
moes van connotaties vooral de zoete weelde de toon zette bij het 
imago van 'de Oost', omdat deze luxe in het referentiekader van de 
thuisblijvers het verleidelijkst en dominantst was. Het waren 
immers juist de producten die de Nederlanders in het dagelijks 
leven tegenkwamen, terwijl de oosterse vrouwen weliswaar zondig, 
maar tevens ver weg waren. 

Het Turkse oosten had kortom een imago dat ambivalent lijkt. 
Enerzijds haatte men de machtige Turken en de islam en ander
zijds zorgden hun dapperheid en de godsdienstige tolerantie in het 
Ottomaanse Rijk voor een soort verheerlijking door bijvoorbeeld de 
geuzen. In spreekwoorden en zegswijzen uit die tijd vervult de Turk 
voornamelijk een negatieve rol. Het Verre Oosten of de Oost had 
naar mijn idee veel meer een positieve exotische associatie, hoewel 
de voc ook handel dreef met gebieden in het Ottomaanse Rijk, bij
voorbeeld met Mokka, en hoewel veel bewoners van de eilanden 
van de Indonesische archipel moslim waren. De machtsverhoudin
gen lagen daar voor de voc dan ook anders: er dreigde geen gevaar 
vanuit een plaats als Mokka of van de moslims van de eilanden, 
terwijl in Europa wel al eeuwenlang dreiging van de Turken was 
gevoeld. Het ontzag voor de nabije oosterling en het gevoel van 
macht over de verre oosterling moeten een deel van de verklaring 
zijn voor het imagoverschil tussen beide oosterse gebieden. 

2.2 Het tastbare oosten 
In deze paragraaf bespreek ik de verschillende vormen van het tast
bare oosten in de Republiek. De Nederlander kwam via de handels
producten heel direct in aanraking met het oosten. Uit het 
Ottomaanse Rijk kwamen onder andere katoen, mohairwol, zijde 
en galnoten (voor inkt).45 Uit het Verre Oosten werden door de voc 
in de achttiende eeuw voornamelijk peper, specerijen - zoals kruid
nagelen, nootmuskaat, kaneel en foelie - salpeter, suiker, indigo, 
koper, thee, koffie, textiel, zijde en katoen ingevoerd.46 Uit China 
en Japan werd porselein geïmporteerd en op kleine schaal bereik
ten vanaf de Indonesische archipel ook reukstoffen, bos- en zee-
producten en goud ons land.47 Enkele oosterse producten waren in 
het westen zo geliefd dat ze een mode ontketenden en zelfs werden 
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nagemaakt. Deze populariteit wordt weerspiegeld in begrippen als 
'chinoiserie' en 'turquerie'. Door de contacten met het oosten be
zochten op kleine schaal ook oosterlingen ons land.48 

Het oosten in de keuken 
De oosterse specerijen vormden samen met peper en suiker - de 
laatste werd zowel door de West-Indische als de Oost-Indische 
Compagnie geïmporteerd - voorname ingrediënten in de Neder
landse keuken. De combinatie van specerijen en suiker was bij
voorbeeld bepalend voor speculaas en de geliefde 'peper'koek. In 
kookboeken als De volmaakte Hollandsche keuken-meid (...) (1761) en 
Nieuwe vaderlandsche kookkunst (...) (1797) staan weinig recepten 
waarin geen oosterse specerijen, peper of suiker verwerkt worden. 
De handelsproducten leidden op grote schaal tot fiision cooking 
avant la lettre: in de meeste gerechten werden oost en west gecom
bineerd. Een voorbeeld is het recept 'Om Varkens worst zonder 
zout, die excellent is en zeer lang kan duuren [goed blijft], zo dat 
men die zelfs, zonder bederf na Oostindien kan zenden, zonder dat 
ze te zout of wreed van smaak word, te maaken'.49 Voor de worst is 
nodig: 24 pond varkensvlees, 6 loot50 bruine peper, 6 loot kruidna
gelen en 6 loot nootmuskaat. Mits goed bereid kan hij twee jaar 
goed blijven: '(...) als ze dan na Oost Indien verzonden word, zo 
komt ze daar zo goed en versch als men worst in Holland kan 
maken; en dat is daar een groot present'.51 Dat de kruiden zo de 
lange reis terug moesten maken, was hier blijkbaar niet relevant. 
Wellicht ging de Hollandse keukenmeid ervan uit dat alleen zij het 
recept van de worst had. Van de mogelijkheid voor de liefhebbers 
de worst ook in Indie te bereiden wordt niet gerept: het kookboek 
beweegt zich duidelijk binnen de eigen, Nederlandse markt. Of er 
daarginds varkens leefden, is in dat kader niet van belang, maar dat 
geeft tevens aan hoezeer de oorspronkelijke uitheemse ingrediën
ten van de worst inmiddels als inheems golden. 

In navolging van de oosterlingen gebruikten Europeanen peper 
en specerijen bovendien als medicijn. Artsen namen ze op in hun 
recepten.52 Ze waren in eerste instantie dan ook alleen bij de apo
theker te koop en vanaf het einde van de zeventiende eeuw, toen het 
beroep ontstond, ook bij de kruidenier. De oosterling ofwel 'de 
gaper' (zie afbeelding 1) die eeuwenlang het handelskenmerk van 
de apotheker en drogist was (en nog is), verwijst naar de oosterse 
herkomst van de kruiden.53 Wittop Koning vermeldt in dit verband 
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de zeventiende-eeuwse Amsterdamse huisnamen "t Gecroonde 
Moriaenshooft' (1618), 'de Pars' (1637) en 'In de Gapert' (1647), dat 
op het Rokin gelegen was en waarnaar de Gaperssteeg genoemd 
werd. In Rotterdam bestond al in 1584 de Gapersbrug. 

Thee en koffie werden aanvankelijk aanbevolen vanwege hun 
medicinale werking. De arts Cornells Bontekoe (1640-1685) had de 
bijnaam 'de theedokter', omdat hij de drank als panacee beschouw-
de.54 Ook koffie werd door hem geprezen. In 1679 raadde de arts 
koffie bijvoorbeeld aan als probaat middel tegen een slechte adem.55 
Geleidelijk werden thee en koffie voornamelijk geconsumeerd als 
genotmiddel. De dranken werden geschonken in publieke gelegen
heden, zoals de thee- en koffiehuizen.56 In de tweede helft van de 
zeventiende eeuw werd het in de rijke milieus gebruikelijk om 
thuis koffie- en theevisite te ontvangen. Geleidelijk werden thee en 
koffie voor een groter publiek betaalbaar, om uiteindelijk in de acht
tiende eeuw uit te groeien tot ware volksdranken. In de loop van de 
achttiende eeuw zou deze gewoonte zich over steeds meer sociale 
geledingen verspreiden.57 Het koffiehuis als locatie is in dit verband 
toepasselijk omdat bijvoorbeeld de Hollandsche Spectator er naar zijn 
zeggen de stof voor zijn afleveringen oppikte. In deze etablissemen
ten was ook gelegenheid de spectatoriale tijdschriften te lezen (zie 
afbeelding 6 voor het interieur van een koffiehuis). De naamgeving 
van deze koffiehuizen verwees dikwijls nog rechtstreeks naar het 
oosten. Ze werden in de zeventiende en in het begin van de achttien
de eeuw genoemd naar Turkse heersers: de namen van Amurath, 
Soliman, Mustafa of Achmet prijkten op de uithangborden.58 

De achttiende-eeuwse associatie van de dranken thee en koffie 
met 'het oosten' blijkt overigens slechts uit een klein aantal ooster
se vertellingen. In een enkel verhaal over China wordt er aan thee 
gerefereerd59 en in enkele teksten wordt ingegaan op de herkomst 
van koffie.60 De dranken waren inmiddels ingeburgerd in het 
Nederlandse leven, maar hun andere, oosterse herkomst was nog 
niet vergeten. Wellicht bleef die herinnering levend omdat er nau
welijks West-Europese varianten of vervangers waren die de smaak
papillen even aangenaam prikkelden als de oosterse dranken.61 

Het oosten in het interieur 
De volgende passage uit Duizend-en-één-nacht, die de tocht van 
prins Houssain naar het koninkrijk Bisnagar beschrijft, somt in een 
notendop een aantal befaamde 'oriëntalia' op: 
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De menigvuldigheid der winkels, opgevuld met dezelve zoort 
van koopmanschappen, zo als de allerfynste linnens van onder-
scheide plaatsen der Indien, gedrukte lywaten van de levendig
ste coleuren, die natuurlyke perzonen, landschappen, bomen, 
en bloemen vertoonden, stoffen van zyde, van goud en zilver, 
zo van Persien en China, en andere plaatzen, porcelein van 
Japan en China, vloertapyten van alderhande grote, dit alles 
verwonderde hem zo buitengemeen, dat hy niet wist of hy zyn 
eige ogen geloven moest (Ahmed 1755, 319). 

Het is goed denkbaar dat Galland hier expres de in het westen be
kende oosterse artikelen - en niet de minste - noemt om de lezer een 
gevoel van herkenning te geven. Hij had de meeste zaken wel eens 
gezien, of er op z'n minst van gehoord. Gegeven de in de achttiende 
eeuw in de betere kringen om zich heen grijpende chinoiserie en tur-
querie kon hij zich wellicht Gallands tafereel goed voor ogen halen. 

De chinoiserie, een op China geïnspireerde stijl en algemene 
mode van Chinese voorwerpen, stoffen en wat al niet meer in de 
achttiende-eeuwse Republiek, manifesteerde zich op een aantal 
terreinen. In paleizen, zoals Huis ten Bosch, werden kamers in 
Chinese stijl ingericht, de tuinen eromheen werden met Chinese 
theekoepels, pagodes en bruggetjes versierd en dames liepen er 
rond met Chinese waaiers in de hand.62 De turquerie was bijvoor
beeld zichtbaar in de tapijten in de Nederlandse interieurs63 en een 
enkeling zette een Turkse tent in zijn tuin om er een kopje 
(Chinese) thee te drinken. Aan de Utrechtse Maliebaan moeten 
zelfs twee van die tenten gestaan hebben.64 

De inburgering van oosterse producten wordt goed gesymboli
seerd door het porselein. In de zeventiende eeuw was het echte, 
met name het Chinese, porselein nog zeer kostbaar en deed het in 
eerste instantie eerder als pronkartikel dienst dan als gebruiksvoor
werp (zie afbeelding 17).65 Wie het zich kon veroorloven, kon in 
China en Japan voorwerpen bestellen, het zogenaamde 'Chine-de-
commande' of 'Japon-de-commande' porselein. Dit product is her
kenbaar aan de westerse decoratiemotieven: oost en west werden 
erin gecombineerd. Intussen maakte men in Europa porselein na. 
Het bekendste voorbeeld is wel het 'Delfts blauw', voorwerpen van 
geglazuurd aardewerk {faience, zie afbeelding 4). 

Ook het Delfts blauw geeft frappante voorbeelden van vermen
ging van oost en west te zien. Zo keert de van origine Turkse tulp 
terug in de tulpenvazen, die in vorm op een tulp leken en aparte 
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openingen voor de stengels hadden. De tulpen waren al kort na hun 
aankomst in 1575 ingeburgerd omdat men ze hier doorkweekte en 
dus niet op import uit het Ottomaanse Rijk was aangewezen,66 

maar de vazen zullen de herinnering mede levend hebben gehou
den. Dat gold al helemaal voor exemplaren in de vonn van het 
hoofd van een Turk, en andere voorwerpen als Delfts blauwe ha
remslippers en soepterrines met de afbeelding van een gezicht op 
Istanbul (de laatste afkomstig uit de porseleinfabriek Loosdrecht, 

1774-1784)·67 

Een ander belangrijk product dat de voc verhandelde, was oos
ters textiel, onder meer het sits. Dit werd gebruikt voor tafellakens, 
beddenspreien, behang (zie afbeelding 18), gordijnen, kleding en 
de nu nog bekende boerenzakdoeken. Evenals het Chinese porse
lein was het Indiase sits een artikel met westerse 'klonen'. 
Boedelinventarissen brengen aan het licht hoe populair ze waren, 
al wordt hierin niet altijd het verschil tussen namaak en echt aan
gegeven. Dibbits speculeert over de oorzaken: 

Of de notarissen altijd even zorgvuldig het importgoed en de 
Europese versie, het bedrukte katoen, van elkaar onderscheid
den, valt overigens niet te zeggen. Ook hier zal net als bij het 
porselein wellicht sprake zijn geweest van een verandering in 
de perceptie: hoe nieuwer, kostbaarder en onbekender het 
product, des te zorgvuldiger de inventarisatie. Het kan echter 
in sommige gevallen ook heel goed omgekeerd zijn geweest: 
hoe vertrouwder men met de nieuwe stoffen was, des te beter 
zag men het verschil. (Dibbits 1998,182) 

We hebben gegevens over de aanwezigheid van de Oosterse' pro
ducten in Maassluis, Doesburg, Oirschot68 en Delft69. Over het 
algemeen lag de bloeiperiode van het (goedkopere) Europees imita
tiegoed, zoals het Delftse, tussen 1650 en 1750. Na 1750 begint de 
voc met het invoeren van goedkoop Chinees porselein, dat voor 
velen bereikbaar was. De historicus Van Goor gaat ervan uit dat de 
porseleinexport in de periode tussen 1728 en het einde van de vaart 
op China in 1794, een omvang van 43 miljoen kopjes, vazen en 
andere gebruiksvoorwerpen had.70 In tegenstelling tot het porse
lein komt sits in de door Dibbits en Rooijakkers onderzochte boe
dels minder algemeen en bovendien in de laatste kwart van de 
eeuw steeds minder voor. De onderzoekers veronderstellen daarom 
dat de Europese bedrukte katoenen imitatie-sitsen de markt van de 

36 



oorspronkelijke producten verdrongen hebben. Wijsenbeek-Olt-
huis gaat ervan uit dat in de achttiende eeuw in de voc-stad Delft 
bijna iedereen één kledingstuk van oosterse stof bezat.?1 Vaak zal 
dat sits geweest zijn. 

Het oosterse porselein en textiel en de namaak-producten blij
ken in de vroegmoderne tijd alledaags te worden, maar er waren 
wel regionale verschillen. Hoe armer en hoe verder van de kust, hoe 
minder asiatica er in huis waren, is vooralsnog de indruk. Of in de 
woorden van Dibbits: 

Zoeken we naar een verklaring voor het verschil in de ver
spreiding van het porselein en Delfts blauw, dan moet behalve 
op de economische omstandigheden natuurlijk gewezen wor
den op de ligging ten opzichte van de aanvoerhavens van inno
vaties uit de Oost en het productie-centrum van Delfts blauw. 
De Maassluizers hadden net als de rest van de bevolking in de 
kustgewesten de nieuwe waren binnen handbereik en maakten 
al vroeg kennis met het nieuwe goed uit de Oost. Bovendien 
bracht de handel op de koloniën niet alleen goederen, maar 
ook verhalen, nieuws en impressies; de Oost 'leefde' meer in 
de kustprovincies. (Dibbits 1998, in) 

Met name Dibbits' conclusie dat 'de Oost' in de Noord-Nederlandse 
kustgebieden meer 'leefde', is belangrijk. Naarmate men verder van 
de kust woonde, zal het oosterse referentiekader vermoedelijk 
beperkter geweest zijn. In dit laatste gebied was 'het oosten' wel
licht nog exclusiever. Het zou interessant zijn om na te gaan of ook 
de receptie van oosterse fictie regionale verschillen kende.72 

Zeker in de loop van de achttiende eeuw nam het aanbod van 
koffie, thee, porselein en sits toe, waardoor de prijzen daalden. Hun 
status veranderde van luxe-artikel in meer alledaags goed. Deze 
kwestie is relevant voor de mogelijke lezers van de teksten uit mijn 
corpus, bijvoorbeeld de achttiende-eeuwse steeds groter wordende 
burgerklasse die het spectatoriale leespubliek vormde. Omdat het 
bij de asiatica in eerste instantie ging om statussymbolen, zal de 
verspreiding ervan ook samenhangen met het feit dat deze door de 
burgerklasse aangeschaft werden om een nieuwe sociale en mate
riële status te bevestigen. Wills omschrijft deze behoefte in zijn arti
kel over de Europese consumptie van Aziatische producten als 
volgt: 'In the early stages of the spread of demand for these goods, 
their exotic associations sometimes spurred demand, and the fact 

37 



that middling people might own something from India or China 
contributed to the glamorizing of consumption in the emerging 
middle-class culture'.73 

De door Wills genoemde overwegend praktische motieven voor 
het dragen van katoen en het drinken van koffie en thee gaan ech
ter niet of nauwelijks op voor het aanvankelijk dure Chinese servies 
en de prachtige Indiase sits. Dibbits toont aan dat het porselein in 
achttiende-eeuws Maassluis 'een object van conspicuous consumption' 
is: een gemiddeld huishouden in de bovenlaag van de bevolking 
bezat wel driehonderd stukken. Dit kon zelfs leiden tot plaatsge
brek. Men stalde het porselein uit op elke denkbare plank en moest 
op een gegeven moment zijn toevlucht tot de bedsteden nemen.74 

Het lijkt vreemd dat in geen van de oosterse vertellingen, zelfs 
niet in de spectatoriale, een vermanende vinger wordt opgestoken 
tegen een dergelijke exuberante behoeften aan oosterse opsmuk. 
Van de zojuist genoemde artikelen worden voornamelijk koffie en 
thee gebruikt om een oriëntaalse sfeer te creëren. Nu kan dit erop 
duiden dat de meeste artikelen langzamerhand zo ingeburgerd 
waren dat ze niet meer als 'vreemd' te boek stonden. We zullen nog 
zien dat het merendeel van de verhalen zich meer richt op univer
sele dan op materiële waarden. 

De invloed van het oosten op de kledingmode gaat verder dan 
alleen het verwerken van oosterse stoffen. Margaret Breukink-Pee-
ze signaleert een opleving van Turkse invloeden op kleding in de 
achttiende eeuw. Zij verklaart dit door de bezoeken van Ottomaanse 
gezantschappen, zoals die aan het Franse hof in 1721 en 1741-1742. 
De directe blik op inwoners van het Nabije Oosten droeg bij aan de 
trend om zich in Turkse kleding te laten portretteren.75 In feite gold 
dit ook al in de tijd van Rembrandt, een eeuw eerder. Het dragen of 
in ieder geval afbeelden van een tulband en andere oosterse kleding 
was reeds toen in de mode (zie afbeelding 7). 

Reizigers van alle tijden nemen ook kostuums mee als souvenirs. 
Het was niet ongebruikelijk om zich tijdens de tocht door het oosten 
in oriëntaalse gewaden te hullen. Dergelijke lichte en wijde kleding 
zorgde voor meer comfort en werd daarom ook na thuiskomst nog 
gedragen. Het Verre Oosten beïnvloedde het modebeeld, zoals we al 
zagen aan de sits. Voor een gegoede burgerheer was het niet onge
woon om een 'Japonsche rock', een originele wijde gewatteerde 
Japanse kimono van bijvoorbeeld zijde, aan te schaffen. Deze werd 
thuis gedragen, in het koffiehuis, tijdens college aan de universiteit 
of in de kerk. In het laatste geval stuitte dit kostuum echter nogal 
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op verzet. De Leidse universiteit bepaalde in 1724 dat studenten 
niet in habitu asiatico de kerk mochten bezoeken en een dergelijke 
verordening gold bijvoorbeeld ook voor de magistraten in het 
Zeeuws-Vlaamse Sluis.?6 in de loop van de achttiende eeuw werd 
het kledingstuk in de Republiek zelf vervaardigd en werd het ook 
betaalbaar voor de minder rijken. De rijken waren toen inmiddels 
overgestapt op de 'cabaay', een Perzische variant van de kamerjas.77 

Naast de 'reguliere' handelswaar kwamen er ook zeer luxe goe
deren mee uit het oosten, zoals meubels en rariteiten. Deze artikelen 
kenden een veel kleinere verspreiding. Meubelstukken zullen in de 
meeste gevallen zijn meegekomen met families die in patria terug
kwamen. Ook werd oosters hout hier verwerkt in meubels. De voc 
zelf hield zich niet met de handel in meubilair bezig. De meubels 
uit de voc-tijd zijn vooral met snijwerk versierde ebbenhouten ban
ken en stoelen.78 In haar onderzoek naar boedelinventarissen sig
naleerde Dibbits een 'ambons kabinet' in Maassluis. Zij ver
onderstelt dat dit gemaakt was van zeer hard, rood of goudgeel 
palmhout uit Ambon. Het was in 1776 in het bezit van de chirurgijn 
Pannevis en had een waarde van zeventig gulden.79 Het oosterse 
hout herinnerde onder andere aan de geuren van de tropen. Voor
uitlopend op de teksten in het corpus, in dit geval Ortogrul (1760) 
van Samuel Johnson (1709-1784),80 citeer ik een fragment dat zich 
afspeelt in een Bagdads paleis en waar aan de welriekende geuren 
wordt gerefereerd: 

Al wat de natuur tot vermaak der zinnen heeft voortgebragt, 
vind men hier by een verzameld, om daar van 't genot te kun
nen hebben. Wat kon een sterveling toch wenschen, of zich 
verbeelden; 't geen de meester van dit paleis niet bezit. Keurige 
lekkemyen vullen zyn tafel, en aangenaame stemmen streelen 
zyn gehoor, wanneer hy zich tot rust begeeft in zyne lustprie-
elen. Hy ademt de welriekende geuren der bosschen van Java 
in, en slaapt op het dons der zwaanen van de Ganges. 
(Ortogrul 1760, 154) 

Wellicht werd met het 'dons der zwaanen van de Ganges' aan de 
vulling van een gewatteerde deken van sits gerefereerd, waar men 
in dit geval dan niet onder maar op ligt. Mogelijk was het een zach
te matrasvulling. Het is in ieder geval duidelijk dat Johnson een 
luxueus materiaal bedoelde. Ook de rest van het interieur van het 
Paleis te Bagdad is van een weelderige schoonheid: 
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Hy overzag de ruimten der vertrekken, beschouwende met 
verwondering de muuren, die met gouden tapyten behangen 
waren; en de vloeren, die met zyde voetkleeden bedekt waren; 
en hy verachtte in zich zelven de nette eenvoudigheid van zyne 
eigen geringe wooning. (Ortogrui 1760,154) 

Andere verzamelplaatsen voor exotica, bijzonder kostbare artikelen 
en kunstvoorwerpen zoals schilden en zwaarden, afbeeldingen van 
oosterlingen, stukjes teksten in het Chinees of andere oosterse talen, 
Japans lakwerk, Indiase mannenschoenen, munten etc. waren de 
rariteitenkabinetten.81 Wellicht iets minder exclusief, maar beslist 
niet alledaags, waren ook vogelnestjes en schildpadden. Overigens 
konden dergelijke exotica ook aangetroffen worden in minder 
bedeelde milieus. Zo bezat een arme Delftse weduwe een struisvo
gelei dat haar man als souvenir had meegenomen van zijn reis naar 
Kaap de Goede Hoop.*2 Dergelijke rariteiten waren ook verkrijg
baar in speciale winkels in de Republiek zelf, zoals in de Am
sterdamse Warmoesstraat. En om in de beestensfeer te blijven: op 
kermissen waren vaak vreemde dieren te zien en in de Leidse 
hortus kon men onder andere opgezette krokodillen, een olifant en 
een leeuw bezichtigen.83 

De oosterling op bezoek 
In de zeventiende en achttiende eeuw bezocht een aantal oosterlin
gen de Republiek, aanvankelijk vooral in het kader van handelscon
tacten. Men hoefde dus niet altijd naar het oosten om een oosterling 
tegen te komen. Al in 1608 stuurde de sultan van Atjeh enkele 
gezanten. Nadat de voc Batavia had gesticht (1619), verliepen de 
contacten voornamelijk via het voc-hoofdkantoor aldaar.84 Toch 
kwamen er wel eens bezoekers uit het Verre Oosten. Enkele Chine
zen kwamen mee in het gezelschap van westerlingen die in de Oost 
geweest waren. Wijbrant van Warwijck, opperbevelhebber van de 
voc, kreeg op één van de eerste voc-tochten hulp van de Chinese 
koopman Impo, die hem naar de Pescadores-eilanden loodste. 
Deze avontuurlijke Chinees had rond 1600 de Republiek bezocht 
en zich in Middelburg laten dopen. De redenen voor dit bezoek en 
deze bekering zijn onbekend. Een ander voorbeeld is de Chinese, 
uit Batavia afkomstige arts Thebitia. Deze vergezelde in 1709 de 
ziekelijke oud-gouvemeur-generaal Joan van Hoom naar de Neder
landen, maar hield het hier al spoedig voor gezien.85 
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In de vorige paragraaf kwam al aan de orde dat reeds in 1609 
een Marokkaanse ambassadeur ons land bezocht. Bij dit bezoek 
moet diens secretaris de Amsterdamse herbergier Jan Theunisz. 
(1569-1637) ontmoet hebben. Theunisz. was behalve herbergier ook 
oriëntalist. Hij kende al Arabisch, maar leerde dit beter beheersen 
met de hulp van deze secretaris, die in 1609 vier maanden in zijn 
herberg te gast was. Dit resulteerde datzelfde jaar in het manuscript 
Arabisch en Latijnsch handschrifi over den Christelijken godsdienst en 
den Koran, waarin een christelijke en een islamitische geloofsbelij
denis zijn opgenomen, met daarnaast een twistgesprek tussen de 
herbergier, die het christendom verdedigt, en Abdoel-Aziz, de Marok
kaanse secretaris, die de islam aanhangt.86 De komst van oosterse 
handelslieden vormde verder de aanleiding voor vele 'pseudo-brie-
ven', geschreven door westerse auteurs die zich voordeden als oos
terlingen. Dergelijke brieven - die uiteraard na het vertrek of na de 
dood van de bezoekers pas gevonden werden - waren een ideaal 
vehikel om de westerse samenleving te bekritiseren.87 

Zeker in het Amsterdamse straatbeeld waren er doorlopend 
'vreemdelingen' te zien. Er waren gemeenschappen van joodse en 
Armeense kooplieden. De joden vormden een eigen natie binnen 
de stad. Net als de joden vormden de Armeniërs een aparte ge
meenschap. Zij beschikten over een eigen kerk. Het is bekend dat 
er al in 1627 Armeense kooplieden tijdelijk te Amsterdam verble
ven.88 Vanaf 1650 hadden ze een permanente vestiging, vanwaaruit 
zij zich voornamelijk bezighielden met de Levanthandel. In totaal 
werden in notariële akten uit de periode 1627-1805 800 Armeniërs 
geteld, van wie er in het jaar 1715 71 in Amsterdam woonden. Uit 
deze akten blijkt dat zij uit Perzië of de Levant afkomstig waren. In 
de stad stonden zij tot in de achttiende eeuw bekend onder de ver
zamelnaam 'Perzianen' (Perzen). Verder weten we dat zij tot op 
zekere hoogte integreerden in de Nederlandse samenleving. Een 
aantal niet in de Republiek geboren 'Perzen' leerde bijvoorbeeld 
onze taal, nam Nederlandse gewoonten over en trouwde met Neder
landse vrouwen. Sommigen werden in protestantse kerken begra
ven. Dit was noodzakelijk omdat de Armeniërs geen eigen begraaf
plaats hadden, maar anderzijds duidt dit op een hoge mate van 
acceptatie en prestige. De Perzen dreven handel in edelstenen -
Amsterdam was in die tijd al een belangrijk centrum van de dia
manthandel - , zijde, Turks garen, kameelhaar, geitenhaar, krenten, 
vijgen, rijst en koffiebonen.°9 

In een enkele vertelling wordt het oosten in verband gebracht 
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met rijkdom en edelstenen. Het was een bekend gegeven dat het 
gebied, zeker in het verleden, rijker was dan het westen. De wes
terse expansie naar het oosten vanaf iioo was immers niet uit de 
lucht komen vallen. Een enkele maal in het corpus wordt melding 
gemaakt van weelderige paleizen, zoals hiervoor in het Bagdadse 
voorbeeld. De Amsterdamse werkelijkheid, waar 'Persianen' in 
edelstenen handelden, versterkte het beeld van de oosterse rijkdom. 
In enkele teksten wordt gerefereerd aan de fameuze edelstenen uit 
Golconda. Deze regio stond bekend om zijn rijk gevulde mijnen en 
het woord 'Golconda' wordt dan ook nog in het American Heritage 
Dictionary of the English Language (1978) spreekwoordelijk gebruikt 
voor 'A source of great riches, as a mine [After Golconda India]'.9° 
In Golconda had de voc een factorij; de verwijzing naar die plaats 
deed bij de lezers dus mogelijk een belletje rinkelen. In de eerder 
genoemde van origine Engelse tekst Ortogrul (1760)9! overweegt de 
hoofdpersoon diamanten in de mijnen van Golconda te gaan zoe
ken om eindelijk rijk te worden. Ook Carazan (i76o)92 verwijst 
naar de edelstenen uit die plaats.93 In Heremiet (1761) wordt ge
waarschuwd voor dergelijke kostbaarheden: 

De koopman, aangemoedigt door de hoop des Rykdoms, 
doorkruist de brandende zanden van Arabien, om de uitge-
lezenen producten van het Oosten te haaien: Maar wat zyn alle 
de goudenen schatten van Indostan, de Paarlen van Ormus, de 
Diamanten van Golconda, vergeleken zynde met de blyvende 
rykdommen waar mede den Arbeid en het Lyden van een 
Christen gekroond word? {Heremiet 1761, 93) 

De rijkdommen stellen kortom weinig voor vergeleken bij de belo
ning voor een godvruchtig christelijk leven. 

Om ten slotte nog een idee te geven van de 'inburgering' van de 
oosterlingen in het Nederlandse wereldbeeld gebruik ik een oosterse 
vertelling. Een lezer van het spectatoriale tijdschrift De Arke Noach's, 
de heer Lenteling, schrijft in aflevering 3 (1799) dat hij in Amster
dam zag hoe een man in de haast een brief verloor. Hij vervolgt: 

Hoopende dat misschien het papier my zou te recht helpen, 
en den naam des eigenaars aanduiden, maakte ik hetzelve 
open; doch tot myn' groot verbaazing, zag ik niets dan eenige 
vreemde characters, waar uit ik met geen mooglykheid kon wys 
worden. Ik had wel gezien, vóór zo verre de snelle vaart, met 
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welken hy my was komen voorby schieten, my zulks had toe
gelaten, dat deeze man veel bruiner van kleur was, dan ge-
woonlyk de lieden hier te lande, doch zyne kleeding, die 
burgerlyk Amsterdamsch was, en in 't geheel niets byzonders 
aanduidde, was oorzaak, dat ik hem voor geenen vreemdeling, 
immers voor geenen Turk of Mahometaan had aangezien. 
(Pruiken 1799,18) 

De 'vreemde karakters' van het schrift voeren in combinatie met de 
donkere huidskleur tot de conclusie met een 'Turk of Mahometaan' 
van doen te hebben, al draagt die op dat moment 'normale' Amster
damse kleding (dus 'niets byzonders') en niet een oosters gewaad 
dat men blijkbaar van deze vreemdelingen gewend was. In dit geval 
blijkt het om een inwoner van Tripoli te gaan, zoals Lentelings neef, 
een 'Professor in de Oostersche taaien', ontdekt. Als de vertaling 
van de brief langer dan drie maanden op zich laat wachten, conclu
deert Lenteling dat zijn neef het druk moet hebben 'of dat het 
Tripolitaansch een weergaasch hairige taal is, welke men niet zon
der veel blokken verstaan kan' (19). Hier grijpt de redacteur van De 
Arke Noactis in een 'Nota van den Redacteur' in: 'Dit is niet juist. De 
landtaal te Tripoli en in de meeste aangrenzende Ryken, die de leer 
van Mahomet aankleeven, is, zo ik wel onderrecht ben, het Ara
bisch'.94 Het voorval geeft aan dat de bewoners van het oosten in 
het westen weliswaar geen volstrekte vreemdelingen meer waren, 
maar dat bij de doorsnee-lezer wezenlijke kennis van de oriëntaal
se omstandigheden ontbrak. 

We zagen in deze paragraaf dat de achttiende-eeuwse inwoner van 
de Republiek in zijn omgeving oosterse of op het oosten geïnspi
reerde producten kon zien of proeven. Het is goed denkbaar dat een 
gegoede achttiende-eeuwer in onderkleding van oosterse katoen 
met daarover een 'Japonsche rock' een koffiehuis met de naam 
Mustafa bezocht. Hij kon er koffie of thee uit een porseleinen kopje 
bestellen en vervolgens, als hij er zin in had, een spectatoriaal 
blaadje openslaan om daarin een 'oosterse vertelling' te lezen. 

2.3 Het tekstuele oosten 
Het was dus in de achttiende eeuw tastbaar geworden. De enige 
manier om het beter te leren kennen, was ernaar toe te gaan en 
voor wie daarvoor de mogelijkheden niet had: erover te lezen. 
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Nadere informatie was in de Republiek in alle soorten en maten 
voorhanden, van sterk gepopulariseerde fictie tot land,- volk- en 
reisbeschrijvingen in verschillende realiteitsgraden en tot werken 
uit de universitaire oriëntalistiek. Deze laatste tak van wetenschap 
was in de Noordelijke Nederlanden al in de zeventiende eeuw 
gevestigd en werd in de achttiende eeuw verder uitgebreid. 

In deze paragraaf bespreek ik eerst de reisteksten en andere 
informatieve verhandelingen die de feitelijke kennis over het oos
ten brachten. Daarna besteed ik aandacht aan de authentiek ooster
se literatuur (bellettrie) die door wetenschappers toegankelijk werd 
gemaakt voor een groter aantal lezers. Ook ga ik na op welke ma
nier de universitaire deskundigen zich bemoeiden met het meer 
populaire circuit van de oosterse vertellingen. 

Reisteksten en andere informatieve beschrijvingen 
De West-Europese economische expansie naar het oosten bracht 
een enorme productie met zich mee van reisjournalen, reisbe
schrijvingen en reisverhalen, of zoals Marijke Barend-van Haeften 
ze noemt, 'reisteksten',95 en ook van geografisch-historische en 
vaak 'antropologische' beschrijvingen van verre gebieden en hun 
bewoners. Het is een bekend gegeven dat dergelijke literatuur in de 
zeventiende en achttiende eeuw gretig aftrek vond. Niet alleen ver
grootten de teksten de kennis van de rest van de wereld, ook zullen 
zij de reflectie op bijvoorbeeld sociale en politieke kwesties in de 
eigen samenleving gestimuleerd hebben.96 Helaas is een volledige 
bibliografie van de gedrukte reisverslagen in het Nederlandse taal
gebied nog niet voorhanden. Een globale schatting van niet-fictio-
nele Nederlandse teksten over gebieden buiten Nederland levert 
aanzienlijke aantallen op: voor de periode tot 1700 circa 1360 tek
sten, voor de periode 1700-1800 circa 2000 teksten.97 Ik bespreek 
hier enkele invloedrijke voorbeelden.98 

De vroegste informatie over het Ottomaanse Rijk en zijn bewo
ners werd gebracht door teksten uit de Zuidelijke Nederlanden, bij
voorbeeld: Een nieu sunderling boeck, spreekende van tgeheel regiment 
desgrooten turcx (Antwerpen, 1542), De Schipvaert ende reysengedaen 
int landt van Turckyen (Antwerpen, 1576) van Nicolas de Nicolay 
(1517-1583) en Jan Somers Zee- en landtreyse met bijgevoegd: Manier 
van leven der Turcken (i66i).99 Voor informatie over het Turkse oor
logsapparaat was L'Etat militaire de l'empire Ottoman, ses progrès et sa 
décadence etc. (Amsterdam, 1732) van de Italiaan Luigi Ferdinando 
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Marsigli (1658-1730) vermoedelijk een goede keuze. Niemand min
der dan de Turkije-kenner Pieter van Woensel gebruikte dit werk als 
referentie voor het eerste deel van zijn Aanteekeningen, gehouden op 
eene reize door Turkijen, Natoliën, de Krim en Rusland in de jaaren 
1784-1789 (Amsterdam, 1791). Marsigli was in de periode 1678-
1682 in Constantinopel geweest, waar hij gegevens over de Turkse 
strijdmacht had verzameld. Deze bood hij aan Keizer Leopold I van 
Oostenrijk aan, ten behoeve van diens oorlog tegen de Turken.100 

Een algemeen achttiende-eeuws handboek met kennis over het 
oosten was het vijfdelige Histoire générale des Huns, des Turcs, des 
Mogols etc. (Paris, 1756-1758) van J. de Guignes (1721-1800). Van 
Woensel verkoos bij zijn aantekeningen echter het oudere stan
daardwerk de Bibliothèque Orientale etc. (1697) van Barthélémy 
d'Herbelot de Molainville (1625-1695), dat in de achttiende eeuw 
herdrukt was. Van Woensel gebruikte de heruitgave uit 1776.101 

Edward Said bestempelt dit alfabetisch geordende werk als een 
vroege westerse poging om systematisch greep te krijgen op het 
oosten. Hij beschouwt de publicatie van deze encyclopedie dan ook 
als een belangrijk moment in de geschiedenis van het 'orientalis
me'.102 Een ander informatief werk dat net als de Bibliothèque 
Orientale op oosterse bronnen berustte, is het tweedelige De verove
ring van Syrien, Perzien en Egypten door de Saracenen (..) uit de echte 
Arabische schrijvers (..) van de Engelse arabist Simon Ockley (1678-
1720), dat de geschiedenis van de vroege islam bespreekt. Het werd 
uit het Engels vertaald en in 1741 in het Nederlands uitgegeven bij 
Hermanus Uytwerf, degene die ook De Hollandsche Spectator had 
gepubliceerd. De originele delen van Ockley waren al in 1708 en 
1717 verschenen. 

De reisbrieven van Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762), die 
het Ottomaanse Rijk bezocht in het gezelschap van haar echtge
noot, ambassadeur van Engeland, zijn nog steeds beroemd. Ze 
deed niet alleen verslag van ontmoetingen met oosterlingen, maar 
ook van haar bezoek aan een harem en andere spectaculaire 
gebeurtenissen. De Nederlander Johan Raye, heer van Breukel-
waart (1737-1823), die dezelfde reis maakte en haar werk als refe
rentiekader gebruikte, constateerde in brieven aan zijn vriend 
Henrick Backer (1730-1779), dat haar enthousiaste verslag op een 
aantal punten schromelijk overdreven was.I03 Een werk over het 
Turkse Rijk dat door een kenner als Van Woensel werd geprezen 
omdat het in tegenstelling tot vele andere bronnen vrij was van 
godsdienstige vooroordelen, was Observations on the religion, law, 
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government and manners of the Turks (London, 1768) van James Por
ter, Britse ambassadeur te Constantinopel.I04 

Van Woensel verweet de meeste andere auteurs van teksten over 
het Turkse Rijk kopieergedrag en rekende hun aan dat het grote 
publiek de kennis over de Turkse bevolking alleen maar in negatie
ve stereotypen aangedragen kreeg: 

Maar is 't wel te verwonderen, dat 't publiek in een mist van 
vooroordeelen, omtrent de Turken, omwandelt? Verre 't meer
dergetal van boeken over dit volk, in plaats van ze te wederspree-
ken, beuzelen eeuwig van slavernij, veelwijverij, gesneedenen, 
eigendunldijk [willekeurig] gezag. (Van Woensel 1995, 71) 

Met name de slavernij riep aan het einde van de achttiende eeuw 
weerzin op. De Ottomanen maakten sinds de twaalfde eeuw in de 
veroverde gebieden christelijke krijgsgevangenen tot 'slaaf: ze wer
den te werk gesteld als overheidsdienaren. Hieruit ontstond tijdens 
de regering van sultan Murad I (1360-1389) het korps Janitsaren. 
Sinds de vijftiende eeuw moesten gezonde kinderen door hun 
christelijke ouders worden afgestaan om aan de (islamitische) 
belastingplicht te voldoen. De kinderen moesten zich bekeren tot 
de islam. Vervolgens kregen ze overigens een gedegen opleiding en 
uitstekende carrièrekansen: zelfs de functie van grootvizier behoor
de tot de mogelijkheden.10? 

De westerse verontwaardiging over deze vorm van slavernij 
blijkt al bij P.C. Hooft. Hij merkte in zijn Nederlandse historiën 
(1642-1654) bij de beschrijving van het Leids Ontzet op dat de geu
zen dan wel hun toevlucht zochten tot de Turken in verband met de 
Spaanse heerszucht, maar dat zij er blijkbaar niet aan dachten dat 
de Turken christenkinderen in slavernij opvoedden: 

Welke bijsterheit men verbloemde, met voorwenden, dat de 
Turk niet, gelyk de Paus, kraft [verkrachting] aan 't gewisse 
[geweten] doet, en zyn woordt beeter houdt [dan de katholie
ken]. Naamelyk hun [de geuzen] heerschte tweederley haat in 't 
hart: teeghens de vertreeding der vaaderlandsche vryheit, en 
teeghens geloofsdwang. Ende, om in Turkye te gaan berichting 
haaien, hoe men Christensche kinderen, ontnoomen aan de 
ouwders met de leere des Alkorans zooght, zo wyde liep hunne 
zorgh niet. (Hooft 1972, deel 1, boek 9, 384106) 
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Ook de slavinnenhandel, waarbij bijvoorbeeld schonen uit Georgië 
en Circassië (Tsjetsjenië) verkocht werden, ondervond westerse kri-
tiek.I07 Dit hangt nauw samen met de toch al twijfelachtige reputa
tie van de harem vanuit christelijk, monogaam perspectief, zoals 
nog aan de orde zal komen. Een ander punt dat Van Woensel aan
haalde als een stereotiep beeld van de Turken, het 'eigendunklijk 
gezag', verwijst naar het despotische gedrag van de oosterse 
vorsten. Het gaat hier om de tanende reputatie van de Ottomaanse 
sultans als bekwame staatslieden en de daarvoor in de plaats geko
men heerszucht in de zeventiende en achttiende eeuw. 

Hoewel het contemporaine Turkse Rijk in de zeventiende en acht
tiende eeuw interesse wekte, hadden veel reizen naar het Nabije en 
Midden-Oosten toch als voornaamste doel de geschiedenis te bestu
deren, dat wil zeggen het bijbelse land beter te leren kennen en 
locaties uit de klassieke oudheid te bezoeken. Een belangrijke 
Nederlandse reiziger naar dit gebied was Cornells de Bruijn (ca. 
1652-1727).108 Hij was medeverantwoordelijk voor het visuele ima
go van het oosten in de Republiek omdat hij vooral landschappen 
en steden op schilderijen vastlegde en deze, omgewerkt tot gravu
res, in zijn reisverslagen liet afdrukken. Ook buiten ons land ge
noot zijn werk bekendheid. Willmet geeft in zijn Schets van den staat 
der Oostersche litteratuur in Holland in de achttiende eeuw (i8i2),I09 
in 1820 als rapport bij het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van 
Wetenschappen verschenen, hoog op over De Bruijns werk waar
van een grote invloed uitging: 

Behalve de Oostersche Geographie, behooren echter ook tot dit 
vak de latere Reis- en Plaats-beschrijvingen. Onder dezelve 
bekleedt die van onzen C. de Bruin met regt een hoogen rang, 
niet alleen in onze Taal, maar zelfs in de Overzettingen, die van 
zijne Reizen in het Fransche en Hoogduitsch gemaakt zijn, en 
wiens naauwkeurigheid en getrouwheid nog door nieuwere 
Reizigers uit andere volken meer en meer bevestigd wordt. 
(Willmet 1812,172) 

De Bruijn verbleef buiten ons land van 1674 tot 1693 en van 1701 
tot 1708; in de eerste periode bereisde hij Turkije, Egypte, Palestina 
en Syrië, de tweede keer trok hij door Rusland, Perzië en Indie.110 

Ook Perzië was vanwege zijn roemruchte verleden een belang
rijke trekpleister voor westerse reizigers. De Griekse en Romeinse 
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contacten met dit land waren op schrift vastgelegd door Herodotus, 
Xenophon en Ctesias en de auteurs van de latere oudheid hadden 
de geschiedenis van de Achaemenieden, de Parthen en de Sassa-
nieden verteld. De talen van het preïslamitische Perzië werden pas 
in het westen bekend toen teksten in het Avestisch, het Oud-Per-
zisch en het Pahlavi werden gevonden en konden worden ontcij
ferd. Dit gebeurde pas vanaf het midden van de achttiende eeuw.111 

De Franse diplomatieke contacten met dit land waren in de 
zeventiende eeuw toegenomen: tijdens de regering van Lodewijk 
XIII (1610-1643) was er een bijna onafgebroken uitwisseling van 
ambassadeurs geweest. Verder had de van 1588-1629 heersende 
Sjah Abbas I Europese missionarissen en handelslieden toegestaan 
zich te vestigen in zijn rijk en stuurde de onder Lodewijk XIV in 
1664 opgerichte Franse Oost-Indische Compagnie verschillende 
handelsmissies naar Perzië. Er was kortom sprake van een gunstig 
reisklimaat. Behalve het werk van Comelis de Bruijn werden bij
voorbeeld ook de zeventiende-eeuwse verslagen van Jean Baptiste 
Tavemier (1605-1689), Jean de Thévenot (1633-1667) en Jean 
Chardin (1643-1713),112 althans in Frankrijk, regelmatig herdrukt; er 
verschenen ook Nederlandse vertalingen van."3 Het is bekend dat 
Montesquieu (1689-1755) zich door Tavernier en Chardin liet inspi
reren bij zijn in 1721 gepubliceerde verzameling pseudo-brieven 
Lettres Persanes,11* waarvan in 1736 een Nederlandse vertaling 
beschikbaar kwam. Montesquieu pleit bijvoorbeeld aan de hand 
van de lotgevallen van de Arabische Trogloditen voor een door een 
centrale macht geleide, getrapte opbouw van de maatschappij met 
op iedere trede instandhouding van privileges en familietradities, 
iets wat hij in zijn L'esprit des lois (1748) nader zou uitwerken.1^ Het 
oosten diende ten aanzien van dit ideaal duidelijk als contrastmodel 
en toonde een locatie waar het fout ging, een schrikbeeld. 

De van 1736 tot 1747 in Perzië heersende Nadir Schah ['Tha-
maspquli') maakte ook in het westen grote indruk met zijn inval in 
het Mogoelrijk en de verovering van Delhi in 1739. Dit leidde tot 
verschillende reacties, waaronder het in 1745 uitgegeven toneelstuk 
Thamas Koelikan van Frans van Steenwijk (1705-1788), dat in janu
ari 1745 tweemaal en in 1753 eenmaal in de Amsterdamse Schouw
burg werd opgevoerd."6 

Twee vroege Nederlandse reizigers die over het Verre Oosten 
berichtten, zijn de Enkhuizenaren Dirck Gerritsz Pomp (ca. 1544-
?), bijgenaamd Dirk China, en Jan Huyghen van Linschoten (1563-
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i6ii). Zij werkten jarenlang in dienst van de Portugezen. Dirk China 
had zijn gegevens overhandigd aan een derde Enkhuizenaar, Lucas 
Jansz Waghenaer, die ze weer gebruikte voor zijn Het Thresoor der 
Scheepvaart (1593)."7 Van Linschoten publiceerde in 1596 zijn be
roemd geworden Itinerario, een zeemanshandboek, koopmansgids 
en verhandeling over de landen en volken in Azië met aandacht 
voor geografische, politieke en commerciële aspecten."8 Een be
roemde latere Nederlandse reiziger is de voc-schipper Bontekoe. 
Zijn in 1646 verschenen journaal is het relaas van zijn in 1618 aan
gevangen reis naar de Oost, die uitliep op een schipbreuk. Vanwege 
zijn 'sensationele inhoud, zijn nuchterheid en vroomheid' noemen 
Van Gelder en Wagenaar dit populaire journaal de meest spectacu
laire reistekst in zeventiende- en achttiende-eeuws Nederland.1^ 

De Nederlandse handelsreizen naar het oosten zorgden dus voor 
reisteksten en andere informatieve beschrijvingen van zeer uiteen
lopende aard, waarvan er vele werden uitgegeven. Zo leerde Frede-
rik de Houtman (1571-1627), die tijdens een handelsreis in 1599 
door de sultan van Atjeh gevangen was genomen, Maleis en schreef 
hij het eerste Maleis-Nederlandse woordenboek; het werd in 1603 
in Amsterdam uitgegeven onder de titel Spraeclc ende woord-boeck in 
de Maleysche ende Madagaskarsche talen, met vele Arabische en Turc-
sche woorden (•••).120 De reiservaringen van de scheepschirurgijn 
Nicolaas de Graaff (1619-1688) werden postuum gepubliceerd.121 

voc-dienaar Engelbert Kaempfer (1651-1716) maakte een beschrij
ving van Japan die werd uitgegeven. Herbert de Jager (1636/1637?-
1696) bestudeerde het Javaans en legde verband tussen oud-Ja-
vaans, Sanskriet en Tamil. Koopman Georgius Everhardus Rumpf/ 
Rumphius (1628-1702) beschreef de planten- en dierenwereld in de 
Molukken in het later gepubliceerde Amboinsch Kruidboek en de 
Amboinsche Rariteitenkamer.I2Z Daniel Havart (1650-1718), een voc-
dienaar die in India Perzisch had geleerd, vertaalde Saadi's leer
dicht Boestaan (De boomgaard, i688I23) en deed verder onderzoek 
naar de opkomst en het verval van Coromandel. Veel van deze reizi
gers werden overigens in zekere mate begunstigd door hoge voc-
dienaren. De Jong (1998) noemt als voorbeeld de bemoeienissen 
van voc-bestuurder Nicolaas Witsen (1641-1717) met het werk van 
De Jager en Kaempfer, en ook van de eerder genoemde De 
Bruijn.I24 Economische motieven en kennisvergaring werden hier 
blijkbaar gecombineerd. 

In dit verband dient ook het Bataviaasch Genootschap te Batavia 
vermeld te worden, in 1778 opgericht door Jacobus Radermacher 
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( ly^- 1?^) · Het werd bestuurd door de Gouverneur-Generaal en 
andere leden van de Raad van Nederlands-Indië en diende ter 
bevordering van de kunsten en wetenschappen in de hoofdplaats 
van de Aziatische vestigingen van de voc. Het genootschap onder
hield al spoedig contacten met de genootschappen in Vlissingen, 
Haarlem en Rotterdam. In 1779 telde de instantie 192 leden, waar
van er 119 in Batavia gevestigd waren terwijl er 73 op de buitenkan
toren te Bantam, Semarang en Cirebon, Ambon, Banda en Ternate, 
Padang, Palembang, Makkasar, Banjarmasing en Timor, Souratte 
en Bengalen, Ceylon, de Coromandel- en de Malabarkust, Kaap de 
Goede Hoop en Malakka en zelfs in Japan werkzaam waren. Het 
genootschap wilde zich voornamelijk bezighouden met de natuur
lijke historie, oudheden, zeden en gewoonten van alle volken. In 
het bijzonder wilde het zich dienstbaar maken voor de landbouw, 
handel en welvaart van de voc-vestingen zonder daarbij de Com
pagnie voor de voeten te lopen. De eerste prijsvragen concentreerden 
zich bijvoorbeeld op de innovatie van de ploegen die men op Java 
gebruikte en op een succesvolle oogst van peper of cacao. Ook 
waren er prijzen te verdienen met de ontwikkeling van een goede 
methode voor de betere beheersing van oosterse talen.I25 

Behalve de meer zelfstandige 'toeristen' zoals De Bruijn, reizigers 
in dienst van een handelscompagnie en hoge functionarissen of 
hun gezelschapsleden - zoals de Duitser Olearius die deel uitmaak
te van een Holsteins gezantschap naar Perzië en die we in de inlei
ding al tegenkwamen als vertaler van Saadi - waren ook missiona
rissen en zendelingen belangrijke intermediairs voor de kennis van 
de buitenwereld. Een vroege cultuurvermenging van oost en west 
vond plaats in India, waar jezuïtische missies al snel na de oprichting 
van de orde in 1540 heen waren getrokken. Toen Europese reizigers, 
zoals de Engelsman Sir Thomas Roe (1581-1644) en de Italiaan 
Pietro della Valle (1586-1652), de paleizen en graven van de Mogoels 
in India in de periode 1580-1630 bezochten, waren ze verbaasd oog 
in oog te staan met wandschilderingen in Italiaanse Renaissance
stijl waarop Christus, de heilige maagd en christelijke heiligen afge
beeld waren. Deze kunst was het resultaat van de samenwerking 
tussen jezuïeten en Mogoelkunstenaars.120 

Een bekend reiziger naar India ten slotte, wiens werk ook in de 
achttiende eeuw nog invloedrijk was, was François Bemier (1620-
1688). Hij was bevriend met Barthélémy d'Herbelot, auteur van het 
eerder genoemde encyclopedische werk Bibliothèque Orientale. Ber-

50 



niers verslag verscheen in het Nederlands in 1672 in vertaling van 
Simon de Vries (1628-1708) onder de titel Verhael van den laetsten op
roer inden stoet des grooten Mogols.127 Tegelijk met het verval van het 
Mogoelrijk namen de Franse en Britse bemoeienissen met India toe. 

Tegen het einde van de achttiende eeuw ontstond in het westen 
een ware oosterse Renaissance, waarbij de bestudering van Sanskriet-
teksten en de (Voor-)Indische en Iraanse culturen door Europese 
geleerden centraal stond. Abraham-Hyacinthe Anquetil Duperrons 
(1731-1805) vertaling en uitgave van de Zend-Avesta, ouvrage de Zoroas-
tre (1771), het heilige boek van de godsdienst van Zoroaster, was sa
men met de kennis van het Sanskriet een belangrijke stimulans 
voor de ontwikkeling van de Indo-Europese taaivergelijking. De in 
1784 door William Jones (1746-1794) opgerichte Asiatick Society of 
Bengal te Calcutta zorgde in India ter plekke voor de bestudering van 
de Indische oudheidkunde. Deze instantie publiceerde het in 1788 
opgerichte eerste nieuwsblad voor oriëntaalse studies, namelijk de 
Asiatick Researches: Transactions of the Society.12^ Een Nederlander 
die mogelijk contacten onderhield met deze instantie is Jacob 
Haafner (1755-1809). Hij verbleef het grootste deel van zijn leven in 
het oosten, waar hij voor de voc werkte, en woonde langere tijd in 
het huidige India, een land dat hij bewonderde. Hij beheerste vele 
inheemse talen en had ook een basiskennis van het Sanskriet.I29 In 
Europa kwamen de nieuwe oosterse studies vooral tot bloei in 
Duitsland, waar ze mensen als Johann Gottfried Herder (1744-
1803), Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), Friedrich Schlegel 
(1772-1829) en Arthur Schopenhauer (1788-1860) inspireerden.^0 

Ook China sprak tot de verbeelding, al komt het in de oosterse 
vertellingen relatief weinig aan bod.^1 Dit gebied was met name in 
twee perioden actueel. De eerste loopt tot circa 1710, toen de jezuïe
ten in China actief waren en via Amsterdam hun publicaties ver
spreidden. In de achttiende eeuw volgde een tweede golf van chi
noiserie, met name in Frankrijk. Behalve in de materiële cultuur 
was deze ook zichtbaar in het gedachtegoed en publicaties van de 
philosophes, die het Chinese Rijk gebruikten in hun strijd tegen de 
Franse gevestigde orde. L'Orphelin de la Chine (1755) van Voltaire 
(1694-1778) is hier een voorbeeld van.H2 

De zeventiende-eeuwse jezuïtische berichten over China maak
ten veel indruk: Joost van den Vondel en Antonides van der Goes 
bijvoorbeeld gebruikten Martino Martini's De Bello Tartarica histo-
ria (1654) (Het verwoest Sina, door den wreeden Tartar, 1660) als 
inspiratie voor respectievelijk Zungchin of Ondergang der Sineesche 
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Heersschappye (1667) en Trazil, of Overrompelt Sina (1685).'33 In de 
jaren vijftig en zestig werden door de voc drie (politiek-economi-
sche) gezantschappen naar China gezonden, hetgeen resulteerde in 
de publicaties Het gezantschap der Neerlandtsche Oost-Indische 
Compagnie aan den grooten Tartarischen Cham etc. (i665)I34, een 
beschrijving van het eerste gezantschap van Johan Nieuhof, en 
Gedenkwaerdig hedr^f der Nederlandsche Oost-Indische Maetschappye 
op de kuste en in het Keizerrijk van Taising of Sina etc. (1670) van 
Olfert Dapper, die het tweede en derde gezantschap weergaf.I35 

Ook het in 1667 uitgegeven China Monumentis van de jezuïet 
Athanasius Kircher (Toonneel van China, 1668) is van belang ge
weest voor de kennis over China. Kircher gaf een samenvatting van 
de geografie, taal, flora en fauna van China aan de hand van mate
riaal dat zijn collega's aldaar hadden verzameld. De teksten met pla
ten zullen ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de Nederlandse 
chinoiserie in het Delfts Blauw, zoals Van Gelder en Wagenaar stel
len, hoewel daar ook het directe voorbeeld, het Chinese porselein 
zelf, van belang is geweest.^6 Een mogelijke verklaring voor het 
relatief weinig voorkomen van China in mijn corpus is dat het 
gebied na de zeventiende eeuw als missie- en handelsterrein in 
belang afnam. Ook zullen de achttiende-eeuwers vermoedelijk 
minder voorbeelden van Chinese dan van bijvoorbeeld Arabische 
verhalen ter beschikking gehad hebben. 

Behalve dat veel reisteksten het relaas waren van werkelijk gemaak
te reizen, hetgeen overigens geen garantie was voor een op louter 
feiten gebaseerd verhaal, waren er ook genoeg waaraan geen eigen 
reiservaringen ten grondslag lagen maar bijvoorbeeld een al dan 
niet gedegen literatuurstudie.^ Het publiek nam ze niettemin voor 
waar aan. Een bekende travel Har is George Psalmanazar (1679?-
1763), wiens beschrijving van Formosa, alhoewel hij er zelf nooit 
geweest was, lang een gezaghebbende bron vormde voor de kennis 
over het huidige Taiwan. Het feit dat dit werk zelfs door de prestigieu
ze Royal Society of London serieus werd genomen, zegt genoeg.^8 

Recent receptie-onderzoek wees uit dat de achttiende-eeuwer 
voornamelijk nuttige boeken aanschafte. Boeken die hij vermoede
lijk meer dan één keer las.'39 Reisteksten zijn dan denkelijk ook 
voor de kennis over het oosten het meest invloedrijk geweest. Toch 
moet de informatieve waarde van oosterse fictie niet onderschat 
worden. Vertalers en bewerkers prezen deze zelfs speciaal hierom 
aan. Authentiek oosterse literatuur was volgens hen namelijk nut-
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tig omdat men zich juist hoe langer hoe meer ging realiseren dat de 
bestaande kennis van reizigers onvolledig en subjectief was. In dit 
verband is het ook van belang dat vertalers en bewerkers herhaal
delijk op de authenticiteit van hun leggers wijzen: een argument 
om de realiteitswaarde van het gebodene te ondersteunen. Zo meldt 
Galland in het voorwoord van Duizend-en-één-nacht dat deze bundel 
vertellingen van belang is vanwege de kwaliteit en vanwege het feit 
dat de westerse lezer door dit oorspronkelijke werk eindelijk eens 
leest over alle oosterlingen en hun gebruiken, dus ook over de ge
wone man en niet alleen over de hooggeplaatste personen, zoals dat 
doorgaans in de berichten van westerse reizigers het geval was: 

Daarenboven moeten zy [vertellingen uit De Duizend en ene Nacht] 
te meer behagen, zo door de gewoontens en de zeden der Ooster
lingen, als door de plechtigheden van hunnen Godsdienst, zo 
Heidensche als Turksche; alle welke zaken men alhier beter dan 
by andere schryvers en in de verhalen der reizigers aangemerkt 
vind, vermits alle de Oosterlingen, zo wel Persianen, Tartaren als 
Indianen, 'er in onderscheiden worden, en niet min de grootste 
Monarchen, als de menschen van den laagsten staat daar in ten 
toneele verschynen. De Lezer zal dan zonder zich met het gaan 
opzoeken van die volkeren in hunne eige landen te vermoeijen, 
het vermaak genieten, hun hier te zien en te horen spreken, wes-
halven men zorge gedragen heeft, hunne manieren bestipt in 
acht te nemen, en zich van hunne gevoelens niet te verwyderen; 
ook is men geenzins van den Text afgeweken, dan wanneer de 
welvoeglykheid niet gehengde, 'er zich aan te binden. (De Dui
zend en Ene Nacht 1755, deel 1, *2verso-*3rectoI40) 

De vertaler heeft volgens eigen zeggen dus zijn best gedaan het 
werk zo oorspronkelijk mogelijk weer te geven, zodat de lezers het 
oosten zo puur mogelijk leren kennen. Af en toe moest hij echter 
concessies doen omdat anders de fatsoensnormen overschreden 
werden: deze worden niet verder gespecificeerd, maar hier zal in 
ieder geval de censuur van erotisch getinte passages mee bedoeld 
zijn.1'*1 Ik veronderstel dat Galland niet wil aangeven dat lezers 
deze verhalen als feiten moeten interpreteren, aangezien de ver
zonnen aard voor de hand ligt. Maar wel wil hij er de nadruk op leg
gen dat authentiek oosterse literatuur ondanks haar fictieve karak
ter toch een betrouwbaarder beeld van de oosterlingen geeft dan 
informatie die via westerse schrijvers bekend was geworden. 
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Met name de jezuïeten hadden, zeker vanuit niet-katholieke 
optiek, de naam subjectieve verslaggevers te zijn. In het voorwoord 
op de Chineesche geschiedenis, behelzende de gevallen van den heer 
Tïeh-Chung-U en de jongvrouw Shuey-Ping-Sin (1767),H2 een authen
tiek Chinees werk, wijst de (anonieme) uitgever van de Engelse ver
sie, die de legger was voor de Nederlandse vertaling, op het feit dat 
de beste informatie over een vreemd land afkomstig is van de inwo
ners zelf: 'Het geheele systema van de zeden en gewoonten van een 
Volk kan alleenlyk by hen zelven door en door bekend wezen' (xiii). 
De uitgever verzucht dat men het wat China betreft tot dan toe voor
namelijk heeft moeten doen met berichten van jezuïeten, wier 
informatie over de godsdienstige plechtigheden partijdig is: 

(...) in alle beschryvingen van China door de Jezuiten, geduuren-
de dit tydperk uitgegeeven, kan men wel denken, dat zy zoda
nig een verhaal van de Chineesche plegtigheden zullen gegeeven 
hebben, als meest konde dienen tot begunstiging van hunne 
zaak. (Chineesche geschiedenis, behelzende de gevallen van den heer 
Tieh-Chung-U en de jongvrouw Shuey-Ping-Sin, 1767, xiv) 

Een authentieke Chinese of andere oosterse tekst was dus in de 
ogen van deze uitgever te verkiezen boven de Europese reisteksten. 
De uitgever propageert de werkelijk oosterse fictie in dit geval om 
de rooms-katholieke aard van de documentatie te kunnen omzeilen. 

Reisteksten en andere informatieve beschrijvingen waren in het al
gemeen in de zeventiende en achttiende eeuw erg invloedrijk, al is 
het alleen maar vanwege hun enorme kwantiteit: zij creëerden een 
klimaat waarin kennis van vreemde culturen ruimschoots beschik
baar was. In een enkel geval is van oosterse verhalen uit mijn cor
pus bekend dat ze uit reisteksten afkomstig zijn. Montesquieu liet 
zich, zoals we zagen, door reisteksten van onder anderen Tavernier 
inspireren. Ook Machomed (1763) lijkt gebaseerd op diens werk. De 
tekst meldt dat Tavernier de hoofdpersoon van het verhaal gekend 
heeft en dat hij diens en de algemene gastvrijheid van de Perzen 
loofde: 

(...) die oprechte Oosterling hem, of eenig ander Europeaan, 
nooit op de straat van Ispahan ontmoette, zonder te vragen, 
waarin hy hem dienen konde; en dat hy hem meer dan eens 
van de aangenaamste ververschingen en van frisschen wyn 
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voorzien, en de beste vruchten van het land had toegezonden. 
(Machomed 1763, i65I43) 

Van een andere tekst, Turksche voorzegging (1799), wordt expliciet 
vermeld dat deze afkomstig is uit de Franse reisbeschrijving naar 
de Levant van Paul Lucas uit 1704. 

Naar mijn mening waren de reisteksten echter, op enkele uitzon
dering na, niet de directe bronnen voor de 'oosterse vertellingen' 
van de westerse auteurs. De door mij onderzochte fictionele teksten 
bevatten weinig bronverwijzingen, al bewijst dit nog niet dat derge
lijke documentatie bij de auteurs ontbrak. Veelzeggender is dat de 
vertellingen een dermate summier oosters feitenarsenaal presente
ren, dat de conclusie niet voor de hand ligt dat de auteur gegevens 
uit een documentatietekst overschreef; de gedachte dringt zich op 
dat de exacte gegevens blijkbaar nauwelijks ter zake deden. Opval
lend is dat deze fictie niet of nauwelijks het hele begrippenkader 
Oriëntaals' reproduceert, maar ervan uitgaat dat men het allang 
kent; de fictie richt zich veel meer op toepassing van het oosten in 
andere dan feitelijke zin, namelijk op morele kwesties. Naar mijn 
idee was de directe invloed op de Oosterse vertellingen' eenvoudig
weg het meest afkomstig van eerder verschenen oosterse en pseudo-
oosterse fictionele literatuur zelf. Iets wat hierop wijst, is het feit dat 
in het corpus bepaalde verhaalstramienen terugkeren (zie hoofdstuk 
3). Het is nu zaak inzicht te krijgen in die echte oosterse literatuur. 

De Nederlandse oriëntalistiek 
De intermediairs tussen de authentiek oosterse teksten en het grote 
publiek dat ze in vertaling en bewerking kon lezen, waren in eerste 
instantie de kenners van één of meer oosterse talen, veelal acade
mici. Na een kort overzicht van de traditie van de Nederlandse 
oriëntalistiek concentreer ik me op de vraag welke bemoeienissen 
deze oriëntalisten hadden met de oosterse verhalen die in dit boek 
centraal staan. 

In het jaar 1312 werd bij het Concilie van Vienne in Frankrijk beslo
ten leerstoelen voor het Arabisch, Grieks en Hebreeuws in te stel
len te Parijs, Oxford, Bologna, Avignon en Salamanca.^ In 1575 
werd te Leiden de eerste Noord-Nederlandse universiteit opgericht. 
Al vrij snel werd ook hier gestart met onderwijs in de Arabische 
taal. Franciscus Raphelengius (1539-1597). schoonzoon van de Ant-
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werpse drukker Plantijn, en Josephus Justus Scaliger (1540-1609) 
behoorden tot de eerste docenten. In 1613 werd een eerste leerstoel 
voor het Arabisch en andere oosterse talen ingesteld. Deze zou tot 
1624 bekleed worden door Thomas van Erpe/Erpenius (1584-1624). 

In zijn inaugurale rede gaat Erpenius in op het belang van de 
studie van het Arabisch. Hij benadrukt vier punten. Ten eerste gaat 
het om een taal die wijdverbreid is in het oosten. Moslims, joden en 
oosterse christenen kunnen er mee uit de voeten en ook in Turkije 
en Perzië kan men in deze taal communiceren. Ik vermoed dat hier 
wordt gerefereerd aan kennis in dienst van de handel. Ten tweede 
wijst Erpenius op de grote waarde van de Arabische literatuur. In de 
derde plaats draagt kennis van het Arabisch bij tot een beter begrip 
van andere talen, met name het Hebreeuws en Aramees. Deze talen 
stonden in de belangstelling vanwege de bijbelstudie. Ten vierde 
maakt alleen degelijke kennis van het Arabisch het mogelijk de tal
loze menigten ongelovigen tot het christendom te bekeren en 'de 
verfoeilijke ketterijen van Mohammed te wederleggen'.'45 De 
Arabische taal is kortom voor velen verstaanbaar, heeft een interes
sante literatuur en is belangrijk vanwege christelijke geloofsmotie-
ven: bijbelstudie en bekering. 

Het punt van de waardering van de Arabische literatuur verdient 
in het kader van mijn onderzoek aparte aandacht. Het gaat volgens 
Erpenius om een rijke literatuur over gevarieerde onderwerpen, 
niet alleen bellettrie, maar ook geneeskunde, wiskunde, sterren
kunde, chemie, filosofie, geografie en geschiedenis. Bovendien zijn 
diverse werken van klassieke schrijvers in het Arabisch vertaald, 
waaronder een aantal dat men in Europa verloren waande.H6 De 
westerse waardering voor de poëzie en het proza van de Arabieren 
lijkt nieuw in de zeventiende eeuw, terwijl de interesse voor de oos
terse wetenschappen in het westen al sinds de Middeleeuwen 
bestond. Witkam citeert in dit verband Erpenius' oordeel over de 
aard van de Arabische literatuur: 

In hun (d.w.z. de Arabieren) geschriften is zo'n elegantie en 
vindingrijkheid, gepaard aan eruditie, zorgvuldige compositie 
en zoetheid van harmonie en ritme te vinden, dat iedereen die 
deze geschriften leest of er uit hoort onmiddellijk onder de 
betovering ervan geraakt. (Witkam 1987, 20) 

Met name die 'vindingrijkheid' of fantasie en de fraaie stijl worden 
in de inleidingen van enkele teksten uit het corpus benadrukt. In 
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paragraaf 3.3 bespreek ik deze nader, evenals hun plaats in het 
Nederlandse literaire debat uit die tijd. Waar het hier voorlopig om 
gaat, is dat het vroege oordeel van een deskundige als Erpenius later 
ook in het 'populaire' circuit, dat wil zeggen in de voorwoorden van 
de achttiende-eeuwse oosterse vertellingen, werd gehuldigd. 

Erpenius' opvolger Jacobus Gool/Golius (1596-1667) reisde naar 
Aleppo en Constantinopel om handschriften te verzamelen voor de 
Leidse universiteitsbibliotheek. Pas in het begin van de achttiende 
eeuw werden in het Midden-Oosten boeken in het Arabisch gedrukt: 
handschriften of afschriften daarvan waren tot die tijd dus de enige 
en daardoor kostbare bronnen voor de oosterse literatuur.^? Behalve 
voor de praktische beoefening van de oriëntalistiek was Golius van 
grote betekenis in vakinhoudelijke zin. Zijn Lexicon Arabico-Latinum 
(1653) gold in de negentiende eeuw nog als een standaardwerk.M8 

De achttiende-eeuwse oriëntalistiek ging volgens het rapport van 
Willmet uit 1812 gebukt onder de staat van de oosterse literatuur, 
die op haar beurt leed onder omstandigheden die terug te voeren 
waren op een gebrek aan financiële middelen. In het buitenland 
was er overheidssteun, waren uitgevers eerder bereid tot publicatie 
en waren betere collecties oosterse manuscripten aanwezig. 
Willmet concludeert: 

Dit alles ontbreekt in dit ons land, waar de Oostersche 
Litteratuur, die het door de kostbaarheid meer dan andere 
noodig heeft, te voren nimmer eenige bevordering van het 
Gouvernement genoten heeft, tot dat de gunst van Z.M. den 
Koning van Holland ook haar met eene plaats in het Instituut 
vereerde; een land daarenboven, waar grootendeels voorheen in 
de steden de Koophandel alleen bevorderd werd; waar ook eene 
eenige Leijdsche Bibliotheek, uitgezonderd die van weinige 
particulieren, bijna alle de Handschriften besloten heeft; waar 
bijna in alle Stadsboekerijen armoede heerscht aan die gedruk
te Werken, die door derzelver grootte en kostbaarheid voor vele 
bijzondere en schraalbezorgde Geleerden onverkrijgbaar zijn; 
een land eindelijk, waar men, van A. Schultens^g tijden af 
tot op heden toe, over de onbegrijpelijke moeijelijkheid, om 
Boekverkoopers tot het uitgeven van Oostersche Schriften 
overtehalen, heeft moeten klagen. (Willmet 1812,144) 

Ook waren er enkele belangrijke Oosterlingen' (oriëntalisten) op 
jonge leeftijd overleden en bovendien was er voor de overige vakge-

57 



noten geen professioneel emplooi mogelijk. Er werd dan ook niet 
zoveel gepubliceerd. De oriëntalistiek vormde dus geen uitzonde
ring op de algemene achterstand die de Republiek op cultureel 
niveau in Europese context had.1?0 

Desalniettemin bracht de Nederlandse oriëntalistiek volgens 
Willmet in de achttiende eeuw wel degelijk waardevol werk voort.1?1 

Eén van haar belangrijke verdiensten was volgens hem het feit dat 
de Nederlandse oriëntalistiek - net als de Duitse - een ruimer blik
veld had dan de oosterse talen alleen. Dit in tegenstelling tot de 
Franse, Russische, Weense en enkele Engelse collega's, die het vak 
voornamelijk beoefenden vanuit politiek-economisch belang. De 
Nederlanders echter lieten zich in Willmets visie vanaf de oprich
ting van de universitaire oriëntalistiek ook leiden door religieuze 
motieven. De bijbelstudie was een belangrijk doel, dat het noodza
kelijk maakte het oosten zelf beter te leren kennen: 

Indien men hier bijvoegt, dat die Oorkonden van den Godsdienst 
gedeeltelijk de oudste gedenkboeken van het menschdom zijn 
en, geheel in het Oosten geschreven, gebeurtenissen in Ooster-
sche landen voorgevallen behelzen, Oostersche gewoonten en ze
den opgeven, die met de geschiedenis en gewoonten der andere 
Oostersche landen in verband staan; gelijk ook, dat alle die boe
ken naar den Oosterschen denktrant en stijl zijn opgesteld; dan 
komt daaruit voor alle de Protestantsche Leeraars eene tweede 
noodzakelijkheid voort, namelijk om met de Bijbeluitlegging ook 
de kundigheden van Oostersche Geographie, Historie, Oudheden, 
Zeden en Gewoonten te vereenigen. (Willmet 1812,148-149) 

De interesse voor de oosterse, en dus ook de islamitische, cultuur 
('de ander') kwam dus in eerste instantie voort uit interesse voor de 
christelijke cultuur, dat wil hier zeggen: de protestantse. Het oosten 
dient hier als bijbels gebied, als grondslag voor het westen. 

Als we nu op zoek gaan naar directe invloeden van de Nederland
se academische oriëntalistiek op de populaire oosterse teksten, dan 
lijken die op het eerste oog gering. De enige wetenschapper die we 
in het populaire circuit ontmoeten, is Adriaan Reland (1676-1718), 
hoogleraar in de filosofie te Harderwijk en later in de Hebreeuwse 
Antiquiteiten te Utrecht.1?2 Reland verleende zijn medewerking aan 
de vertaling van Tufayls werk over de 'natuurlijke wijsgeer' Hai Ebn 
Yokdhan. In 1671 was hiervan in Engeland door Pococke een uitgave 
in het Arabisch en Latijn gepubliceerd. Deze werd in 1672, mogelijk 
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op initiatief van Spinoza, al in het Nederlands vertaald door Bouw-
meester.I53 Reland herzag de Latijnse vertaling van Pococke, waarvan 
bekend is dat deze nogal letterlijk en slecht Overgezet' was.'54 De 
herziene Nederlandstalige uitgave verscheen in 1701 onder de titels 
Het Leeven van Hai Ebn Yokdhan en De Natuutiyke Wysgeer, Of Het 
Leven Van Hai Ebnjokdan en werd in 1721 nogmaals uitgegeven als: 
Het Wonderiyk En Zeldzaam Levensgeval van Hai Ebn Jokdan. 

Het werk gaat in op de oosterse filosofie van Avicenna, die een 
neoplatonische interpretatie van Aristoteles geeft, waarin de onder
delen van de aristotelische kosmos worden beschouwd als uitvloei
ingen van het allesomvattende goddelijke principe. Het goddelijke 
is in al het bestaande aanwezig en de mens kan het door oefening 
naar buiten brengen. Dit wordt aangetoond in de ontwikkeling van 
de in eenzaamheid op een onbewoond eiland opgegroeide hoofd
persoon Hai Ebn Yokdhan. Hai ontdekt geleidelijk aan het godde
lijke in de op het eerste gezicht chaotische en onvolmaakte wereld 
om zich heen en is op een gegeven moment ook in staat zijn eigen 
goddelijke ziel van het hoogste goddelijke principe te scheiden. Als 
deze barrières zijn weggenomen, kan hij het goddelijke direct aan
schouwen en bereikt hij het hoogst denkbare geluk. Asal, iemand 
van een naburig, bewoond eiland en 'zeer begerig na het goede' 
(219), komt vlak daarna op het eiland van Hai, waar hij in alle een
zaamheid verder op zoek gaat naar: 

(...) het gene dat door de woorden der Mohammedische wet 
geleert wiert, aangaande de beschryvinge van den allerhoogsten 
en heerlyken God, en van zyne Engelen, en van de beschryvin
ge der wederopstandinge, der vergeldinge, en der toekomende 
straffe. (A. Tufayl, Het Wonderiyk En Zeldzaam Levensgeval van 
Hai Ebnjokdan, 1721, 219-220) 

Hai onderricht Asal over zijn religieuze opvatting. Samen doen zij 
een poging Asals voormalige eilandbewoners, die dus een gods
dienst aanhangen die aan allerlei regels gebonden is (de islam), 
hun manier van geloven bij te brengen. Hoewel dit mislukt, vol
harden Hai en Asal zelf in hun nieuwe levenswijze.'55 

Gedachtegoed uit dit werk keerde mogelijk terug in H. Smeeks' 
Beschryvinge van het magiig Koninkryk Krinke Kesmes (1708) en Da
niel Defoe's Robinson Crusoe.1^ Ekhtiar toonde aan dat de invloed 
van Hai Ebn Yokdhan in de achttiende eeuw verder strekte. Het 
'innerlijke licht' dat Hai vindt, vertoont verrassend veel overeen-
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komst met dat wat Paul Hazard later zou typeren als 'het licht uit 
het noorden', de radicale en sceptische filosofische geest van de 
vroege Verlichting in Engeland en de Nederlandse Republiek. 
Ekhtiar veronderstelt dat onder anderen de quakers, mennonieten, 
cartesianen en Locke zich door dit Arabische werk lieten inspire
ren. '57 Buijnsters signaleerde verder invloeden van Hai Ebn 
Yokdhan op De Walchersche Robinson (1752).'S8 

De Nederlandse uitgave van Hai Ebn Yokdhan is voorlopig het 
enige voorbeeld van een Nederlandse oriëntalist die zich bemoeit 
met de 'popularisering' van zijn vak. Met 'popularisering' bedoel ik 
het toegankelijk maken van een authentiek oosters werk in de volks
taal, in dit geval het Nederlands, waardoor 'leken' het konden lezen. 
Met 'leken' duid ik dan weer specifiek de 'literair-geïnteresseerden' 
aan die het Arabisch niet beheersten, en niet de voltallige 
Nederlandse bevolking.I59 Mijn corpus geeft verder geen indicaties 
voor het feit dat Nederlandse wetenschappers oosterse bellettrie in 
het Nederlands vertaalden. Onderzoek dat start vanuit het werk van 
de oriëntalisten en niet vanuit het bewerkte (vertaalde) product 
waarin referenties aan auteurs ontbreken, zou wellicht meer gege
vens aan het licht kunnen brengen. 

Naar mijn idee is er sprake van twee vrijwel gesloten circuits: de 
wetenschappelijke en de 'populaire' wereld, waartussen slechts 
incidenteel contact bestond. De populaire wereld voorzag zich zoals 
zo vaak van werken uit de omringende landen, dat wil zeggen: bui
tenlandse vertalingen van authentiek oosterse en pseudo-oosterse 
werken.100 De Nederlandse wetenschappelijke wereld richtte zich 
in haar productie op meer wetenschappelijk-verantwoorde uitgaven 
en hield bijvoorbeeld vast aan de traditie om in het Latijn te publi
ceren. Dit was niet overal in Europa zo: de Franse oriëntalisten ver
taalden en bewerkten oosterse manuscripten als Duizend-en-één-
nacht direct in het Frans en droegen zo met hun uitgaven bij aan 
popularisering. Ook spelen de keuze voor het te vertalen werk en de 
aard van de vertaling een rol. Zo schrapte Galland de poëzie uit 
Duizend-en-één-nacht om de leesbaarheid te vergroten.101 

Maar ontmoetingsplaatsen voor beide werelden ontbraken niet 
geheel. Om te beginnen zorgde bijvoorbeeld het door Pieter Rabus 
gestarte geleerdentijdschrift De Boekzaal van Europe1^2 voor een 
informatieuitwisseling tussen beide circuits. Zo werd in december 
1747 Caaben Zoheir Carmen panegyricum in laudem Muhammedis1^ 
van G.J. Lette (1724-1795) aangekondigd. Enige tijd later, in de afle
veringen van augustus en november van 1760, werd de in dat jaar 
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verschenen vertaling van het pseudo-oosterse verhaal De Historie 
van Rasselas, Prins van Abissinien van Samuel Johnson bespro
ken. l64 Authentieke en namaak-oosterse literatuur stonden naast 
elkaar: lezers van de Boekzaal, potentieel publiek van een populaire 
tekst als die van Johnson, werden hier op de hoogte gebracht van de 
wetenschappelijke en populariserende publicaties. 

Er zijn ook persoonlijke contacten bekend tussen leden van de 
verschillende groepen. Cornells van Engelen (1726-1793), predikant 
en auteur van spectators als De Philanthrope of Menschenvrìend 
(1756-1762) en De Philosooph (1766-1769), noemt in het voorwoord 
op zijn vertaling van Herders Saamenspraaken over Hebreeuwse poë
zie (1784) zijn gesprekken met de oriëntalist H.A. Schultens (1749-
1793). De laatste had Van Engelen namelijk aangezet om Herders 
werk te vertalen: 

Hy [Schultens] sloeg my de vertaaling voor; en drong dit voor
stel op eene wyze, die het my altyd moeijelyk maakt om een 
verzoek dat my door eenen vriend gedaan wordt, volstrekt af te 
slaan. (Van Engelen in: Herder 1784, V-VI) 

Ook is enkele malen sprake van ongeveer gelijktijdige publicaties 
van versies van dezelfde werken in het populaire en wetenschappe
lijke circuit, waardoor een zekere canonisering in de hand gewerkt 
zal zijn. Zo publiceerde Georgius Gentius (1611/1618-1687), voor
malig student van Golius,l65 al in 1651 een uitgave van Saadi's 
Gulistan met een Latijnse vertaling.166 In 1654 verscheen er van dit 
werk een Duitse vertaling van de eerder genoemde Olearius, waar
van al in hetzelfde jaar een Nederlandstalige versie werd gepubli
ceerd door Van Duisberg onder de titel Perssiaansche roosengaard. 
Olearius had tijdens zijn reis naar Perzië een sjiïetisch geleerde 
ontmoet die hem de Gulistan had overhandigd met het verzoek 
Europa te laten kennismaken met het werk. Toen Olearius, die aan
vankelijk van plan was het werk in het Latijn uit te geven, in 
Amsterdam hoorde over de door Gentius geplande uitgave, besloot 
hij een Duitse versie te maken.l67 Passages uit de Roosengaard 
doken later op in achttiende-eeuwse Nederlandse tijdschriften. 

De Roosengaard bevatte verder aan het eind Lokmans fabelen. In 
1786, vlak voor de verschijning van enkele fabels in het tijdschrift 
Ismael, was er een uitgave van Bidpaï gepubliceerd onder de titel 
Pars versionis Arabicae libri Colailah wa Dimnah sive Fabularum 
Bidpaï philosophi Indi van H.A. Schultens (1749-1793). In 1788 ver-
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schenen in Ismael dus enkele fabels van deze auteurs.168 Vermoede
lijk waren ze overgenomen uit de in 1781 te Middelburg verschenen 
Nederlandse vertaling, getiteld Indiaansche fabelen en vertellingen 
van Bidpai en Lokman (zie ook bijlage 2), op haar beurt een vertaling 
van een Franse legger door het duo Galland en Denis Dominique 
Cardonne (i720-i783).l69 Al veel eerder, in 1615, was bijvoorbeeld 
Erpenius' Arabisch-Latijnse uitgave van de fabels van Lokman ver
schenen onder de titel Locmani sapientis Fabvlae et selecta qvaedam 
arabvm adagia: ze werden bijvoorbeeld ook nog in 1748 en 1767 uit
gegeven bij diens grammatica van het Arabisch. 

2.4 Het oosten vanuit religieus oogpunt 
Hiervoor zagen we dat het oosten op diverse manieren in de acht-
tiende-eeuwse Republiek vertegenwoordigd was. De oriëntalistiek 
behoorde al geruime tijd tot het universitaire curriculum. Eén van 
de bestaansgronden van dit vak was in feite een negatief aspect in 
de attitude tegenover het oosten. Zoals Erpenius in 1624 bena
drukte, was de studie van het Arabisch aan de Leidse universiteit 
onder andere ingesteld ter bestrijding van de islam.'7° Overigens is 
er van (protestantse) bekering van moslims in de praktijk nooit 
zoveel terechtgekomen. In het machtige Ottomaanse Rijk waar veel 
moslims woonden, was het een riskante aangelegenheid, die 
bovendien de handelsbetrekkingen kon belemmeren. Enklaar wijst 
er in zijn studie op dat de geschiedenis van de Nederlandse zending 
nauw verwant is met die van de voc en dat de predikanten die mee 
op reis gingen niet voldoende gekwalificeerd waren voor het apos
tolisch werk op de Indonesische Archipel, omdat zij bijvoorbeeld de 
taalbarrières niet konden overwinnen. Voor de Nederlanders wogen 
economische belangen zwaarder dan religieuze doelen en vermoe
delijk hadden de predikanten hun handen vol aan de geestelijke bij
stand van hun landgenoten.^1 De historicus Van Goor opperde ver
der dat de rooms-katholieke gebruiken, zoals de rozenkrans, mys
teriespelen, heiligenverering en processies, aansloten bij de 
gewoonten van hindoes en boeddhisten, en dat zij zich dan ook eer
der tot het katholicisme lieten bekeren dan tot het protestantisme, 
dat dergelijk 'uiterlijk vertoon' afwees.1?2 

Aan het eind van de zeventiende eeuw lijkt er in de westerse 
wereld nog maar weinig veranderd wat betreft de traditionele vijan
dige houding ten aanzien van de islam. Zo wordt de koran negatief 
beoordeeld. In een recensie in De Boekzaal van Europe van novem-
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ber en december 1694, van een eerder in dat jaar te Hamburg ver
schenen Arabisch-Latijnse uitgave van dit werk, looft Pieter Rabus 
(1660-1702) het werk vanwege zijn stijl en fraaie vormgeving. Maar 
de inhoud van de koran en de persoon van Mohammed vinden in 
de ogen van deze zeventiende-eeuwse 'wegbereider van de Noord-
Nederlandse Verlichting''73 geen genade: 

Naauwlijks slaat men eenig hoofddeel open, of men vind 'er 
spreuken, uit echte en onechte boeken der Christenen gestolen. 
De bedrieger spreekt van Mozes, van Abraham, en zijne na
komelingen: van Christus, en zijn geboorte, van Johannes 
den Dooper, van Engelen, van Hemel, en Hel, enz. en doet 
God spreken na zijn welgevallen, telkens voor af met een 
Godslasterlijken glimp van aanroepinge zijnes naams. (De 
Boekzaal van Europe, november en december 1694, 403) 

Behalve van plagiaat wordt de profeet hier beschuldigd van gods
lastering. Geringschattend beoordeelt Rabus bijvoorbeeld Moham
meds definitie van het paradijs: 

Hy kalt [raaskalt] van den staat der gelukzalige met geen min
dere naaping, en noemt die het Paradijs, in welken zin dat 
woord in 't Nieuwe Testament ook voorkomt. De ruimte van 
dat Paradijs (zegt het onbeschaamde bakkes) begrijpt [bevat] 
Hemel: en aarde; en is voor de vromen bereid. Hy noemt het veel
tijds het Paradijs, daar vele vloeden zijn en geeft 'er een schets 
van, met telkens te gewagen van de wellusten, die men na de 
dood aldaar zal genieten. 
Zijn heele gelapte boek is daar mede vervult, en des vuiliks on
tucht blijkt uit zijn toelating van vier echte vrouwen [echtgeno
tes] aan een man, en nog zoo vele bywijven, als hy voeden kan. 
(De Boekzaal van Europe, november en december 1694, 410) 

Mohammeds wellustige hemelse paradijs en de door hem geauto
riseerde polygamie tijdens het aardse leven riepen ten tijde van de 
Verlichting in het westen diepe verontwaardiging op. Bij een negatief 
oordeel over de inhoud van de koran en de persoon van Moham
med verbaast het dat juist in de achttiende eeuw honderden ooster
se vertellingen met duidelijk islamitische kenmerken in christelijke 
tijdschriften verschenen. Frappant is bijvoorbeeld een korantekst, 
of een op de koran geïnspireerde tekst, in de bundel Palmbladen, of 

63 



Uitgelezene Oostersche Vertellingen die blijkens het voorwoord be
doeld is voor de jeugd.I74 Kreeg de profeet een kleine honderd jaar 
eerder nog van Rabus het predicaat 'bedrieger', nu vormde Moham
meds boek blijkbaar wel geschikte kost voor kinderen. 

In de volgende paragraaf ga ik na in welk kader we het opnemen 
van deze islamitisch getinte vertellingen moeten plaatsen. Was 
Rabus' houding wellicht een uitzondering? En als zij dat niet was: 
hoe moeten we dan de aanwezigheid van de oosterse, 'islamitische' 
vertellingen in juist de goed christelijke tijdschriften zoals de spec
tators verklaren? 

Visies op de islam 
Een belangrijke reden voor de vijandige houding ten aanzien van de 
islam was dat christenen en moslims elkaar in feite als concurren
ten beschouwden. De algemene diepe afkeuring van de islam bij 
christenen kwam voort uit onwetendheid, angst en uit het fanatis
me van de moslims ten tijde van de kruistochten.'75 Middeleeuwse 
stereotypen over deze religie, namelijk dat Mohammed de islam 
met het zwaard verkondigde, met de goedkeuring van polygamie 
begunstiger was van losse zeden, en dat zijn boek goddelijke inspi
ratie en originaliteit miste, vindt men nog terug in de achttiende 
eeuw.^6 Toch bestonden er ook al vroeg uitzonderingen op dat 
beeld. Zo werd de islam ook wel gezien als een zijtak van het chris
tendom, bijvoorbeeld door de christelijke theoloog Johannus van 
Damascus (675-749). Deze besteedde aandacht aan de islam in zijn 
werk over christelijk erfgoed en schreef dat moslims geloven in 
God, maar dat zij enkele belangrijke christelijke uitgangspunten 
ontkennen. Anderen zagen een spirituele verwantschap tussen 
beide religies. Uit een brief van paus Gregorius VII uit 1076 aan de 
moslimvorst al-Nasir in Algeria blijkt bijvoorbeeld dat hij moslims 
allesbehalve als heidenen beschouwde: 

(...) there is a charity which we owe to each other more than to 
other peoples, because we recognize and confess one sole God, 
although in different ways, and we praise and worship Him 
every day as creator and ruler of the world. (Geciteerd in de 
vertaling van Hourani 1991, 9) 

Moslims en christenen vereerden volgens deze elfde-eeuwse 
paus kortom één God, maar deden dit wel op een andere manier. 
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Door deze verwantschap onderscheidden zij zich van andere vol
keren. 

De voornaamste disputen tussen vertegenwoordigers van beide 
religies kwamen op het volgende neer. Christenen wisten dat ze 
dezelfde God aanbaden als de moslims, maar in tegenstelling tot de 
moslims beschouwden zij Mohammed (ca. 570-632) niet als een 
authentieke profeet. Het Oude Testament had de komst van Jezus 
Christus aangekondigd, dus in christelijke ogen kon er nâ Christus' 
dood en wederopstanding niet nog een profeet komen. Was 
Mohammeds autoriteit dus al problematisch in christelijke ogen, 
zijn leer ontkende bovendien de centrale doctrines van het chris
tendom: de menswording en de kruisiging, en daarmee ook de 
drieëenheid en de verlossing. Moslims op hun beurt beschouwden 
Jezus wel als één van de oorspronkelijke profeten, maar hielden 
Mohammed, wiens komst volgens hen in de bijbel voorspeld was, 
voor de laatste profeet en speciale afgezant van God. Zij interpre
teerden de koran als het rechtstreekse woord van God, terwijl bij de 
christenen Jezus dit woord verpersoonlijkte. Moslims geloofden 
niet dat er een reden was om de christelijke geschriften zo te inter
preteren dat Jezus de status van een goddelijk wezen had. De koran 
overtuigde hen ervan dat de kruisiging niet plaats had gevonden en 
dat Jezus op een andere manier de hemel bereikt had.'V? 

Zoals we zagen, werden de West-Europeanen zich vanaf de zes
tiende eeuw meer en meer bewust van de islamitische wereld. Ont
moetingen met vreemde culturen en de daaruit voortvloeiende talrij
ke reisteksten brachten een reflectie op de eigen en andere samenle
ving op gang. De kennis over de ander nam toe. In 1641 verscheen 
de eerste koranvertaling in het Nederlands. De tweede versie uit 
1657 of 1658, via de Franse vertaling van André Du Ryer (ca. 1580-
ca. 1660), telde binnen tachtig jaar zeven uitgaven, hetgeen duidt 
op een grote belangstelling.^ Met het verschuiven van de politie
ke verhoudingen en de afnemende militaire dreiging van het Otto
maanse Rijk aan het eind van de zeventiende eeuw werd het ook 
mogelijk de religie van de vroegere vijanden objectiever te bejegenen. 

Een belangrijke publicatie voor de ontwikkeling van het islam-
beeld was De Religione Mohammedica (1705) van de in de vorige 
paragraaf genoemde Nederlandse oriëntalist Reland. Dit werk geldt 
vanwege zijn eerste (West-Europese) wetenschappelijke beschrij
ving van de islamitische instituties als een mijlpaal in de oriëntalis-
tiek. De Religione Mohammedica werd in 1718 voor het eerst in het 
Nederlands gepubliceerd onder de titel: Verhandeling van de gods-
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dienst der Mahometaanen, als mede van het krygs-regt bij haar tegens de 
Christenen (zie afbeelding il en 12). Er versehenen daarnaast En
gelse, Duitse, Franse en Spaanse vertalingen.^ Reland weerlegt 
met een voor zijn tijd opvallende objectiviteit een aantal vooroorde
len aan het adres van de islam, onder meer de veronderstelling dat 
de moslims te Mekka Venus aanbaden.'80 

Later, in 1780, doet ook Johannes Nomsz (1738-1803) een poging 
tot nuancering. In de inleiding op zijn werk Mohammed, of de hervor
ming der Arabieren, dat hij zelf typeert als 'een verhaal' dat het midden 
houdt tussen feit en fictie,1*1 stelt hij dat de houding ten aanzien 
van Mohammed in de geschiedschrijving veelal negatief is, 'want 
doorgaans vinden kwade getuigenissen meest ingang' (*3 recto), 
maar dat noch de 'tegenschryvers, noch de verdedigers van den Ara
bischen hervormer de waarheid aan hunne zyden' (vi) hebben, want: 

Mohammed was van geen lage geboorte, hy verhefte zich niet 
door arglistigheid boven zyn volk, hy was geen snoode guit, 
enz. hy voerde niet door schelmery een' nieuwen Godsdienst 
in, hy vestigde dien niet door wetloos geweld, hy leerde niets 
tegen zyn beter weten, hy verzon geen' Godsdienst, en drong 
zyn volk geene nuttelooze plegtigheden op. Aan den anderen 
kant, is het even valsch dat hy een doorluchtig vernuft was, en 
het is niet waar dat hy zich weinig veroorloofde dan 't geen met 
eene strikte eerlykheid kon bestaan. (Nomsz 1780, vi) 

Vervolgens attendeert Nomsz zijn publiek er op dat Mohammed 
wel een 'zonderlinge kudde' (x), de Arabieren, bestieren moest en 
dat de lezer zich dat voortdurend moet realiseren. Hij schetst drie 
'waarachtige' gebeurtenissen om zijn stelling kracht bij te zetten, 
onüeend aan de oosterse schrijvers zelf: 

De eerste kan de eigenäartige woestheid der Arabieren toonen, 
hen voorspeld in de voorzeggingen. De tweede strekt ten bewys 
dat de bygelovigheid hen door alle eeuwen heen eigen was en 
bleef: De derde toont hunne geestdryvery aan, in het voortplan
ten van hunnen Godsdient. (Nomsz 1780, xi) 

Later in zijn voorwoord bespreekt Nomsz het nut van zijn Moham
med, of de hervorming der Arabieren. Allereerst toont dit werk aan dat 
de daden van Jezus Christus superieur zijn aan die van Moham
med. Ook kan Nomsz' bespreking van Mohammed het christen
dom dienen: 
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Het sterkste bewys voor de Godlykheid der boeken van 't Oude 
Testament, is de bewaarheding der voorzeggingen daarin ver
vat; en ééne der groote bewaarhedingen van voorzeggingen, is 
zigtbaar in alles wat aan de nazaten van Abraham is gebeurd. 
De voorzegging aan Hagar gedaan, was niets dan een uitwerk
sel van Gods goedheid omtrent den vader der gelovigen. Ismael 
was zyn zoon: hem was, om Abrahams wille, voorspeld dat hy 
vader van een groot volk zou zyn; maar dat volk zou de woest
heid der woudëzelen tot eene eigenschap hebben. Dit alles is 
aan de Arabieren volledig vervuld. Woest waren zy door alle 
eeuwen heen; maar hun grootheid is eerst gevestigd door 
Mohammed, die, de éénheid van Godsdienst herstellende, het 
volk in één ligchaam veréénigde, en hen dus in staat stelde die 
groote rol te spelen, die de verwondering van zo vele eeuwen 
heeft tot zich getrokken. (Nomsz 1780, xxi) 

Nomsz typeert de moslims als 'doorluchtige geessels, door God 
verwekt om de ondeugende navolgers van Jezus in het Oosten te 
tuchtigen' (xxii). Het is daarom niet juist om deze mensen als dwa
zen te zien. Indien men dat gelooft, zou men namelijk de Voorzie
nigheid in twijfel trekken en dat is een weg die zijn lezers volgens 
Nomsz niet willen bewandelen. De auteur concludeert: 'God heeft 
met het volk van Arabie een' zonderlingen weg gehouden; dit is 
klaar: maar dat moet onze verwondering opwekken, niet onze ver
achting' (xxv). 

Ondanks het feit dat de koran, wetenschappelijke verhandelingen, 
en meer populariserende publicaties over de islam zoals die van 
Reland en Nomsz, beschikbaar waren, die toch een genuanceerder 
oordeel uitdroegen, bleven de oude ideeën over de islam voortleven. 
Dat oude, bevooroordeelde ideeën over de islam, ook in de tijd van 
de verlichte geesten hardnekkig waren, werd door Ahmad Gunny 
(1996) vastgesteld. Hij bestudeerde beelden van de islam in Franse 
en Engelse teksten van diverse groepen auteurs en verschillende 
teksttypen.182 De auteurs die hij in zijn onderzoek betrok, blijken 
erg goed op de hoogte van de andere religie. Gunny concludeert dat 
de verlichte denkers, onder wie Voltaire, in feite niet zo verlicht 
waren. Pieter Rabus was dan ook geen uitzondering toen hij in 
1694 de koran zo negatief besprak. De islam werd, aldus Gunny, 
door de achttiende-eeuwers niet gebruikt vanwege een serieuze 
interesse in de ander, maar voornamelijk als middel om eigen, 
christelijke conflicten uit te vechten. 

67 



Ian Richard Netton beschreef het ambivalente beeld van angst 
voor het vreemde vermengd met fascinatie voor het exotische voor 
de periode 1650-1800 en gaf er in zijn bijdrage aan de bundel 
Exoticism in the Enlightenment het predicaat 'Enlightenment 
Paradigm' aan. Hij beroept zich op Rana Rabbani, die stelde dat het 
westen 'had to reshape the Orient in order to comprehend it; there 
was a sustained effort to devise in order to rule'.l83 Aan de hand van 
vier auteurs uit deze periode en hun uitspraken over de islaml84 
typeert Netton bij de individuele representanten dit tegenstrijdige 
gedachtegoed nader. Het werd enerzijds gevormd door het oude, 
middeleeuwse beeld, waarin de angst voor het vreemde en de vrees 
voor bedreiging voorop stonden. Anderzijds deden nieuwe ideeën, 
die pas 'echt' mogelijk werden na het feitelijke wegvallen van de 
dreiging van de Turken, hun intrede, namelijk een belangstelling 
voor het exotisme en zelfs nu en dan een sympathie voor de islam. 

Samenvattend kan gesteld worden dat 'het oosten' in de achttiende-
eeuwse Republiek bepaald geen onbekende factor was. De 
Nederlandse leefomgeving had inmiddels een aantal oosterse realia 
geïncorporeerd en via bijvoorbeeld reisteksten was informatie over 
het oosten in ruime mate beschikbaar. Het valt echter op dat de tek
sten uit mijn corpus weinig melding maken van dergelijke feitelij
ke gegevens en de vraag rijst dan ook op welke wijze de vertellingen 
voortbouwen of inhaken op elementen uit het achttiende-eeuwse 
oosterse klimaat. Het lijkt me in elk geval te verwachten dat de ver
tellingen meer dan de tot nu toe besproken teksten aandacht zullen 
besteden aan het innerlijke leven van de oosterlingen: de teksten 
geven hun immers zelf het woord, of willen op z'n minst die indruk 
wekken. Omdat de zeden en normen van de oosterse maatschappij 
op een aantal punten in westerse ogen ongewenst waren, is verder 
voorspelbaar dat hiervoor in de teksten een compromis gezocht 
wordt, met name op het gebied van de liefde en de godsdienst. Wat 
betreft de liefde valt te verwachten dat de polygamie afgekeurd 
werd. Wat betreft de religie moet er rekening mee gehouden wor
den dat de algemene opvattingen een zekere ambivalentie kenden. 
Van propaganda tegen de islam was weliswaar weinig of geen spra
ke meer, maar bekering tot deze 'jongere broer' van het christen
dom was ook weer niet gewenst. Het wordt tijd een nadere blik op 
het echte onderzoekscorpus te werpen. 
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Hoofdstuk 3 

De teksten: herkomst en typering 
In dit hoofdstuk laat ik eerst zien hoe mijn corpus precies is samen
gesteld. Ik signaleerde reeds dat de meeste teksten niet door Neder
landse oriëntalisten zijn gepubliceerd. Hier ga ik voor zover moge
lijk na wat de oorsprong van de teksten was en via welke weg ze dan 
wel in het Nederlands verschenen. Vervolgens besteed ik aandacht 
aan de reflectie over oosterse literatuur. Welke poëticale motieven 
droegen de westerse auteurs aan om hun keuze voor Oosterse ver
tellingen' te rechtvaardigen? Hierbij betrek ik enkele uitspraken 
over oosterse literatuur in een verhandeling over het ideaalbeeld 
van de Nederlandse literatuur uit 1766. Tevens koppel ik de wester
se 'theorievorming' over de oosterse literatuur aan de praktijk, dat 
wil zeggen aan de verhalen in mijn corpus. Ik schets zo een beeld 
van de vorm, inhoud en functie van achttiende-eeuwse oosterse fic
tie in de Republiek. De teksten uit bijlage 1 dienen als representatie 
van de in de achttiende eeuw verschenen oosterse fictie; incidenteel 
zal ik de titels uit bijlage 2 ook bij mijn bespreking betrekken. 

3.1 De samenstelling van het tekstcorpus 
Zoals ik in de inleiding al uiteenzette, leverde de speurtocht naar 
materiaal een zeer grote hoeveelheid titels op. Om binnen de voor 
dit project gereserveerde tijd een nadere analyse mogelijk te maken 
is het corpus beperkt tot narratief fictionele prozateksten; poëzie en 
toneelteksten, zoals De dervis (1793) van Willem Bilderdijk (1798-
1818) en Agon Sulthan van Bantam (1769) van Onno Zwier van 
Haren (1713-1779), zijn niet opgenomen. Zelfs bij deze beperking 
bleef het aantal titels echter zo groot dat een grondige bestudering 
op voorhand al uitgesloten was. Eén van de vragen waar ik een ant
woord op wilde krijgen was of er verschil bestond tussen in tijd
schriften verschenen teksten en afzonderlijk gepresenteerde (bun
dels met) vertellingen. Binnen deze twee hoofdgroepen heb ik een 
nadere keuze gemaakt. Het corpus bestaat uit teksten uit tijdschriften 
en uit teksten uit afzonderlijk gepubliceerde bundels vertellingen. 
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Tijdschriflteksten 
Wat betreft de tijdschriften heb ik drie 'typen' geselecteerd: de sati
rische, de spectatoriale ('moraliserende') en de algemeen-culturele 
tijdschriften. Deze typen bevatten relatief veel fictie en waren dan ook 
de meest logische bronnen. Bij de keuze van vertegenwoordigers 
uit de drie categorieën hanteerde ik verschillende criteria. Enkele 
titels koos ik vanwege hun betrekkelijk grote aandeel bellettrie (De 
Philanthrope ofMenschenvriend, De Pedagoog en De Gryzaard1) of hun 
toonaangevende rol binnen het hele spectrum van de achttiende-
eeuwse periodieken in de Republiek (Vaderlandsche letter-oefeningen). 
Andere tijdschriften wekten belangstelling vanwege relaties met het 
oosten, bijvoorbeeld via hun titel of via hun maker (het tijdschrift met 
de titel Ismael of de 'Turkije-ganger' Pieter van Woensel en diens 
tijdschrift De Lantaarn). Elk van de drie typen krijgt hieronder een 
korte toelichting. 

Satirische geschriften 
Van de drie typen tijdschriften zijn de satirische het oudst. Overi
gens is het onderscheid tussen satirische en spectatoriale tijdschrif
ten discutabel. Dit door Buijnsters aangebrachte verschil,2 onder 
anderen overgenomen door Stouten en Johannes,3 heeft de laatste 
jaren kritiek opgeroepen van onderzoekers als Hanou, Beentjes en 
Altena.4 Zij stellen terecht de vraag of satirische tijdschriften niet 
beter als een afsplitsing van spectatoriale geschriften beschouwd 
kunnen worden, in plaats van als een apart, op zichzelf staand tijd
schrifttype. Met het oog op de oosterse problematiek heb ik het 
onderscheid tussen 'satirische' en 'spectatoriale' ('moralistische') 
tijdschriften toch gehandhaafd, aangezien er een variatie in stofbe
handeling te verwachten viel op de schaal van satirisch tot morali
serend. Via dit onderscheid zouden verschillen beter in kaart te 
brengen zijn, veronderstelde ik, dan bij de creatie van één grotere, 
meer algemene groep. 

Een aanzet tot een bibliografie van de Nederlandstalige satirische 
tijdschriften is in 1969 gegeven door Buijnsters en Geerars in het 
Documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw.5 Deze inven
tarisatie vormde het uitgangspunt bij mijn selectie. De Haegse Mercu-
nus (1697-1699) van Hendrik Doedijns (1659-1700) geldt als vroeg
ste representant.6 De auteur staat bekend als het voorbeeld van 
Jacob Campo Weyerman (1677-1747). Weyerman wordt in het alge
meen beschouwd als de belangrijkste achttiende-eeuwse Nederland-
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se auteur in dit 'satirische genre'7 In de Haegse Mercunus komt het 
oosten opvallend veel voor. Voortdurend worden de Turken op de 
hak genomen, zoals in aflevering 43, verschenen op 1 januari 1698: 

De Turken hebben van Kirin een Brigade Swynen en een Ba
taillon Varkens nevens haer Hoeders weggevoert. Ad tenorem 
incutiendum [om schrik in te boezemen] hadden sy haer Vanen 
beschilderd met kinnebaks-hammetjes en doods-hoofden. Den 
Sultan heeft te Adrianopolen de Bassaas van Jeruzalem, Ana-
tolien, Egypten, den Mufti, en Effendi haer Kop laten afsetten, 
omdat sy pijn in 't Hooft hadden. De Staet-kundige oordeelen, 
dat die greetige sponsien te veel Rijkdommen geswolgen heb
bende, in die Schat kist van den Keyser uytgedrukt zijn. De 
Rijke Favoriten van Princen kunnen hier op letten, zo 't haer 
gelieft. (Doedijns 1996, 263) 

Doedijns' grote aandacht voor de Turken is verklaarbaar uit de poli
tieke situatie van zijn tijd: in 1697 werden de Turken door de 
Oostenrijkse troepen verslagen nadat ze in 1683 Wenen al voor de 
tweede keer belegerd hadden. De Haegse Mercurius bevat echter 
vooral een aaneenschakeling van nieuwscommentaar; de meer 
bellettristische, verhalende teksten waarnaar hier de primaire be
langstelling uitgaat, ontbreken. 

Weyermans De Rotterdamsche Hermes (1720-1721), De Amster-
damsche Hermes (1722-1723), Den Echo des Weerelds (1725-1727), De 
Doorzigtige Heremyt (1728-1729), Den Vrolyke Tuchtheer (1729-1730) 
en Den Adelaar (1735) leverden respectievelijk vijf, twaalf, vier, één, 
zeven en twee oosterse verhalen.8 In De Boere Studeerkamer (1765-
1767) publiceerde Franciscus Lievens Kersteman (1728-1792) drie 
oosterse teksten.9 Nicolaas Hoefnagels (?-i783?) Neerlandsch Echo 
(1770-1771) bleek geen oosterse fictie te hebben opgenomen.10 

Janus (1787) en diens opvolger Ismael (1788) bevatten respectievelijk 
één en zeven oosterse teksten.11 Pieter van Woensel (1747-1808) 
nam in De Lantaarn (1792, 1739, 1798, 1800, 1801), gepubliceerd 
onder het pseudoniem Amurath-Effendi Hekim Bachi, in tegen
stelling tot de verwachting geen oosterse fictie op.12 

Spectators 
Voor een selectie van de spectatoriale tijdschriften stond Buijnsters' 
monografie Spectatoriale geschriften model.'3 De Mensch ontmaskert 
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(lyiS), de vroegste Nederlandstalige spectator, bevat één oosterse 
tekst, een pseudo-brief.^ De Hollandsche Spectator (1731-1735) van Jus
tus van Effen (1684-1735) is in de literatuurgeschiedenis het be
roemdste Nederlandse spectatoriale geschrift, het wordt tevens 
beschouwd als het meest invloedrijke. In totaal bevat het slechts vijf 
oosterse teksten,^ maar het vervulde in het algemeen in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld de latere Philanthrope of Menschen vriend (1756-1762), 
bepaald geen voortrekkersrol wat betreft het aandeel bellettrie. De 
meeste ruimte werd bij Van Effen ingenomen door vertogen (es
says) en (ingezonden) brieven.16 De oogst van vijf oosterse vertel
lingen is dus logischerwijs mager vergeleken met die van zijn latere 
collega's. 

De Philanthrope ofMenschenvriend van Frans de Haes (1708-1761), 
Nicolaas Bondt (1732-1792) en Comelis van Engelen (1726-1793), 
alsmede Egbert Buys' (1723-1769) De Hollandsche Wysgeer (1759-
1763) bevatten respectievelijk veertiend en vierentwintig'8 oosterse 
teksten. Ook De Pedagoog (1764-1766) en De Gryzaard (1767-1769) 
besteedden aandacht aan bellettrie,^ met respectievelijk twee en 
vier oosterse teksten.20 Over Van Engelens De Philosooph (1766-
1769) was bekend dat deze in ieder geval één oosters verhaal van 
Johannes Nomsz publiceerde, te weten: 'Abdallah of het onvol
maakt Geluk. Eene Maroccaansche Geschiedenis' (1766),21 dat later 
afzonderlijk werd uitgegeven. Dit bleek tevens het enige staaltje 
oosterse fictie in dit tijdschrift. De Algemene Spectator (1742-1746), 
De Kosmopoliet of Waereldburger (1776-1777) en De Arke Noach's 
(1799-1800) van onder anderen Anton Reinhard Falck (1777-1843) 
en David Jacob van Lennep (1774-1853) leverden achtereenvolgens 
twee, twee en eenmaal drie oosterse teksten.22 

Algemeen-culturele tijdschriften 
Als derde type koos ik het algemeen-culturele tijdschrift. De verza
melnaam ontleen ik aan Johannes' studie over tijdschriften in de 
periode 1770-1830. Johannes laat zien dat dit soort tijdschriften 
diverse omschrijvingen kende, zoals: 'letterkundig tijdschrift', 'bel-
lettristisch tijdschrift', 'recenserend tijdschrift', 'algemeen populair-
wetenschappelijk tijdschrift', 'algemeen tijdschrift', 'cultureel tijd
schrift' en 'algemeen-cultureel tijdschrift'. Dit bewijst wel dat het 
hier in feite om een vage groep gaat. Toch slaagt Johannes erin een 
profiel te schetsen. Hij vat hierbij de term 'algemeen' op drie 
manieren op: 
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Ten eerste verwijs ik ermee naar het feit dat het tijdschrift 
bedoeld is voor een algemeen, niet vakspecialistisch of beroeps
matig geïnteresseerd publiek. Ten tweede gaat het mij erom dat 
het tijdschrift zich niet specifiek richt op hetzij informatie, het
zij opinie, hetzij amusement, maar op een meer algemeen 
bereik waarin deze drie componenten geïntegreerd zijn. In de 
derde plaats wil ik de term 'algemeen', in combinatie met 'cul
tureel', laten verwijzen naar het feit dat dit type tijdschrift zich 
niet per definitie richt op de Cultuur-met-een-hoofdletter, maar 
op de menselijke cultuur in ruimere zin. (Johannes 1995, 9) 

Johannes stelt dat de algemeen-culturele tijdschriften in de loop van 
de achttiende eeuw ontstonden door vermenging en samengaan 
van diverse tijdschrifttypen. Drie inhoudscomponenten die voorheen 
door verschillende typen werden vertegenwoordigd - informatie, 
opinie en amusement - werden nu gecombineerd in één. Door de 
samenstellers werden in het begin misschien onbewust maar later 
opzettelijk de twee belangrijkste voordelen van het tijdschrift boven 
het boek benut, namelijk variatie en verscheidenheid. 23 

Het in 1760 door Cornells Loosjes (1723-1792) opgerichte Vader-
landsche letter-oefeningen2* is het 'grootste' algemeen-culturele tijd
schrift. Het kende verschillende titelvarianten en verscheen tot diep 
in de negentiende eeuw.25 Het mengelwerk heb ik tot en met 1770 
systematisch doorzocht op oosterse fictie; een enkele toevalstreffer 
in de afdeling met boekbesprekingen nam ik eveneens op. Dit 
leverde 19 titels op. Omdat het systematisch doorlopen van de res
terende jaargangen veel tijd in beslag zou gaan nemen en het cor
pus al omvangrijk was, heb ik vanaf 1770 tot en met 1800 vervol
gens steekproefsgewijs 40 titels geselecteerd uit het mengelwerk.26 

Het totale corpus kwam hiermee op 300 teksten. 
Het tijdschrift Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschap-

pen (1763-1782) had een aandeel van 43 oosterse teksten in 19 jaren.27 
De Oefenschoole was een vertaling-bewerking van Benjamin Martins 
The general magazine of arts and sciences, philosophical, philological, 
mathematical, and mechanical (1755-1764). Het mengelwerk in de 
Nederlandse versie trof ik niet aan in het Engelse tijdschrift.28 

Vermoedelijk zijn uitgever Pieter Meijer (1718-1781) en assistent 
Joannes Lublink de Jonge (1736-1816) hier hun eigen weg ingesla
gen. Blijkbaar was een dosis bellettrie nodig om het tijdschrift een 
gevarieerdheid te bieden die nodig was om de uitgave in de Repu
bliek rendabel te maken. De in 1788 opgerichte Algemene konst- en 
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letterbode voor meer- en min-geoeffenden, een tijdschrift dat enkele 
titelvarianten kende, heb ik voor de periode 1788-1800 in het 
onderzoek betrokken.29 Dit leverde twee oosterse teksten op.3° 

Afzonderlijke uitgaven 
Onder 'afzonderlijke uitgaven' versta ik teksten die zelfstandig, met 
een eigen titelblad, zijn gepubliceerd. De gangbare naslagwerken, 
namelijk de (veiling)catalogi van Van Abkoude, Buisman, Muller, 
De Vries en Scheepers, dienden als richtlijn bij mijn inventarisatie. 
Toen in 1996 Mateboers Bibliografie Nederlandstalig Narratief Fictio
neel proza 1701-1800 verscheen, werd dit het definitieve referentie-
werk.31 Indien een titel oosterse elementen, zoals geografische of 
persoonsnamen, bezat, werd hij opgenomen in het corpus. Ook de 
Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken lyoo-iSool2 nam 
ik door, omdat de oosterse vertellingen gezien hun veelal sprook
jesachtige karakter wellicht ook speciaal voor een jeugdig publiek 
werden uitgegeven. Deze bibliografie van Buijnsters en Buijnsters-
Smets telt echter maar twee Oosterse titels'.33 Dit duidt er wellicht 
op dat de 'volwassenen'-versies van de teksten ook geschikt werden 
bevonden voor kinderen en dat er, althans voor 1800, weinig speci
fieke jeugdversies van op de markt kwamen. 

Selectieprincipes 
Met uitzondering van de Vaderlandsche letter-oefeningen, waarvan ik 
het register hanteerde, zijn de tijdschriften integraal bestudeerd. 
Behalve de titel woog hier dus ook de inhoud mee. De integrale 
bestudering was enerzijds noodzakelijk omdat sommige tijdschrif
ten (nog) niet met aparte verhaaltitels werkten. Daarnaast beschik
ten ze niet alle over een (gedrukt) register. De gevolgde methode 
biedt een genuanceerd inzicht in het gebruik van het oosten door 
achttiende-eeuwse auteurs. Indien een tekst zonder (oosterse) titel 
in het oosten gesitueerd was en/of oosterse hoofdpersonen had, 
werd hij ook in het corpus opgenomen. Oosterse elementen waren 
in dit geval voornamelijk plaatsnamen, persoonsnamen en islami
tische kenmerken alsmede verwijzingen naar het hindoeïsme en 
confucianisme. Het gevolg van de integrale bestudering van de tijd
schriften was wel dat er bij de tijdschriften een bredere groep tek
sten in het corpus terechtkwam dan bij de afzonderlijk uitgegeven 
werken (waar alleen de titel als selectiecriterium diende). 
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De selectie van de afzonderlijk gepubliceerde werken vond zoals 
gezegd plaats op titel, aan de hand van naslagwerken. Defoe's Robin
son Crusoe, een imaginair reisverhaal, en Kraspoekol, of de droevige 
gevolgen van eene te verre gaande strengheid, jegens de slaaven (1780) 
van Willem van Hogendorp (1735-1784), twee titels waarvan bekend 
was dat ze in het oosten gesitueerd waren,34 al is dit niet heel direct 
aan de titel afte leiden, heb ik ook opgenomen. 

Het corpus afzonderlijk gepubliceerde werken (bijlage 2) telt in 
totaal 54 titels, de bundels verhalen steeds als één gerekend en de 
heruitgaven niet meegeteld. De in totaal 96 verhalen uit de bundels 
De Duizend En Ene Nacht, Arabische vertellingen (1755) van Galland 
(6o35) en Palmbladen, Of: Uitgelezene Oostersche Vertellingen (1787) 
van Liebeskind (3636) gebruikte ik samen met de 204 tijdschrift-
teksten voor een nadere analyse van de beeldvorming. Bijlage 1 
geeft een overzicht van 300 teksten. Dit corpus is echter zeker niet 
volledig. Behalve dat ik slechts een selectie uit het toenmalige tijd
schriftenaanbod maakte, heb ik bijvoorbeeld Knuttels pamfletten-
catalogus niet geïnventariseerd. De reden hiervoor was - zoals ik in 
de inleiding aanstipte - dat er reeds zoveel materiaal beschikbaar 
was dat er een keuze gemaakt moest worden, ofwel voor het samen
stellen van een bibliografie, ofwel voor het analyseren van de gevon
den verhalen. Als tijdspanne van het tekstcorpus koos ik de acht
tiende eeuw. Soms keek ik terug naar eerdere uitgaven van oosterse 
teksten. Dit stelde mij in staat om in het achttiende-eeuwse corpus 
generaties van oosterse teksten te signaleren. Uitgaven van na de 
achttiende eeuw zijn niet in dit onderzoek betrokken, bijvoorbeeld 
de ook nu nog bekende achttiende-eeuwse oosterse vertelling 
Vathek (178637) van William Beckford (1760-1844). De Nederlandse 
vertaling door Everhardus Potgieter (1808-1844), getiteld Vathek: 
Eene Arabische Vertelling, verscheen namelijk pas in 1837. Dit geeft 
overigens aan dat de achttiende-eeuwse oosterse fictie een lang 
leven beschoren was: een studie naar de negentiende-eeuwse situ
atie zou zeer welkom zijn.38 

Een verschil tussen de tijdschriftteksten en de afzonderlijk versche
nen uitgaven is dat er voor de laatste groep meer gegevens over de 
herkomst voorhanden zijn. De auteur en het jaar van uitgave zijn 
meestal op het titelblad vermeld. Bij de teksten in tijdschriften zijn 
deze gegevens in veel gevallen vaag of niet bekend omdat hier vaak 
anoniem of alleen onder initialen gepubliceerd werd. Verder zijn van 
een aantal teksten alleen de jaren van inbinden van de losse tijd-
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schriftafleveringen bekend en niet de precieze datum waarop het 
betreffende nummer voor het eerst verscheen. De losse afleveringen 
werden opnieuw uitgegeven en/of ingebonden en op een nieuw 
titelblad werd het jaar aangegeven: vaak zijn juist slechts deze ver
zamelbundels bewaard gebleven. In een enkel geval kan een exac
tere datering gegeven worden. Zo wees Kloek erop dat het eerste 
nummer van de Algemeene oefenschoole op 1757 gesteld moet worden, 
hoewel het titelblad 1763 aangeeft, en verschenen de Vadetiandsche 
letter-oefeningen al in 1760 terwijl het titelblad van de verzameling 
1761 vermeldt.39 De jaren die ik bij de tijdschriftteksten noem, zijn 
steeds, indien de afleveringen waarin ze werden opgenomen zelf niet 
gedateerd zijn, onüeend aan de titelbladen van de ingebonden ver
sies waarin ik ze aantrof. Het betreft dus niet per se de jaren waarin 
de tekst daadwerkelijk voor het eerst in het Nederlands verscheen: 
het valt vaak niet te achterhalen of een tekst al eerder circuleerde. 

3.2 Teksten van oosterse en van westerse makelij 
Nu we de Nederlandse bronnen die de basis vormden voor het 
tekstcorpus kennen, richt ik het vizier op de specifieke oosterse 
component en de manier waarop de teksten 'van ver' in deze bron
nen terecht waren gekomen. De expliciete aanduiding Oosterse ver
telling' die boven veel teksten staat, heeft doorgaans een dubbele 
betekenis. Ze impliceert: a) dat we te maken hebben met literatuur 
uit en/of in de stijl van het oosten, en/of b) dat het om literatuur over 
het oosten gaat. Het is meestal niet duidelijk welke betekenis pre
cies bedoeld is. Mijn indruk is dat de vroegste implicatie die van 
literatuur uit en/of in de stijl van het oosten was (a), en dat met de 
toename van het aantal teksten de betekenis over het oosten (b) de 
overhand kreeg. Strikt gezien voldeed op den duur een flink aantal 
teksten - namelijk die van 'eigen' westerse makelij - niet meer aan 
betekenis a). De auteurs hielden dit echter verborgen - begrijpelijk 
gezien hun doelstellingen - , zodat in de praktijk betekenis a) en b) 
als een eenheid gefungeerd zullen hebben. 

In het corpus is dus in feite sprake van een tweedeling tussen 
authentiek oosters enerzijds en pseudo-oosters materiaal ofwel 
westerse literatuur in een oosterse stijl anderzijds. Toch is deze 
tweedeling enigszins kunstmatig want de teksten zijn in feite stuk 
voor stuk een mix. De authentiek oosterse teksten zijn voor een 
westers publiek toegankelijk gemaakt (vertaald en bewerkt) en de 
authentiek westerse teksten zijn gemodelleerd naar authentiek oos-
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terse vertellingen en bevatten oosterse elementen. Het uitdrukke
lijk weergeven van elementen die de oosterse locatie 'verraden' is, 
althans vanuit hedendaags perspectief, zelfs iets wat men van ori
gineel oosterse literatuur misschien minder snel verwacht. De ge
kunsteldheid van de westerse constructie valt in elke geval extra op. 
Teksten uit het corpus die zelf geen herkenbare oosterse ingrediënten 
bevatten, zijn de dierfabels van Bidpaï en Lokman. Deze worden in 
Ismael expliciet als 'Indiaansch' gepresenteerd en ze worden zelfs 
voorafgegaan door een verhandeling over Indische/Indiase literatuur, 
maar de fabels zelf bevatten nauwelijks expliciet oosterse connota-
ties.40 Ongetwijfeld hangt dit ook samen met het feit dat het dier
fabels zijn: een ander authentiek oosters werk als Duizend-en-één-
nacht bevat bijvoorbeeld wel aanwijzingen dat we niet met een 
westerse omgeving van doen hebben. Wellicht dat er in de oosterse 
dierfabels wel op dieper niveau (dus onder de oppervlaktelaag) 
duidelijk herkenbare niet-westerse ingrediënten aanwezig zijn. Ik 
veronderstel echter dat een achttiende-eeuwse lezer, net als de 
hedendaagse doorsnee-lezer, deze herkomst op basis van de teksten 
zelf niet als zodanig herkende. 

Zoals gezegd, lijkt juist het ontbreken van oosterse details op 
authenticiteit te wijzen. De expliciete titel Oosterse vertelling' lijkt 
eerder een westerse dan een oosterse aanvulling. Ook opmerkingen 
in de trant van: 'zoals men in het oosten gewoon is te doen' of, zoals 
in Ondankbare Fatima (1735): 'Zeker derwis, die zyn uuren besteede 
in de vertaaling van den Alkoran, het Wetboek der geloovigen, had 
eenige vrienden verzogt op een kop Sorbet en een pyp tabak, welke 
uytspatting algemeen is in het Turkse gewest',41 zijn westerse toevoe
gingen die blijkbaar nodig waren om een referentiekader voor het 
(westerse) publiek te scheppen. Echter: bij een eventuele tekst zon
der dergelijke sfeertekening, die wel van oosterse origine is maar 
anoniem gepubliceerd, is het voor de onderzoeker haast onmoge
lijk een relatie met het oosten te leggen, tenzij hij /zij een grote ken
nis heeft van de oosterse literatuur zelf. Dergelijke teksten zijn dus 
- als ze al voorkwamen - waarschijnlijk niet door mij herkend en 
bijgevolg niet in het corpus opgenomen. Methodologisch gezien 
betekent dit dat mijn bevindingen een vertekening te zien kunnen 
geven, doordat een onbekend aantal mogelijk relevante teksten in 
het corpus ontbreekt. De beeldvorming in deze teksten, dat wil in 
mijn geval zeggen de manier waarop ze aan het Nederlandse 
publiek gepresenteerd werden, heb ik immers niet onderzocht. Ik 
heb dit probleem verder niet in mijn beschouwingen betrokken. 
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Ten eerste ga ik ervan uit dat dergelijke teksten waarin de oosterse 
component onzichtbaar was door de doorsnee achttiende-eeuwse 
lezer ook niet als oosters herkend zijn. Ten tweede ging het mij om 
(min of meer) expliciete voorstellingen van oosterse elementen en 
deze zijn in de hier bedoelde teksten juist afwezig. Toch mag deze 
groep niet verwaarloosd blijven. In onderzoek naar de representatie 
van ideologieën in het algemeen (oosters, westers of van welke smit 
dan ook) zullen ze een interessante factor vormen. 

Naast de zaken die voor een exotische sfeer zorgden en de tekst 
een oosterse associatie gaven, waren er ook parallellen tussen de 
authentiek oosterse (lees voornamelijk: islamitische) en westerse 
(lees voornamelijk: christelijke) literatuur. Beide religies kenden 
belangrijke invloeden uit de Griekse literatuur. Impliciete referenties 
aan de Odyssee-legende zoals in de reizen van Sindbad en diens 
ontmoeting met de eenogige reus in Duizend-en-één-nacht zullen 
mogelijk bij de belezen westerling een belletje hebben doen rinkelen, 
al zullen we nog zien dat de modellezer bij uitstek, de literatuur
theoreticus avant la lettre Rijklof Michaël van Goens (1748-1810), 
die Griekse invloeden juist niet in de Arabische, maar wel in de 
Perzische literatuur herkende. De christelijke en islamitische tradi
tie kennen meer parallellen: een tekst waarin bijvoorbeeld Mozes 
voorkwam, riep zowel voor christelijke als islamitische lezers her
kenning op. Dit was een tweede belangrijk element in de succes
formule van oosterse literatuur in het westen naast het eerder 
genoemde exotisme. Vreemdheid en bekendheid gingen steeds 
hand in hand. 

Hoewel het verschil tussen authentiek en namaak oosters voor de 
achttiende-eeuwse lezer minimaal moet zijn geweest en het voor 
zijn beeldvorming van het oosten weinig uitgemaakt zal hebben, 
zal ik deze specificatie hier toch gebruiken om dieper inzicht te krij
gen in de aard van het materiaal. We moeten ons weliswaar bewust 
zijn van het feit dat alle oosterse teksten in meer of mindere mate 
westerse invloeden ondergaan hadden (zelfs de authentiek oosterse 
teksten werden immers vertaald, c.q. bewerkt waardoor het ooster
se karakter werd aangetast), maar het is de moeite waard om te 
weten uit hoeveel authentieke oosterse werken het corpus 'echt' 
bestaat. In hoeverre was er belangstelling voor deze literatuur en in 
hoeverre maakte men haar na? Door de oorspronkelijke auteurs als 
uitgangspunt voor de herkomst van de teksten te nemen en/of de 
oudst bekende versie van het verhaal/werk tracht ik hier zo goed 
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mogelijk inzicht in te krijgen. Een nadeel is dat veel teksten ano
niem gepubliceerd zijn, waardoor ik in die gevallen de herkomst-
kwestie in het midden moet laten. Verder geldt in het algemeen dat 
gegevens over de herkomst vaak heel beknopt en vaag zijn. 

Zoals Luc Korpel in haar studie over vertaalreflectie en vertalingen 
aan de hand van secundaire literatuur liet zien, moet in de hele 
achttiende eeuw meer dan de helft van het Nederlandstalige proza 
uit vertalingen hebben bestaan.42 Voor de oosterse fictie geldt dit in 
feite zelfs op twee niveaus. Alle teksten die expliciet als 'oosterse 
vertelling' betiteld werden, wekken in ieder geval de indruk van bui
tenlandse, oosterse, origine te zijn. Bovendien zijn vele, of ze nu wel 
of niet op authentieke oosterse teksten gebaseerd zijn, vervolgens in 
het Nederlands terechtgekomen via een Europese legger, de specifie
ke (Europese) tekst die gebruikt is voor de Nederlandse vertalingen. 
Verder beschrijft Korpel de verschillende standpunten in het acht-
tiende-eeuwse vertaaldebat. Met name na 1750 geldt een vertaling 
in intellectuele kringen niet meer op voorhand als een positieve bij
drage aan de ontwikkeling van het kunstenaarschap. Behalve naar 
die depreciatie van de artistieke prestatie, verplaatste de discussie 
zich naar de wenselijkheid van vertalingen in het algemeen en naar 
de bedreiging die het steeds meer toenemend aantal buitenlandse 
teksten - niet in de laatste plaats die in proza - voor de eigen Neder
landse cultuur vormen. Ook de lage kwaliteit van de vertalingen 
wordt voortdurend benadrukt. Een aardige illustratie van de ongun
stige reputatie van het vertaalbedrijf geeft Nomsz in Abdallah (1766). 

In deze tekst vinden we enige vernietigende kritiek aan het adres 
van de achttiende-eeuwse, naar we mogen aannemen, Nederlandse 
vertalers en vertalingen. Nomsz, die zelf overigens ook niet vies was 
van vertaalwerk,43 portretteert de vertaalwoede als een besmettelij
ke ziekte: de schrijfstuip, een aandoening die begint in het hoofd 
van de mensen en die zich vervolgens verplaatst naar de vingertop
pen. De slachtoffers klemmen een pen stevig tussen duim en voor
ste vingers, waarmee zij dan een sterke beweging van de rechter 
naar linker zijde maken.44 Vooral mensen die niets beters te doen 
hebben en die niet hard werken, lijden aan deze kwaal. Omdat ze 
echter niet weten wat ze op moeten schrijven, vallen de zieken als 
jonge leeuwen aan op werken die in een andere dan de Arabische 
(lees: Nederlandse) taal verschenen zijn. Het oosten wordt hier door 
Nomsz gebruikt als alibi om westerse gebruiken van commentaar 
te voorzien. Blijkbaar wil hij niet dat iedereen die een pen kan vast
houden zich aan vertaalwerk waagt. 

79 



Met name vertalingen uit het Duits en Engels waren volgens 
Korpel in de ogen van achttiende-eeuwse mensen die er verstand 
van hadden van laag niveau. Dit kwam door de gemiddelde slechte 
beheersing van deze talen. De commercialisering van het vertalen 
was volgens de tijdgenoten helemaal funest voor de kwaliteit.45 De 
vraag rijst of vertalingen van oosterse werken net zo'n 'slechte' 
reputatie hadden. Korpel wijst er op dat vertalingen ook wel een 
positieve associatie opriepen in die zin dat men wel erkende dat ze 
zorgden voor een kennismaking met andere culturen.46 Zij ver
wijst in dit verband bijvoorbeeld naar Lublink de Jonge, die vertalen 
belangrijk vond om 'de voortbrengselen van het vernuft en de 
geleerdheid by andere natiën tot ons over te brengen' (1788) en ter 
kennismaking met 'verscheidene nationaale zeeden' (1790).47 Dit 
gold ook voor de oosterse literatuur. Later in dit hoofdstuk ga ik na 
welk specifiek vernuft men dan zo graag overnam van de oosterse 
volkeren. Hier stel ik eerst vast wat de herkomst van de teksten in 
het corpus is. Ook geef ik aan via welke weg de authentiek oosterse 
werken in de Nederlandse taal terechtkwamen. 

Oosterse auteurs 
Enkele daadwerkelijk oosterse werken uit bijlage 1 en 2 zijn inmid
dels aan bod gekomen. De zeven oosterse fabels van Bidpaï en 
Lokman die verschenen in het tijdschrift Ismael werden mogelijk 
uit een Nederlandse vertaling van de Franse uitgave van Galland en 
Cardonne geput.48 uiteindelijk zijn de teksten afkomstig uit de 
Indische cultuur en bevatten ze elementen van de Panchatantra en 
Mahabharata. Een Arabische bewerking uit 750 van Ibn MoekafTa 
was verantwoordelijk voor de Europese bekendheid van de Indische 
teksten.49 In het kader van de werkzaamheden van de Nederlandse 
oriëntalistiek passeerden Relands uitgaven van Hai Ebn Yokdhan van 
de Arabische auteur Tufayl uit 1701 en 1721 al de revue. Weyerman 
gaf een uittreksel (Timur-bec 1727) weer van de Histoire de Timur-Bec 
(1723), een Perzisch werk van Sharaf al-Din AH Yazdi (overleden in 
1454) dat in het Frans was vertaald, gepubliceerd en uitgegeven 
door François Pétis de la Croix. Het van origine Chinese Hao K'ieou 
Tchouan verscheen via de Engelse vertaling in het Nederlands onder 
de titel: Chineesche Geschiedenis, behelzende de Gevallen van den heer 
Tieh-Chung-U en de jongvrouw Shuey-Ping-Sin (1767).5° 

Verder is in het corpus een aantal losse verhaaltjes of anekdoten 
van de Pers Saadi opgenomen. Diens Gulistan werd onder de titel 
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Perssiaansche roosengaard in 1654 door Van Duisberg via een Duitse 
uitgave voor het eerst in het Nederlands uitgegeven. In de achttiende 
eeuw verscheen voor zover bekend geen gehele uitgave van het 
werk, maar werden hier en daar in tijdschriften en verzamelbun
dels losse tekstjes gepubliceerd.51 Zo was het later door Weyerman 
in zijn Den Amsterdamschen Hermes opgenomen sprookje Per-
siaansch wittebroods-zoontje (1723) ook al in Saadi's Roosengaard te 
vinden. Het is mogelijk dat Weyerman de Nederlandse vertaling, de 
Roosengaard, als legger gebruikte. Ook zijn Zoon van een gierigaart 
(1726) uit Den Echo des Weerelds vindt men namelijk al in de Roosen
gaard. Het is ook niet onmogelijk dat zijn Wittebroods-zoontje recht
streeks stamt uit Gallands Les paroles remarquables (1694), een ver
zameling van oosterse spreuken en anekdoten. De tekst verscheen 
overigens ook in Rabus' Boekzaal van Europe van maart/april 1696, 
als illustratie bij de bespreking van het werk. De door Weyerman in 
Den Amsterdamschen Hermes opgenomen anekdote Turksche huis
vrouw (1723), over een Turkse huisvrouw die zich van haar echtge
noot overal ongesluierd mag vertonen behalve in zijn nabijheid, 
was ook al in Gallands Les paroles remarquables (1694) te vinden.52 

Mogelijk kende Weyerman zowel Saadi's Roosengaard als Gallands 
Les paroles remarquables. 

Behalve de twee teksten bij Weyerman komen teksten van Saadi 
nog op vijftien andere plaatsen voor. Of de Roosengaard de directe 
bron was, of dat men de tekstjes via een andere weg kende, is on
duidelijk. In de Vaderlandsche letter-oefeningen vinden we in 1770 de 
belevenissen van Nourshivan, een verhaal over een bij de koning in 
ongenade geraakte minister, en verder drie korte teksten onder de 
titel Oostersche Fabelen, uit Saadi overgezet'.53 In 1771 treffen we 
in hetzelfde tijdschrift: 'De Fortuin. Eene Vertelling van den Per-
siaanschen Philosooph Saadi' (Fortuin 1771). De Algemeene oefenschoo-
le van konsten en weetenschappen uit 1782 bevat een aantal teksten 
van de Pers onder de noemer Oostersche fabels'. Het gaat hier in 
totaal om zes teksten, waarvan er vijf identificeerbaar zijn als tek
sten uit de RoosengaardM Opnieuw in de Letter-oefeningen, ditmaal 
in 1785, vinden we de van Saadi afkomstige tekst 'Het zelfbedwang. 
Een Oostersche vertelling' (Dervich 1785)55 en in een aflevering uit 
1790 komen we de van deze auteur afkomstige tekst 'Een Ooster
sche anecdote' (Lockman 1790) tegen. De bundel Palmbladen, Of: Uit-
gelezene Oostersche Vertellingen uit 1787 bevat twee teksten van Saadi.56 

De Bruijn stelt in zijn vertaling van Guiistan of Golestaan, die in 
1997 werd uitgegeven onder de titel De rozentuin, dat Saadi in de 
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achttiende eeuw in West-Europa werd gewaardeerd 'als een mora
list en filosoof die, met veel poëtische verbeelding en overtuigings
kracht, nuttige ideeën over staat en maatschappij naar voren 
bracht'.57 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de eerste tekst uit het eerste 
boek van Saadi's Roosengaard (1654), 'Van 't gemoed en de Zeden 
der Koningen', die tweemaal in het corpus voorkomt en waarin een 
oosters vorst een gevangene ter dood wil laten brengen (Deugdzame 
man (1770) en Waare man (1782), zie ook afbeelding 9). Het slacht
offer scheldt de vorst uit. Deze vraagt zijn minister om tekst en uit
leg omdat hij het niet gehoord of verstaan heeft. De minister ver
draait de waarheid en zegt dat de gevangene riep dat men zijn 
woede moet bedwingen en mensen vergiffenis moet schenken. De 
gevangene wordt dan niet terechtgesteld. De vorst wordt er vervol
gens echter door een afgunstige hoveling op attent gemaakt dat de 
minister gelogen heeft. Toch blijft hij bij zijn besluit: hij hecht 
meer waarde aan deze leugen om bestwil dan aan de waarheid 
van de jaloerse hoveling. De thematiek van vergevingsgezindheid 
en menselijkheid bij vorsten en ook bij de mens in het algemeen 
was niet alleen in de Middeleeuwen in het oosten een actueel 
thema, maar is een kwestie van alle tijden en windstreken. Niet 
voor niets kende de Roosengaard Nederlandse uitgaven in de zeven
tiende, negentiende en twintigste eeuw.58 Het wekt verwondering 
dat het werk in de achttiende eeuw blijkbaar niet in zijn geheel 
werd uitgegeven. 

Een auteur die indirect de verhalen van Saadi en de oosterse litera
tuur in het algemeen actueel maakte was Galland. Door zijn Franse 
vertaling, bewerking en uitgave van Duizend-en-één-nacht werd de 
aandacht voor oosterse literatuur enorm gestimuleerd. Galland had 
in 1701 de avonturen van Sindbad de zeeman uitgegeven. 
Geïnspireerd door de goede ontvangst van dit werk begon hij, aldus 
Duizend-en-één-nacht-kenner Robert Irwin, aan de vertaling van Alf 
Layla wa-Layla, waarvoor hij een veertiende-of vijftiende-eeuws 
manuscript gebruikte.59 Dit resulteerde in 1704 in de uitgave van 
de eerste twee delen van Les Mille et une Nuits, waarvan uiteindelijk 
in 1717 het twaalfde en laatste deel zou worden gepubliceerd en 
waaraan ook de belevenissen van Sindbad werden toegevoegd.60 

De oudst dateerbare bron van de verhalen van Scheherazade is 
afkomstig uit de negende eeuw, maar de collectie is veel ouder. De 
verhalen zoals die via Galland zijn overgeleverd, hebben vermoede
lijk Perzische en uiteindelijk Indische (Indiase) wortels.01 Heel glo-
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baal genomen komt het er verder op neer dat er enkele verhalen in 
de bundel terechtkwamen door toedoen van Gallands collega 
François Pétis de la Croix (1653-1713). Hij had ze op verzoek van de 
uitgever uit het Arabisch vertaald en ze werden, buiten Gallands 
goedkeuring, aan de collectie toegevoegd. Van enkele teksten uit 
Gallands Duizend-en-één-nacht, de zogenaamde 'orphan stories' of 
'weesverhalen', is nooit een bron gevonden; mogelijk zijn ze aan 
Gallands eigen fantasie ontsproten. Hiertoe behoren de nu nog 
steeds beroemde verhalen over Aladdin en de wonderlamp en Ali 
Baba en de veertig rovers. Het is dus niet uitgesloten dat de twee 
beroemdste en populairste verhalen uit de collectie Duizend-en-één-
nacht niet van oosterse oorsprong zijn.62 

Omdat er na Galland verschillende vertalers/bewerkers aan de 
slag gingen met weer andere versies van de verhalencollectie is de 
samenstelling van Duizend-en-één-nacht steeds anders.63 Zo wijkt 
de recente vertaling van Van Leeuwen af van de achttiende-eeuwse 
Nederlandse vertaling op basis van Galland. Behalve dat tussen 
beide vertalingen enkele eeuwen verschil ligt en dat zij respectieve
lijk vrij letterlijk, althans met het doel de authenticiteit te behouden, 
en heel vrij vertaalden, baseerden de vertalers zich op andere bron
nen (leggers) en daardoor op andere verhalen. 

Hoewel de oudst bewaarde Nederlandse vertaling van enkele ver
halen uit Duizend-en-één-nacht dateert van 1738, moet het werk al 
eerder in het Nederlands in omloop geweest zijn. De catalogus van 
de bibliotheekcollectie van Buisman [i960] meldt bijvoorbeeld een 
versie uit 1724 (296). Verder geeft het frontispice van het exemplaar 
uit 1738 het jaar 1709.64 Tenzij het om een drukfout of om opzet
telijke misleiding gaat, zorgde Hendrik Bosch te Amsterdam er ver
moedelijk voor dat er al voor 171 o een versie in omloop was. Een 
vergissing is niet waarschijnlijk aangezien de jaartallen 1709 en 
1738 onverwisselbaar lijken. Of er een tekst bijhoorde, is wel de 
vraag. Financiële of andere problemen van de uitgever/boekdruk
ker kunnen een uitgave verhinderd hebben. Overigens maakt het 
feit dat er al een kostbare koperplaat beschikbaar moet zijn geweest, 
dit onwaarschijnlijk. De uitgave zal in elk geval in een vergevorderd 
stadium zijn geweest. De reden waarom deze frontispice in de uit
gave van 1738 opnieuw gedrukt en/of bijgebonden werd, is dat het 
vervaardigen van een koper(plaat)gravure kostbaar was.65 Behalve 
de versies uit 1709, 1724 en 1738 zijn er in ieder geval 'complete' 
vertalingen bekend uit 1755, 1770, 1788 en is er nog een ongeda
teerde publicatie bewaard. In mijn corpus heb ik de verhalen uit de 
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oudst bewaarde 'complete' uitgave, namelijk 1755, opgenomen. Met 
'compleet' bedoel ik de gehele vertaling van Gallands versie. 

In het kielzog van de achttiende-eeuwse versie van Duizend-en-
één-nacht verscheen Duizend-en-één-dag van de reeds genoemde 
Franse collega-oriëntalist van Galland, François Pétis de la Croix: 
een werk over een prinses die mannen haat en die door het luiste
ren naar aantal verhalen op andere gedachten moet worden 
gebracht. Pétis de la Croix had in 1675 in Isfahan de derwisj Moclès 
(Mukhlis, 'de toegewijde') ontmoet, die hem een verzameling 
Perzische teksten had gegeven. Volgens de derwisj waren deze ver
halen uit het zeer oude Arabische werk 'al-Faradj ba'd al-shidda' 
(Opluchting na de moeilijkheden'66) geput en had hij deze vertaald 
en vermengd met Perzische elementen. Met assistentie van de 
Franse schrijver Alain-René Lesage (1668-1747) publiceerde Pétis 
de la Croix, die door zijn langdurige verblijf in het oosten de Franse 
taal al een beetje was verleerd, de vertaling van deel 4 van dit manu
script onder de titel Les Mille et un jours, contes persans (1710-1712). 
Het oosterse manuscript is niet bewaard gebleven hetgeen de her-
komstkwestie, het relaas over de geheimzinnige derwisj, onzeker 
maakt. Toch staat vast dat Duizend-en-één-dag authentiek oosters is 
en dat het boek dezelfde oorsprong, schriftelijke of orale bronnen, 
moet hebben als Duizend-en-één-nacht. Elementen uit beide circu
leerden bovendien al eerder in Europa in gedrukte teksten, dus 
voordat de oosterse verhalenbundels er samengesteld, vertaald en 
gepubliceerd werden. Ingrediënten uit de verzamelingen van Gal
land en Pétis de la Croix waren dus niet helemaal nieuw voor het 
westen. Zo tonen Duizend-en-één-nacht en de Canterbury tales bij
voorbeeld enige gelijkenis. Dat geldt ook voor Shakespeare's Romeo 
en Julia en Duizend-en-één-dag en diens The Taming of the Shrew en 
Duizend-en-één-nacht .67 

De oudst bekende Nederlandse vertaling van Les Mille et un Jours 
dateert uit 1724 en is getiteld De Persiaansche Lusthof ofie de Duizent 
en een Dag Persiaansche Vertellingen. Er zijn drie Nederlandstalige 
herdrukken van bekend (1739, 1789 en een ongedateerde druk). 
Daarnaast verscheen van de hand van Pétis de la Croix Histoire de la 
sultane de Perse et des visirs (1707), een werk dat vermoedelijk ook 
gebaseerd is op oosterse manuscripten en dat in het Nederlands is 
uitgegeven onder de titel: Historie van de sultane van Persien en van 
de Visiren (1744).68 

Bij de bespreking van Saadi noemde ik reeds de bundel Palmbladen, 
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Of: Uitgelezene Oostersche Vertellingen van Liebeskind, met een voor
woord van de Duitse filosoof Herder. Dit werk, een vertaling en ver
korte weergave van Palmblätter. Erlesene morgenländische Erzählungen 
fìir die Jugend (Gotha, 1787-1788), verscheen in Leiden in 1787.69 
Verrassend aan de bundel Palmbladen is dat hij blijkens het voor
woord bedoeld is voor jeugdige lezers. In de heruitgave van 1803 
werd deze doelgroep al meteen op het titelblad vermeld: Palmbla
den, of uitgelezene Oostersche vertellingen, voor de jeugd. Gezien de 
samenstelling van de collectie Palmbladen is het waarschijnlijk dat 
onder andere de bundel oosterse vertellingen van de Franse oriën
talist Denis Dominique Cardonne (1720-1783), getiteld Mélanges de 
littérature orientale, voor de Duitse versie model heeft gestaan. Deze 
verscheen voor het eerst in 1770 (in het Frans) en is voor zover 
bekend nooit in zijn geheel in het Nederlands gepubliceerd.70 Deze 
Franse bundel bevat ook werk van Saadi en in Palmbladen, Of: Uit
gelezene Oostersche Vertellingen komen enkele van deze teksten van 
Saadi voor, samen met teksten van andere auteurs uit de bundel van 
Cardonne. Het is aannemelijk dat Cardonne op meer plaatsen in 
het corpus direct of indirect als bron diende en dat het hier dus om 
authentiek oosterse teksten gaat. Cardonne geeft aan dat hij zich op 
origineel oosterse bronnen baseert en noemt ze bovendien, een 
voor dit type teksten uitzonderlijk feit. Hij putte uit de collectie oos
terse handschriften uit de Franse koninklijke bibliotheek. Het gaat 
veelal om middeleeuwse Arabische, Perzische of Turkse werken, 
variërend van anekdotenverzamelingen tot mystieke geschriften.71 

Cardonne nam in ieder geval twee teksten van Saadi over en het 
werk van Cardonne was vermoedelijk de basis voor de uitgave van 
Palmbladen.7z Zeven andere teksten uit Palmbladen werden aan 
Cardonne ontleend, en zijn dus ook authentiek oosters, waarvan er 
een nog elders in het corpus opduikt, namelijk in de Letter-oefenin-
gm.73 Dit tijdschrift telt nog vier verhalen die vermoedelijk recht
streeks uit Cardonne's werk afkomstig zijn.74 

De bundel Palmbladen bevat, naast de oosterse verhalen van 
Cardonne, teksten die voor het eerst verschenen in Engelse (volwas
senen-) tijdschriften. Ook zijn enkele teksten afkomstig uit Franse 
werken, te weten De herders-jongen (1787) en Deken van Badajoz 
(1787) van respectievelijk Jean Baptiste Tavernier en François Blan-
chet (1707-1784)75 In Palmbladen is in ieder geval ook nog sprake 
van twee andere oosterse bronnen, namelijk in het geval van Dank
bare dieren (1787) en Karun (1787). Dankbare dieren (1787) is uitein
delijk gebaseerd op de PanchatantraJ^ Karun (1787) mist net als de 
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andere teksten in Palmbladen een bronvermelding, maar gaat terug 
op de korantekst Surah 28,76-82 waarvoor men het parallelverhaal 
in de bijbel vindt in de geschiedenis van Korach in Numeri 16. Dat 
het in Palmbladen om de islamitische en niet om de christelijke 
overlevering gaat, blijkt behalve uit de naam 'Karun' (Qarun) ook 
uit het noemen van de profeet Mohammed. 

Op basis van het voorgaande valt dus op dat er in de achttiende 
eeuw ook authentiek oosterse teksten gepubliceerd werden, waar
aan al dan niet veel geschaafd werd. Van 101 van de 300 teksten uit 
bijlage 1 kan men vrij zeker stellen dat ze vertalingen, c.q. bewer
kingen zijn van authentiek oosterse werken.77 Toch wordt achttien-
de-eeuwse oosterse fictie in hedendaags onderzoek veelal getypeerd 
als een westers verschijnsel.78 De vertaling en bewerking die de 
oosterse teksten ondergingen, zullen hieraan mogelijk debet zijn, al 
moet men die oosterse wortels niet helemaal verloochenen. 
Belangrijk voor Saids oriëntalisme-vraagstuk, waarop ik in hoofd
stuk vier nader zal ingaan, is namelijk dat er authentiek oosterse 
literatuur in het achttiende-eeuwse westen verscheen en dat deze 
ook als zodanig werd gepresenteerd en gereproduceerd. Deze oos
terse, meestal islamitisch getinte, teksten hadden, zoals we hierna 
nog zullen zien, bovendien een zedenkundig karakter. 

Westerse auteurs, vertalers en bewerkers 
Europese vertalingen waren in feite steeds de intermediair tussen 
de authentiek oosterse teksten en hun Nederlandstalige uitgaven. 
Ook veel van de (vermoedelijk) niet-authentieke oosterse teksten in 
mijn corpus zijn afkomstig uit de ons omringende landen. Op basis 
van de titels boven de teksten, die in enkele gevallen aangeven dat 
de tekst uit taal χ is vertaald, terwijl slechts bij uitzondering de bron 
wordt genoemd, en aan de hand van buitenlandse bibliografieën 
kan men stellen dat minstens 77 (van de 204) tijdschriftteksten en 
38 (van de 54) afzonderlijk gepubliceerde teksten direct of indirect 
vertaald zijn uit een westerse taal. Hiertoe reken ik ook de in het 
voorgaande besproken authentieke oosterse teksten waarvan vrij 
zeker te zeggen is via welke Europese weg ze naar het Nederlands 
kwamen. Belangrijk is dat teksten die meerdere malen voorkomen 
telkens apart zijn opgenomen en niet als één zijn gerekend. Dit 
geeft namelijk aan hoe vaak teksten (vermoedelijk) aan (of: via) een 
bepaalde taal ontleend werden.79 Van de resterende 143 teksten uit 
het corpus tenslotte is de herkomst onbekend. Vermoedelijk zal een 
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gedeelte authentiek Nederlands zijn, maar van slechts enkele is dat 
met zekerheid te zeggen. 

Van de totaal 115 teksten waarvan bekend is dat ze vertaald zijn 
uit een Europese taal, zijn er 58 direct of indirect afkomstig uit het 
Frans.80 Uit het Engels kwamen (direct of indirect) 44 teksten.81 

Zeven teksten waren direct of indirect vertaald uit het Duits,82 twee 
uit het Italiaans, twee uit het Latijn, één uit het Spaans en één uit 
het Deens.83 De bundel Palmbladen is hier gekwalificeerd als een 
uit het Duits vertaald werk. Ook al zagen we dat de teksten in deze 
bundel bijeengesprokkeld waren uit allerlei bronnen, de Neder
landse vertaling werd gemaakt aan de hand van het Duitse werk. 

Als we de herkomstkwestie in grote lijnen bekijken, dan vallen 
enkele zaken op. Van de teksten van Europese origine is Frankrijk 
favoriet. Deze invloed strekt verder, als men bedenkt dat vele 
Franstalige werken (ook) in de Republiek gedrukt werden.84 Uit 
mijn Nederlandstalige corpus blijkt dat Frankrijk relatief veel afzon
derlijk verschenen werken (19) levert, vergeleken met Engeland (8) 
en Duitsland (5). Bij de tijdschriftteksten zijn er 39 uit Frankrijk 
afkomstig en 36 uit Engeland. Duitsland is hier slechts met twee 
teksten vertegenwoordigd. Gaan we verder na waar het tijdschrif
tenmateriaal zoal uit bestaat, dan zien we dat Engeland voorname
lijk verhalen uit de tijdschriften The Adventurer (1752-1754) en The 
Rambler (1750-1757) leverde. Bij de tijdschriftteksten van Franse 
origine, blijkt zoals we al zagen, Cardonne's bundel oosterse vertel
lingen populair; verder is er werk van de philosophes Voltaire, Mon
tesquieu en Claude Adrien Helvétius (1715-1771) opgenomen. Wat 
de bestudering van de herkomst tevens aan het licht brengt, is dat 
oosterse teksten een lange levensduur hadden. We zagen al dat het 
werk van de middeleeuwse auteur Saadi in de achttiende eeuw 
populair was, net als het eeuwenoude Duizend-en-één-nacht en Het 
Leeven van Hai Ebn Yokdhan. Verder werd bijvoorbeeld een in het 
begin van de eeuw gepubliceerde tekst, zoals het in 1711 voor het 
eerst verschenen Mirza (1787b), afkomstig uit de Engelse Spectator, 
nog in 1787 in Palmbladen gepubliceerd. Of hier de doorslag gaf dat 
men recentere, bijvoorbeeld achttiende-eeuwse oosterse verhalen, 
minder goed kende en dus terugviel op verhalen die al voor de acht
tiende eeuw tot stand waren gekomen, valt moeilijk te bepalen. In 
elk geval duidt het herdrukken van teksten van bijvoorbeeld Saadi 
erop dat men de stof nog als geschikt beschouwde. 

Er heerste verder een druk vertaalverkeer in West-Europa, waar
door vele oosterse vertellingen in diverse talen toegankelijk waren. 
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De Nederlandse vertaling van de bundel De Duizend en Een Quartier 
Uuren, die oorspronkelijk in het Frans gepubliceerd werd door 
Thomas Simon Gueullette (1683-1766), kwam blijkens de titel tot 
stand via een Duitse legger. De Duitse bundel Palmbladen bevat een 
bloemlezing van materiaal van bijvoorbeeld Engelse spectators en 
teksten uit de Franse bundel oosterse vertellingen van Cardonne. 
Dit werk kwam vervolgens in het Nederlands terecht. Het oosten 
was dus in de West-Europese landen in fictie vertegenwoordigd. 
Leidinggevende personen, ofwel als vertaler/bewerker of auteur, 
waren in Frankrijk Galland, Pétis de la Croix, Cardonne, Gueullette 
en Jean Paul Bignon (i662-i743),85 in Engeland Samuel Johnson, 
John Hawkesworth (1720-1773), Joseph Addison (1672-1719) en 
Richard Steele (1672-1729)86 en in Duitsland waren dat Liebeskind 
en Herder, alsmede Albrecht von Haller (i7o8-i777)87 en Christoph 
Martin Wieland (1733-1813).88 

Behalve dat de Nederlandse vertalers en bewerkers buitenlandse 
verhalen in Nederlandse tijdschriften overnamen, was het ook een 
gewoonte om uittreksels van buitenlandse werken te publiceren. Zo 
troffen de lezers van Den Echo des Weerelds in de afleveringen 3 en 4 
(1727) een uittreksel aan van het hiervoor genoemde Histoire de Ti-
mur-Bec (Delft, 1723) in de versie van Pétis de la Croix, en kon het 
publiek van De Hoüandsche Wysgeer in aflevering 362 (1762) twee sa
menvattingen uit De Marigny's Histoire des Arabes sous Ie gouverne
ment des Califes (1750) lezen.89 Verder ging een enkele keer een 
recensie van een bundel oosterse vertellingen vergezeld van zo'n 
voorbeeld. Dit gebeurde bijvoorbeeld in 1770 in de Letter-oefeningen. 
Bij de recensie van Zedekundige proeven uit het Engelsch van de Hee
ren Olivier Goldsmith en Dr. Samuel Johnson (Deventer, 1770) werd het 
verhaal weergegeven van Asem de mensenhater (Asem 1770). 

Zoals bekend hulden veel auteurs van oosterse fictie zich in 
nevelen of maakten ze slechts hun al dan niet fictieve initialen 
bekend. Van 143 van de 258 titels is de herkomst onbekend. Hiervan 
zijn er slechts enkele die we met vrij grote zekerheid aan Neder
landse auteurs kunnen toeschrijven. Ik citeerde al uit Weyermans 
Fatima (1735), een werk dat, zoals hierna zal blijken, een weerspie
geling is van een episode uit Weyermans leven; het is dan ook aan
nemelijk dat hij het zelfgeschreven heeft. De teksten in De Holland-
sche Spectator, waarvan er drie van een correspondent afkomstig 
zijn, zijn alledrie mogelijk van Justus van Effen zelf.90 Het was niet 
ongebruikelijk zelf lezersbrieven (waar in dit geval oosterse verha
len waren opgenomen) te formuleren en af te drukken en gebrek 
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aan concrete leggers leidt voorlopig tot de conclusie dat Van Effen 
al deze teksten zelf schreef.91 Vermoedelijk refereerde zijn Scha 
Hussein (1733) aan een bestaande situatie. In de periode 1694-1722 
heerste de onverantwoordelijke sjah sultan Hoesein over het 
Perzische Rijk.92 Een mogelijke directe inspiratiebron voor Van 
Effen, al is het maar voor de keuze van een hoofdpersoon, is het 
toen recentelijk verschenen werk van P. Godard de Beauchamps, 
getiteld Histoire du prince Apprius (...) Manuscript Persan trouvé dans 
la Bibliothèque de Scha Hussein, Roi de Perse disthrônépar Mahmouth 
en 1722 (Den Haag, J. van den Kieboom, 1729). Buisman vermeldt 
een Nederlandse versie van het werk uit 1732.93 

Nomsz' Abdallah kwam al even aan de orde.94 Deze auteur gaf 
zelf te kennen dat hij zich door Voltaire's Zadig had laten inspire
ren. Ook was hij de maker van Mohammed, Of de Hervorming Der 
Arabieren (1780), een werk dat kort in het vorige hoofdstuk aan bod 
kwam. Er is overigens geen reden om aan te nemen dat het hier om 
een vertaling gaat. Egbert Buys, de man achter De Hollandsche Wys-
geer, waarin ik 25 oosterse teksten aantrof, is degene die J. Ridley's 
Vertellingen der schik-godinnen uit het Engels in het Nederlands ver
taalde (1764-1765). 

Betje Wolff verleende regelmatig haar medewerking aan De 
Gryzaard onder het pseudoniem Silviana.95 Aflevering 100 van dit 
tijdschrift, die een oosterse vertelling bevat, is ondertekend met 
haar echte initialen (E.W.) en ik veronderstel dan ook dat zij, 
Elisabeth Wolff, hier werkelijk achter schuilging. In deze aflevering 
verscheen Tching-vang (1769), het verhaal over een Chinese vorst 
die een filosoof wil ontmoeten. De meest erudiete mannen vallen af 
omdat bij hen menslievendheid ontbreekt. Een gewone man die 
een anoniem leven leidt nadat hij van het hof is verstoten, wordt 
uiteindelijk verkozen tot 'ware filosoof. Ondanks zijn onterechte 
verbanning, is hij niet in de mensheid teleurgesteld en zet hij zich 
in voor de zwakkeren in de samenleving. Dit verhaal keert nog 
tweemaal in het corpus terug. Beide keren verscheen het in de 
Letter-oefeningen, eenmaal in 1770 (Tching-vang) voorzien van de ver
melding 'vertaald uit het Frans', en de andere maal in 1785 (Tsching-
Ouang) 'vertaald uit het Engels'. Dat van deze drie versies één de 
originele is, lijkt mij niet waarschijnlijk. Indien de vroegste versie, 
die van Wolff, de originele was, dan lijkt het wel sterk dat men in de 
Letter-oefeningen in 1770 dit verhaal uit het Frans ging vertalen, net-
zomin als het waarschijnlijk lijkt dat de toevoeging 'vertaald uit het 
Frans' er voor de aardigheid bij werd gezet. Ik veronderstel dat er 
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nog ergens een Franse of Engelse oertekst was die via verschillende 
wegen in het Nederlands terechtkwam. 

Ook andere Nederlandse auteurs zijn identificeerbaar. De 
Afrikaansche en Aziaansche Weg-Wyzer (1704) van Gerrit Spaan 
(1651-1711) was vermoedelijk authentiek Nederlands en niemand 
minder dan Gerrit Paape was de auteur van Belgemer en Kehoumi; of 
de Aartsvader der Wysgeeren. Een Asiatische Vertelling (1793). Van de 
twee oosterse pseudo-brieven in De Arke Noach's tenslotte zijn mid
dels aantekeningen van tijdschriftmedewerker Jeronimo de Vries 
(1776-1853) in het exemplaar van de Nijmeegse universiteitsbiblio
theek gegevens over de auteurs bekend. Pruiken (1799) zou afkom
stig zijn van 'de heer Lenteling' maar de aantekeningen in inkt bij 
deze aflevering melden dat A.R. Falck de auteur is. Bij Nadir (1799) 
zijn in inkt zowel de initialen van Falck ('f ) als van DJ. van Lennep 
('v.L.') geschreven. Tussen de initialen lijkt in poüood het woordje 
'of' te staan. Falck, de zoon van Otto Willem Falck die in 1785 in 
Amsterdam tot 'Directeur der Oost-Indische Compagnie' was be
noemd, was zelf jurist en promoveerde in 1799. Later zou hij allerlei 
staatsfuncties bekleden. Zo was Falck omstreeks 1819 minister van 
het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën en 
werd hij na die tijd als ambassadeur naar Engeland gezonden. Van 
Lennep was advocaat in Amsterdam en werd later tot hoogleraar 
benoemd.96 

Het blijkt dus dat een aanzienlijke hoeveelheid (115) teksten ver
taald is, terwijl van nog meer (143) teksten de herkomst zo goed als 
onbekend is. Voor de auteurs wil dit zeggen dat zij buitenlands 
ideeëngoed blijkbaar geschikt achtten voor de Nederlandse lezer. 
Voor deze lezers was de herkomst van de oosterse teksten vermoe
delijk één grote kluwen, zeker bij het niet specialistische publiek. 
Bij de verdere analyse van het corpus zal ik dan ook het onderscheid 
tussen authentieke en niet authentieke teksten niet meewegen. 
Mijn doel is nu uit alle teksten te zamen de aard van het oosten 
zoals dat aan het publiek gepresenteerd werd te bepalen. 

3.3 De westerse motivatie voor oosterse literatuur 
Voordat de teksten zelf aan bod komen, ga ik na welke uitleg 
westerse auteurs en vertalers gaven bij hun keuze voor oosterse 
literatuur. In hun reflectie vinden we voornamelijk stilistische en 
inhoudelijke motieven om oosterse verhalen of verhalen in een 
oosterse stijl te vertalen of te schrijven en af te drukken. Ik liet de 
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vroege arabist Erpenius al aan het woord, die de betoverende kracht 
van de Arabische literatuur bejubelde en er 'elegantie en vinding
rijkheid, gepaard aan eruditie, zorgvuldige compositie en zoetheid 
van harmonie en ritme' (1613) aan toeschreef. In de achttiende eeuw 
worden deze aspecten steeds opnieuw benadrukt. Het gaat dan 
voornamelijk om verbeeldingskracht en een allegorische stijl in 
combinatie met een zedenkundig thema. Zo zegt T.J., correspon
dent van De Hollandsche Spectator, 'dat deel van Asia, daar de Maho-
metaansche Godsdienst ten troon gestegen is' (81) bezocht te hebben. 
Hij vertelt: 

Daar werd my een byzondere zaak verhaald, die ik houde voor 
verzierd, voor zo ver de grond derzelve belangt, doch ook aan
zie voor een Zinnebeeld, dat aanleiding geeft voor opmerkende 
verstanden om onder de schors van het verdichtzel heilzame 
waarheden te ontdekken. (Emir 1733, 81-82) 

In het islamitische oosten hoorde hij dus een versierd (gefanta
seerd) en zinnebeeldig (allegorisch) voorval, waaruit een nuttige les 
te trekken viel. Dit citaat toont frictie met het classicistische ideaal 
van waarheid en waarschijnlijkheid. De correspondent lijkt de 
waarde van het voorval dat hij de lezers wil vertellen te moeten legi
timeren door te benadrukken dat het wel erg fantastisch mag zijn, 
maar desondanks gelukkig ook erg nuttig is. Tevens excuseert T.J. 
zich voor het feit dat dit verhaal afkomstig is van de 'ongelovigen' 
(lees: moslims): 

De Britsche Spectator heeft geen zwarigheid gemaakt zich te 
bedienen van een verziersel dier ongeloovigen, en derhalven 
verbeelde ik my dat gy deezen niet verwerpen zult; doch ik laat 
volkomen aan uwe keur of myn schryven een plaats onder uw 
geestige Vertoogen waardig zy, dan of het tusschen u en my 
alleen bekend moet blyven. (Emir 1733, 82) 

T.J. is dus bang dat de spectator een dergelijk verhaal zal afwijzen 
en herinnert hem eraan dat de Engelse Spectator geen moeite had 
met dergelijke teksten. Het is mogelijk dat de oosterse vertelling 
rond 1730 nog niet zo ingeburgerd was en dat daarom deze expli
ciete verantwoording nodig was. Bovendien is deze Nederlandse 
spectator nog zo nieuw dat de invulling ervan haar vaste patroon 
blijkbaar nog niet heeft gevonden. Een tekst van de islamitische 
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Ongelovigen' balanceert blijkbaar op het randje van dat wat voor de 
Hollandsche Spectator tolerabel is. Toch wordt deze opgenomen en 
er zouden er nog meer volgen. 

Zo doet in aflevering 271 (1734) van hetzelfde tijdschrift weder
om een (al dan niet gefingeerde) correspondent, ditmaal een ken
ner van het Arabisch, uitspraken over de Arabische literatuur. 
Terwijl er bij de correspondent van Emir (1733) blijkbaar nog reden 
was om allerlei argumenten te geven om zijn islamitische verhaal 
geplaatst te krijgen, wordt hier een meer voortvarende weg gekozen. 
De rijkdom en kracht van de Arabische taal geeft haar namelijk de 
flexibiliteit tal van onderwerpen te behandelen. De correspondent 
verklaart verder: 'dat'er geen heerlyker schriften, voornamentlyk 
wat betreft de Allegorische of zinnebeeldige onderrichting, by eeni-
ge Landaard ter waereld, ooit uit het menschelyk vernuft zyn voort 
gekomen'.97 Wederom wordt de Arabische literatuur getypeerd 
door haar verbeeldingskracht.98 De spectator wil dat wel eens con
troleren en heeft gevraagd om een proeve van deze teksten te geven, 
zodat ook het publiek zijn eigen mening kan vormen. Aflevering 
271 en 284, Ismael Tirabaye (1734a) en Ismael Tirabaye (1734 b), bevat
ten verhalen uit het paleis der fantasieën. Dit paleis heeft diverse 
vertrekken die elk een bepaald thema vertegenwoordigen. Zo wordt 
in aflevering 271 de 'Zaal der bezitting, of eigendom' beschreven. 
Hier bevindt zich een menigte kostbare bezittingen, waaronder 
huizen, paarden, juwelen, wagens, boeken, hoven, goud en zilver. 
De mensen doen hun uiterste best er zoveel mogelijk van te pakken 
te krijgen, zelfs dingen die helemaal niet bij hen passen. In aflevering 
284 wordt een zaal beschreven waar wordt gegokt, iets waarvan de 
emir niet gecharmeerd is. Uit protest neemt hij snel de benen. 

De correspondent voegt aan het eerste verhaal toe dat een vertel
sel in deze trant voor de Arabieren voor zich spreekt, daar dit volk 
heel vertrouwd is met de allegorische onderwijzing. Omdat hij het 
bovendien heeft ingekort, uit vrees dat het Nederlandse publiek 
bepaalde passages smakeloos zou vinden, is hij bang dat de moraal 
misschien niet helemaal zal overkomen. De spectator stelt hem 
gerust. De spectator interpreteert het verhaal over de zaal der bezit
ting als een betoog tegen kwanselarij (verspilling). 

Elders wordt vooral de fantastische kracht van Arabische litera
tuur benadrukt. In 1766 doet Rijklof Michael van Goens (1748-1810) 
uitspraken over de aard van oosterse literatuur. Deze literatuur
theoreticus geeft op jonge leeftijd in zijn 'Bedenkingen van de 
Philosophe sans Fard' in de Nieuwe Bydragen tot opbouw der Vader-
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landsche Letterkunde uit 176699 aanbevelingen voor de ontwikkeling 
van de Nederlandse romankunst en gebruikt hiervoor buitenlandse, 
ook oosterse, voorbeelden. Toen er over Europa nog een mist van 
onwetendheid hing, stelt Van Goens, bloeide de verhaalkunst al in 
het oosten. Hiermee bedoelt hij vooral Arabie en Perzië, met als voor
naamste verhaalrepresentant het Arabische Duizend-en-één-nacht, 
waaraan een onbegrensde verbeeldingskracht, een gevolg van de 
bijgelovigheid der Arabieren, ten grondslag moet hebben gelegen: 

De Vertellingen der eersten, in duizend en eene nacht verdeeld, 
zijn doorluchtige blyken van hunne paelloze verbeeldings 
kracht. Terwijl andere volkeren zich alleen uitstrekken tot het 
geen wezenlijk in de Natuer bestaet, doet de bygeloovigheid 
van deze natie hunne verbeelding gaen over alles wat immer 
uitgedacht kan worden. En, zonder de vergelyking te ver te 
trekken, gelijk een Engelsch Treurspel niet behaegt zonder 
lyken, zoo wordt ook geen Arabiesch Verhael fraei gehouden 
zonder heksen. (Van Goens 1766, 491) 

De verbeeldingskracht zorgt voor bijzondere verhalen met een 
goede structuur: 

En met dat al verdienen dezelven ten hoogsten gelezen te wor
den, om de eigenaerdige voorstelling, juiste aeneenschakeling, 
en wonderbaerlyke ontwinding der in een gewikkelste gevallen: 
waer by koomt een kracht en vurigheid van uitdrukking, die te 
gelijk met hunne verbeelding haren oorsprong verschuldigd is 
aen den invloed der luchtstreek en losbandige levenswijs dezer 
natie. (Van Goens 1766, 492) 

De Perzen verdienen in Van Goens' ogen nog meer lof dan de 
Arabieren. Hij lijkt dat oordeel overigens slechts te baseren op het 
hiervoor reeds aangehaalde Perzische werk Duizend-en-één-dag. 

Gelijk de Persianen meer beschaefd zijn in hunne zeden, zoo 
zijn ook hunne Vertellingen beschaefder dan die der Arabieren. 
Alles is wel vol van toveryen, verschijnselen en gedaenten-wis-
selingen, doch hunne verbeelding is veel minder dol en buiten
sporig. En de Derviesch Modes die opsteller is der duizend en 
eene dag Persiaensche Vertellingen overtreft de Arabische 
schryvers ver in geleerdheid en zedenkunde: ja het staet my 
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voor, dat hy Plato, Hippocrates, en noch eenige andere Grieken 
gelezen heeft, die in 't voorby gaen aengehaeld worden. (Van 
Goens 1766, 492) 

Ook hier lijken weer de westerse classicistische eisen als norm te 
worden genomen: de fantasie dient gematigd te worden en de stof 
moet tot zedenverbetering leiden. Van Goens' vermelding van citaten 
van Griekse auteurs in Duizend-en-één-dag wijst ook op het belang 
van de classicistische poëtica. 

De door Van Effen en Van Goens benadrukte oosterse verbeel
dingskracht was een algemene westerse veronderstelling.100 In het 
kader van historisch-vergelijkend onderzoek naar taal en literatuur 
van verschillende volkeren in de verschillende tijden ontstond, al
dus Johannes, aan het eind van de achttiende eeuw grote aandacht 
voor poëzie van de zogenaamde onbeschaafde volkeren waartoe ook 
de oosterlingen werden gerekend.101 Met betrekking tot de oosterse 
poëzie waren er twee samenhangende aandachtspunten. In eerste 
instantie bewonderde en bestudeerde men in het voetspoor van 
contemporaine buitenlandse auteurs als Robert Lowth (1710-1787), 
Hugh Blair (1718-1800) en Herder bepaalde gedeelten van het Oude 
Testament als Job en de Psalmen. 

Ten tweede was er de aanname dat de 'primitieven' in een beel
dende taal, in poëzie, spraken, als middel om kennis over te dragen 
toen het schrift nog niet was uitgevonden. In deze redenering was 
de poëzie van Onbeschaafde' volkeren het puurst en daarmee per
fect. Johannes concludeert over de bewondering voor poëzie van 
oosterse volkeren: 

De poëtische zeggingskracht van zulke geschriften, zo redeneert 
men, is te danken aan het feit dat de vroege auteurs niet ab
stract kunnen redeneren maar een concreet, levendig, beeldend 
taalgebruik hanteren. Hun beschrijvingen zijn uiterst beeldend 
en zij argumenteren niet maar werken liever met vergelijkingen. 
Kennelijk beschikten deze volkeren over een grotere verbeel
dingskracht dan de moderne mens: "De Oosterlingen [hebben] 
zig altoos door de leevendigheid van hunne verbeeldingskracht 
boven andere volkeren onderscheiden". (Johannes 1992, 76102) 

In deze zaken, zowel wat verbeeldingskracht als stijl betreft, blinkt 
de oosterling uit en is de westerling zijn mindere. Johannes citeert 
uit J. Kantelaars (1759-1821) Verhandeling over het herdersdicht (1813): 
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Het is eene bekende aanmerking, dat de verbeelding bijzonder 
levendig en sterk is bij menschen, die nog op den eersten trap 
der beschaving staan. Bij hen is het vuur der verbeelding nog 
niet door de rede verdoofd, zijn de fijnste en levendige aandoe
ningen der ziele nog niet door eene schoolsche wijsbegeerte 
verstompt geworden. (Johannes 1992, 77-78) 

De algemene gedachte aan het eind van de achttiende eeuw is dus 
dat de oosterlingen, mede beïnvloed door het klimaat, makers zijn 
van puurdere poëzie, die niet verpest was door een hoge mate van 
cultivering. In dit verband verwijs ik naar de typering van Arabieren 
door de vooraanstaande oriëntalist H.A. Schultens in zijn redevoe
ring Oratio de ingenio Arabum, habita, quum magistratum Academi-
cum deponeret (Leiden, 1788). Schultens meent dat de verbeeldings
kracht van deze mensen haar sterkte en levendigheid bewaard heeft 
en verwijst ook naar het gebrek aan beschaving, wat hij hier overigens 
niet als negatieve factor bedoelt.I03 

Mijn indruk is dat bovenstaande redeneringen over puurheid 
Duitse invloeden kenden. Onder eerder genoemde Duitse denkers 
als Herder, Goethe, Schlegel en Schopenhauer, was sprake van een 
oosterse Renaissance, die sterk gedragen werd door de aandacht 
voor de Indische en Iraanse culturen en de Sanskriet-teksten. Deze 
aandacht kwam niet in de laatste plaats voort uit een niet aflatende 
interesse voor de wortels van de mensheid alsmede uit de interesse 
voor Indo-Europese taalvergelijking. Hoewel de oosterse Renais
sance dreef op de interesse voor een specifiek deel wakkerde die de 
belangstelling voor het overige oosten, die er al lange tijd was, ver
moedelijk nog eens extra aan. Zo blijkt uit de 'Voorreden van den 
vertaaler' in Herders Saamenspraaken over Hebreeuwse poëzie (1784) 
die geschreven is door Comelis van Engelen, auteur van enkele 
spectatoriale geschriften, die interesse voor de vroege mensheid: 

(...) Met den Heer H.A. Schultens meermaalen in gesprek 
geraakt over de denkwyze en vorderingen der Oostersche 
Volkeren, met oogmerk om myne geliefde studie, de Mensch 
kennis, door zyne onderrichtingen te volmaaken, drong ik 
steeds aan, dat het voornaamlyk uit de Poëtische stukken was, 
dat men de denkwyze en vorderingen, dat men den zedelyken 
toestand, van yder volk in deszelfs vroegste tydperken moest 
leeren kennen; Dat men dus altyd die oudste Poëziën der 
Natiën, die stukken hunner eerste kindsheid, om zo te spreken, 
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moest trachten op te spooren, en dat inzonderheid de Oostersche 
geleerden hier van hun werk ten opzichte der Oosterlingen, 
behoorden te maaken (...). (Van Engelen in: Herder 1784, III-IV) 

Herder schreef vermoedelijk niet lang daarna het voorwoord op de 
bundel Palmbladen, uitgelezene Oosterse vertellingen (1787), die voor
namelijk teksten met een islamitische cultuursfeer blijkt te bevatten. 
Deze oosterse literatuur wordt door hem lovend getypeerd: 

De verdigting is stout en groot; de leering, die daar in word 
voorgesteld, ongemeen en roerend. De stijl eindelijk is, gelijk 
in alle Oostersche Schriften, ja de Bijbel zelf, oostersch, dat is, 
eenvoudig, groot en edel. (In: (A.J. Liebeskind,) Palmbladen, 
Uitgelezene Oosterse vertellingen 1787, xivI04) 

Hoewel ik van mening ben dat het overwegend 'islamitische' karak
ter van mijn tekstcorpus niet 'toevallig' is, veronderstel ik dat 
Herder, en vermoedelijk ook zijn collega's in de late achttiende 
eeuw, niet specifiek geïnteresseerd waren in gedachtegoed van 
alleen joodse, alleen christelijke, alleen islamitische of zelfs andere 
oosterse herkomst. Het oosten in het algemeen kon zich over be
langstelling verheugen. In het lemma 'Orientalism' in Sambrooks 
The 18th Century: The Intellectual and Cultural Context of English 
Literature (1989) worden de elementen uit achttiende-eeuwse belang
stelling voor die diverse soorten oosten nog eens samengevat.10? 
Met moet de verschillen niet over het hoofd zien. Behalve de aan
dacht voor proza en poëzie in het Hebreeuws was er zoals gezegd 
de aandacht voor Duizend-en-één-nacht en zijn navolgers, veelal 
'islamitische' verhalen. De aandacht voor Sanskriet-teksten en de 
Indische Oudheid is in feite weer een aparte tak, net als de belang
stelling van de philosophes, met Voltaire als voornaamste vertegen
woordiger, voor China. Bewondering van de esthetische kwaliteiten 
van bijbelse teksten (bij bijvoorbeeld Lowth) is verder iets anders 
dan de bestudering van China om aan te tonen dat het christelijke 
geloof van relatief belang was (Voltaire). Toch vertoonden deze ele
menten wel vaak overlap en ze werden dan ook nogal eens als één 
geheel beschouwd; het ging immers in alle gevallen om de belang
stelling voor het oosten. 

Gaan we naar het Verre Oosten dan blijkt dat het Europese oordeel 
over de Chinese literatuur duidelijk verschilde van de ideeën over 
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voornamelijk Arabische literatuur. In de ogen van de westerse 
auteurs miste de literatuur uit China die kracht in de verbeelding 
die de oosterse literatuur doorgaans onderscheidt van de westerse 
literatuur. De Chinese literatuur is dus anders maar ze wordt wel 
besproken in een algemeen oosters kader. De Engelse uitgever van 
Chineesche geschiedenis, behelzende de gevallen van den heer Tieh-
Chung-U en de jongvrouw Shuey-Ping-Sin (1767) bereidt de westerse 
lezers, die mogelijk een sterk staaltje oosterse verbeeldingskracht in 
een levendige stijl verwachten, alvast voor: 

Men zal ongetwyfeld zeggen, dat de voorkoomende gevallen 
noch talryk genoeg, noch altemaal vernuftig uitgevonden zyn, 
en dat het bywerk dikwüs niet net noch levendig genoeg is; dat 
het verhaal gemeenlyk droog is en verdrietig; en, terwyl het een 
naauwkeurig verslag geeft van byzonderheden, die van geen 
aanbelang zyn, veel te gebreklyk is in 't gene de hertstogten 
behoorde in te neemen, of de verbeelding te verlustigen. 
(Chineesche geschiedenis, behelzende de gevallen van den heer Tieh-
Chung-U en de jongvrouw Shuey-Ping-Sin 1767, ix)106 

In hedendaagse bewoordingen mist het Chinese verhaal dus emotie 
of spanning. De uitgever draagt er meteen een verklaring voor aan: 

Dat 'er eene geringheid en een gebrek van vinding in de meest 
(...)IO7 alle werken van smaak onder de Chineezen doorstraalt, 
moeten lieden, die bekwaam zyn om hier over te oordeelen, 
bekennen. Dit 's ten minste klaarblyklyk in hunne schriften, en 
zal, in een verhaal gelyk het volgende, een Schryver als doen 
voortkruipen door een naauwkeurig berigt van byzonderheden 
die niet veel om 't lyf hebben, zonder dat hy het allergeringste 
durft overslaan. De reden van deeze hunne laagheid van geest 
is ligtelyk te vinden in die slaafsche onderwerpelykheid, en af
keer van nieuwigheden, welken het verstand der Chineezen 
gekluisterd houden, en, terwyl dit de rust en vrede van het Ryk 
bevordert en bewaart, hunnen geest uitbluscht en hunne ver
beelding verdooft. (Chineesche geschiedenis, behelzende de gevallen 
van den heer Tieh-Chung-U en de jongvrouw Shuey-Ping-Sin 1767, 
ix-x) 

De uitgever schrijft dit gebrek aan spanning toe aan het ontbreken 
van durf, innovatie en fantasie bij de Chinezen. Dat gemis heeft 
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echter ook voordelen. In tegenstelling tot de andere oosterse volkeren, 
die met hun enorme verbeeldingskracht de meest wonderbaarlijke 
werken weten te produceren, kent het werk der Chinezen een gro
tere waarschijnlijkheidsgraad, waardoor het juist nauw aansluit bij 
dat wat de westerse lezer gewend is.108 Kortom, de Chinese literatuur 
is volgens deze uitgever anders dan de overige oosterse literatuur. 

In 1767 velt in de Letter-oefeningen een anonieme recensent zijn 
oordeel over oosterse literatuur in zijn bespreking van Solyman en 
Almena; eene Oostersche Geschiedenis (1766), een uit 1762 daterend 
oosters werk van de Engelsman John Langhome (1735-1779) dat in 
het Nederlands was vertaald. Het oordeel van de criticus geeft ons 
een indruk van het toenmalige verwachtingspatroon ten aanzien 
van pseudo-oosterse literatuur, dat impliciet naar voren komt als hij 
Langhorne's werk beoordeelt aan de hand van de maatstaven waar
aan authentiek oosterse literatuur voldeed: 

Kenners van de Gewoonten en Zeden der Oosterlingen zullen 
eenige weinige misstallen [misstanden], ten opzigte van 
't Constume, in dit klein Werkje vinden. Dan deze geringe vlek
ken worden door het groot getal Schoonheden rykelyk vergoed. 
De styl, schoon zig zelden verheffende tot de grootsche Beeld
spraak en stoute gelykenissen van 't Oosten, is doorgaans vol 
zenuw en sierlyk. Doch het is boven al wegens het zedelyk 
doelwit; de inscherping van een onbeweeglyk vertrouwen op 
de Hemelsche Voorzienigheid; de aanpryzing van algemeene 
Menschlievenheid; de echte schildering van de hart verrukkende 
Geneugten der kuische Huwelyks-liefde enz. dat men dit 
Geschrift niet moet vermengen, met die vunsche Zottemyen, 
welke, onder den naam van Romans bekend, onze Drukpersen 
schandvlekken, en derzelver Schryvers de verontwaardiging van 
allen, die Deugd en Goedheid eeren, waardig maken. 
(Vaderlandsche letter-oefeningen 7:1 (1767), 30) 

Het werk bevat wel enige onvolkomenheden wat betreft de oosterse 
gedaante. Deze gebreken worden echter gecompenseerd door andere 
zaken. Blijkbaar is dus een oosterse authenticiteit van belang, maar 
niet noodzakelijk: vermoedelijk wordt hier gedoeld op nauwkeurige, 
waarheidsgetrouwe weergave. Dat de echte oosterse stijl niet 
gebruikt wordt, is evenmin een groot nadeel: het besproken werk is 
'vol zenuw en sierlijk' en dat volstaat al. Boven alles geldt dat de 
zedenkundige lering aanwezig is, die het werk onderscheidt van 
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sommige contemporaine (westerse) romans. Soiyman en Almena 
handelt over het vertrouwen op de Voorzienigheid, de menslie
vendheid en de huwelijksliefde. En dit is waar het bij de (pseudo-) 
oosterse fictie uiteindelijk om moet draaien: de authenticiteit is 
minder belangrijk, een heel vernuftige grote, oosterse stijl is niet 
noodzakelijk, maar de zedenkundige strekking is onontbeerlijk. 

3.4 Typen en generaties van oosterse teksten 
Nu we meer weten over de westerse keuze voor oosterse literatuur 
wordt het tijd om aandacht te besteden aan de teksten zelf. 
Allereerst ga ik na hoe ze gepresenteerd werden. Vervolgens 
bespreek ik de inhoud van de verhalen en ga ik in op de twee hoofd
lijnen in het corpus. 

Van de 258 titelsI09 zijn er 206 voorzien van een teksttypering. 
Buijnsters constateerde voor de spectatoriale geschriften dat ze be
schikken over een groot tableau van literaire uitdrukkingsvormen, 
namelijk essays, brieven, karakterschetsen, redevoeringen, allego
rieën, droomvertellingen, imaginaire reisbeschrijvingen, novellen, 
'satirisch woordenboek', aforismen, fabels, gedichten en samen
spraken.110 Mijn corpus maakt duidelijk dat het oosten in veel van 
die verschillende teksttypen vertegenwoordigd is. Ook de satirische 
en algemeen-culturele tijdschriften gebruiken diverse uitdruk
kingsvormen om teksten over het oosten te typeren. Van de teksten 
die een nadere typering hebben meegekregen zijn er 119 waar be
halve een teksttype ook het bijvoeglijk naamwoord Oosters' of een 
variant daarvan (Turks, Chinees e.d.) wordt genoemd. Van deze 119 
teksten maken 43 Oosterse vertellingen' en 29 Oosterse geschiede-
nisssen' (telling inclusief geografische varianten) deel uit. Verder 
zijn er 47 overige typeringen, namelijk fabels, verhalen, sprookjes, 
vertelsels, anekdoten, gebeurtenissen, gezichten, voorzeggingen en 
samenspraken, met de specificatie oosters of een variant. In de res
terende 87 teksten wordt wel een typering als 'vertelling' gegeven, 
maar in de titel ontbreekt de specificatie 'oosters' of een variant 
daarvan. Wel is duidelijk dat deze teksten zich in het geografische 
oosten afspelen en/of dat er sprake is van oosterse personages. Bij
lage 3 bevat een overzicht van de geografische differentiatie in titels 
en laat zien welke typeringen aan de teksten werden toegekend. 

Het corpus toont dat er in de achttiende eeuw twee 'oude' procé
dés in het westen in zwang bleven: a) het publiceren van authentiek 
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oosterse literatuur en b) het situeren van westerse literatuur in het 
oosten en/of het kiezen van oosterse hoofdpersonages. De pseudo-
brief is zo'n teksttype waarin oosterlingen ten tonele gevoerd worden. 
Dit soort brieven maakte furore vanaf het eind van de zeventiende 
eeuw. Door de (handels)contacten met verre gebieden bezochten 
vreemdelingen, vaak oosterlingen, West-Europa. De pseudo-brieven 
sloten aan bij de werkelijke situade in Europa: de fictieve oosterlingen 
beschreven in brieven aan het oosterse thuisfront de situatie die ze 
aantroffen. Overigens was de rol van vreemdeling of 'spion' niet 
altijd voorbehouden aan iemand uit het oosten, zoals we zien in de 
Lettres d'une Péruvienne van Françoise d'Issembourg d'Happoncourt 
de Graffigny111 (1695-1758) uit 1747. Het oosten, of het andere in 
het algemeen, wordt in deze brieven als alibi gebruikt om het wes
ten te kunnen bespotten. 

Naast authentiek oosterse literatuur en westerse literatuur met 
oosterse ingrediënten verscheen er in de achttiende eeuw ook lite
ratuur waarin oosterse modellen geïmiteerd werden. Deze nieuwe 
generatie oosterse literatuur staat in feite op één lijn met het geï
miteerde porselein en andere namaak-oosterse producten. Duizend
en-één-nacht werd het voornaamste referentiewerk. Ik veronderstel 
dat dit werk indirect of direct zorgde voor veel imitaties. Vermoe
delijk hadden de reeds bekende oosterse werken in de achttiende 
eeuw eenzelfde status als het degelijke effen katoen terwijl Duizend
en-één-nacht iets nieuws, prachtigs en kleurrijks als sits represen
teerde. Dit werk was fantasievol en weelderig terwijl het ook nog 
wel voor leerzaam en nuttig kon doorgaan. Het was, lijkt me, in elk 
geval aantrekkelijker dan met name de teksten van Bidpaï, Lokman 
en Saadi, die vooral lering en degelijkheid uitstraalden. 

Het namaken van oosterse literatuur zien we al bij Jacob Campo 
Weyerman en zijn oosterse sprookjes. Eén sprookje, Mumin Gaseli 
(1721), duidt hij in de tekst aan met 'Schytische nacht-vertelling' en 
hier refereert hij zonder twijfel aan Duizend-en-één-nacht, dat, zoals 
we zagen in paragraaf 3.2, in 1709 in het Nederlands onder de titel 
Duysent en Een Arabische Nacht Vertellingen moet zijn verschenen. 
Verder verwijst hij naar zijn Persiaansche Zydeweever (1723) met 
'Nederduits Persiaans sprookje', een benaming die zijn Neder
landse imitatie van oosterse literatuur expliciteert. In Weyermans 
tijdschriften vinden we nog geen expliciete vermelding van de oos
terse vertelling. Meestal bedient hij zich van de term 'sprookje'. 
Vermoedelijk was het sprookje in de eerste decennia van de acht
tiende eeuw een meer gebruikelijke term dan vertelling, mogelijk 
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beïnvloed door de populariteit van de contes des fées van Marie-
Catherine le Jumel de Barneville, comtesse d'Aulnoy (1650-1705).112 

De Oosterse vertellingen', die in hun titel dus beide termen 
meekregen, vinden we pas in De Philanthrope (Ortogru/1760). Tot 
die tijd waren er enkele afzonderlijke uit het Frans vertaalde bundels 
vertellingen gepubliceerd, namelijk de eerder genoemde Duysent en 
een Arabische Nacht Vertellingen, Persiaansche Lusthof ofte de Duizent 
en een Dag Persiaansche vertellingen en De Duizend En Quartier Uuren. 
Al in 1756 was er in De Philanthrope wel al een Oosterse geschie
denis' verschenen (Almerina 1756). Met De Philanthrope lijkt het fe
nomeen Oosterse vertelling' zich als begrip in de tijdschriften te 
manifesteren. Van Effen deed in De Hollandsche Spectator ook al aan 
oosterse literatuur, maar hanteerde de specifieke term nog niet. Bij 
hem was het dan ook nog niet gebruikelijk om met titels te werken. 

In het voetspoor van zijn voorbeeld de Engelse Adventurer (1753-
1754) riep De Philanthrope de publicatie van fantastische (oosterse) 
literatuur uit tot één van zijn voornaamste doelstellingen. Het tijd
schrift kondigt aan veel ruimte te zullen besteden aan vertellingen 
in de trant van Duizend-en-één-Nacht. De Philanthrope propageert: 

(...) zulken soorten van beschryvingen, waarin men op yder 
oogenblik bovennatuurlyke voorvallen gebeuren ziet door tus-
schenkomst van beschermgeesten, van Nimfen en Toveressen: 
gelyk, by voorbeeld, de Arabische Nachtvertellingen, de Sprookjes 
van de Gravinne d'Anois,1^ en andere meer van dien smaak. 
(Buijnsters 1991, 95) 

De Philanthrope gebruikte de Arabische Nachtvertellingen dus als ge
zaghebbend voorbeeld. Lezers die daarop neerkeken, moesten zich 
realiseren dat voor dergelijke literatuur veel meer nodig was dan 
voor de beschouwende vertogen waarmee veel andere tijdschriften 
hun afleveringen vulden. 

3.5 Functies van oosterse vertellingen 
In de vertellingen uit mijn corpus functioneert het oosten op twee 
manieren. Ten eerste dient het, vooral in de pseudo-brieven, als 
alibi om westerse misstanden aan de kaak te stellen. Ten tweede 
wordt het, in vooral onder de noemer 'vertellingen' geschaarde teks
ten, als model gepresenteerd om gangbare normen en waarden te 
illustreren. 
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Het oosten als alibi 
In de achttiende-eeuwse teksten is op een aantal plaatsen geen spra
ke van het 'nabootsen' van oosterse literatuur. In de Arke Noach's uit 
1799 schrijft een zekere Frank de Groot dat het zorgwekkend is dat 
wereldnieuws uit de kranten het publiek nooit bereikt daar de 
lezers zich meer richten op overlijdensberichten en advertenties. 
De Groot komt met het (ludieke) voorstel om voortaan ook wereld
nieuws in advertentievorm te gieten, zodat het in de toekomst nooit 
meer aan de aandacht van de lezers zal kunnen ontsnappen: 

Ondertuschen voegt het niet, dat ordenüyke en oordeelkundige 
lieden dus onwetend blyven in gebeurtenissen die het aanschyn 
van Europa geheel veranderen; en, daar men hen echter niet kan 
vergen om, ten dien einde, zich met het lezen van smakeloze 
verhalen van veldslagen, marschen, benoemingen van generaals, 
enz. te verveelen, geloof ik, dat de Courantiers hen eenen groten 
dienst bewyzen zouden, met onder de overige advertissemen-
ten, aankondigingen van den val der koningryken of gemenebes
ten in denzelfden styl, te plaatsen. (Advertentie 1799,159) 

Hij demonstreert enkele voorbeelden waaronder een oosters 
nieuwtje: 

Dewyl Dgiezzar Pacha aan 't hoofd van zyn leger, in 't midden 
der maand Februari 1.1. zyne residentie Aore in Syrien verlaten 
heeft, zonder dat 'er tot heden eenig naricht van hem is ingeko
men, zo wordt hy vanwegens zyne vrouwen vriendlyk verzocht, 
om tot haar weder te keeren; zullende met alle liefde ontvangen 
worden. Verder belooft men aan den genen, die hem levend of 
dood te recht brengt, eene eerlyke beloning. (Advertentie 1799, 
159-160) 

Het oosten wordt hier aangewend om de spot te drijven met de wes
terse leesgewoonten. Zogenaamd wereldnieuws wordt verpakt in 
een advertentie om het maar onder de aandacht van het publiek te 
brengen. 

Chineesch (1763) uit Algemeene oefenschoole is een vertaling van 
een verhaal van Voltaire dat het beste kan worden getypeerd als een 
Ooggetuigeverslag'."4 De verteller is in een Hollandse boekwinkel 
in het jaar 1723 getuige van een gesprek tussen een geleerde, diens 
collega's en een Chinees. De laatste bladert nieuwsgierig in de alge-
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mene historie van Bossuet,11; op zoek naar Europese berichtgeving 
over China. Eén geleerde weet dat China niet in het boek besproken 
wordt: de Chinezen zijn niet belangrijk genoeg. De Chinees ont
dekt in het boek onder andere wel beschrijvingen van de joden, 
Grieken en Julius Caesar, van wie hij nog nooit van gehoord heeft. 
Was Julius Caesar geen Turk? In een noot wordt toegelicht dat de 
Chinezen tot voor kort dachten dat alle Europeanen moslim waren. 
De westerse geleerden zijn verontwaardigd: hoe kan iemand nog 
nooit van deze belangrijke volkeren en nog nooit van deze belang
rijke historische figuur gehoord hebben? Op ironische wijze wordt 
duidelijk gemaakt dat, hoewel we dat misschien wel zouden willen, 
ons cultuurgoed niet het enige in de wereld is, een vorm van cul
tuurrelativisme. Wij kennen belangrijke Chinese historische figu
ren weer niet. De oosterling is hier de buitenstaander die gebruikt 
wordt om de beperkte wereldvisie van de Europeanen aan de kaak 
te stellen. Het feit dat de Chinees de christenen voor moslims aan
ziet, illustreert de concurrentie tussen die twee en raakt dan ook 
een gevoelige snaar. 

De achttiende-eeuwse oosterse pseudo-brieven stammen hoogst
waarschijnlijk af van het in 1684 in Parijs verschenen L'Espion du 
Grand-Seigneur et ses relations secrètes envoyées au divan de Constan
tinople van de Italiaan Giovanni Paolo Marana (1642-1693). In 1699, 
171 o en 1737 en 1748 werden Nederlandse vertalingen gepubliceerd 
onder de titel Alle de Brieven, En Gedenkschriften Van Eenen 
Turkschen Spion in de Hoven van Europe. Het werk bevat een grote 
hoeveelheid brieven afkomstig van Mamuth de Arabier, correspon
dent van de sultan in Europa. Deze oosterling is op doortocht en 
bezoekt lange tijd Parijs. Ook ons land doet hij aan en hij bestu
deert de Nederlandse samenleving. 

Marana's brievenroman stond model voor Montesquieu's De 
Persiaansche Spion, Of Persiaansche Brieven: Behelzende verscheyde 
aanmerkingen op de Godsdienst, Zeden en Gewoontens van de Fransche 
en andere Europische Natiën (1736), een vertaling van Lettres persanes 
(1721). De bundel Letters from a Persian in England to his friend at 
Isfahan, van George Lyttelton (1709-1773) uit 1735 werd in 1736 en 
1737 onder de respectievelijke titels Brieven Van Een' Persiaanschen 
Heer te Londen, Aan Een' Zyner Vrienden Te Hispahan en De Staat- en 
Zedekundigen Persiaan, Bespottende op een geestige wys de Zeden en 
Gewoonten der Europeanen in het Nederlands gepubliceerd met de 
vermelding dat het een vervolg is op Lettres persanes. 
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In de vroegste Nederlandse spectator De Mensch ontmaskert vin
den we in 1718 een pseudo-brief (Mustafa 1718). De briefschrijver is 
een Turk die onlangs in de Republiek overleden is. In Amsterdam, 
waar hij verbleef, wordt tussen zijn bezittingen een door hemzelf 
geschreven brief aangetroffen. De Turk was koopman en uit de 
brief blijkt dat hij van zijn gewezen leermeester het advies had 
gekregen in zijn vrije tijd onderzoek te doen naar de opkomst en 
regering van de Republiek alsmede naar de zeden en gebruiken van 
de inwoners. Mustafa concludeert: 

Moeten wy ons, O Wyze Man, niet schaamen te zien, dat deeze 
Ongeloovigen in verscheidene opzigten eene veel rechtmaati-
gere soort van Regeering hebben, dan wy, opvolgers van den 
Heiligen Alkoran?1'6 Wat de Inwoonders hier in 't byzonder 
betreft, van twee zaaken schynen zy alleen werk te maaken. 
Hunne Vryheid en hun Koophandel zyn hunne grootste en 
eenige betrachtingen. Hunne Vryheid gaat hen voor al ter 
harte. Hunnen koophandel en het geld beminnen zy ruim zo 
veel, als hunne Vryheid, en gemeenelyk achten zy die beide 
hooger dan hun leeven. (Mustafa 1718, 46). 

De regering krijgt complimenten, maar het is de vraag of de vrij
heidszin, het verlangen naar geld en de drang om te handelen, die 
belangrijker lijken dan het leven van de westerlingen, positief wor
den gewaardeerd. Zowel in Mustafa (1718) als in Effendi (1760), een 
soortgelijke briefin De Philanthrope, wordt de moslim gebruikt om 
de kritiek van de schrijver op de christelijke geloofsbeleving te ver
woorden. De moslims verbazen zich bijvoorbeeld in hoge mate over 
het christelijke kerkbezoek, dat met de gapende en tabaksnuivende 
kerkgangers sterk lijkt op een volkstijdverdrijf (Mustafa) en dat op 
feestdagen driemaal zo hoog is als op normale dagen (Effendi). 

De aan het eind van de eeuw verschenen reisbrieven in De Arke 
Noach's, te weten Pruiken (1799) en Nadir (1799), zijn lichtvoetiger 
van toon. De briefschrijver in Pruiken (1799) die we al in hoofdstuk 
twee tegenkwamen als de onopvallende oosterling, die pas ont
manteld werd toen een Amsterdammer de brief die hij verloor, 
opraapte, verbaast zich over de kunstige kapsels van de dames in 
Parijs en Amsterdam, die zelfs wind en regen fier trotseren. Nadat 
hij de door hem begeerde dame binnen enkele dagen tijd tweemaal 
van haarkleur heeft zien veranderen, vreest hij het ergste. Hij ver
moedt dat de dames aan dezelfde ziekte lijden als de negers die wel 
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eens met karavanen Tripoli bezoeken. Uiteindelijk zal het haar van 
de dames ook in zwart kroeshaar veranderen. Op een amusante 
manier wordt de toenmalige pruikenmode belachelijk gemaakt. 
Met behulp van beeldspraak, het woord 'paruiken' wordt slechts ter
loops in het register genoemd, en overdrijving wordt een ironisch 
effect bereikt. 

Nadir (1799) is iets serieuzer van toon. De hoofdpersoon Nadir 
beschrijft zijn bezoek aan Crasnajor. Deze locatie heeft verdacht 
veel weg van de Bataafse Republiek. Ze ligt lager dan de zee, waar
door de bewoners wel over een dappere inborst moeten beschikken. 
Het volk verwisselt tot Nadirs grote verbazing zijn godsdienst, taal, 
zeden en gewoonten zonder enig probleem met die van een nabu
rig, machtiger volk, waarmee het Franse bedoeld zal worden. Het 
verlies van de eigen culturele identiteit ten tijde van de Bataafs-
Franse tijd (1795-1813) lijkt hier centraal te staan. 

Een satire bij uitstek, in de zin dat op specifieke personen wordt 
gezinspeeld, vinden we in een tijdschrift van Weyerman. Dit is de 
eerder door Huijbrecht en Altena"? besproken tekst over de on
dankbare Fatima, 'een Turks sprookje' uit Den Adelaar (Ondankbare 
Fatima 1735). Het betreft een tekst die volgens deze onderzoekers 
betrekking heeft op de zoveelste aanklacht tegen Weyerman. In het 
sprookje krijgt een derwisj de opdracht om in ruil voor een grote 
beloning een biografie van een zekere sultane te schrijven. Deze 
sultane voldoet maar niet aan haar belofte na de dood van haar echt
genoot te trouwen met haar minnaar en de laatste wil haar daarom 
onder druk zetten. Zelfwas Weyerman bij het Hof van Holland aan
geklaagd door de Abcouder weduwe Bruynsteen, die door hem ge
chanteerd zou zijn en daardoor twee zilveren kandelaars was kwijt
geraakt. In het sprookje vindt men allerlei verwijzingen naar deze 
zaak: de rivier de Vechta (Vecht), een buitenplaats aan het Koude-
rabs Meer (Abcouder Meer) en Thecrut (Utrecht). Weyerman is 
geportretteerd als de derwisj en de weduwe als de sultane. Altena 
vraagt zich af: 'Reageert Weyerman op de geruchten over deze affai
re? En relativeert hij deze pijnlijke episode als "een grapje"? Of be
lijdt hij onschuld en verwijst hij naar een Utrechtse opdrachtge
ver?'"8 Weyerman probeert zich in ieder geval schoon te praten. 
Helaas ontbreekt het slot van de tekst; het is althans niet in het tijd
schrift afgedrukt of elders bewaard gebleven, zodat we het antwoord 
op Altena's vragen vermoedelijk nooit te weten zullen komen. 

Ik veronderstel dat Weyerman bij dit verhaal niet zozeer één be-
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paald sprookje maar de oosterse sprookjes uit Duizend-en-één-nacht 
in het algemeen als referentie in zijn achterhoofd had. Het islami
tische toneel, de kwestie van het overspel en Weyermans verwijzing 
naar een 'Turks sprookje' duiden daarop. Was het Weyermans be
doeling met zijn Turkse sprookje een situatie uit de werkelijkheid 
belachelijk te maken, mijn indruk is dat de andere navolgers van 
Duizend-en-één-nacht gaandeweg algemenere doelen gingen dienen. 

Het oosten als model 
Met de publicatie van Duizend-en-één-nacht lijkt het westen zich 
gerealiseerd te hebben hoe 'fantastisch', zowel letterlijk als figuur
lijk, oosterse literatuur is. Het kader waarin de verhalen uit Duizend-
en-één-nacht bijeengebracht zijn en waardoor ze met elkaar in ver
binding staan, wordt vertegenwoordigd door Scheherazade en 
Schahriar. De Perzische Sultan Schahriar is bedrogen door zijn 
echtgenote. De sultan is over haar overspel zo verbitterd dat hij haar 
laat doden. Bovendien neemt hij zich uit wraak voor in de toekomst 
iedere dag een andere vrouw te huwen en haar na de huwelijks
nacht te laten vermoorden. Dit wrede plan wordt omgezet in daden. 
Op een dag biedt de jongedame Scheherazade, dochter van zijn 
vizier, zich vrijwillig aan als toekomstige vrouw. Zij denkt namelijk 
een list te hebben om hem te genezen van zijn vrouwenhaat en dus 
het huwelijk te overleven alsmede de vrouwen uit haar land te 
redden van de dood. De koning trouwt met haar. Scheherazade 
verstrooit hem iedere nacht met de meest spannende verhalen die 
echter steeds net niet aflopen. De koning wordt daardoor zo 
nieuwsgierig naar het einde dat hij haar wel in leven moet laten 
zodat ze de volgende nacht verder kan vertellen. Na vele verhalen 
realiseert hij zich dat het zonde zou zijn deze deugdzame vrouw te 
laten vermoorden. Zij heeft hem voorgoed van zijn vrouwenhaat 
genezen en redt daarmee vele vrouwen in zijn rijk. 

Scheherazade vertelt tijdens deze nachten onder andere de nu 
nog overbekende verhalen van Ali Baba, Sindbad en Aladdin. 
Hoewel de verhalen het door hun fantastische gebeurtenissen aardig 
weten te verhullen, moet men hun moraliserende tendens niet over 
het hoofd zien. Weitzman gaf in zijn artikel over achttiende-eeuw-
se oosterse fictie de ervaring van de arme drager Hinbad die jaloers 
het luxe leven van Sindbad de Zeeman observeert als voorbeeld van 
deze tendens. Na Sindbads levensverhaal te hebben aangehoord, en 
vooral na op de hoogte te zijn gebracht van diens ontberingen en 
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goede daden, realiseert de arme drager zich dat iedereen krijgt wat 
hij verdient. Dit is een boodschap die, al dan niet rechtstreeks 
afkomstig uit een oosters manuscript, het achttiende-eeuwse wes
terse gedachtegoed onderschrijft.1^ 

Een ander voorbeeld van een duidelijk moraliserend verhaal uit 
Duizend-en-één-nacht is Zeyn (1755). De stervende vader van prins 
Zeyn Alasman geeft zijn zoon enkele adviezen, namelijk: 

(...) zich liever te doen beminnen, als zich te doen vrezen van 
zyn volk: van het oor niet te lenen aan pluimstrykers, en van al 
zo traag te zyn in het vergelden als in het straffen, om dat het 
dikwils gebeurde, dat de Koningen vervoerd door valsche schyn, 
de ondeugdende met weldaden voorzien, en de onnozelheid 
onderdrukken. (Zeyn 1755, 240) 

Na de dood van zijn vader is Zeyn Alasmans totaal ontredderd. Hij 
geeft zich over aan zijn hartstochten. In een droom geeft een oude 
man hem de volgende raad: 

(...) weet dat 'er geen hertzeer is, dat niet van vreugde gevolgt 
word, geen rampspoed die niet in haar vervolge eenig voorspoed 
na zich sleept. Zo gy wilt zien het einde van uwe kwelling; staat 
op, reist naar Egypten, gaat na Cairo, een groot geluk wagt u 
daar. (Zeyn 1755, 241) 

Zeyn Alasman moet vervolgens allerlei opdrachten uitvoeren. Zo 
moet hij met behulp van een toverspiegel een jonge maagd uitkie
zen, met haar trouwen en haar zonder het huwelijk geconsumeerd 
te hebben afstaan aan de koning der geesten. Uiteindelijk krijgt hij 
haar van hem terug. Het blijkt dat hij al deze taken moest verrich
ten om te bewijzen dat hij, in tegenstelling tot vroeger, nu wel in 
staat is om zijn hartstochten te beheersen. De koning der geesten 
geeft hem nog de volgende raad mee: 

(...) leeft gelukkig met deze Juffer, het is U bruid. En zo gy wilt 
dat zy u een zuivere en standvaste trouw houwd; zo bemind haar 
altoos, maar bemind haar alleen, geeft haar geen medeminna-
resse, en ik sta in van hare getrouwheid. (Zeyn 1755, 262-263) 

De aanvankelijk door verdriet overmande hoofdpersoon wiens 
leven ontspoorde, slaagt er in de loop van het verhaal in zijn inner-
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lijke rust terug te vinden. Tevens geeft het verhaal adviezen om een 
goed huwelijk te bevorderen. 

Dat de wereld in Duizend-en-één-Nacht diende als voorbeeld
maatschappij, werd ook al door Ekhtiar (1985,160) vastgesteld. De 
ontwikkelde achttiende-eeuwse lezer herkende de overeenkomsten 
tussen de 'educatieve idealen' in de wereld van Duizend-en-één-
Nacht en zijn eigen wereld. De reisbrieven van Lady Mary Montagu, 
de dame die het Ottomaanse Rijk bezocht in het gezelschap van 
haar echtgenoot de ambassadeur, worden in dit verband door 
Ekhtiar gebruikt als een soort manifest om aan te tonen dat de 
achttiende-eeuwer het alledaagse leven in Duizend-en-één-Nacht be
schouwde als een voorbeeld van een geciviliseerde samenleving. In 
één van haar brieven geeft Lady Montagu namelijk te kennen ver
rast te zijn door het feit dat veel ontwikkelde mensen in Constan-
tinopel zes of zeven talen spreken, terwijl zelfs de ontwikkelde 
dames in Europa zich tevreden stellen met wat oppervlakkige 
kennis van het Frans of Italiaans. Ekhtiar concludeert aan de hand 
van deze verzameling reisbrieven: 'She [Lady Montagu] saw these 
social accomplishments as a continuation of the cultural tradition 
portrayed by the 'Author' of the Nights'.120 

Het fantastische en islamitische karakter van Duizend-en-één-
nacht alsmede de moralisering lijken de vaste elementen van het 
concept 'oosterse vertelling'. Enkele tijdschriftteksten uit het corpus 
tonen een wel heel directe overeenkomst met verhalen uit Duizend
en-één-nacht. Zo doet Abdallah (1770) sterk denken aan Aladdin en 
de wonderlamp (Aladdin 1755). Een rondtrekkende derwisj wordt 
verzorgd door een arme weduwe. Als dank voor haar zorg biedt hij 
aan haar zoon een goede opvoeding te geven. Hij behandelt de jon
gen, Abdallah, als een eigen kind. Deze bedankt hem steeds maar 
de derwisj wil testen in hoeverre hij dit meent. Hij stuurt hem een 
schatkelder in en vraagt hem een twaalfarmige kandelaar mee te 
nemen. Van de andere schatten moet hij afblijven. De jongen 
belooft het, maar zijn hebzucht weegt zwaarder dan de belofte aan 
de derwisj. Hij stopt zijn zakken vol met goud en juwelen, maar 
wordt vervolgens in de kelder opgesloten. Via allerlei toverijen 
waarbij de kandelaar een sleutelrol vervult en waardoor hij regel
matig rijk is, eindigt hij arm en ellendig. 

Abdallach (1785) lijkt veel op de geschiedenis van de blinde Baba 
Abdallah uit Duizend-en-één-nacht (Baba Abdallah 1755). Opvallend 
is dat de navolging in de vorm van een tweespraak is gepubliceerd. 
De derwisj Abdallach vertelt aan de jonge bedelaar Hassan dat de 
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rots die zij zien vol zit met schatten van Abdallach en van zijn 
vriend Nahamir. Het tweetal had besloten dat Abdallach deze rijk
dom zal delen met de waardigste van alle mensen en dat is Hassan. 
Hassan is namelijk wijs genoeg om de rijkdom te verachten. Het 
uitzicht op rijkdom verandert dat echter. Hassan wordt hebzuchtig 
en eist uiteindelijk de zalf die ervoor zorgt dat de schatten uit de 
rots tevoorschijn komen. Abdallach legt hem uit dat hij deze op zijn 
ogen moet smeren opdat hij de betoverendste taferelen zal zien. 
Hassan wordt blind en eindigt zoals hij begon: als bedelaar. 

Voordat ik een overzicht geef van de andere Oosterse vertellin
gen' is er de spreekwoordelijke uitzondering op het hier geschetste 
beeld. Het betreft Xao (1765), verschenen in De Pedagoog. In de in
houdsopgave wordt dit verhaal aangeduid als 'Oostersche Ver
telling, of het schandelijk gedrag der tyrannike Overheersers'. Toch 
heeft deze tekst meer weg van een (moraliserende) recensie dan van 
een vertelling. Niet door de Chinese sfeer maar door deze vorm on
derscheidt de tekst zich opvallend van de rest. De auteur bespreekt 
passages uit het boek van Hoangti Xao, wijsgeer en leerling van Con
fucius, waarin hij het slechte gedrag onder de loep neemt waaraan 
de Chinese vorsten zich schuldig hebben gemaakt. Het boek is één 
aanklacht tegen het verkeerd gebruik van de macht der vorsten en 
toont enkele misstanden. Gedeeltelijk geeft De Pedagoog een boekbe
spreking en gedeeltelijk wijst hij erop dat dwingelandij van vorsten 
(ook) in een (achttiende-eeuwse westerse) samenleving kritisch moet 
worden bejegend. Het door mij geschetste concept van de Oosterse 
vertelling' blijkt door deze uitzondering niet vast te liggen. Hier lijkt 
de benaming meer gebruikt om de buitenlandse, oosterse, factor te 
benadrukken. Ook heeft deze tekst een moraliserende strekking. 

De gebruikelijke verschijning van de oosterse vertelling is het 
best te schetsen door enkele veelvoorkomende voorbeelden. De tekst 
Ortogrul werd respectievelijk in 1760 en 1762 in De Philanthrope en 
in De Hollandsche Wysgeer afgedrukt. De hoofdpersoon Ortogrul 
van Basra loopt op een dag door de straten van Bagdad en zijn oog 
valt op de grootvizier die naar huis terugkeert. Door de grote men
senmassa die op de been is, komt Ortogrul ongemerkt het prachtige 
paleis van de grootvizier binnen.121 Ortogrul besluit na het aan
schouwen van al die weelde dat het zo snel mogelijk verkrijgen van 
rijkdom nog zijn enige streven is. Vervolgens droomt hij op een dag 
dat hij alleen in een woest land zwerft. Plotsklaps staat zijn vader, 
ik veronderstel dat hier God bedoeld is, voor hem. Hij laat hem zien 
hoe een smal beekje vanaf de bergen uitstroomt in een groot meer 
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en elders toont hij hem een stortvloed die schuimend in de omrin
gende bossen stroomt. De vader vraagt op welke manier Ortogrul 
rijk wil worden: via een regelmatige toevoer of in één keer. Uitein
delijk kiest Ortogrul voor het laatste. Als hij echter rijk is, wordt hij 
overvallen door een leeg gevoel. Mensen lijken alleen nog maar op 
zijn rijkdom uit te zijn. Hij betreurt zijn zwakheid. 

Het verhaal over Karazan of Carazan verscheen in 1760,1763 en 
1787, in respectievelijk De Philanthrope, Algemeene oefenschoole en 
Palmbladen, Of: Uitgelezene Oostersche Vertellingen. Karazan, koop
man te Bagdad, was berucht vanwege zijn rijkdom en gierigheid. 
Op een dag lijkt daarin verandering te zijn gekomen. Hij nodigt 
armen uit aan zijn tafel. Hij vertelt dan aan zijn stadsbewoners dat 
toen hij op een dag temidden van zijn harem in slaap viel de engel 
des doods bij hem neerstreek. Karazan verliet de aarde en kwam 
aan de poort van de hemel. Omdat hij noch van God en noch van 
zijn medemens heeft gehouden, omdat hij nooit naar boven heeft 
gekeken en dank gezegd heeft voor zijn welvaart en vanwege zijn 
gebrek aan medelijden voor de arme medemens wordt hem de toe
gang geweigerd. Hij wordt afgevoerd naar een afgelegen plekje. 
Voortaan zal hij altijd alleen zijn. Als Karazan ontwaakt uit zijn 
slaap, realiseert hij zich dat hij zijn medemensen hoog moet schat
ten en dat hij zijn houding moet veranderen. 

De belevenissen van Obidah verschenen tweemaal, namelijk in 
1763 en in 1782, in de Algemeene oefenschoole. Tijdens zijn reis door 
Indostan neemt Obidah een paadje door het bos in plaats van de 
openbare weg, omdat hij daar beter beschut is tegen de zon en 
omdat dit een mooie route lijkt te zijn. Uiteindelijk verdwaalt hij en 
breekt er tevens onweer uit. Hij realiseert zich dat het onverstandig 
van hem is geweest dit risico te lopen. Het enige wat hij kan doen 
is terug te lopen en zich over te leveren aan de grillen der natuur. 
De geluiden van de wilde dieren zijn angstaanjagend. Dit begin 
herinnert aan de introductie van Dante's 'Hel'. Dan komt hij uit bij 
een hut waarin een kluizenaar woont die al twintig jaar geen mens 
gezien heeft. Obidah vertelt wat er gebeurd is en de kluizenaar leert 
hem dat zijn lotgevallen gelijk staan aan het verlies van de mense
lijke deugd en het verdwalen van zijn levenspad. Dit kan gebeuren 
door zich bijvoorbeeld in een zwak moment over te leveren aan zin
nelijk genot. Als dat geschiedt, is er echter nog niets verloren. Alles 
wat rest, is immers correctie en verbetering. Oprechte vlijt blijft 
nooit zonder resultaat. Met dit advies adviseert de kluizenaar 
Obidah zijn reis en zijn leven te hervatten. 
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Over het algemeen draait het in de oosterse vertellingen om 
hoofdpersonen die aanvankelijk kampen met tegenspoed of slecht 
gedrag, maar in de loop van de tekst door de voorspoed worden toe
gelachen en een beter leven gaan leiden. Door toedoen van een 
beschermgeest, een kluizenaar, grijsaard of wijze man, naar aanlei
ding van een droom of gewoon door schade en schande leert de 
hoofdpersoon net als in Zeyn (1755) het leven positief te benaderen. 
In een enkel geval worden 'echte' tovenarijen in de trant van de 
gebeurtenissen uit Duizend-en-één-Nacht hiervoor aangewend, 
maar meestal is de verschijning van een engel of een kluizenaar al 
wonderbaarlijk genoeg. 

Mede door het herhaaldelijk voorkomen van de kluizenaar of de 
wijze man en het vaak bespiegelende karakter van de teksten, ver
onderstel ik dat naast Duizend-en-één-nacht Tufayls Hai Ebn 
Yokdhan, ook een oorspronkelijk oosters werk, als een ander 
belangrijk referentiekader voor de auteurs diende. Hai is hierin de 
kluizenaar bij wie de vreemdeling Asal, die zijn eigen (islamitische) 
maatschappij heeft verlaten, aanklopt. Hai toont hem hoe hij God 
tegenkwam. In de vertellingen geven de kluizenaars ook richting 
aan het leven van de ontspoorde hoofdpersonen door hen te laten 
zien hoe ze een godvruchtig leven moeten leiden. In zekere zin is 
Hai Ebn Yokdhan te interpreteren als een aanklacht tegen een 
manier van geloven in God waarbij men zich alleen aan regels vast
klampt, ofwel alleen vertrouwt op de uiterlijke geloofsbelijdenis. 
Het gaat bij het geloof in God in de eerste plaats om de innerlijke 
beleving. De meeste ontspoorde hoofdpersonen maken in zekere 
zin dezelfde ontwikkeling door als Asal. Ze vinden namelijk een 
manier om hun leven richting te geven, hetgeen meestal tot gevolg 
heeft dat ze het op een meer verstandige en gelovige manier gaan 
leiden en daarmee gelukkiger of tevredener worden. De nieuwe 
levenswijze kenmerkt zich door herwonnen vertrouwen in de 
Voorzienigheid, het afzweren van hebzucht of bijvoorbeeld het 
besef dat een mens zijn medemens nodig heeft en hem dan ook 
goed moet behandelen. 

Waren de oosterse reisteksten en geografische beschrijvingen tot 
ongeveer 1700 voornamelijk bedoeld om wetenswaardigheden over 
de andere culturen over te brengen, in de achttiende-eeuwse oos
terse verhalen wordt het oosten op een andere manier gebruikt. Het 
diende deels als alibi om westerse zaken te bekritiseren. Ook ging 
men oosterse literatuur nabootsen en in die lijn gebruikte men het 
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oosten voor moraliserende of ideologische doeleinden. Veel ooster
se vertellingen zijn verhalen met een vrij tijdloos zedenkundig 
thema. In het volgende hoofdstuk bepreek ik de thematiek nader. Ik 
doe dit aan de hand van de beelden van de oosterse maatschappij 
die de lezer kreeg voorgeschoteld. 
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ι . Gaper met halvemaan op tulband (ca. 1850). 
Amsterdams Historisch Museum (in langdurig bruikleen van het 
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap), Amsterdam. 



2. Kaart van het Turkse Rijk uit de Nieuwe en beknopte hand-atlas. Bestaande in 
eene verzameling van eenige der algemeenste en nodigste landkaarten (...). 
Amsterdam, 1744. 
Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Leeszaal. 





3· Kaart van Asia uit de Nieuwe en beknopte hand-atlas. Bestaande in eene verzameling 
van eenige der algemeenste en nodigste landkaarten (...). Amsterdam, 1744. 
Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Leeszaal. 
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4- Dekselpot van faience, het nage
maakte oosterse porselein. J.W. 
Hoppesteijn, atelier 'Het Jonge 
Moriaenshooft' Delft, omstreeks 
1679/80-1686. 
Staatliche Galerie Moritzburg Halle, 

6. Interieur van een koffiehuis zoals 
afgebeeld op het gegraveerd titelblad 
van W. van der Hoeven: 't Koffyhuis, 
Kluchtspel. Amsterdam, 1715. Op dit 
(eerste) titelblad wordt overigens 
'Koffi-huys' gespeld. 
Universiteitsbibliotheek Nijmegen, 
39 c 2409. 

5. Twee geuzenpenningen in de vorm van 
halvemanen, datering onbekend. 
Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden. 



-

. 

•Ν 

η. Ets van Rembrandt, 'Zelfportret' als oosterling, 1634 
Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet, Amsterdam. 



8. Gegraveerd titelblad van Saadi, (De) 
Perssiaansche Roosen(-)gaard (...). 
Amsterdam, 1654. 
Universiteitsbibliotheek Nijmegen, 697 
d 20. 

9. Afbeelding bij 'Een onschuldig ter 
dood gedoemde word verlost', een 
verhaal uit Saadi, De Perssiaansche 
Roosengaard (...). Amsterdam, 1654, 31-
32. Dit verhaal is een eerdere versie van 
Deugdzame man (1770) en Waare man 
(1782). Universiteitsbibliotheek 
Nijmegen, 697 d 20. 
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10. Gegraveerd titelblad van De Natuurlyke Wysgeer, Of Het Leven Van Hai 
Ebnjokdan (Rotterdam, 1701) gebonden in Het Wonderlyk En Zeldzaam 
Levensgeval van Hai Ebnjokdan. Utrecht, 1721. 
Universiteitsbibliotheek Utrecht, Y oct. 1921. 
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11. Adriaan Reland/Hadrianus Relandus (1676-1718), zoals afgebeeld in 
zijn Verhandeling van de godsdienst der Mahometaanen (...). Utrecht, 1718. 
Universiteitsbibliotheek Nijmegen, 24 c 333. 



12. Gegraveerd titelblad 'Van de Cods-dienst en 't Krygs-recht der 
Mahometanen' in A. Reland, Verhandeling van de godsdienst der 
Mahometaanen (...). Utrecht, 1718. 
Universiteitsbibliotheek Nijmegen, 24 c 333. 



13- Johannes Nomsz {1738-1803) aan zijn schrijftafel. Zoals op een letterdruk 
van hetzelfde portret te zien is, werkt de auteur hier aan zijn Abdallah, een 
vertelling die in 1766 in De Phiiosooph zou verschijnen (Matthey 1980, 97). 
Mogelijk is het boek in Nomsz' linkerhand Voltaire's Zadig (1748), dat 
model stond voor Abdallah. 
Foto Iconografisch Bureau, Den Haag. 
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14. Afbeelding van Mohammed (ca. 570-632) in |. Nomsz, Mohammed, of 
de hervorming der Arabieren. Amsterdam, 1780. 
Universiteitbibliotheek Nijmegen, 20 c 227. 



15. Gegraveerd titelblad van Duysent en Een Arabische Nacht Vertellingen 
(Amsterdam, 1709) gebonden in [A. Galland,] De Duizent en Eene Nacht, 
Arabische Vertellingen. Amsterdam, 1738. 
Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA), afdeling Zeldzame en 
Kostbare Werken, 535 G 19. 
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16. Gegraveerd titelblad van [Α. Galland,] De Duizend En Ene Nacht, 
Arabische Vertellingen. Amsterdam, 1755. 
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 804 G 5. 



17. Pronkkeuken uit het poppenhuis van Petronella Oortman (1656-1716) 
met porselein uit China en Japan. 
Rijksmuseum, Amsterdam. 

18. Kraamkamer uit het poppenhuis van Petronella Dunois (1650-1695); de 
muren zijn bekleed met sits. 
Rijksmuseum, Amsterdam. 



Hoofdstuk 4 

Beelden van het oosten 
De grote hoeveelheid vertellingen stelde de achttiende-eeuwse wes
terse lezers ruimschoots in staat kennis te nemen van de oosterse, 
althans de als oosters voorgestelde, moraal. Na een eeuwenlange 
afkeuring werd het islamitische normen- en waardepatroon nu 
als leermodel gebruikt. In dit hoofdstuk ga ik na op welke manier 
het oosten aan de westerse lezers gepresenteerd werd. Ik besteed 
aandacht aan de individuele oosterling en aan de verschillende 
maatschappelijke 'instituties': staatsbestuur, rechtspraak, economie, 
huwelijk en religie. Tenslotte vergelijk ik mijn bevindingen met 
betrekking tot de beeldvorming van het oosten in deze teksten met 
discussiepunten uit het hedendaagse debat over orientalisme. 

4.1 Gewoonten en eigenschappen van de oosterlingen 
Het merendeel van de 300 teksten uit bijlage 1 speelt zich daad
werkelijk af in het oosten. Dit blijkt over het algemeen uit de expli
ciete vermelding van de locaties; als dat niet het geval is, valt de 
locatie vaak afte leiden uit de nationaliteit van de bewoners van het 
gebied. In 287 teksten gaat het om oosterse gebieden en steden; in 
bijlage 4 zijn ze samengebracht in een geografisch totaaloverzicht. 
De meest voorkomende oosterse locaties zijn: Perzië (33), Bagdad (32), 
Indië/India (24), Arabie (23), het Turkse Rijk (16) en China (10). 
Japan is hier opvallend afwezig en 'Nederlands-Indië' wordt slechts 
een enkele keer genoemd. Met uitzondering van de Chinese en in 
veel gevallen de Indische (Indiase) groep zijn deze teksten gesitu
eerd in een islamitische cultuursfeer. De bewoners hebben veelal 
Arabische namen zoals Abdallah, Hassan of Mustafa en zijn mos
lim. Hetzelfde geldt voor de teksten waar geen exacte locatie wordt 
genoemd. In de meeste teksten zijn het oosten en de islam syno
niem. Dit overwicht valt wel te verklaren: over het islamitische cul
tuurgoed was in West-Europa veel meer bekend dan over andere 
oosterse filosofieën en religies. In tekstueel opzicht was men met 
dit cultuurgoed het meest vertrouwd, gezien de lange traditie van 
de Europese oriëntalistiek. In enkele (13) gevallen is de tekst in 
West-Europa gesitueerd en is het hoofdpersonage een oosterse 
bezoeker/reiziger. Meestal gaat het hier om de pseudo-brieven. Dit 
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heeft geen consequenties voor het imago van de hoofdpersoon: ook 
hier gaat het overwegend om moslims (Turken en Perzen). 

De Arabier en de Chinees 
Een intrigerende zaak in beeldvormingskwesties is de uitbeelding 
van nationale stereotypen. Hieronder versta ik vaker dan eenmaal 
voorkomende associaties met bepaalde landen of volkeren, en expli
ciete uitspraken (waardeoordelen) over een land en zijn bewoners. 
Joep Leerssen laat in zijn artikel in Vreemd volk (1998) zien dat de 
psychologische karakterisering van de verschillende volksaarden 
ten tijde van de Verlichting gewoonlijk ondergebracht werd in een 
systeem van nationale stereotypen.1 Het ligt voor de hand dat ook 
mijn teksten hiervan op een of andere manier blijk geven. Leerssen 
verwijst in deze context naar Montesquieu's L'esprit des lois (1748), 
Hume's essay 'Of national characters' (1748) en Voltaire's Essai sur 
les moeurs (1756). Tevens verwijst hij naar de Oostenrijkse Völker
tafel, een schilderij uit het begin van de achttiende eeuw, waarop de 
diverse Europese volkeren worden afgebeeld en getypeerd. De 'Turk 
oder Griech' wordt onder andere getypeerd als 'ein falscher 
Politicus' die zich 'Auf Weiber Art' kleedt en wiens krijgsdeugden 
het predikaat 'Gar Faul' verdienen.2 Deze specifieke typeringen 
komen niet in mijn corpus voor. Als er al sprake is van stereotypen 
van de Turk dan hebben deze betrekking op de moslim in het alge
meen en niet per se op een bewoner van het Ottomaanse Rijk. 

De zoektocht naar 'nationale' stereotypen in de teksten levert 
slechts een mager resultaat op; alleen aan de Arabier en de Chinees 
worden herhaaldelijk expliciete eigenschappen toegekend. Van de 
Arabieren vinden we twee, overigens sterk variërende, specificaties. 
In Staatsman (1765) worden ze als volgt getypeerd: 'De Arabieren 
brengen doorgaans Mannen van verstand voort. Men vind'er zoo 
veel Gekken niet dan in andere Landen (...)' (137). Elders wordt ge
wezen op hun reputatie van woeste rovers.3 

Ann Thomson signaleert dezelfde twee beelden in haar onder
zoek naar de achttiende-eeuwse beeldvorming van de Arabier in 
voornamelijk reisbeschrijvingen en andere informatieve teksten. 
Thomson ziet duidelijke parallellen in de Engelse en Franse beeld
vorming, en naar mijn idee kan de Nederlandse variant op basis 
van de oosterse verhalen uit het corpus in één adem genoemd wor
den. Zij geeft als reden dat auteurs in de verschillende landen vaak 
dezelfde schriftelijke bronnen hanteerden.4 Overigens zal hier ook 
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meespelen dat er onderling veel werk vertaald en dus uitgewisseld 
werd. Thomson wijst er op dat de Arabieren in de achttiende eeuw 
uiteenlopende beelden opriepen: enerzijds geleerdheid en ander
zijds wildheid. Het eerste is een verwijzing naar de prestaties op het 
gebied van kunsten en wetenschappen in vroege tijden. Toch wordt 
het beeld van de Arabieren volgens Thomson gedomineerd door de 
aanname dat het een rondtrekkend ruig woestijnvolk was dat in 
tenten leefde. Dit laatste is een imago dat we in het vorige hoofd
stuk bij Schultens ook al tegenkwamen en wijd verbreid moet zijn 
geweest. Thomson meldt verder dat de Arabieren ondanks hun 
stoere en plunderende gedrag ook om hun gastvrijheid bekend 
stonden en dat zij daarom geassocieerd werden met de aartsvaders, 
de stamvaders van het Israëlische volk.5 Het is juist deze associatie 
met de vroege bewoners van het oosten die we later in dit hoofdstuk 
in algemeen oosters verband in het corpus nog zullen tegenkomen. 

Zoals we al zagen, spelen negen teksten zich afin China. Dit land 
blijkt zich vooral te onderscheiden door betuigingen van hoffelijk
heid. Bij de bespreking van specifiek Chinese literatuur hiervoor 
werd al gewezen op de Chinese volgzaamheid, een eigenschap die de 
spanning in de teksten nogal negatief beïnvloedde. Op twee plaatsen 
in het corpus komen de plichten van kinderen tegenover hun ouders 
expliciet aan bod.6 De auteur van Verbaasdheid (1770) gebruikt dit 
stereotiepe beeld als demonstratie van het feit dat dergelijke beelden 
meer zeggen over de beeldvormer dan over het weergegeven volk. 
Ze ('deze wederkeerigen handel') worden in stand gehouden door 
de klimatologische omstandigheden van de gebieden waarin de vol
keren wonen en door de er heersende wetten. Of ze nu kloppen of 
niet, 'het welloopen van een werktuig' hangt volgens de auteur af'van 
de welgeschiktheid der op elkander werkende deelen, en de schoon
heid van een schilderstuk van het welschakeeren der kleuren'.7 Ik 
veronderstel dat hij hiermee ongeveer wil zeggen dat de individuen 
in een samenleving in harmonie met elkaar moeten kunnen leven 
en dat het daar allemaal om draait. Het achttiende-eeuwse beeld van 
de Chinese volgzaamheid werd door Marshall en Williams (1982, 
21) ook in Engelse reisteksten aangetroffen. Zij schrijven dit toe aan 
de Chinese eerbied voor gezag. Chinese kinderen luisteren naar 
hun ouders en de ouders gehoorzamen de regering. 

De 'nationale stereotypen' die in het corpus voorkomen, verto
nen kortom parallellen met beelden in contemporaine Europese 
teksten die zich als informatiemedium presenteerden, zoals reisbe
schrijvingen. De beelden van enerzijds verstandige en anderzijds 
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roofzuchtige Arabieren en van de volgzame Chinezen waren ver
moedelijk wijd verbreid. 

Generalisering van het oosten 
Nationale stereotypen komen dus in de teksten voor, al zal duidelijk 
zijn dat ze met een vergrootglas gezocht moeten worden. Veel uit
drukkelijker komt daarentegen een beeld van een algemeen oosten 
met 'typisch' oosterse bewoners uit de teksten naar voren. Onder de 
veelvoorkomende aanduiding Oosterse vertelling' kunnen locaties 
van Marokko tot China schuilgaan. Veel meer dan een regio met 
apart onderscheiden volken blijkt het oosten in mijn corpus dan 
ook een vaag omlijnd gebied, grotendeels bevolkt door moslims die 
hun niet-christelijke cultuur uitdragen. Het gaat om een regio die 
zich onderscheidt van West-Europa door zijn specifieke religie.8 In 
een enkel geval wordt naar de oosterling, c.q. moslim verwezen met 
de benaming 'Turk', maar hier gaat het dan zoals gezegd in de eer
ste plaats om zijn religie en niet om zijn nationaliteit. Om deze 
reden heb ik de Turk niet als een nationaal stereotype aangegeven. 

De veralgemenisering blijkt in het corpus behalve uit de titel 
'oosterse vertelling' uit losse opmerkingen. Een eerste voorbeeld be
treft de geringe intelligentie van de inwoners: 'De meeste reizigers 
die de Oostersche gewesten bezocht hebben, komen overeen, dat de 
tegenwoordige Inwoonders ongemeene dom, en ongelettert zyn, en 
dat de onwetenheid haar duistere mantel verspreid heeft over de 
Landen, daar te vooren de Lamp der Wysheid met een zonderbaare 
luister scheen'.9 Hier klinkt de algemene gedachte door dat ooster
lingen lange tijd bekend hebben gestaan om hun wetenschappelijke 
kwaliteiten op bijvoorbeeld het gebied van geneeskunde, astronomie 
en wiskunde. Het westen had lange tijd van deze kennis geprofi
teerd. Een stereotiep oordeel in de achttiende eeuw was echter dat 
moslims statisch waren in hun ontwikkeling.10 Het westen was het 
vroeger zo ontwikkelde oosten inmiddels voorbijgestreefd. 

Xao (1765), de recensie-achtige oosterse vertelling over China die 
in het vorige hoofdstuk al aan bod kwam,11 biedt een ander voorbeeld 
van de expliciete generalisering van de oosterse landen; in het oosten 
oefenen vorsten een despotisch gezag uit en zorgen de wijsgeren 
voor een intellectueel tegenwicht.12 Topal (1770) speelt aan het Otto
maanse hof, waar de algemene oosterse gewoonte dat onderdanen 
belasting aan hun meerderen betalen, in zwang is.'3 Een ander wijd 
verbreid gebruik is volgens Meloen (1787) dat de koning in het gezel-
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schap van zijn leger op jacht gaat ('De Sultan Masud ging, gelijk de 
Koningen in het Oosten gewoon waren te doen, met een gedeelte 
van zijn leger op de jagt', 87). Het Paar Pantoffels (1787), net als Meloen 
(1787) afkomstig uit de bundel Palmbladen, noemt nog enkele voor
beelden van oosterse zaken: 'Het is de gewoonte der Oostersche 
Kooplieden die eenen gelukkigen handel gedreven hebben, om een 
vreugdemaal te geven' (138) en 'De huizen hebben in de meeste lan
den van het Oosten geen spits maar een plat dak, waarop men na 
zonnenöndergang frische lucht schept' (noot op p. 142). 

De oosterse gebieden werden dus over één kam geschoren. Als 
de auteurs gewild hadden, hadden zij een poging kunnen doen om 
hun opmerkingen bijvoorbeeld met behulp van reisteksten en 
andere informatieve beschrijvingen te nuanceren. De informatieve 
component in de verhalen was echter van ondergeschikt belang. 
Het voornaamste doel van de auteurs, vertalers en bewerkers was 
een moraliserende boodschap over te brengen. De reductie tot 'oos
terling' en de versimpeling tot west versus oost, oftewel christen
dom versus islam, zorgde in wezen echter voor een karikatuur van 
de oriënt. Rousseau en Porter, redacteuren van de bundel Exoticism 
in the Enlightenment (1990, viii-ix), typeren dit verschijnsel als een 
'trope' of topos. Zij leggen in dit verband de nadruk op de verschil
len tussen beide delen van de wereld. Het westen gebruikte de 
'ander' om zijn eigen normen en waarden met betrekking tot 
moraal, religie en regering te (her)definiëren. 

Waar Rousseau en Porter naar mijn mening echter aan voorbij
gaan, is dat de definiëring of herdefiniëring van de eigen waarden 
en normen niet alleen plaatsvond door het oosten als spiegel, con
trastbeeld, te hanteren, maar juist ook door het te gebruiken als voor
beeld, als iets waaraan de lezer zich moest optrekken. De verschillen 
waren inderdaad belangrijk, maar het ging in veel teksten vooral om 
de combinatie van verschil en overeenkomst. In de teksten vinden we 
een aantal malen expliciete, negatieve, stereotypen over moslims. 
De strekking van dergelijke verhalen is echter meestal positief: de 
moslims dienen als model, hoe paradoxaal dat ook was in relatie tot 
uitspraken die eerder in de tekst gedaan werden. 

De Turk of moslim 
De meeste teksten mogen dan geen uitvoerige antropologische ver
handelingen zijn, de oosterlingen worden wel degelijk in hun eigen 
omgeving geplaatst. Dit gebeurt voornamelijk aan de hand van wes-
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terse stereotypen over moslims, islamitische gebruiken en de pro
feet Mohammed. Veel teksten vermelden één of enkele van deze 
aspecten. Een vrij uitgebreide typering van de moslim vinden we in 
Emir (1733). Diverse gebruiken passeren hier de revue. De hoofd
persoon is een emir 'die meer Godvrucht dan doordringendheid 
van verstand bezat' en 'door zyn onophoudelyke gebeden, en het 
stipt opvolgen der pligten, in den Alcoran den Muzelmannen voor
geschreven' (182) in de gunst van de profeet was geraakt. Moslims, 
en deze emir in het bijzonder, kenmerken zich door godsvrucht en 
moeten verantwoording afleggen aan de profeet.^ De emir mag als 
beloning een wens doen, maar weet niet goed te kiezen: 

Het bezit der allervolmaakste schoonheden, in een onverander-
lyken stand, zoude hy mogelyk verkoren hebben, zo hy niet als 
een oprecht Muselman, zich zelven verzekerd had gehouden dat 
hem die in het ander leven niet ontstaan konden; willende door 
den voorsmaak het toekomende genot der weelde niet beder
ven. Hy leed groote aanvegting om zich zelven ontslagen te 
zien van de verplichting, die op ons Gelovigen ligt, van nooit 
eenigen wyn of sterken drank te nuttigen. (Emir 1733, 83) 

Moslims geloven in een volgend, beter, leven'J en mogen geen wijn 
of sterke drank nuttigen. De emir wenst uiteindelijk zintuigen die 
net zo scherp zijn als die van de dieren en deze wens wordt vervuld. 
In zijn harem met de mooiste vrouwen ontdekt hij dat een andere 
man in de buurt van zijn lievelingsvrouw geweest is. Verder brandt 
hij zich aan een slok koffie en krijgt hij hoofdpijn als er een boom
blaadje op zijn tulband valt. Hij smeekt Mohammed verlost te 
worden van zijn zintuiglijke gave. Nadat de emir 'te Mecha op het 
heilige graf, zyne godsdienstige gebeden, na voorgaande reinigingen 
des ligchaams (86)' heeft gedaan, wordt de kracht van zijn zintuigen 
tot het oorspronkelijke niveau teruggebracht. Dit verhaal, dat ver
scheen in De Hollandsche Spectator, wordt door de spectator nabe-
schouwd. Hij wijst op het nut van de vertelling: 

En zeker het komt my voor dat dit verdichtsel geen optooying 
nodig heeft; zynde uit zich zelven bekwaam om te leeren, dat 
de mensch nooit ongelukkiger weezen kan, dan wanneer aan 
hem gelaaten word de keur van voor zig uit te denken wat hem 
het heilzaamst zy. De oneindige Wysheid, Magt en Goedheid, 
onscheidbaar in God vereenigd, zyn de uitdeelsters van het lot 
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dat ieder sterveling moet ondergaan. [...] Alles op Gods voorbe
schik aan te laaten komen, is een roekeloosheid die geen rede-
lyke zielen past. Zig wederom alles van zig zelven te vermeeten, 
zonder op den grond van Gods Voorzienigheid te steunen, is 
een hoon gedaan aan het Wezen der wezens, dat alle volmaakt
heden op het allervolmaaktste van eeuwigheid en tot eeuwig
heid bezit. (Emir 1733, 87-88) 

Het verhaal is in feite een pleidooi voor een rationeel en tevens 
gelovig leven. Hoewel gedemonstreerd aan de lotgevallen van een 
moslim, geldt dit net zo goed voor christenen. 

Regelmatig voorkomende kenmerken van de mannelijke moslim 
in mijn corpus zijn: trouw in het gebed, gehoorzaamheid aan de 
profeet Mohammed, voldoen aan de plichten uit de koran, naleven 
van het verbod op (sterke) drank, polygame levenswijze en het dragen 
van een tulband. De bedevaart naar Mekka (hadj), die moslims ge
acht worden eenmaal in hun leven te maken, wordt enkele malen 
genoemd.16 In Nourredin (1755) is de hoofdpersoon tot viermaal toe 
naar Mekka geweest. Hij is zich eveneens bewust van de vrome plicht 
om de drank te laten staan, al is dat moeilijk.1? Ook de reinheid die 
moslims bij hun gebed in acht moeten houden, wordt nu en dan ge
noemd. Bij Emir (1733) kwam deze eigenschap al aan de orde en in 
Duizend-en-één-nacht wordt eraan gerefereerd: 'goede Turken' reini
gen hun handen, gezicht en voeten en doen daarna hun gebed.'8 

Behalve kenmerken van de uiterlijke beleving van de islam vindt 
men op enkele plaatsen de aloude christelijke opvatting dat moslims 
ongelovigen zijn. In Emir (1733) wordt, zoals we in het vorige hoofd
stuk ook al zagen,1? door een lezer een verhaal aangedragen dat 
afkomstig is 'dier ongeloovigen' (82). De 'leugen', een verzinsel van 
een ongelovige, is dus extra groot en de verteller vindt het dan ook 
noodzakelijk toe te voegen dat het verhaal toch een nuttige kern 
bezit. In Sayd (1785) is de hoofdpersoon de Algerijnse, islamitische, 
koopman Sayd, die de Fransman Compian tot zijn slaaf heeft ge
maakt. Compian mag van zijn baas een tijdje naar Frankrijk terug 
om zijn familie weer te zien, maar moet wel zijn woord houden, dat 
wil zeggen, de belofte nakomen dat hij terug zal keren naar zijn Alge
rijnse slavenbestaan. Compian houdt zijn woord, hetgeen bij een 
Franse kennis, te typeren als een aanhanger van de 'oude' en waar
schijnlijk nog steeds algemene achttiende-eeuwse opvatting over 
moslims, de reactie ondokt: 'Myn arme Compian! zyt gy wel by uw 
verstand? Gy spreekt van Verbintenissen, van Eer en wat niet al... 
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waarom zult gy uw woord houden by zulk Volk? Zyn ze geen Tur
ken?20 Zy gelooven niet in God!'21 Moslims hebben met andere 
woorden in de ogen van degenen die hen niet kennen, zoals de ge
middelde Fransman en andere Europeanen, de reputatie van onge
lovigen. Dit oordeel wordt bijna onmiddellijk ontkracht door Com-
pian, die er verstand van heeft omdat hij een tijdje bij de moslims 
gewoond heeft: 'Zy gelooven in God, hernam Compian, glimlachen
de, 't is waar, hunne Godsdienstbelydenis verschilt van de onze; 
doch zy hebben, egter, dezelfde denkbeelden van Eer, Braafheid en 
Deugd'.22 Kortom de christenen en de moslims geloven in dezelf
de God en hun normen en waarden komen overeen. 

De islam wordt in deze tekst niet ten tonele gevoerd als zouden de 
christenen zich er toe moeten bekeren, maar de auteur gebruikt de is
lam vooral om kritiek te kunnen formuleren op het eigen, christelijke 
geloof. Zo wordt Compian na een tijdje door de goede moslim Sayd 
toch op vrije voeten gesteld. Terug in Frankrijk zegt Compian tegen 
de Franse kennis: 'Denkt gy dat veelen van ons christenen dien Turk 
in edelheid van hart en grootheid van gedrag zouden overtreffen!'23 
Compian stelt de christenen dus in een minder gunstig daglicht: 
slechts weinigen van hen zullen weldadiger zijn dan Sayd. Chris
tenen krijgen hier een oproep om hun eigen gedrag te verbeteren. 

De oosterling en zijn drifien 
De zojuist besproken voorbeelden van islamitische gewoonten voer
den ons al naar de grens tussen 'uiterlijk' en 'innerlijk'. Behalve ste
reotypen over de islamitische gewoonten zijn er ook stereotypen 
met betrekking tot het emotionele leven van de oosterling. Globaal 
gezien zou men de oosterlingen mensen met verhevigde driften 
kunnen noemen. Prins Zeyn Alasman (Zeyn 1755) uit Duizend-en-
één-nacht, die we in het vorige hoofdstuk tegenkwamen, was zo'n 
voorbeeld van een oosterling die zich uit verdriet na het overlijden 
van zijn vader overleverde aan zijn hartstochten. De achttiende-
eeuwse westerse klimaattheorie bood een verklaring voor dergelijke 
verhevigde driften. Leerssen vat deze als volgt samen: 

Structureel werd (en wordt) aan zuidelijke landen stereotiep 
een eerder warm gevoelsleven toegeschreven, waar sociaal en 
amoureus verkeer op hoge prijs wordt gesteld, het individu 
zich graag in grotere verbanden schikt, en meer op de anderen 
let, waar de maatschappij dus ook collectiever is en van bovenaf 
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wordt geregeerd; zulks in tegenstelling tot de noordelijke landen, 
waar het individu meer op zichzelf wil functioneren, meer be
spiegelend denkt, grotere nadruk legt op de persoonlijke ver
antwoordelijkheid, en de politieke systemen dus ook individu
alistischer en egalitaristischer zal zijn. (Leerssen 1998, i28)24 

Het warme klimaat in het oosten werd verantwoordelijk gehouden 
voor bepaalde positieve zaken zoals verbeeldingskracht, taalgebruik 
e.d., iets wat we overigens al eerder zagen in verband met de ooster
se stijl.25 De oosterling is door de warmte emotioneler dan de wester
ling en kent in vergelijking met hem verhevigde driften. Dit geldt 
in feite zowel voor mannelijke als vrouwelijke oosterlingen, maar 
de hoofdpersonen in de teksten zijn doorgaans man. Zo is de ooster
se jaloezie een uitvloeisel van deze driften: 'Alles wat de Jalousy, den 
Oosterlingen zo natuurlyk, in zich heeft om het hart te kwellen plaag
de hem op 't hevigste'.26 Niet alleen de jaloezie verschilt, ook het 
liefdesleven van de bewoners van het oosten is anders dan dat van 
de Europeanen. Zo heeft de liefde in het oosten een andere status 
dan in het westen: 'Daarenboven wordt in Asia de liefde veel eer als 
eene behoefte, dan als eene Zwakheid aangezien'.27 Ook Montes
quieu verklaarde dit oosterse liefdesleven via de klimaattheorie. 
Door de warmte stroomt het bloed van de oosterling minder snel 
met als gevolg dat de oosterse mensen genotzuchtiger zijn.28 

De Perzische hoofdpersoon in Verbaasdheid (1770), Sefi, lijdt aan 
liefdesverdriet. Zijn vader adviseert hem zo snel mogelijk een nieuwe 
vrouw en eventueel enkele slavinnen te vinden. Het liefdesverdriet 
wordt door Sefi echter zo sterk beleefd, dat hij met dit advies weinig 
doen kan: 'Dit gesprek, 't geen mogelyk een Europeaan zou te vrede 
gesteld hebben, hadt maar weinig indruk op het gemoed van onzen 
Persiaari.29 De oosterling gaat in dergelijke situaties blijkbaar meer 
op zijn gevoel af, terwijl de Europeaan nuchterder blijft. De impli
catie is duidelijk: de Europeaan is rationeler dan de oosterling. 

Het oosten wordt in dit verband menigmaal geassocieerd met 
geilheid. De in het oosten getolereerde polygamie, die vaak in de 
teksten voorkomt, was niet in de laatste plaats voor deze associatie 
met wellust verantwoordelijk. Ook in een aflevering van De Philo-
sooph uit 1768, het spectatoriale tijdschrift waarin J. Nomsz' Ab
dallah (1766) gepubliceerd was, vinden we de associatie van oosten 
met wellust. Sturkenboom haalt de tekst aan in verband met haar 
bespreking van de hartstochten van de achttiende-eeuwse 'coquet
te', één van de Personae Intempérantes in haar studie naar de acht-
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tiende-eeuwse emotionele cultuur in spectators. Zij concludeert dat 
het door De Philosooph voor mogelijk wordt gehouden 'dat het ijs
koude hart van een coquette' bij uitzondering ontdooit 'door zekere 
Oostersche (...) heete Stormwinden, die Geile Wellust heeten, en uit 
de benedenste deelen opvliegen'.3° 

Een personage dat herhaaldelijk aan zijn hartstochten is overgele
verd is de despotische vorst. Hij geeft zich dan over aan de liefde en 
verkiest een bezoek aan zijn harem boven de regering van zijn land. 
Tevens laat hij zich, zoals we nog zullen zien, leiden door zijn heers
zucht. Ook de 'gewone man' in de teksten is regelmatig het slachtof
fer van zijn moeilijk te beheersen hartstochten. Net als Sefi is hij soms 
gebroken door liefdesverdriet. Ook kan hij in de problemen zijn ge
raakt door zijn hebzucht of heeft hij na veel tegenslagen het geloof 
in God verloren. Toch is er in de teksten meestal ook een tegenwicht 
aanwezig voor de oosterling die zich aan zijn driften dreigt over te 
geven. Dit is de oosterling die zijn landgenoot al dan niet gewenst ver
standig advies verstrekt. De ratio wordt meestal verpersoonlijkt door 
een vizier, een kluizenaar of een grijzaard. Soms moeten er buiten
aardse wezens zoals geesten en engelen aan te pas komen. Meestal 
wordt de emotionele oosterling uiteindelijk tot zinnen gebracht. 

Het voorkomen van stereotiepe beelden van het oosten, zoals de 
despotische en/of vrouwzieke vorst, en zoals we later nog zullen 
zien, wrede lijfstraffen en de harem, correspondeert ten slotte met 
wat bijvoorbeeld Leerssen en Marijke Meijer Drees over (nationale) 
stereotypen in andere contexten condudeerden.31 Ook Saids weer
gave van de negentiende-eeuwse beeldvorming van het oosten sluit 
hierbij aan.32 Dergelijke stereotypering zegt doorgaans meer over 
de auteur zelf dan over het oosten. De oosterling is representant 
van een groepsidentiteit en hij wordt geportretteerd aan de hand van 
de kenmerken waarin hij van de westerling verschilt. Er ontstond 
een clichébeeld dat auteurs blindelings van elkaar overnamen. 
Deze conclusie trekt ook Mannsâker (1990,185): zij stelt dat de ste
reotypen in de Engelse oosterse vertellingen analoog waren aan de 
eerder verschenen reisteksten. Dit zal zeker het geval zijn geweest, 
maar de invloed van minder feitelijke, anders gezegd meer fictieve, 
teksten moet hier zeker ook meegeteld worden. Stereotypen wer
den nog eens extra bevestigd door werken als Duizend-en-één-nacht, 
dat bijvoorbeeld al opent met het verhaal over de wraakzuchtige, 
moordlustige vorst.33 De achttiende-eeuwse auteurs hielden 
Duizend-en-één-nacht voor een origineel oosters werk dat daarom, 
zoals ik tenminste veronderstel, model stond voor de oosterse ver-
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tellingen, direct of anders in ieder geval indirect. Het clichématige 
beeld van het oosten werd hiermee deels door het oosten zelf inge
vuld. Het wereldbeeld van de pseudo-oosterse vertellingen was voor 
een belangrijk deel geënt op dat in authentieke oosterse literatuur. 

Uiteindelijk is het verschil in eigenschappen en gewoonten tussen 
de oosterling en de westerling meestal niet van doorslaggevende bete
kenis bij de interpretatie van het verhaal. Het gaat juist om de overeen
komst. Deze vindt men in het innerlijke gemoed. De inborst van de 
oosterling is identiek aan die van de Europeaan. Het voorwoord van 
de eerder genoemde bundel Mélanges de littérature orientale (1770) 
van Cardonne34 verwoordt dit belang van overeenkomst boven ver
schil. Cardonne wijst er op dat de westerling en de oosterling door de 
ziel verbonden zijn: de oosterling brengt de hartstochten op een 
andere manier tot uiting, zijn verlangens, zijn angsten, zijn genoe
gens en zijn verdriet die eraan ten grondslag liggen, lijken anders, 
maar zijn hetzelfde als van de westerling. De natuur is één, en haar 
afstammelingen lijken noodzakelijkerwijs op elkaar.35 Ondanks de 
uiterlijke verschillen kan de achttiende-eeuwse westerse lezer zich 
dus toch met de oosterling identificeren. Mocht de eerste ook de 
neiging voelen zich aan hartstochten als wellust, liefdesverdriet, 
heb- of heerszucht over te geven, dan beseft hij aan de hand van de 
belevenissen van de oosterling hoe hij hiermee om kan gaan, ze 
voortaan kan beteugelen en zelfs voorkomen. De oosterling vormt 
vanwege zijn natuurlijke aanleg voor verhevigde driften een duide
lijke uitvergroting of projectie.36 Juist zijn ervaringen konden voor 
de westerse lezer die zich aan het uiteindelijk goede gedrag van de 
oosterling zou moeten spiegelen, leerzaam zijn. 

4.2 Een thematische analyse van het wereldbeeld 
De oosterse samenleving in het corpus wordt behalve via de perso
nages ook zichtbaar in een aantal maatschappelijke 'instituties': 
staatsbestuur, rechtspraak, economie, huwelijk en religie. Onder de 
oppervlaktelaag van de verhalen, bijvoorbeeld de stereotiepe lijf
straffen en de harem, schuilt vaak een diepere betekenis, bedoeld 
als aanwijzing voor een beter functioneren van de westerse maat
schappij. Algemene reflecties over zaken als heerszucht, rechtvaar
digheid en gelijkheid, hebzucht, liefde tussen man en vrouw, geluk 
en godsvrucht vormen de achtergrond van deze vingerwijzingen. 
Net als bij de personages gaat het de auteurs in feite om de ideolo
gische kern van het maatschappelijk bestaan. 

123 



Staatsbestuur 
Oosterse vorsten hadden in het algemeen de reputatie van dwinge
landen, ofwel 'despoten'.37 In zijn artikel over 'oosters despotisme' 
en de beeldvorming van de Turken stelt Johan van Droffelaar (1989) 
dat in het westen deze oosterse staatsvorm een tijd lang werd gewaar
deerd, omdat deze paste in het door de humanisten geschetste beeld 
van de ideale vorst. De Turkse militaire successen voedden dit posi
tieve beeld. Jean Bodins (1530-1596) Six livres de la République (1576) 
gaf volgens Van Droffelaar de allereerste aanzet voor een kentering 
in deze beeldvorming. Bodin maakt, met Aristoteles als uitgangspunt, 
onderscheid tussen vorsten die wel en die niet het beste met hun volk 
voor hebben. Hij beschouwde het Ottomaanse Rijk als het grote 
voorbeeld van de 'Monarchie tyrannique', waar politieke corruptie 
heerste. In de achttiende eeuw leefde dit beeld op grote schaal.38 

Montesquieu typeert in zijn De l'esprit des lois (1748) de despotie 
als een typische staatsvorm voor uitgestrekte Aziatische rijken als 
Perzië, Japan en China. Hij vindt de despotie als staatsvorm niet bij 
voorbaat beter of slechter dan de republiek of de (constitutionele) 
monarchie. Aan de hand van de klimaattheorie acht hij bij zijn 
bespreking van staatsvormen de despotie namelijk wel geschikt 
voor oosterlingen en ongeschikt voor het westen. De oosterlingen 
hebben met andere woorden behoefte aan streng gezag.39 Een 
Nederlandse tegenstander van de despotie was de remonstrantse 
patriot Jan Konijnenburg (i757/58?-i83i). In zijn Bijdragen tot het 
Menschelijk Geluk uit 1790 schrijft Konijnenburg aan de oosterse 
despotie een negatieve invloed toe op de driften van de mensen die 
onder een dergelijk bewind leven. Behalve het warme klimaat werd 
ook de despotie verantwoordelijk gehouden voor het feit dat ooster
lingen zich door 'lage begeerten' lieten leiden.40 In mijn corpus 
klinkt een afkerige houding door ten aanzien van de despotie in het 
oosten. De meeste machtswellustige vorsten komen er in de loop 
van het verhaal achter dat ze veel beter af zijn als ze goede daden 
voor hun volk verrichten. Het commentaar richt zich niet zozeer op 
de concentratie van macht in de handen van één persoon, maar eer
der op het machtsmisbruik waarvan het volk de dupe was. 

Temple Maynard concludeerde in zijn artikel 'Utopia and dystopia 
in the oriental genre in England in the eighteenth century' dat in veel 
oosterse teksten, ofwel via een (begerenswaardige) utopie ofwel via 
een (laakbare) dystopie, de weldadige monarchie als ideaal wordt uit-
gedragen.41 Een belangrijk kenmerk van dergelijke verhalen is dat de 
hoofdpersoon in een andere wereld terechtkomt. Maynard geeft als 
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voorbeelden de avonturen van Sindbad de zeeman en Goldsmiths 
Asem the man-hater (1769) die we 00k in mijn corpus aantreffend2 

De hoofdpersoon uit dit laatste verhaal Timon of Asem, afhankelijk 
van de Nederlandse versie die men in handen heeft, is teleurgesteld 
in de mensheid. Niets of niemand heeft volgens zijn ervaringen 
zoveel ondeugden als de mens en hij besluit daarom buiten de 
samenleving te gaan wonen.43 Na veel piekeren realiseert Timon/ 
Asem zich dat het leven geen zin heeft en hij wil zich verdrinken.44 
Een majestueus wezen dat over het water loopt, neemt hem mee 
naar een wereld waar hij, als hij wil, mag blijven wonen. Dit is een 
wereld zonder ondeugden. Het probleem is echter dat ook de deug
den ontbreken; de burgers zijn puur rationele wezens. Er is geen 
vriendschap, milddadigheid of liefde voor het vaderland. Een sociaal 
netwerk ontbreekt; er heerst anarchie. Timon/Asem realiseert zich 
dat de samenleving waaruit hij komt te verkiezen is boven deze.45 

Maynards voorbeelden moeten niet verward worden met de vor
stenspiegels^6 varianten die ook in het corpus voorkomen en die, 
zoals Wolfgang Biesterfeld aangeeft, juist geen (andere) 'ideale 
staatsvorm' representeren maar de werkelijke situatie in haar ideale 
vorm. De dystopie, de tegenhanger van de ideale staatsvorm, daar
entegen weerspiegelt de realiteit in haar nadeligste vorm. In zijn 
Die literarische Utopie (1982) besteedt Biesterfeld aandacht aan de 
vorstenspiegel, die hij typeert als 'ein Text über den besten 
Herrscher' (65). Hij onderscheidt twee typen: 

Der eine, auch ins Ressort des Historikers fallende, tritt als von 
philosophischen oder theologischen Prinzipien ausgehender Dis
kurs oder Traktat oder als straffer Katalog von Verhaltensmaß
regeln, Ratschlägen und Ermahnungen auf; der andere stellt in 
Romanform das Leben einer historischen oder sagenhaften 
Herrscherpersönlichkeit idealisch dar. (Biesterfeld 1982, 65) 

De tweede vorm, de vorstenspiegel die in romanvorm het leven van 
een historisch of legendarische heerser op idealistische wijze portret
teert, vindt men volgens Biesterfeld voornamelijk terug in de acht
tiende eeuw. Dit geldt ook voor de teksten waarin de despoot veran
dert van een egoïstische in een weldadige vorst. Op een diplomatieke 
manier wordt hem, vaak door een dienaar, aan zijn verstand ge
bracht dat hij zijn werk toch niet goed verricht. In Schaakspel (1763) 
gebeurt dit via een allegorie die de geschiedenis van de uitvinding 
van het schaakspel weergeeft. Een vorst in Indie uit de vijfde eeuw 
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van de christelijke jaartelling is vergeten dat hij als een vader voor 
zijn onderdanen moet fungeren én dat hij zonder hen machteloos 
zou zijn. Vorsten van omringende landen maken zich gereed om 
deze situatie uit te buiten en een oorlog te beginnen. Een brahmaan 
(Indiase wijsgeer) trekt zich de situatie in zijn vaderland aan en 
besluit het gedrag van de vorst ter discussie te stellen. Dit doet hij 
aan de hand van het schaakspel, waarin de koning machteloos is 
zonder de hulp van zijn onderdanen en soldaten. De koning, die 
wel met een deugdelijke inborst geboren is, projecteert het verhaal 
op zichzelf en realiseert zich dat de liefde van een volk een koning 
machtig maakt. Hij verandert zijn gedrag en ontkomt zo aan de 
gevaren waaraan hij voorheen blootgesteld was. 

Een ander voorbeeld is Chimas (1760). De jonge koning van 
Indostan bezit dezelfde deugden als zijn vader. Maar als zijn driften 
ontwaken, gaat het mis. Hij brengt de meeste tijd door in zijn serail 
en laat het rijk aan zijn lot over. Gerechtigheid is er ver te zoeken en 
ook de deugd is uit Indostan verbannen. De wijze Chimas wordt 
naar het hof geroepen om de koning toe te spreken. Hij legt aan de 
hand van fabels uit dat de jonge koning meer aandacht voor zijn 
volk moet hebben. De koning komt tot inkeer maar niet voor lang. 
Zijn slechte bestuur leidt tot een revolutie, waarin het volk Chimas' 
zoon op de troon plaatst. De vroegere koning zwerft ondertussen 
rond in de bergen, waar de ontberingen der natuur hem tot inkeer 
brengen. Een oude man leert hem dat deze tegenspoed nodig was 
om in te kunnen zien dat hij verkeerd gehandeld heeft en dat hij nu 
naar zijn rijk terug moet keren. Daar zal zijn volk hem met open 
armen ontvangen. En dit gebeurt. 

Biesterfeld toont dat onderzoekers de fout hebben gemaakt de 
vorstenspiegel als een utopie te definiëren. Een vorstenspiegel heeft 
namelijk niet dezelfde doelen als een utopie: 'die Utopie will über 
bestehende Verhältnisse hinaus, der Fürstenspiegel sucht diese zu 
legitimieren und optimal zu gestalten' (66). In de door mij ge
noemde voorbeelden verandert de despotische vorst meestal dan 
ook ten goede: hij blijft het staatshoofd maar verandert tevens in 
een vader voor zijn burgers. In enkele teksten gaat de vorstelijke 
dwingeland ten onder. Ook dit is een blijk van afkeuren van de des-
potie. Schedati (1798) is zo'n geval. Een jemenitische koning bouwt 
een groot kasteel waarin hij zijn volk opsluit, zodat hij als een god 
over zijn volk kan heersen. Hij bouwt muren om de toren waarbin
nen hij zijn volk opsluit. Hij noemt de wereld binnen het kasteel 
het paradijs en zorgt dat de mensen er niets hoeven te doen. De 
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mensen in dit paradijs echter gaan zich op den duur vervelen. Als 
'god', de koning dus, op bezoek komt en allemaal klagende mensen 
aantreft, wordt hij woedend. Hij verandert het paradijs in een helse 
ruimte. Uiteindelijk wordt hij door zijn eigen volk vermoord.47 

Een ander voorbeeld van een vorst met wie het slecht afloopt, is 
Scha Hussein (1733). Buijnsters gaf al aan dat het oosten in deze 
tekst als negatief contrastbeeld wordt gebruikt.48 De Perzische vorst 
Scha Hussein wordt als gevolg van een Tartaarse inval en door de 
opstand van zijn volk uit zijn rijk verdreven en zoekt uiteindelijk 
toevlucht bij een voormalig dienaar. Deze wil Hussein wel helpen 
zijn rijk terug te veroveren op voorwaarde dat Hussein eerst bij 
hem in de leer gaat om zo een deugdelijk bestuurder te worden. 
Hussein is volgens de dienaar verpest door het leven aan het hof 
waar hij tot voor kort alleen maar door vleiers werd omringd. De 
dienaar vertelt de despoot dat hij moet veranderen in een redelijk 
en deugdzaam mens. Alleen zo kan Hussein regeren als een vader 
voor zijn volk.49 Indien de wil tot dergelijke verandering ontbreekt, 
loopt het verkeerd af. De despoot Hussein wil niet veranderen en 
gaat dan ook ten onder. Er is na het vertrek uit zijn schuilplaats 
althans nooit meer iets van hem vernomen. 

Het beeld van de despotische, oosterse, vorst was wijdverbreid 
in achttiende-eeuws West-Europa. Zo wijd dat de rokkenjagende 
schuinsmarcheerder R. zich in Betje Wolffs en Aagje Dekens Histo
rie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782) de rol van polygame ooster
se heerser aanmat, die Sara verkoos tot zijn 'sultane favorite' en die 
zich het recht toekende zijn serail met zoveel vrouwen te vullen als 
hij beliefde.?0 Over het algemeen onderschrijf ik Maynards conclusie 
dat veel oosterse verhalen, en naar mijn mening ook de vorsten
spiegels, de monarchie als ideaal presenteren.51 Ik zou dit echter 
niet willen interpreteren als een door de Nederlandse lezer over te 
nemen voorkeur voor de monarchie in plaats van het stadhouder
lijke bestel, een kwestie die noch in orangistische noch in patriot
tistische kringen speelde. De teksten moet men naar mijn idee op 
abstracter niveau beschouwen, als pleidooien voor een goed staats-
leider die zich niet overgeeft aan machtswellust. 

Verder geeft Scha Hussein (1733) weer dat de mens van geboorte niet 
fout is en dat machtsverhoudingen niet vast liggen. Door zijn opvoe
ding is Scha Hussein de despoot geworden die hij nu is. In hem schuilt 
echter een goed mens.52 Verder was hij dan wel vroeger de vorst, nu 
hij onderdak heeft bij zijn voormalige dienaar maakt die de wet uit. 

In mijn corpus worden ook koloniale slavernij en slavenhandel 
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aan de kaak gesteld in het kader van kwesties rondom machtsmis
bruik en gelijkheid.53 Al in de zeventiende eeuw waren quakers en 
mennonieten hiertegen in opstand gekomen. Later protesteerden 
ook verlichte denkers ertegen. Zo was in Frankrijk in 1788 de 
Société des Amis des Noirs opgericht en was één van de idealen van 
de Franse Revolutie een principiële afkeuring van de slavernij. 
Protesten leidden in de loop van de achttiende eeuw wel al tot loca
le verboden op de slavenhandel, maar de officiële afschaffing van 
slavenhandel en slavernij vond pas plaats in de negentiende eeuw.54 

Hindoo Rajah (1798), een verzameling pseudo-brieven, bevat een 
pleidooi tegen de Engelse slavenhandelaren. De hindoe Zaarmilla, 
Radja55 van Almora raakt van streek als hij van handel in (negersla
ven getuige is. Hij beschrijft zijn ervaringen aan zijn vriend Maan-
daara: 'Het was een Engelsch Schip, 't welk eene reis gedaan hadt 
na de Kust van Africa, van waar het nu na de Engelsche Volksplan
tingen in de West-Indien vertrok, met eene Laading, niet van Zilver, 
Goud, kostbaare Speceryen; maar van eenige honderden der ramp
zaligsten onder het Menschdom; - een Laading Slaaven!'56 We zien 
hier overigens tevens de referentie aan de rijke handelswaren zoals 
zilver, goud en specerijen, maar ook mensen maken er hier deel 
van uit. Zaarmilla is verontwaardigd over de manier waarop de sla
ven getransporteerd worden. Het is volgens hem onmogelijk dat 
deze handelaren hun gruwelijke daden met hun geloof kunnen rij
men. Indien zij verlichte mensen waren, zouden ze zich realiseren 
dat zich onder de zwarte huid eveneens een ziel bevindt en dat de 
negers net als de handelaars zelf afstammen van de Schepper.57 
Hier wordt de bal teruggekaatst. Doorgaans werd in de christelijke 
traditie juist de bijbelse figuur Cham gebruikt als legitimatie voor 
slavernij. Afrikanen zouden van de lichtzinnige Cham afstammen 
en daarom door de blanken in het gareel moeten worden gehou
den. De blanke slavenhandelaren denken er echter volgens de acht-
tiende-eeuwse auteur ten onrechte niet aan dat machtsmisbruik 
zich eens, na hun dood, tegen hen zal keren.58 Behalve een pleidooi 
tegen de slavenhandel bevat de tekst kritiek op de stichting van 
koloniën. De oosterling Zaarmilla steekt een, naar mijn idee iro
nisch bedoelde, lofzang af over de Engelse vrijheidsdrang en de 
daaruitvoortvloeiende koloniale activiteiten: 

De Liefde voor de Vryheid, in een Volk, dat door de grond-voor-
schriften van zyn Schaster geleerd is 'om anderen te doen gelyk 
zy wenschten dat anderen omtrent hun handelen', verheft zich 
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boven den bekrompen geest van Zelfzoeken[d]heid, en breidt 
zich uit tot de omvatting van geheel het Menschdom! 
Weldaadig Volk! 't Is hun verlangen, dat alle Volken deelgenoo-
ten zouden weezen van dezelfde zegeningen der Vryheid, 
welke zy zelve genieten. Het was ongetwyfeld met dit heerlyk 
vooruitzigt, dat zy Volkplantingen zonden na[ar] de wyduitge-
strekte Landen van America. Om liefde voor Deugd en Vryheid 
te verspreiden, bebouwden zy de overzeesche Eilanden; en om 
ons Land van de hand des Onderdrukkers te verlossen, bezogt 
dit braaf en edelmoedig Volk de strecken van Hindostan. 
{Hindoo Rajah 1798,193-194) 

De goedertierenheid van de Engelsen was de oorzaak van de verove
ring van Amerika en India. Juist door Engelands vrijheidsdrang 
werden de onderdrukte gebieden en hun inwoners van hun eigen vrij
heid beroofd. Kritische passages als deze bevestigen de imperialis
tische machtsverhoudingen niet, zoals Said ons in zijn Orientalism 
(1978) over de westerse beeldvorming van het oosten lijkt te willen 
doen geloven, maar klagen ze aan. Ik kom hierop terug in par. 4.3. 

Rechtspraak 
Regeerden in het oosten volgens het stereotiepe beeld dus over het 
algemeen despotische vorsten, wat betreft de oosterse rechtspraak 
en bijbehorende straffen stuiten we steeds op een imago van wreed
heid. Er wordt in de teksten gerefereerd aan wrede lijfstraffen (hadd) 
zoals het afhakken van lichaamsdelen of het uitdelen van stokslagen. 
In Machomed (1763) wordt bijvoorbeeld naar onthoofding verwezen. 
De pientere en fluistspelende herdersjongen Machomed is door de 
Perzische vorst Schah Abas59 naar het hof gehaald. De opvolger van 
de vorst wantrouwt Machomed echter en verdenkt hem zelfs van 
diefstal. Hij eist dat Machomed binnen twee weken de financiën op 
orde heeft. De verteller merkt op dat dit een gevaarlijke situatie is in 
een land waar een staatsdienaar 'reden heeft om, telkens als hy van 
't hof komt, in den spiegel te zien of hy zyn hoofd nog heeft'.60 Dit 
beeld hangt waarschijnlijk samen met de algemene reputatie van 
de despotische vorst die zijn eigen wetten kan maken.61 Staats
dienaren lopen dus voortdurend het gevaar onthoofd te worden. De 
jongen blijkt overigens onschuldig en de nieuwe vorst doet zijn 
eigen 'kleed' af en past het Machomed aan. Dit verhaal vertoont 
overeenkomsten met dat van de bijbelse David en Saul.62 Ook 
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David was een muzikale herdersjongen die ten koste van Saul in 
het geheim door de profeet Samuël tot koning gekroond was en die 
Saul vermaakte met zijn harpspel, maar tegelijk door hem gehaat 
werd. Het lijkt me dat de christelijke lezers de parallellie tussen 
deze twee geschiedenissen niet ontgaan kan zijn. 

Aan een enkele tekst in het corpus is een meer algemeen oordeel 
over recht en rechtvaardigheid te ontlenen. Een voorbeeld is 
Massoud (1798) waarin wordt gepleit voor duidelijke wetten en eer
lijke straffen. Als hij op jacht wil gaan, ontmoet sultan Massoud een 
meisje met bloed aan de handen dat naar de gevangenis wordt 
gebracht. Het meisje blijkt een moordenares die door laster tot haar 
daden werd aangezet. Massoud wil de vrouwen die laster gepleegd 
hebben, laten geselen, want in feite zijn zij schuldig aan moord. De 
beste rechtsgeleerden van Perzië komen eraan te pas om Massoud 
te weerhouden van het opleggen van een onverdiende straf aan de 
vrouwen die gelasterd hebben. Abukin, één van die rechtsgeleer
den, herinnert hem eraan dat hun wetten niet voorzien in zo'n 
zware straf voor zoiets relatief kleins. Moord wordt door bijna alle 
beschaafde volkeren als de ergste misdaad gezien en dan zou zoiets 
onschuldigs als laster haast zwaarder bestraft worden dan moord: 

'Zo vergeve het my', sprak Abukin, 'Myn oppermagtige Ge
bieder, dat ik het wage, by uwe zo aanstonds gedane uitspraak, 
uwe wysheid te herinneren, dat menschenmoord, naar onze 
wetten, en naar de wetten van byna alle beschaafde volken, de 
zwaarste misdaad zy; dat laster, daarentegen, algemeen voor 
een veel geringer kwaad gehouden worde, op hetwelk slechts 
ene kleine, willekeurig, straf gesteld is, en waarvoor vrygeboren 
menschen nog nooit met ene lyfstraf, veelmin met zulk ene 
zware, geboet hebben'. (Massoud 1798, 584) 

De sultan wil dan maar een nieuwe wet afkondigen. Een rechtsgeleer
de herinnert hem eraan dat de beschuldigden niet wisten dat ze een 
wet overtraden, aangezien die toen nog niet bestond. Het gaat de sul
tan niet snel genoeg en hij vraagt zich af wat het nut van wetten is.63 
Het stereotiepe beeld van de despoot die zijn eigen wetten maakt, 
duikt ook hier op. Anderzijds is Massouds handelen goed voorstel
baar en niet zo onethisch als de rechter het voor wil stellen. Uitein
delijk wordt het bevel tot geselen wel uitgevoerd. De verteller merkt 
droogjes op dat het maar goed is dat in het westen wetten niet zo 
gemakkelijk veranderd kunnen worden. Zijn slotbeschouwing luidt: 
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Althans de Hemel mag de kringen onzer beschaafde lieden, en 
onze Kofïy-tafelen, wel genadig zyn, wanneer Laster zulk ene mis
daad, en snedige achterklap, welke alleen de eer van onzen naas
ten bevlekt, een strafbare deugd zal wezen. (Massoud 1798, 586) 

Dit (negatieve) beeld van het oosten lijkt hier overigens niet zozeer 
geschetst te worden om de afkeer over de oosterse manier van doen 
weer te geven, maar eerder om de aandacht te vestigen op het feit 
dat het westen geen haar beter is. Laster komt ook in West-Europa 
voor en daar hoeven de lezers niet trots op te zijn. 

In Turksche rechtvaardigheid (1782) treffen we een vader die van 
beroep kruidenier is. Hij knoeit met de weegschaal om wat belas
tingvoordeel te kunnen opstrijken. Omdat de zoon van de kruidenier 
door de kadi is afgevaardigd om controle op de middenstanders uit 
te oefenen, denkt de fraudeur goed weg te kunnen komen. Zijn zoon 
is echter rechtvaardig: hij geeft zijn vader geen voorkeursbehande
ling. Rechtvaardigheid heeft prioriteit boven alles en overstijgt zelfs 
de ouder-kindrelatie. Ook in de tekst Rechtvaardigheid (1782) geldt 
dit.64 Het doet er niet toe hoe hoog de functie van de persoon is die 
een misdaad begaat, straf is zijn deel. De kalief Motated Billah wan
delt op een mooie dag met zijn hovelingen langs de Eufraat en ziet 
een visser een zorgvuldig dichtgenaaide lederen zak uit het water 
halen. Als de zak open wordt gemaakt komen er stenen en een 
menselijke hand met rood geverfde nagels tevoorschijn. Het vlees 
bloedt nog en men concludeert dat het de hand van een nog niet 
lang geleden vermoorde vrouw moet zijn. Vervuld van afschuw laat 
de kalief een rechter komen die de zaak tot op de bodem moet uit
zoeken. De rechter komt uiteindelijk bij een oude man terecht die 
bekent de zak samen met tien andere soortgelijke zakken enige 
dagen geleden verkocht te hebben aan emir Joiah, een bloedver
want van de kalief. De oude man vertelt dat de emir zich dagelijks 
schuldig maakt aan allerlei misdrijven: 

(...) hij misbruikt het voorrecht, dat zyn geboorte en waardighe
den hem geschonken hebben, om alle soorten van wanbedryven 
te begaan; daar is voor schoonheid en kuischheid geen wyk-
plaats zo heilig, die hy niet schend, en de zedigste vrouwen van 
de stad zyn niet veilig voor zyne haatelyke ondemeemingen. 
(Rechtvaardigheid 1782, 85) 

De oude man vertelt vervolgens dat Joiah een tijdje terug zijn oog 
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heeft laten vallen op een slavin van zijn buren. Hij had de buurman 
gevraagd tegen welke prijs hij haar kon kopen. De buurman wilde 
dat echter niet en gaf aan dat hij haar reeds in vrijheid gesteld had. 
De emir bedacht toen een andere truc om haar te krijgen: hij zorg
de ervoor dat zij op een bruiloft muziek kwam maken. Sinds die 
dag is zij spoorloos. De kalief laat de emir en de buurman roepen. 
De emir verkleurt als hij de hand ziet en de buurman snapt hoe de 
vork in de steel zit. De kalief: 

Moest dan een monster, als gy zyt, (zeide Motaded tot den Emir,) 
door de banden des bloeds aan my verbonden zyn, en kan ik u 
niet door folteringen de vlek van eerloosheid doen uitwisschen, 
met welke gy het door uwe snoode misdaaden bevlekt hebt, zon
der de majesteit van 't Caliphschap te schenden? Welaan, ik ban 
u voor eeuwig uit myn gebied, en verwys u om duizend drach-
maas goud te betaalen aan den meester van haar, die gy zo 
onmenschelyk vermoord hebt. {Rechtvaardigheid 1782, 86) 

Net als de belastinginspecteur uit het vorige verhaal laat de machti
ge kalief zich niet leiden door bloedbanden of vriendjespolitiek. De 
emir moet voor zijn vergrijp gestraft worden. Recht zal zegevieren, 
dus ook bij degenen die een hoge positie bekleden. 

In Eeuwige last (1787) is de hoofdpersoon kalief Hakkam een lief
hebber van pracht en praal.6? Hij koopt alle landerijen in de buurt 
op om zijn eigen tuinen uit te breiden en te verfraaien. Het land van 
een arme weduwe krijgt hij echter niet, welke prijs hij er ook voor 
biedt. De weduwe heeft het land namelijk van haar vader geërfd. De 
opziener der koninklijke gebouwen besluit dan maar het stuk grond 
in te nemen zonder haar toestemming. De vrouw stapt vervolgens 
naar de kadi,66 Ibn Bischir. Deze staat voor een dilemma: de wedu
we heeft recht op het land, maar hoe maakt hij dat de kalief duide
lijk? Hij stapt op zijn ezel en hangt het beestje een grote zak om de 
nek. Aangekomen bij het land van de kalief vraagt hij hem of hij de 
zak met aarde mag vullen. Dat mag. Als de zak vol is, vraagt de kadi 
of de kalief hem wil helpen tillen. Dit lukt niet: de zak is te zwaar. 
Daar wachtte de kadi net op: het is toch vreemd dat de kalief dit beet
je aarde te zwaar vindt terwijl hij nog niet lang geleden op onbillijke 
wijze een hele akker van een arme weduwe heeft afgenomen. Hoe zal 
hij dit geroofde land kunnen dragen 'wanneer de Rigter der wereld 
het u ten laatsten dage op uwe schouderen legt' (49)? De kaliefis ge
troffen door deze schranderheid en geeft de weduwe het land terug 
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samen met de gebouwen die hij erop heeft laten zetten. Ondanks 
zijn hoge positie en zijn macht heeft de kalief niet het recht ander
mans bezittingen in te nemen. Zijn geloof is bij deze beslissing van 
doorslaggevende betekenis en de gedachte aan de dag des oordeels 
doet hem zijn beslissing herzien. Ook hier vallen voor de bijbelvas-
te lezers parallellen met verhalen uit de Schrift in het oog. Het 
begin van Eeuwige last (1787) lijkt namelijk op het bijbelse verhaal 
over Achab en Naboth (1 Koningen 21), waarin de Jizreëliet Naboth 
een wijngaard van zijn vader had geërfd en Achab, de koning van 
Samaria, deze aan zijn eigen grond wilde toevoegen.67 

Ondanks de aanwezigheid van despoten die hun wetten naar wil
lekeur veranderen, komt het oosten in het algemeen naar voren als 
een gebied waar, hoe grimmig ook, wel rechtvaardigheid regeert. Dit 
beeld rees eveneens op uit de reisteksten en was vermoedelijk dan 
ook wijd verbreid. Marshall en Williams (1982, 6) beschrijven het ze
ventiende- en achttiende-eeuwse Europese imago van het Ottomaan
se hof en de despotic. In het algemeen verfoeiden achttiende-eeuwers 
inderdaad dit soort machtsmisbruik, maar de reizigers die daadwer
kelijk het Turkse hof bezocht hebben, zijn genuanceerder in hun 
oordeel. Zo citeren Marshall en Williams de ervaringen van Dudley 
North (in: Life of the Hon. Sir Dudley North, 1744), die de rechtvaar
digheid ten paleize looft: 

For instance, Dudley North agreed that Turkish government 
was in theory 'tyranny in the highest degree', but described his 
own experiences in Turkish courts where he found that a fixed 
law was applied by judges who could be relied on to 'determine 
according to right'. (Marshall en Williams 1982, 16) 

Zelfs onder een despotisch bewind hadden de rechters dus blijk
baar wel de middelen om op de juiste wijze recht te kunnen spre
ken. Dit beeld van de reizigers zal, wellicht samen met de typering 
van het oosters recht in de authentieke literatuur, zoals in Ali Cogia 
(1755) uit Duizend-en-één-nacht waar de rechtvaardigheid van de oos
terse rechter, de kadi, een belangrijk thema is, verantwoordelijk zijn 
voor de mening dat in het oosten het recht uiteindelijk zegevierde. 
In dit opzicht vormde het een model voor het westen. 

Economie 
De passages in de teksten die ik onder de noemer 'economie' 
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schaar, gaan niet bepaald in op verschijnselen op macro-econo
misch niveau. Het economisch bestel van het oosten wordt in mijn 
corpus voornamelijk gepresenteerd door de herhaaldelijk voorko
mende kooplieden: meestal zijn zij hebzuchtig van aard en geven 
zij (evenals trouwens andere personages) bovendien allerlei bespie
gelingen over rijkdom en armoede ten beste. In Carazan (1760) bij
voorbeeld leidt de gelijknamige hoofdpersoon, een succesvol koop
man in Bagdad, een uitermate rijk en egoïstisch leven.68 Nadat de 
engel des doods Carazan in een droom getoond heeft dat hij na de 
dood altijd alleen zal zijn, verandert diens mentaliteit: 

Aldus heb ik geleerd de maatschappy hoog te schatten, gelyk 
men alle andere zegeningen doed, zoo haast men dezelve moet 
derven. Myn hart is tot milddadigheid ontstoken geworden; en ik 
ben heet van yver om de gelukzaligheid, welke ik geniet, mede te 
deelen aan de genen door welken zy ontstaat; want het gezel
schap van een elendig mensch, dien ik in de trotsheid van myn 
voorspoed van voor myn deur weggejaagd zou hebben, zou ik, in 
de verschrikkelyke eenzaamheid, tot welke ik veroordeeld was, 
hartelyker geliefkoosd hebben, dan het goud van Afrika, of de 
edele gesteenten van Galconda. (Carazan 1760,47-48) 

Hier duiken de begrippen naastenliefde en nut voor de gemeenschap 
op. Men kan wel rijk zijn, maar egoïsme zorgt zowel tijdens als na het 
leven voor eenzaamheid. Als het individu zich nuttig maakt voor de 
maatschappij zal hij daar op zijn beurt veel plezier van ondervinden. 

De gedachte dat materieel bezit niet automatisch tot hemels 
geluk leidt, staat ook centraal in Weyermans Persiaansch wittebroods
zoontje (1723).69 Twee jongetjes bevinden zich bij de graven van 
hun vaders. Het ene graf is rijk versierd terwijl het andere sober is. 
Het eerste jongetje is rijk, het tweede arm. Het rijke jongetje schept 
op over het mooie graf van zijn vader. Het arme jongetje is echter 
wijzer en reageert nuchter: 

Al zoetjes Jonker; eêr dat uw Papa, op den dag des Oordeels, 
ontslagen zal zyn van zyn toetsteene Zark, zal myn Vader al in 
de bezitting weezen van Mahomets Paradys. (Persiaansch witte-
broods-zoontje 1723, 244) 

Kortom: rijkdom is eerder een hindernis dan een voordeel op de 
weg naar het hiernamaals. 
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Een ander thema in dit verband is dat iedereen krijgt wat hij ver
dient. Arthur Weitzman heeft in zijn artikel over achttiende-eeuw-
se oosterse vertellingen gewezen op deze zo herkenbare toenmali
ge moraal in het verhaal over Sindbad de Zeeman. In Historie van 
Sindbad (1755) is de sjouwer, die hier al eerder aan bod kwam, 
enorm jaloers op Sindbads rijkdommen. Vol verbazing en afgunst 
luistert hij naar diens verhalen over de avonturen die hij heeft mee
gemaakt en die uiteindelijk tot zijn rijkdom hebben geleid. Dan 
realiseert de sjouwer zich dat Sindbad terecht zo rijk is: Sindbad 
heeft het verdiend, hijzelf niet. 

Het oosten wordt in de teksten dikwijls geassocieerd met rijk
dom. Deels is dit een gevolg van het feit dat veel verhalen zich aan 
de oosterse hoven afspelen. De associatie met de oosterse handels
producten zal verder verantwoordelijk zijn voor dat beeld van rijk
dom. Ik besprak al eerder het verband met de handelsproducten. 
Het lijkt of deze worden genoemd om een referentiekader voor de 
lezer te creëren. Soms gaan de auteurs wel erg ver in hun enthou
siasme. Zo wordt het oosten in Zemin (1790) onder andere gecon
strueerd door een verwijzing naar de aartsvaders: 

Zemin leefde in de vroege Eeuwen der Wereld, in die zalige 
tyden, toen de Menschen zich in geen ander bedwang vonden, 
dan 't geen de overeenstemming in 't geluk der Zamenleeving 
hun dierbaar maake. De Fortuin had hem met geluksgoederen 
ryk beschonken. Het Land, waar hy leefde, was bekleed met 
altoosduurend groen en ontelbaare bloemen. Geheele Bosschen 
van Ceder- en Palmboomen behoorden hem toe; zyne welge-
voedde kudden graasden in val[l]eien, besproeid door de verfri-
schendste stroomen: met één woord, hy genoot alle de ver-
maaken uit schoonheid en eenvoudigheid eens Aardsvader-
lyken leevens spruitende. (Zemin 1790, 82-83)7° 

De gelijknamige hoofdpersoon in Zemin (1790) leeft in het oosten 
en heeft in feite alles wat zijn hartje begeert, maar wordt geteisterd 
door 'de drift eener ziedende jeugd' (83) die allerlei verlangens in 
hem losmaakt. Eén van die begeerten is macht en in zijn droom 
wordt hij dan ook tot vorst gekroond, een gebeurtenis die gepaard 
gaat met rijkdom: 

Driften Kameelen, ryk belaaden, bragten hem, tot inhuldigingen 
geschenken, het beste der Landschappen, het goud der Eilanden, 
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en de geurigste Speceryen van het Oosten, in ruimen overvloed. 
(Zemin 1790, 85) 

Overigens komt Zemin er door deze droom achter dat de vervulling 
van die verlangens niet tot wezenlijke genoegens leidt en keert daar
mee zijn vroegere tevredenheid terug. In Zemin is het oosten heel 
herkenbaar voor de westerse lezer: de referentie aan de aartsvader-
lijke üjd, het vroege oosten dat men uit de bijbel kende, en daarnaast 
de impliciete verwijzing naar de periode van de moderne (contem
poraine) westerse koloniale expansie. Aan het oosten gerelateerde 
beelden waarmee men meer vertrouwd was, werden ingepast in 
één decor, waarin feitelijk verschillende tijdperken verenigd werden. 

Nog zo'n voorbeeld waarbij sprake is van twee beelden die een her
kenbaar oosten moeten bewerkstelligen maar die niet helemaal bij 
elkaar passen, is Xao (1765). De tekst speelt zich afin China, terwijl 
door de aanwezigheid van een kameel de sfeer van het Midden-
Oosten wordt opgeroepen en door de verwijzing naar edelstenen op 
haar beurt een beeld van Golconda lijkt te worden gegeven. Een arme 
man, Reuhan, heeft honger en moet net als de kamelen de toppen 
van de doornenstruiken eten. Een vruchtbare berg, Reuangsi ge
naamd, daarentegen is fraai begroeid met specerij planten en de bin
nenkant van de berg zit vol met robijnen, amethisten en saffieren, 
waarmee het westen zich verrijkte. Associaties met heel verschillen
de oosterse locaties worden hier verenigd in één beeld van het oosten. 

In een heel enkel geval staat de expansie in het oosten ter discus
sie. We zagen dit al bij Hindoo Rajah (1798) waar met name kolonia
le slavernij onder vuur werd genomen, een tekst die ik dan ook in 
het kader van staatsbestuur en ongelijkheid van machtsverhoudingen 
besprak. Omar (1770) geeft kritiek op verrijking in het algemeen. 
De wijze Omar zit voor de ingang van zijn cel als hij een karavaan 
met kostbare handelswaar ziet terugkeren. Hij waarschuwt de hande
laren voor de goudzucht die alle andere gevaren in ernst overtreft: 

Hoort my, gy zoonen des handels, gy arbeiders voor angsten zor
gen: het goud is glinsterend als de morgen, maar doodelyk als de 
storm van den middernacht: behoed u voor de stille nadering van 
den slang, behoed u voor de schoonheid der vrouwen, maar voor-
naamelyk behoed u voor de magt van het goud. Het word ge
vormd onder vergiften in de ingewanden der aarde, en deszelfs 
vruchten zyn elende en misdryf. (Omar 1770,174) 
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Goud zorgt voor ellende en criminaliteit en is nog gevaarlijker dan 
storm rond middernacht, een verraderlijke slang of de schoonheid 
van vrouwen. In de tekst Heremiet (1761) laat de hoofdpersoon, een 
kluizenaar in Libanon, zich tegen een reiziger laatdunkend uit over 
de kooplieden die naar het oosten trekken om zich te verrijken. Wie 
riskeert de gevaren van een dergelijke reis? Wat is dit vergeleken 'met 
de blyvende rykdommen waar mede den Arbeid en het Lyden van een 
Christen gekroond word'??1 Kortom: waarom zou men materiële 
rijkdom zo belangrijk vinden? De beloning die een goed christen na 
zijn dood krijgt, is toch veel meer waard? De westerse expansie in het 
oosten wordt door dergelijke opmerkingen indirect aangeklaagd. 

Overigens kenmerkt het oosten zich niet altijd door welvaart. 
Sinds de Middeleeuwen had het steeds het beeld van rijkdom en 
daardoor ook iets sprookjesachtigs opgeroepen. Dit wordt door bij
voorbeeld Duizend-en-één-nacht en andere oosterse vertellingen in 
stand gehouden. Door de grootschalige politieke en economische 
westerse expansie in het oosten verandert dat beeld, concludeert de 
Duitse onderzoeker Jörg Fisch aan de hand van werken van voor
namelijk auteurs die Azië kenden. Fisch beschouwt de aankomst 
van Vasco da Gama in Calicut in 1498 als het beginpunt van dit pro
ces en signaleert dat het beeld van het wonderland veranderde in 
dat van een armenhuis.72 Die armoede duikt ook in mijn corpus 
op. In de dorre woestijn uit Zesde broeder barbier (1755) en Ramp
spoedige reize (1782) worden karavanen overvallen door bendes 
plunderende Arabieren. In de tekst Abdallah (1766) is er sprake van 
een hittegolf en een sprinkhanenplaag,73 omstandigheden die men 
niet met rijkdom en welvaart associeert maar wel met straffen voor 
een door rijkdom ontaard leven. In Yamodin (1761) breekt de pest 
uit. In Raschid (1763) en Raschid (1787) kampt men met droogte die 
gevolgd wordt door een soort zondvloed, evenals in Ching-vang 
(1760). Het oosten is dus niet alleen decor voor rijkdom. Het staat 
ook bekend als een gebied dat geteisterd wordt door rampen. 

De meeste teksten die men met 'economie' of rijkdom/armoede 
in verband kan brengen zijn pleidooien tegen hebzucht en mate
rieel bezit die de mens afleiden van belangrijkere zaken zoals de 
aandacht voor zijn medemens. De lezer moet zich realiseren dat 
rijkdom relatief is vergeleken met het hemelse geluk na een goed 
christelijk leven. Ik veronderstel dat dergelijke thematiek in de acht-
tiende-eeuwse Republiek dankbare stof was. Vergeleken met zijn 
zich in weelde badende voorvaders uit de Gouden Eeuw ging het de 
achttiende-eeuwer minder voor de wind. 
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Huwelijk 
De liefde tussen man en vrouw, de partnerkeuze en het huwelijk 
staan regelmatig centraal in de teksten.74 Huwelijken komen op 
verschillende manieren tot stand. Soms komen partners elkaar 'op 
eigen kracht' tegen. Er hoeft niet altijd wederzijdse genegenheid 
tussen hen te zijn. Uithuwelijking komt regelmatig voor, bijvoor
beeld door de vader van de bruid of doordat een machtig sultan een 
vrouw toevoegt aan zijn harem. In het laatste geval is er niet expli
ciet sprake van een huwelijk maar wel van een in principe onver
brekelijke verbintenis, althans voor de vrouw. 

Een voorbeeld van een tekst waarin de liefde tussen man en 
vrouw centraal staat, is Abdallah (1787). In dit verhaal maken we 
kennis met de tirannieke Perzische koning Alnarschin. Uit angst 
dat zijn opvolging in gevaar komt, nadat hij nota bene zelf zijn 
meeste zonen en hun moeders heeft omgebracht, besluit hij zijn 
twee nog in leven zijnde zonen Ibrahim en Abdallah in de meest 
gunstige omstandigheden te laten opgroeien. De natuuronderzoeker 
Helim moet daarvoor zorg dragen. Hij moet ze een nederig-maken-
de opvoeding geven, wat ondermeer onderricht in de wetenschap
pen inhoudt, evenals onderwijs in het normen- en waardestelsel. 
Dit gebeurt. Helim heeft zelf een dochter, Balsora. Zij wordt ver
liefd op Abdallah en de liefde wordt beantwoord. Als koning 
Alnarschin echter van haar schoonheid hoort, wil hij zelf Balsora 
huwen, mede als dank voor haar vaders inspanningen in verband 
met de opvoeding van de twee prinsen. Helim is daarmee niet 
gelukkig: hij weet immers wat er met al die vorige vrouwen van de 
vorst is gebeurd. Hij besluit daarom zijn dochter een middeltje toe 
te dienen waardoor ze dood lijkt. Haar geliefde, Abdallah, is wan
hopig en ook hij krijgt het middel toegediend. Ze worden in het 
dodenhuis van Alnarschins paleis neergelegd. Als het middel is uit
gewerkt, zorgt Helim ervoor dat ze in afzondering samen een leven 
kunnen opbouwen. De verstandige Helim zit er kortom niet op te 
wachten dat zijn dochter een rijk huwelijk sluit en zijn eigen status 
verbetert, met daarbij het risico dat ze uiteindelijk vermoord zal 
worden. Liever wil hij dat ze leeft in de anonimiteit en met de man 
die ze liefheeft. Het verstandshuwelijk, dat niet uit liefde wordt ge
sloten, wordt hier dus afgezworen.75 De vader zoekt zijn toevlucht 
tot allerlei noodgrepen om het geluk van zijn dochter veilig te stel
len. Dit is voor hem belangrijker dan eigen prestige of rijkdom. 

Helims houding past binnen een algemeen kader, waarin sinds 
de Middeleeuwen in West-Europa het belang van de emotionele 
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kant binnen relaties toeneemt, met de Republiek als koploper. Al in 
het zeventiende- en achttiende-eeuws Holland was er sprake van 
het 'moderne' gezinstype, met vrije partnerkeuze binnen de stands-
grenzen en een zekere mate van gelijkheid en intimiteit tussen de 
gezinsleden. Dit was mogelijk geworden door de opkomst van de 
markteconomie. Marktgericht produceren en de daarmee samen
hangende specialisatie en beroepsdifferentiatie hadden voor een 
eigen inkomen gezorgd en het mogelijk gemaakt een eigen gezin te 
stichten zonder afhankelijkheid van de familie. In de aristocratie en 
hogere burgerij bleven de familiebanden belangrijk en was ook de 
partnerkeuze aan regels gebonden76 In haar onderzoek naar ver
anderingen in intieme relaties concludeert Mirjam van Leer: 

De opkomende burgerij legde tegen het einde van de achttiende 
eeuw de meeste nadruk op affectie bij de partnerkeuze, aandacht 
voor de opvoeding en het belang van een intiem gezinsleven. 
Dit was een reactie op wat men zag als de decadentie van het 
patriciaat. Bij de lagere middengroepen zoals ambachtslieden, 
winkeliers en klerken, en bij de laagste groepen was al vroeg 
sprake van tamelijk vrije partnerkeuze en weinig uitgebreide 
familiebetrekkingen, maar was de aandacht voor de opvoeding 
nog niet zo groot. (Van Leer 1995, 8). 

Echte liefde tussen beide partners is op verschillende plaatsen in 
het corpus het devies. Alleen die liefde leidt tot een stabiel gezins
leven. Zo wordt Verbaasdheid (1770), vertaald uit het Frans, geïntro
duceerd met een klaagzang over gearrangeerde huwelijken in het 
oosten. Dit gebruik wordt geplaatst tegen de achtergrond van de te 
grote vrijheid van de eigen vrouwen: 

De groote en verregaande vryheid, die de Vrouwen onder ons 
genieten, heeft haare ongemakken, doch de Vrouwen moeten, 
om die oorzaake, geene Slavinnen in stede van Gezellinnen 
deezes leevens worden: want wy zien dat de Asiatische voorzor
gen, hoe verregaande ook, niet altoos den beoogden uitslag 
hebben. In alle de Oostersche landschappen, en boven al in 
Persie, wordt eene Vrouw van geen Man gezien buiten haaren 
Echtgenoot, en eene jonge Dogter ziet geen Man in 't geheel, 
zelfden geenen niet aan wien zy zal trouwen; en deeze kan, 
voordat zy reeds zyne Vrouw is, niet oordeelen over haar leelyk-
heid of schoonheid: dit is de oorzaak dat 'er doorgaans aan de 
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eene of ander zyde eene aangenaame of smertlyke aandoening 
by de eerste ontdekking ontstaat. (Verbaasdheid 1770,163-164) 

Het gaat hier om 'gezelschap', dat wil zeggen dat echtgenoten el
kaar bijstaan in plaats van dat de vrouw in slavernij leeft. In de tekst 
wordt de jeugdige Sefi, die al in het begin van dit hoofdstuk geci
teerd werd,77 verliefd op het mooie meisje Pehri. Ook de moeder 
van Pehri, Fatima, is een bijzonder aantrekkelijke vrouw. Sefi laat 
haar echter links liggen, ook al mag hij er volgens de wetten van 
zijn land meerdere vrouwen op nahouden. Zijn hart gaat slechts uit 
naar één vrouw, de dochter: 

Dan Sefi was te jong voor eene tweevoudige liefde, schoon 
genomen Fatima en Pehri even vry van hem hadden mogen 
bemind worden; daar is een leeftyd, in welken het hart op 't 
eerste gezigt vermeesterd, en in onlosmaakelyke ketens 
gekluisterd wordt. (Verbaasdheid 1770,167) 

De auteur doelt blijkbaar op het moment waarop men zijn eerste 
liefde beleeft. Dat zo'n eerste grote liefde niet altijd stand hoeft te 
houden, dikwijls van voorbijgaande aard is en voorafgaat aan een 
meer uitgebalanceerde partnerkeuze, vermeldt de auteur echter niet. 
Dat is wel verklaarbaar. Het gaat hem er immers om de in Europese 
ogen schandelijke polygamie te omzeilen: Sefi wordt in een zeer 
positief daglicht gesteld, als edele jongeman wiens hart slechts naar 
één vrouw uitgaat. Dat daarmee de eerste liefde meteen de echte 
wordt, past in het monogame ideaal. 

Sefi's liefde wordt door Pehri beantwoord: hun harten zijn één.78 
Door de gewoonte in hun land dat huwelijkspartners elkaar vante-
voren niet mogen ontmoeten, kunnen de geliefden echter niet 
meer met elkaar trouwen en Sefi vervloekt zijn lot: 

'Barbaarsche en belachlyke gewoonte, riep Sefi uit, die ons 
dwingt een voorwerp te trouwen, 't geen wy niet kennen, en 
waar aan wy onbekend zyn. Gy maakt de eerwaardigste verbin
tenis een spel van 't geval, dat dikwyls geen der verbondenen 
behaagt. Ik heb in Pehri eene Vrouw gezien, die my gelukkig 
kan maaken. Onze vereeniging zal de vrugt weezen van eene 
welverlichte keuze, en onze keuze het gevolg van eene onder
linge genegenheid, die gelyk ze noit sterker kan worden, ook 
nimmer zal verminderen'. (Verbaasdheid 1770,168) 
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Sefi pleit voor een huwelijk op basis van genegenheid tussen de 
partners in plaats van een verbintenis met een onbekende. De lezer 
kan zijn conclusies trekken. In deze verlichte tijd vindt een huwe
lijk plaats op basis van wederzijdse genegenheid. Verstandshuwelij
ken zijn ongewenst geworden. 

Als Sefi het later in het verhaal zonder de door hem beminde 
Pehri moet stellen is hij ontroostbaar. Zijn vader geeft hem het 
advies snel een andere vrouw te zoeken, een die hem Pehri zal doen 
vergeten. Hij wijst er ook op dat Sefi er naast één andere vrouw 
zelfs meerdere vrouwen op na kan houden als dat hem gelukkiger 
maakt, want Onze Propheet heeft wyslyk voorzien om ongelegen
heden van dien aart voor te komen'.79 Pehri is echter te zeer van 
streek. Het verlies van een echte liefde is niet te compenseren, zelfs 
niet met een hele harem. Overigens loopt dit verhaal goed af en 
komt het alsnog tot een huwelijk tussen Sefi en Pehri. 

Irwin wijst in zijn Arabian Nights: a Companion op het feit dat 
Galland in Duizend-en-één-nacht in het verhaal over prins Ahmed 
(Ahmed 1755) sterk zijn eigen mening over het gearrangeerde huwe
lijk laat doorklinken.80 Helaas geeft Irwin de door hem bedoelde 
passage niet aan. Mogelijk duidt hij op het fragment waarin de 
hoofdpersoon Ahmed aan zijn vader uitlegt waarom hij moest 
vluchten nadat zijn eigen geliefde, prinses Nourounnihar, was ver
geven aan zijn eigen broer Ali. Alleen op die manier kon hij zijn 
verdriet aan en was dat voor de buitenwereld zichtbaar.81 De verta
ler/bewerker Galland presenteert - zoals velen voor hem al deden 
- de liefde als een drift die het verstand uitschakelt. Werkelijke 
geliefden kunnen zich alleen door de liefde laten leiden en niet 
door het verstand. Hoewel het woord '(verstands)huwelijk' of iets 
van die strekking niet in de mond wordt genomen, lijkt deze pas
sage er toch een protest tegen. Doordat Ahmed aangeeft dat hij de 
buitenwereld (hof, stad en zijn eigen vader) slechts kon doordrin
gen van zijn oprechte liefde door bij zijn geliefde en haar echtge
noot uit de buurt te blijven, tekent hij stil protest aan tegen het feit 
dat de buitenwacht invloed uitoefent op huwelijken. 

De oosterse polygamie is steeds een moeilijk punt. In Filozoof 
(1782) en Jeugd (1800), verschillende versies van hetzelfde verhaal 
die enige tijd na elkaar verschenen en in grote lijnen overeenko
men, wordt de islamitische hoofdfiguur Ismael Kulosky jr. door zijn 
vader naar Constantinopel gestuurd om aldaar de nodige levens
wijsheid op te doen, zodat hij een goed filosoof kan worden. 
Aangekomen in Constantinopel krijgt hij de beschikking over een 
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harem. Eén blik in het serail van Georgische slavinnen leert ons wat 
er van de dames verwacht wordt: 

Zyn makelaar voerde hem altoos de schoonste meisjes uit 
Georgien toe, met welken in die landstreek een' aanzienlyken 
handel gedreven word, alwaar de ouders zich door het verlies 
van de vryheid hunner dochteren verryken. Deeze arme schep
sels worden van der jeugd af reeds opgevoed, om, zonder veel 
tegenstand, met zekere behaaglykheid de liefkozingen van 
haare beeren te beantwoorden. Gevalligheid is haar deugd, en 
eene eeuwige slaavemy haar erfdeel. (FilozoofiySi, 512-513) 

Hier klinkt kritiek op de ouders van deze meisjes die hun dochters 
als handelswaar gebruiken. In slavernij worden de meisjes opge
voed met slechts één doel. In het fragment uit de parallelversie uit 
1800 komen we meer aan de weet over het verschil tussen slavin
nen uit Georgië en (West-)Europese vrouwen: 

Deeze Vrouwen ['eenige der grootste Schoonheden uit Georgia'] 
ontvangen eene opvoeding, geheel ingerigt tot de rol, welke zy, 
ten eenigen dage, zullen moeten speelen. Zy worden geleerd, 
afstand te doen van die kieschheid, der Sexe zo natuurlyk eigen, 
en welke, in andere Landen, geagt wordt het sterkst bolwerk tot 
beschutting der deugd te weezen. Alle lessen, welke zy ontvan
gen, komen neder op de kunst van behaagen, welke men haar 
inboezemt te bestaan in toegeeflykheid en onderwerping. 
Nogthans kunnen zy zeldzaam eenen grooten invloed verkrygen 
op haare heerschzugtige Heeren. De zo wyd verschillende 
opvoeding onzer Europische jonge Dogteren stelt dezelve [d.w.z. 
Europese] in staat om eene drift op te wekken, die de Georgische 
doorgaans alleen kunnen uitblusschen. (Jeugd 1800, 79). 

De tekst weidt uit over Ismaëls liefdesleven. De slavinnen raken 
Ismaëls hart niet. Net als alle oosterlingen behandelt hij de vrou
wen als gebruiksvoorwerpen, die nu eenmaal bij het interieur 
horen. Als hij er behoefte aan heeft, doet hij er een beroep op, maar 
hij gaat geen daadwerkelijke band met hen aan.82 Dat overkomt 
hem wel bij de Franse slavin Henrietta. Hij wordt verliefd, maar 
zijn liefde wordt niet beantwoord. De Française is van mening dat 
zij iets van mannen verlangt wat hij haar niet kan bieden: 
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Kieschheid [zedigheid, fijnzinnigheid, fatsoen], antwoordde Hen
rietta, oplettendheid, beleefdheid, verstand, en verheevenheid van 
ziel: met één woord, de kunst van behaagen, waar in gelyk de 
Turken, gy ook zo zeer onbedreeven zyt. {Jeugd 1800, 80) 

Hier wordt een liefdesideaal nagestreefd waarbij hoofd en hart ver
enigd zijn. 

De oosterse manier van beminnen staat vaker ter discussie, bij
voorbeeld in Nourredin (1755). Tijdens een discussie tussen de 
koning van Balsora (Basra) en zijn onderdanen over de positie van 
slavinnen blijkt dat enkele mannen al tevreden zijn met slavinnen 
als deze maar aantrekkelijk zijn. Ze hebben de vrouwen slechts 
nodig om het leed te verzachten van een gearrangeerd huwelijk met 
een niet bijster knappe echtgenote.83 Maar niet iedereen is het eens 
met de rol die voor slavinnen is weggelegd. Andere mannen vinden 
de aantrekkelijkheid van de slavin weliswaar een voorwaarde, maar 
pleiten ook voor eigenschappen als verstand, wijsheid, zedigheid, 
bevalligheid en als het even mogelijk is een bagage aan 'schone 
wetenschappen'.84 Al deze eigenschappen heeft een vrouw nodig 
om een man na een zware werkdag te kunnen behagen; ze liggen 
niet zo ver van de liefdesidealen van de zojuist geciteerde Française 
vandaan. Indien het gezelschap van een vrouw niet tegelijkertijd 
'nut, aangenaam en vermakende is' en mannen haar alleen gebrui
ken om hun driften te bevredigen zouden de mannen net beesten 
zijn.85 Liefde moet volgens de achttiende-eeuwse moralisten dus 
meer betekenen dan een fysiek spel. Een huwelijksband die slechts 
tot stand komt omdat de man zich laat betoveren door de schoon
heid van een vrouw wordt niet aangeraden. In de tekst Abdallah 
(1766) leidt een dergelijke motivatie enkel tot ellende. Abdallah, die 
na een losbandig leven voor het huwelijk kiest, besluit te trouwen 
met Milko, een vrouw die hem bekoort vanwege haar uiterlijke 
schoonheid. Een wijze Arabische spreuk - 'dat alle Jongelingen, die 
een Vrouw om hare enkele schoonheden, trouwen, een siegt 
Huwelyk doen' - blijkt ook voor hem te gelden. Milko ontpopt zich 
namelijk als een trots, heerszuchtig en vijandig wezen dat al spoe
dig vreemdgaat, de schuld van het mislukken van hun huwelijk op 
Abdallah schuift en hem met de brokstukken achterlaat.86 

De kwestie van overspel is aan de orde van de dag in Duizend-en-
één-nachtfy Het valt op dat alleen vrouwen hiertoe in staat lijken. 
Dit zal samenhangen met het feit dat mannen polygaam mogen zijn 
en dat 'overspel' van hun kant dus structureel is. Toch schemert hier 
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en daar wel door dat monogamie ook voor mannen aanbevelens
waardig zou zijn. In Zeyn (1755) uit Duizend-en-één-nacht wordt een 
jonge echtgenoot expliciet geadviseerd alleen zijn eega te beminnen 
en haar niet op te zadelen met medeminaressen. Pas dan zal zij 
hem trouw zijn. Monogamie van de man wordt hier gepresenteerd 
als de enige remedie tegen de ontrouw van zijn echtgenote(s), maar 
is in feite de sleutel tot het geluk, zal de westerse lezer concluderen. 

Op het punt van de polygamie wordt het islamitische oosten 
door het westen in veel gevallen geassocieerd met een bijna vrije en 
daardoor verachtelijke sexuele moraal. Overspel leidt in de teksten 
dan ook tot ongelukkige situaties, hetgeen impliciet voor monoga
me relaties pleit. In Muil (1782) ontmoeten we een vrouwzieke sul
tan die zijn oog heeft laten vallen op de echtgenote van zijn vizier. 
De vrouw in kwestie staat echter sterk in haar schoenen en bezwijkt 
niet voor zijn charmes. De vizier twijfelt eerst aan haar trouw, maar 
als hij erachter komt dat zij niet voor de sultan is gezwicht, houdt 
hij meer dan ooit van haar. Trouw aan en vertrouwen in de partner 
zijn belangrijke deugden binnen het huwelijk. 

Liefde is tenslotte aan nóg een regel gebonden: de relatie mag 
geen incestueus karakter hebben. Zo is een huwelijk tussen broer 
en zuster uitgesloten. In Orasmin (1770) kijken Orasmin en Almira 
uit naar hun binnenkort te voltrekken huwelijk. Almira wordt ech
ter weggekaapt door de kalief. Deze is zo getroffen door haar 
schoonheid dat hij haar aan zijn harem toevoegt. Orasmin is 
ontroostbaar en klaagt over zijn leed bij God. Een stem vertelt hem 
dat Almira zijn zuster is en dat alleen dit lot de situatie kon red
den.88 Liefde blijkt dus onmogelijk als er sprake is van incest.89 De 
jongen legt zich er bij neer. De achterliggende moraal is natuurlijk 
bovendien dat men moet vertrouwen op Gods Voorzienigheid. 

Al deze ideeën over huwelijkskeuze en het ware geluk passen in 
het achttiende-eeuwse West-Europese kader. Het ideaal van de 
romantische liefde, of beter: van een zelfstandige keuze van een 
huwelijkspartner, wordt in deze teksten uitgedragen. Bij dit ideaal 
hoort onherroepelijk monogamie en het voorkomen van incestueu
ze situaties. Uiterlijke schoonheid maakt een vrouw nog niet tot een 
ideale partner. Zij moet in staat zijn deugd op te wekken, maar dat 
geldt evenzeer voor mannen. Wel is er sprake van ongelijke rollen 
tussen man en vrouw: mannen hebben meer rechten en vrouwen 
lijken zich te moeten schikken in de keuzes van de mannen. 

144 



Religie 
In het begin van dit hoofdstuk demonstreerde ik de stereotypering 
van de moslim aan de hand van de vrome emir die als beloning 
voor zijn gebeden nieuwe, verscherpte zintuigen vroeg maar deze 
binnen de kortste keren inruilde tegen zijn oude. In feite bevat deze 
tekst een religieuze strekking: 'De oneindige Wysheid, Magt, en 
Goedheid, onscheidbaar in God vereenigd, zyn de uitdeelsters van 
het lot dat ieder sterveling moet ondergaan' (Emir 1733, 88). De tekst 
pleit voor een gelovig en tevens rationeel leven. Men moet in Gods 
Voorzienigheid geloven, maar het niet alleen daar op aan laten 
komen. Hoewel gedemonstreerd aan de lotgevallen van een religieus 
moslim, geldt de moraal ook voor niet-islamitisch gelovige lezers, 
voor christenen. Het aspect religie vormde - het zal uit de voorbeel
den gebleken zijn - de grondslag van bijna alle teksten. Steeds weer 
leiden de verwikkelingen rondom de maatschappelijke instituties (in 
feite de hoekstenen van de maatschappij) expliciet of impliciet tot re
flecties op het geloof. Vaak ingepast in islamitische rituelen en gebrui
ken en onder het vernis van de islam valt hier zonder veel moeite 
(ook) het christelijk geloof te herkennen. Soms dienen uitspraken 
over de islam als contrast en om kritiek op het christendom te geven. 

We ontmoetten hiervoor Schedad, de tirannieke vorst die van zijn 
rijk een paradijs probeerde te maken en er als een god over wilde 
regeren (Schedad 1798), maar die zich zou moeten realiseren dat er 
maar één God is die de absolute heerschappij in handen heeft. Slaver
nij werd op religieuze gronden bekritiseerd (Hindoo Rajah 1798). De 
kalief in Eeuwige last (1787) die het land van de oude weduwe con-
fisceerde, realiseerde zich dat deze daad in strijd is met zijn geloof 
en dat hij zijn functie ervoor misbruikte. Carazan, de egoïstische en 
gierige koopman die er na een bezoek van de engel des doods achter 
kwam dat hij zijn medemens nodig had, was al die tijd een trouw 
moskeebezoeker geweest, maar pas zijn inkeer en het besef dat hij 
zijn medemens goed moest behandelen waren van doorslaggevende 
betekenis voor zijn gelukzaligheid. Alleen uiterlijk religieus ver
toon maakt van iemand nog geen gelovig mens (Carazan 1760). 

In Heremiet (1761) wordt aards bezit gerelativeerd: alle rijkdommen 
uit het oosten zijn niets vergeleken met de 'blyvende rykdommen 
waar mede den Arbeid en het Lyden van een Christen gekroond 
word' (93). Orasmin, de teleurgestelde aanstaande bruidegom, is boos 
op God als zijn geliefde hem wordt ontnomen (Orasmin 1770). 
Kwaadheid op God in dergelijke situaties is niet op haar plaats, want 
men moet zich realiseren dat men op Gods Voorzienigheid kan ver-
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trouwen. In dit geval werd Orasmin behoed voor een huwelijk met 
zijn zuster. Een soortgelijk voorbeeld is Bezaldab (1757). Hierin ver
wijt Bezaldab God dat zijn zoon hem vroegtijdig ontnomen is. Hij 
wil zelfmoord plegen maar Caldoc, de Engel des Vredes, een 'wezen 
van meer dan menschelyke schoonheid en lengte, bekleed met een 
azuurblaauw gewaad, gekroond met amaranten, draagende eene 
wuivende palmtak in zyne rechter hand' (339) weerhoudt hem daar
van. De engel toont Bezaldab dat indien zijn zoon zou zijn blijven 
leven, hij uiteindelijk door zijn echtgenote zou zijn getiranniseerd 
en dat hij ten slotte door haar zou zijn vergiftigd. 

Met de engel wordt Bezaldab (1757) een voorbeeld van een tekst 
waarin het thema religie expliciet aan de orde komt. Er zijn nog meer 
van zulke teksten, waaronder Ablasah (1762), dat sterk doet denken 
aan het bijbelse verhaal over Elia (1 Koningen 19, i-i8).90 Ablasah is 
na een aardbeving alles kwijtgeraakt. Nu zwerft hij door de woestijn 
tussen de wilde dieren. Nadat hij tevergeefs geroepen heeft om de 
engel des doods krijgt hij oog voor de rijkdommen van de natuur. Hij 
drinkt uit de beek en eet wilde vruchten. De aarde is zijn bedstee en 
de hemelhoog het 'verhemelte' (baldakijn). Zijn enige metgezellen 
zijn de beesten van de woestijn. Hij vraagt zich in vertwijfeling af: 

(..) wat is het menschelyk leven? Het is gelyk een haast verdwy-
nende Bal, die op de oppervlakte van een stroom dryft, blootge
steld aan de vlottende haaren van het fortuin, en de onzekere 
wind van elende en ziekte; het is zoo ongestadig als een schim, 
en gaat voorby als een morgenwolk. Als de rykdom haar beker 
van vermaak aanbied, ontbreekt het aan kracht om een keurlyke 
teug te drinken, en als armoede de zenuwen sterk maakt, 
gebruikt zy de roede van armoede en moeite. Zeker, daar moet 
hiernamaals een belooning voor de rechtvaardigsten, en een ver
gelding zyn, voor de geenen, die het pad der deugd betreeden: 
maar waar in kan deeze belooning gevonden worden? en welk 
gelukzalig Land is dezelve weggelegd? en waar in kan de vreug
de van onlighaamelyke geesten bestaan? (Ablasah 1762,165-166) 

Dan verschijnt er een figuur van menselijke grootte voor hem. Dit 
wezen dwingt hem de nacht beter te bekijken: 

Het verwulst des Hemels vertoonde het allerschoonste gezigt, 
en de bevallige Koninginne des nagts schoot haar zilvere straal-
en door de Waereld, en de Sterren flonkerden rontom haar 
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Throon, gelyk ontelbaare Diamanten, in een boog van Saphier. 
(Ablasah 1762, 166) 

Het wezen wijst hem erop dat dit toneel is gecreëerd door de Schep
per. Ablasah moet niet langer piekeren over het aardse leven van de 
mens. Hij moet niet zijn eigen vermaak nastreven, maar genoeg
doening vinden in het goed behandelen van zijn medemens. In 
deze tekst wordt aan de hand van de natuur het bewijs van Gods 
bestaan en de waarde van een gelovig leven boven alles getoond. We 
zien hier vrij expliciet de principes van de fysico-theologie terug die 
de natuur als tweede bijbel zag, waarin God zich niet via het woord 
maar via fysische verschijnselen kenbaar maakte.91 De christelijke 
auteurs gebruikten de islamitische hoofdpersonen in hun teksten 
in feite als middel om hun eigen geloof te bekrachtigen. 

Zoals bekend stonden in de achttiende eeuw het bestaan, de 
macht en de rol van God ter discussie in deïstische en atheïstische 
kringen. Buijnsters wijst in zijn studie over spectatoriale geschriften 
op het feit dat de spectatoriale ideologie, die diende om de burgerij 
op te voeden, in het teken stond van de eenheid van geloof en rede, 
kenmerkend voor de Reformatorische Verlichting.92 De auteurs we
zen zowel libertinisme als orthodoxie af, dat wil zeggen dat zij zich 
zowel afzetten tegen degenen voor wie Gods openbaring geen bete
kenis meer had als tegen de piëtistische aanhangers van de Nadere 
Reformatie.93 In veel oosterse vertellingen, ook als ze niet afkomstig 
zijn uit de spectators, ligt de thematiek in deze lijn. De auteurs leg
gen de nadruk op bewuste godsvrucht: de mens is afhankelijk van 
Gods Voorzienigheid maar mag ook weer niet passief blijven en 
dient eigen verantwoordelijkheid voor zijn leven te nemen. De waar
de van bezit wordt geminimaliseerd door de verwijzing naar de 
beloning die een godvruchtig mens na de dood krijgt. Berusting in 
het eigen lot vanuit de gedachte dat tegenspoed door God bedoeld 
is om erger te voorkomen, is ook een terugkerend thema. 

Een kwestie die in de context van godsvrucht aan de orde komt, 
is het geluksvraagstuk. In zijn artikel 'De mens is tot geluk gescha
pen. Naar een geschiedenis van het geluk in de Republiek ten tijde 
van de Verlichting' wijst Peter Buys (1995) op het feit dat dit in de 
achttiende eeuw een actueel punt is zowel voor de verlichte philo
sophes als voor de orthodoxe gelovigen. Men concludeert in het alge
meen dat geluk ligt in die deugd die voortkomt uit goede relaties 
met andere mensen, het ideaal van de sociabiliteit dus.94 Het 
geloof speelt hierbij een centrale rol. Zo is Zemin (Zemin 1790) 
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ondanks al zijn rijkdommen niet content. Hij is niet meer gelukkig 
met zijn Selima en wordt geteisterd door de voortdurende gedach
te aan onvervulde verlangens. Een 'Hemelschen Gezant' bezorgt 
hem een droom waardoor hij uiteindelijk weer gelukkig wordt. In 
deze droom bevindt hij zich in een prachtige omgeving en wordt hij 
omringd door zeven nimfen. Elk dag bemint hij één van hen, maar 
op de achtste dag is hij op hen uitgekeken. In de droom is hij tevens 
een machtig en succesvol vorst die echter na een tijdje met lege 
handen staat, omdat hij uit zwakte al zijn bezittingen heeft verlo
ren. Even later bevindt hij zich in het lichaam van een nietige 
worm, het andere uiterste. Een leven dat voortdurend gepaard gaat 
met doodsangst vindt hij dan ook geen alternatief. Als Zemin ont
waakt, beseft hij hoe gelukkig hij eigenlijk is met alles wat hij heeft: 

Zelfbestuur, niet het overmeesteren van anderen, zal myn Pligt 
en myn Vermaak teffens weezen; want ydel en harsenschim-
mig zyn alle de genietingen, behalven de zodanige, die Gods-
vrugt en Deugd, Matigheid, Vergenoegdheid, en een dankbaar 
Hart, nooit feilen aan te brengen. (Zemin 1790, 88) 

In Mirza (1762) geeft de gelijknamige hoofdpersoon uit Bagdad op 
zijn sterfbed aan zijn drie kinderen advies over geluk. Belangrijk is 
dat zij zich realiseren dat ze niet alleen op de wereld zijn: hun vader
land en de maatschappij waarin zij functioneren hebben hen nodig. 
Ook moeten zij zich niet laten afleiden door tegenspoed, want: 

Daar is een gelukzalige staat, die ons na dat wy het aardsche 
Jok afgeschud hebben, tot een belooning zal worden gegeeven. 
In die staat zal de Ziel nooit sterven, maar de eeuwige zaligheid 
genieten, met onuitspreekelyk en ongestoord genoegen. De 
weg daar toe staat voor yder een open; laat de doornachtige 
paden, de zorgen en ongemakken van deze waereld u niet in 
uw volstandigheid doen wankelen. Doet zulke daaden als de 
Waarheid en Reden en leert goedkeuren; neemd de deugd tot 
uwe Leidster, en twyffel niet aan een goed gevolg. (Mirza 1762, 
21-22) 

Na zijn dood gaan de kinderen hun eigen weg. Na verloop van tijd 
komen ze nog eens samen. Ze evalueren hun levenspad en besef
fen dat ze ondanks hun hoge functies in de maatschappij niet tevre
den zijn. Uiteindelijk realiseren zij zich dat geluk niet voortkomt uit 
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heerszucht of trots maar uit deugd, en dat de beloning van een 
deugdelijk leven in het hiernamaals volgt.95 

Bij de weergave van het oosten is het dus vooral om de gelijkenis 
met het westen te doen. Ondanks, of zelfs dankzij, de oosterse 
inkleding trachtten westerse auteurs, bewerkers en vertalers hun 
lezers westerse normen en waarden mee te geven. De morele les
sen werden veelal in typisch westers jargon gegoten, waarin de 
woorden 'nut' en 'deugd' kernbegrippen zijn. Dit betekent echter 
niet dat de thematiek louter westers is. Zeker waar het godsdiensti
ge aangelegenheden betreft, mag immers niet vergeten worden dat 
christendom en islam op een aantal punten overeenkwamen. 
Vooral hier lijkt het uiteindelijke doel van de auteurs me dan ook 
eerder een verbroedering tussen christendom en islam geweest te 
zijn dan een scheiding van twee werelden. 

4.3 Achttiende-eeuwse oosterse teksten 
en het oriëntalisme-debat 

De laatste decennia is er veel belangstelling geweest voor de ideolo
gische component van het type teksten dat in dit boek centraal staat. 
Sinds Saids Orientalism (1978) wordt er een zeer levendig debat 
gevoerd over de verhoudingen tussen oost en west zoals die onder 
andere in literatuur tot uitdrukking komen. De vraag is nu welk 
licht de hier besproken achttiende-eeuwse oosterse vertellingen op 
het oriëntalisme-debat werpen. 

Het begrip orientalisme, de meest logische Nederlandse ver
taling van de term orientalism, wordt door Van Dale omgeschreven 
als: 'geheel van oosterse religieuze en andere geestelijke opvattin
gen' en een 'navolging van oosterse stijlen in Europa'.96 Said zelf 
geeft het begrip orientalism een specifiekere betekenis. Hij verstaat 
er allereerst de Europese, westerse, houding ten aanzien van het 
oosten onder. Het oosten is dan niet zomaar een gebied op de land
kaart, maar de culturele tegenhanger van het westen. Hoewel het 
oosten dus 'het andere gebied' is, maakt het desalniettemin deel uit 
van de Europese materiële beschaving en cultuur. Een belangrijke 
oorzaak van deze door de eeuwen heen gegroeide verhouding is het 
westerse imperialisme en kolonialisme. Het begrip orientalisme 
omvat in Saids uiüeg een onderdeel van de westerse cultuur dat ook 
een ideologische lading heeft, een discourse ofwel een samenstel van 
opvattingen en meningen over het oosten dat onder andere via tek-
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sten in het westen werd uitgedragen. Said formuleert het als volgt: 

Orientalism, a way of coming to terms with the Orient that is 
based on the Orient's special place in European Western expe
rience. The Orient is not only ajacent to Europe; it is also the 
place of Europe's greatest and richest and oldest colonies, the 
source of its civilizations and languages, its cultural contestant, 
and one of its deepest and most recurring images of the Other. 
In addition, the Orient had helped to define Europe (or the 
West) as its contrasting image, idea, personality, experience. Yet 
none of this Orient is merely imaginative. The Orient is an 
integral part of European material civilization and culture. 
Orientalism expresses and represents that part culturally and 
even ideologically as a mode of discourse with supporting insti
tutions, vocabulary, scholarship, imagery, doctrines, even colo
nial bureaucracies and colonial styles. (Said 1995,1-2) 

Dit discours kenmerkt zich vooral door instandhouding van bepaal
de stereotypen over het oosten. ledere westerling die het oosten 
bestudeert, neemt er in feite deel aan: 

(...) by Orientalism I mean several things, all of them, in my 
opinion, interdependent. The most readily acctepted designation 
for Orientalism is an academic one, and indeed the label still 
serves in a number of academic institutions. Anyone who 
teaches, writes about, or researches the Orient - and this applies 
whether the person is an anthropologist, sociologist, historian, or 
philologist - either in its specific or its general aspects, is an 
Orientalist, and what he or she does is Orientalism. (Said 1995, 2) 

Said typeert orientalisme als een westerse dominantie over en stre
ven tot, herstructurering van het oosten. Deze beweging begon vol
gens hem rond 1800, met name in Engeland en Frankrijk: 

Taking the late eighteenth century as a very roughly defined 
starting point Orientalism can be discussed and analyzed as the 
corporate institution for dealing with the Orient - dealing with it 
by making statements about it, authorizing views of it, describing 
it, by teaching it, settling it, ruling over it: in short: Orientalism 
as a Western style for dominating, restructuring, and having 
authority over the Orient. (...) To speak of Orientalism therefore 
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is to speak mainly, although not exclusively, of a British and 
French cultural enterprise, a project whose dimensions take in 
such disparate realms as the imagination itself, the whole of 
India and the Levant, the Biblical texts and the Biblical lands, the 
spice trade, colonial armies and a long tradition of colonial admi
nistrators, a formidable scholarly corpus, innumerable Oriental 
'experts' and 'hands', an Oriental professorate, a complex array 
of'Oriental' ideas (Oriental despotism. Oriental splendor, cruelty, 
sensuality), many Eastern sects, philosophies, and wisdoms 
domesticated for local European use, the list can be extended 
more or less indefinitely. (Said 1995, 3-4) 

Said liet zien dat de receptie en weergave van het oosten vanuit 
West-Europees perspectief in een kolonialistische (en later post-
kolonialistische) context moeten worden geplaatst en geïnterpre
teerd. In zijn visie was orientalisme de manier voor Europa om het 
oosten in cultureel opzicht te overheersen: 

My contention is that without examining Orientalism as a dis
course one cannot possibly understand the enormously syste
matic discipline by which European culture was able to manage 
- and even produce - the Orient politically, sociologically, mili
tarily, ideologically, scientifically, and imaginatively during the 
post-Enlightenment period. (Said 1995, 3) 

De weergave van het oosten werd zo volgens hem een westerse con
structie die de negentiende-eeuwse westerse overheersing legiti
meerde. Met Saids Orientalism is het naar mijn mening tijd gewor
den om de Nederlandse definitie van 'orientalisme' aan te vullen 
met een woord dat de westerse receptie en weergave van het oosten 
aanduidt. Ik zal de term hier dan ook in een ideologisch en uitge
breid betekenisveld gebruiken. 

Het debat over het orientalisme kent voor- en tegenstanders van 
Saids stellingen. In een terugblik op de oogst van de twintigste eeuw 
merkt Sjoerd de Jong (1998) terecht op dat Said te zeer generali-
seert.97 Zo maakt hij ten onrechte geen onderscheid tussen 'oriën
talisten' in de ware zin van het woord zoals in de academische tradi
tie geschoolde filologen, en bijvoorbeeld literatoren die wel over het 
oosten schreven maar er intussen geen of nauwelijks werkelijke 
kennis van hadden. Juist Saids impliciete verwijt aan het adres van 
de echte kenners - de 'ware' oriëntalisten - , als zouden zij eeuwen-
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lang onwetenschappelijk te werk zijn gegaan, is dubieus. In hoofd
stuk 2 zagen we al dat de studie van het Arabisch aan de Leidse uni
versiteit onder meer werd ingesteld om de islam te bestrijden en over 
te gaan tot bekering. Dit was uiteraard een poging tot cultureel of 
specifiek religieus imperialisme, maar tevens moet erkend worden 
dat er in de praktijk weinig van is terechtgekomen. Het voert veel te 
ver om - zoals Said doet - iedere oriëntalist (zowel in de enge als 
ruime betekenis) uit de geschiedenis als een marionet van het staats
bestel te portretteren.98 Mede refererend aan John MacKenzie's 
Orientalism: History, theory and the arts (1995), een studie over Euro-
pa's orientalistische beeldende kunst, wijst Peter Rietbergen in dit 
verband op het feit dat de oriënt juist een eerlijke bron van inspiratie 
en emotie was voor westerse filosofen, wetenschappers, dichters en 
prozaschrijvers, schilders, architecten en musici, en dat zij niet bij 
voorbaat dienaren van de economie en politiek waren: 'Europa, het 
Westen heeft zich leerling getoond èn verklaard [van het oosten]'.99 

In zijn artikel verwijt De Jong Said ook dat hij de vraag onbeant
woord liet hoe de oriëntalistiek nu precies het imperialisme in de 
hand werkte. Een veelvuldig aangehaald 'probleemgeval' in deze 
context is Duitsland, een land waar de oosterse Renaissance hoog
tij vierde, maar dat sterk achterbleef in vergelijking met grootscha
lige negentiende-eeuwse imperiumvorming van Frankrijk en 
Engeland. Ook Nederland kent een imperialistisch verleden, dat in 
mijn ogen al aanving met de economische expansie van de zeven-
tiende-eeuwse Republiek. Deze leidde ondermeer tot een geleide
lijk groeiende macht in het gebied dat nu Indonesië heet, en dat 
met de overname van de voc door de Nederlandse staat tot een 
Nederlands gebiedsdeel, 'ons Indie' werd verklaard. Helaas laat 
Said juist de grootschalige Nederlandse expansie in het oosten 
vanaf de zeventiende eeuw onbesproken.100 

Nuancering is niet bepaald het sterkste punt in Orientalism. Said 
richt zich op een basisfilosofie die alle verschijnselen genereert. Hij 
scheert zodoende zowel de westerse als de oosterse landen over één 
kam, terwijl de werkelijke imperialistische verhoudingen tussen wes
ters land χ en oosters land y preciezer te definiëren waren geweest, 
bijvoorbeeld qua tijdsbestek, bronnensoorten, groepen van beeldvor
mers en groepen lezers.101 Lisa Lowe poneert in haar studie Critical 
terrains: French and British Orientalisms (1991) dan ook de stelling dat 
Saids monolithische orientalisme geen juiste weergave van de wer
kelijkheid is en dat Frans en Brits orientalisme niet identiek zijn: 
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French and British figurations of an oriental Other are not unified 
or necessarily related in meaning; they denote a plurality of re
ferents, do not necessarily have a common style in the production 
of statements about their Orients, and are engendered differently 
by social and literary circumstances at particular moments (...) I 
query the assumption that orientalism monolithically constructs 
the Orient as the Other of the Occident. (Lowe 1991, ix) 

Ze licht dit toe aan de hand van enkele achttiende-, negentiende- en 
twintigste-eeuwse literaire werken. Aan de andere kant is duidelijk 
dat tekstcorpora uit hetzelfde tijdvak globale parallellen zullen ver
tonen, zeker waar het gaat om perioden waarin de westerse landen 
niet onafhankelijk van elkaar optreden. Zo signaleerde Thomson 
(1997) identieke stereotypen over de Arabier in achttiende-eeuws 
Engeland en Frankrijk; in het eerste deel van dit hoofdstuk bleek 
dat ook de Nederlandse Republiek op basis van mijn corpus hierbij 
gevoegd kan worden. Het gebruik van dezelfde bronnen en de aan
wezigheid van blijkbaar vrij letterlijk vertaald werk zullen hiervoor 
verantwoordelijk zijn geweest. Aan de hand van mijn corpus valt 
in elk geval één van Saids stellingen te onderschrijven, die van glo
balisering of generalisering. De specifieke oosterse gebieden wor
den immers in het merendeel van de teksten gereduceerd tot één 
algemeen oosten, waar de islam de heersende religie is. 

Hoewel er dus allerlei kritiek op Saids Orientalism te geven is, meen 
ik dat zijn polemische geschrift een kern van waarheid bevat. Ik vind 
het dan ook zinvol mijn teksten en zijn model aan elkaar te relate
ren. Misschien ten overvloede dient duidelijk gesteld te worden dat 
Said zich concentreerde op de negentiende eeuw en dus sprak over 
een periode die buiten mijn bestek valt. Toch zijn er wel parallellen 
tussen de grootschalige Engelse en Franse machtsuitbreiding in het 
oosten na 1800 en de activiteiten op dat terrein in de Republiek van 
de zeventiende en achttiende eeuw.102 Zo maakt Said gebruik van 
de door Foucault aangebrachte relatie tussen kennis en macht en 
zouden er lijnen zichtbaar moeten zijn tussen de teksten in het cor
pus (kennis) en de Nederlandse economische expansie in het oos
ten (macht). De verhalen dragen wel geen kennis in de nauwste zin 
van het woord over, maar ook zij hebben, natuurlijk samen met 
andere zaken, de receptie van het oosten bij de lezers beïnvloed. 

In de achttiende eeuw werden er in de Republiek honderden mo
raliserende oosterse vertellingen gepubliceerd. Saids karakterisering 

l5i 



van islamitische stereotypen is ook voor deze teksten van toepassing. 
De Nederlandse reiziger Pieter van Woensel nam die stereotypering 
trouwens al aan het eind van de achttiende eeuw waar: 

Maar is 't wel te verwonderen, dat 't publiek in een mist van 
vooroordeelen, omtrent de Turken, omwandelt? Verre 't meer
dergetal van boeken over dit volk, in plaats van ze te weder-
spreeken, beuzelen eeuwig van slavernij, veelwijverij, gesneede-
nen, eigendunklijk [willekeurig] gezag. (Van Woensel 1995, 71) 

Said noteerde vooral 'Oriental despotism, Oriental splendor, cruelty, 
sensuality',10) als beelden die het westen gebruikte om het oosten 
weer te geven; ze komen ook volop in mijn corpus voor. Aan de 
oppervlakte is er inderdaad sprake van oosterse stereotypen en ge
beurtenissen, waarvoor vermoedelijk reisteksten en authentiek 
oosterse literatuur model stonden. 

De al in de inleiding genoemde onderzoekers Meloccaro en Mann-
sâker beschouwen de Engelse achttiende-eeuwse oosterse fictie als 
een voorbode van het negentiende-eeuwse 'orientalisme' à la Said.I04 
In Mannsâkers ogen wordt de oosterse wereld in de teksten als irra
tioneel, obsessief en exotisch weergegeven. Zij concludeert verder: 

This genre [the oriental tale], because of the hold it always 
exerted over Western imagination, was able, in the changing 
circumstances of the late eighteenth and early nineteenth 
centuries, to appropriate unto itself an actual, observable East; 
it became then a powerful means of perceiving, describing and 
explaining current political and social phenomena of the East 
in such a way as validated an always precarious Western 
hegemony (Mannsàker 1990,194) 

Voor de Nederlanden lijkt zich de volgende lijn af te tekenen. 
Machtsuitbreiding en kolonisatie bestonden via de voc al sinds de 
zeventiende eeuw. Reisteksten en andere producten hadden voor de 
feitelijke informatie over de oosterse omgeving gezorgd. Men had 
het aanvankelijk onbekende oosten inmiddels tot op zekere hoogte 
leren kennen en kon concluderen dat de bewoners van dat gebied 
in principe niet verschilden van de westerling. Mede door een ver
anderende houding ten aanzien van de islam, deels een gevolg van 
het aan macht inboetende Ottomaanse Rijk, begon men in de acht
tiende eeuw het (islamitische) oosten als zedenkundig model te 
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gebruiken, waarbij vreemdheid en bekendheid (of herkenbaarheid) 
een geslaagde combinatie vormden. De oosterse wereld in de tek
sten werd dan wel bevolkt door vaak onnadenkende en zelfs bij tijd 
en wijle zeer hartstochtelijke personages, maar naast ieder gevoels
mens trad ook een met de ratio begaafde oosterling op. Domme en 
slimme mensen vindt men overal in Gods schepping. Liever dan de 
voorbode-positie die Mannsâker en Meloccaro aan de teksten 
geven, beschouw ik het Nederlandstalige materiaal dan ook in eer
ste instantie als een gevolg van de ontwikkelingen in de Republiek 
in de zeventiende en achttiende eeuw. Hoe de beeldvorming in de 
negentiende-eeuwse Nederlandse teksten is, zou nader onderzocht 
moeten worden.I05 Het is de vraag of daar de wezenlijke gelijkstel
ling van de zielsverwanten oost en west in de literatuur standhoudt, 
gezien de veranderende maatschappelijke omstandigheden. 

'Decline, Enlightenment en Revolution', met deze etiketten typeren 
Jacob en Mijnhardt de Nederlandse Republiek in de achttiende eeuw 
in een nog vrij recente studie.106 In vergelijking met de eeuw ervoor 
kreeg de Republiek na 1700 dan ook te maken met verval, of zoals 
E.H. Kossman het in zijn bijdrage aan deze bundel formuleerde: 

Usage of this concept [decline] was thought to be total, on 
all levels, in all human endeavor - moral, economic, social, 
cultural, political. Moral decline, luxuriousness, idleness, of 
course formed the deepest cause of the phenomenon; only 
by returning to the sober, uncorrupted style of the seventeenth 
century could the Dutch find their way back to a more 
satisfactory existence. (Kossman 1992, 28) 

Volgens velen lag het morele verval op de loer. Als we de spectators 
moeten geloven, was zeker voor de groeiende burgerklasse een 
zedenkundige gids nodig om dit verval zo beperkt mogelijk te hou
den. Als instrument gebruikten zij dus onder meer de oosterse ver
halen. In een periode waarin de Republiek via de voc in het oosten 
een machtsfactor probeerde te blijven vormen, lijken de 
Nederlandse auteurs, vertalers en bewerkers hun toevlucht gezocht 
te hebben tot oosterse literatuur met een zedenkundige strekking. 

Op het eerste gezicht lijkt Saids stelling dat het westen zich 
moreel superieur achtte ten aanzien van het oosten hier van toe
passing. Vanuit Saidiaans perspectief geldt het argument dat het 
wel om Oosterse vertellingen' kan gaan, maar dat de teksten feite
lijk een westerse constructie zijn. De morele lessen doen erg euro-
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centrisch aan en zullen dat in de meeste gevallen ook zijn, al bete
kent dat niet automatisch dat de overgedragen normen en waarden 
niet ook oosters zijn. Al zetten de westerse auteurs in dienst van 
een eurocentrische uitstraling van hun teksten het oosten in meer 
of mindere mate naar hun hand (en wordt daarmee de door Said 
verkondigde superioriteit dus bevestigd), toch geloof ik niet dat die 
superioriteitsgevoelens de wezenlijke kern van mijn corpus zijn. 
Veeleer lijkt me een gedachte van gelijkwaardigheid aan de orde, 
gebaseerd op het geloof in universele, wereldwijde waarden en nor
men. Voor deze uiteindelijke gelijkwaardigheid van west en oost zie 
ik verschillende aanwijzingen. 

In de eerste plaats zijn er de meta-tekstuele opmerkingen over de 
grote waarde van de oosterse literatuur. Verder kwamen Nomsz en 
zijn inleiding op Mohammed of de hervorming der Arabieren (1780) al 
aan bod. Hij typeerde moslims als 'doorluchtige geessels door God 
verwekt om de ondeugdende navolgers van Jezus in het Oosten, te 
tuchtigen' (xxii) en concludeerde dat men zich wel over hen mocht 
verwonderen maar dat men hen niet mocht verachten.I07 Hieruit 
kan men concluderen dat het onchristelijk is om moslims niet seri
eus te nemen. Maar vooral de teksten zelf geven blijk van een gelijk-
waardigheidsideaal. Het dominante verhaaltype levert immers, zoals 
we gezien hebben, steeds een of meer aanvankelijk 'domme' per
sonages èn een of een aantal 'wijze' tegenhangers, waarbij beide 
typen doorgaans tot één cultuursfeer horen. Het oosten verschilt dus 
niet van het westen: in elke gemeenschap leven verstandige en on
verstandige lieden. Ook op deze manier waren oost en west broeders. 

Men zou deze achttiende-eeuwse houding van broederschap en 
de door Said voor de negentiende eeuw gesignaleerde scheve ver
houding tussen oost en west kunnen verklaren uit het feit dat het 
oosten in de zeventiende eeuw uit enkele machtige rijken (het 
Ottomaanse Rijk, het Perzische Rijk en het Indische Mogolrijk) 
bestond. De machtsverhoudingen tussen west en oost lagen toen 
anders dan in de negentiende eeuw. De voc was weliswaar machtig 
wat de handel in de Oost en met de Indische Archipel betrof en had 
daar zelfs haar eigen handelsposten en gemeenschappen ('kolo
niën') gesticht, maar nog altijd was bijvoorbeeld het Ottomaanse 
Rijk een zeer machtige tegenhanger. Door deze specifieke verhouding 
is dan ook mogelijk te verklaren dat 'de oosterling', meestal een Turk/ 
moslim, niet alléén wordt afgebeeld als 'de onmondige', maar als 
een gelijke, ondanks hier en daar wat steken onder water aan zijn 
adres. Wellicht speelt hier ook het feit mee dat de moslims in het 
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Nabije Oosten de westerling aan het bijbelse volk herinnerden. Bij de 
beeldvorming met betrekking tot de oosterlingen van de Indische 
eilanden in voc-liedjes daarentegen stonden in de eerste plaats de 
wulpse 'zwarte' vrouwen centraal. Hier lijkt dus wel sprake lijkt te 
zijn van een superioriteitsgevoel van de westerling over de oosterling. 

Specifiek autochtone bewoners van de eilanden van de Indische 
archipel, bekeerd tot moslim of niet, vindt men niet in het corpus. 
Als er al aanduidingen van volkeren worden gegeven, dan gaat het 
vaak over Perzen of 'Turken', waarmee in het laatste geval dan ook 
nog meestal letterlijk 'moslims' worden bedoeld. Dat er op die 
eilanden net zo goed vrome moslims leefden, lijkt in de beeldvor
ming ervan, waar dus vaak de wulpse 'zwarte' vrouwen en alles wat 
consumeerbaar en verhandelbaar was, overheersten,108 te worden 
veronachtzaamd. Gebeurde dat echter niet,I09 en waren de 
Nederlandse lezers zich er terdege van bewust dat op de eilanden 
vrome moslims woonden, iets wat men uit de generalisering van 
het hele oosten tot haast één islamitisch gebied, lijkt te kunnen con
cluderen, dan lijkt mij dat de keuze van Nederlandse auteurs voor 
oosterse vertellingen eerder tegen de Nederlandse machtsuitbrei-
ding in de Oost pleit dan dat die erdoor gepropageerd zou worden. 
In dit opzicht is de beeldvorming van het oosten in de vertellingen 
dan ook geen voorstadium van het daadwerkelijke negentiende-
eeuwse kolonialisme. 

Vermoedelijk is het tegengaan van machtsuitbreiding in het 
algemeen, en in dit specifieke geval op politiek-economisch niveau, 
inherent aan zedenkundige literatuur. In een enkel geval vindt men 
dit expliciet terug, bijvoorbeeld in Hindoo Rajah (1799) en in de tek
sten waar het belang van de handel in de Oost vanwege religieuze 
motieven wordt gerelativeerd (Heremiet 1761, Omar 1770). In de 
andere gevallen getuigt de 'zielsverwantschap' van oosterling en 
westerling van gelijkheid. Gelijkheid tussen beide regio's is eerder 
een reden om overheersing af te keuren dan om deze in stand te 
houden of zelfs aan te moedigen. 

In mijn ogen geeft het hier besproken corpus achttiende-eeuwse 
Nederlandstalige oosterse vertellingen een vermenging van wester
se en oosterse cultuur te zien. Enkele specimina van oosterse lite
ratuur werden aangepast aan de westerse smaak terwijl ook vele 
westerse literaire teksten met oosterse trekjes ontstonden. Deze 
constatering voert opnieuw naar Said, en wel naar diens Culture 
and Imperìalism (1993), dat ik hier in de vertaling van Luud Dorre-
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steyn citeer. Said stelt daar over de vermenging van oost en west: 
'Gedeeltelijk als gevolg van het imperium zijn alle culturen onder
ling verbonden; niet één ervan staat er volkomen los van of is vol
komen zuiver, ze zijn allemaal mengvormen, heterogeen, enorm 
gedifferentieerd en niet monolithisch'.110 Idealiter zou dan ook, zo 
meent Said, het kunstmatige onderscheid tussen culturen in bij
voorbeeld de geschiedschrijving opgeheven moeten worden. In het 
nawoord uit zijn heruitgave van Orientalism in 1995, roert hij de 
onjuistheid van dergelijke strikte scheidingen eveneens aan: 

This was one of the implied messages of Orientalism, that any 
attempt to force cultures and peoples into separate and distinct 
breeds or essences exposes not only the misrepresentations and 
falsifications that ensue, but also the way in which understan
ding is complicit with the power to produce such things as the 
Orient' or the 'West. (Said 1995, 53-54)111 

Saids signalering dat culturen mengvormen zijn, geldt m.i. voor de 
Nederlandse cultuur bij uitstek. Juist die specifieke combinatie van 
vreemde, in dit geval oosterse invloeden, maar immers ook invloe
den uit andere Europese landen, maakt 'de Nederlandse cultuur' 
echter wel identificeerbaar en herkenbaar. Het kunstmatig ophef
fen van verschillen tussen culturen in de geschiedbeschrijving lijkt 
mij dan ook niet juist aangezien men het onderscheid tussen de 
oosterse en westerse cultuur immers wel degelijk aanbracht, gezien 
de voortdurende vermelding van de Oosterse vertelling'. Zo is het 
zaak om in de (literaire) geschiedschrijving deze mengvormen 
expliciet te signaleren en bijvoorbeeld literatuur dus niet alléén in 
termen van westers en eurocentrisch af te doen, een neiging die 
Said in zijn Orientalism sterk vertoonde. Het westen publiceerde in 
de achttiende eeuw teksten die als Oosterse vertellingen' gepresen
teerd werden en deze bleken mengvormen van oost en west. Ik 
typeer de achttiende-eeuwse oosterse vertellingen als een onderne
ming van in een christelijke, eurocentrische cultuur grootgebrach
te auteurs om de overeenkomsten tussen christendom en islam te 
poneren. Hun verhalen stoelen eerder op een ideologie van ver
wantschap tussen de twee culturen dan op een westerse suprema
tie over het oosten. 
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Hoofdstuk 5 

Slotbeschouwing 
In deze slotbeschouwing laat ik de belangrijkste conclusies uit mijn 
betoog de revue passeren. Daarnaast besteed ik aandacht aan enke
le vragen voor vervolgonderzoek. 

5.1 Conclusies 
In dit boek stond achttiende-eeuws Nederlandstalig narratief fictio
neel proza uit (of zogenaamd uit) en/of over het Nabije, Midden- of 
Verre Oosten centraal. Dit proza gedijde op een rijke voedingsbo
dem van oosterse invloeden en maakte deel uit van een mode die 
haar wortels had in politiek-economisch verkeer met het oosten, de 
religieuze contacten met de islam en de tekstuele traditie. De oos
terse invloeden in de Nederlandse achttiende-eeuwse cultuur steu
nen vooral op twee pijlers: de houding ten aanzien van het 
Ottomaanse Rijk en de houding ten aanzien van 'de Oost', de diver
se plaatsen in het oosten waarmee via de voc handel gedreven 
werd. 

De verhoudingen met het Ottomaanse Rijk en de contacten met 
de Turkse moslims waren oud en berustten voor een groot deel op 
negatieve associaties. Hieraan waren voornamelijk de wrede oor-
logsmacht en de islamitische religie van de Turken debet. De voc 
had haar handelsimperium uitgebreid tot in het Verre Oosten en 
bezat daar een monopoliepositie. De oriënt riep vanuit deze context 
een weelderig beeld op, waarvan de rijke handelsproducten een illu
stratie vormden. De aantrekkelijkheid van oosterse artikelen en 
hun zeldzaamheid zorgden voor westerse klonen, waarvan het 
Delfts Blauw vermoedelijk de beroemdste representant is. In dit 
licht moet ook de oosterse literatuur worden bezien. 

In de oriëntalistiek werden ideeën over de fantastische kracht 
van oosterse literatuur gehuldigd. Thomas Erpenius (1584-1624), 
de eerste bekleder van de Leidse leerstoel voor het Arabisch en de 
andere oosterse talen die in 1613 werd ingesteld, wees op de 'ele
gantie en vindingrijkheid, gepaard aan eruditie, zorgvuldige com
positie en zoetheid van harmonie en ritme' in de Arabische 
geschriften. Een goede representant daarvan was AlfLayla wa-Layla 
dat een kleine eeuw later in Gallands vertaling Les Mille et une Nuits 
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(1704-1717) bij het grote publiek bekend zou worden. Galland was 
niet de eerste die oosterse literatuur vertaalde en bewerkers namen 
ook al eerder oosterse elementen in westerse literatuur op, maar 
sedert Les Mille et une Nuits begon men op grote schaal oosterse lite
ratuur na te maken. Juist de fantastische kracht en de allegorische 
stijl deden haar zo verschillen van de gebruikelijke classicistisch 
geïnspireerde literatuur. 

Het oosten kent in de teksten uit mijn corpus twee verschillen
de functies. Ten eerste dient het, met name in de pseudo-brieven, 
als alibi om het westen te bekritiseren. De oosterling treedt op als 
bliksemafleider om deze kritiek 'veilig' te kunnen uiten. Een twee
de functie komt echter vaker voor. In veel verhalen staat het oosten 
zelf centraal en dient het als model voor de westerse lezers. Vaak 
dreigt de hoofdpersoon zich over te geven aan zijn driften, bijvoor
beeld heers- of hebzucht. Een verstandige oosterling, vaak een 
vizier, grijzaard, kluizenaar of soms een engel, verhindert dat en 
vertelt de 'domoor' hoe hij weer tevreden kan worden. Het advies 
luidt doorgaans dat men een godvruchtige levensweg moet kiezen. 

Analyse van de beelden van het oosten wees uit dat de oosterling 
behalve door het islamitisch geloof vaak gekenmerkt wordt door 
verhevigde driften. Toch gaat het uiteindelijk niet alleen om de ver
schillen met de westerling, maar juist ook om de overeenkomsten. 
De oosterling en de westerling hebben namelijk dezelfde ziel; ze 
zijn met andere woorden zielsverwanten. De westerse lezer moest 
zich dan ook identificeren met de oosterse hoofdpersoon uit het 
verhaal, die door zijn veranderde levenshouding een voorbeeld 
vormde. Hetzelfde geldt in feite ook voor de maatschappij waarin 
de oosterling leeft. Ik kenschetste deze aan de hand van de thema's 
staatsbestuur, economie, rechtspraak, huwelijk en religie. Op het 
eerste gezicht functioneert de oosterse maatschappij anders dan de 
westerse, bijvoorbeeld omdat er in het oosten veelal despotische 
sultans heersten, er wrede lijfstraffen werden uitgevoerd en poly
gamie er openlijk beoefend werd. De teksten laten echter zien dat 
de kern van de samenleving, althans in het ideale geval, in het 
oosten en in het westen precies eender is. Overal wenst men wel
dadige staatsleiders, rechtvaardige straffen en huwelijken die uit 
liefde zijn gesloten. De motor van zowel de oosterse als de westerse 
maatschappij is de religie, of op universeler niveau: het geloof. 
Als iedereen een godvruchtig leven leidde, zou de maatschappij 
optimaal kunnen functioneren. 

Vreemdheid (islamitische gewoonten) en bekendheid (een uni-
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versele, gelovige strekking) gingen hand in hand in de achttiende-
eeuwse (Europese) oosterse literatuur. Die bekendheid werd gesti
muleerd door verschillende beelden van het oosten. Bij tijd en wijle 
wordt de lezer geconfronteerd met het nog uit de Middeleeuwen 
stammende vooroordeel dat moslims ongelovigen zijn. Vaak wordt 
dat meteen of in de loop van het verhaal ontkracht, bijvoorbeeld als 
de hoofdpersoon model staat voor de ten onrechte ongelovige lezer. 
Verder vindt men impliciete referenties aan bijbelverhalen en aan 
de Griekse literatuur. Ook doemen beelden op die in verband te 
brengen zijn met de rijke oosterse handel. De door Netton (1990) 
gesignaleerde achttiende-eeuwse ambivalente houding ten aanzien 
van de islam vindt men ook in de oosterse vertellingen. Er is in feite 
geen sprake van een homogeen beeld van het oosten. Wel is de 
strekking van de meeste teksten, namelijk de al dan niet bewust uit
gedragen boodschap van een broederschap tussen christendom en 
islam, dominant ten aanzien van de sterk versimpelende stereoty
pen over de oosterling en zijn manier van leven. 

Deze beelden van het oosten relateerde ik aan Saids Orientalism 
(1978). Saids stelling over de westerse veroostering van het oosten 
is in de teksten goed zichtbaar in toevoegingen in de trant van: 
'zoals men in het oosten doet'. Ook de weergave van het oosterse 
gebied, haast standaard bevolkt door moslims met verhevigde drif
ten, geeft blijk van veroostering en stereotypering. Het oosterse 
despotisme, de beelden van de gruwelijke islamitische lijfstraffen 
en de oosterse polygamie onderbouwen die verder. De door Said ge
signaleerde globalisering van de oosterse gebieden tot één groot 
geheel geldt eveneens voor de teksten in mijn corpus. Dit lijkt niet 
in de laatste plaats bedoeld om het contrast tussen west en oost aan 
te scherpen. De combinatie van het verschil in uiterlijkheden ener
zijds en de zielsverwantschap tussen de westerling en de oosterling 
anderzijds geeft de waarden en normen in de teksten een universe
le waarde. 

De door Said gesignaleerde invloed van westerse kennis over het 
oosten op de machtsverhoudingen en op westers imperialisme en 
kolonialisme in het bijzonder gaat naar mijn idee niet op voor de 
oosterse verhalen in het hier onderzochte corpus. Hoewel Said 
zich, afgezien van enkele generaliserende uitspraken, vrij uitdruk
kelijk baseert op het negentiende-eeuwse Franse en Engelse impe
rialisme zouden er naar mijn idee parallellen zichtbaar moeten zijn 
met achttiende-eeuws Nederland en zijn relatie met het oosten. 
Gezien het feit dat de Republiek er sinds de zeventiende eeuw 
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macht uitoefende, wat in de negentiende eeuw resulteerde in 
Nederlands kolonialisme, zou men verwachten dat al een zekere 
westerse superioriteit over het oosten, met andere woorden een 
inferioriteit van het oosten, uit de teksten blijkt. Toch zie ik anders 
dan bijvoorbeeld Mannsâker (1990) die de Engelse oosterse fictie 
bestudeerde, deze oosterse teksten niet als een voorstadium van het 
negentiende-eeuwse kolonialisme. Veel eerder beschouw üc hun 
aanwezigheid in de Republiek als een resultaat van de zeventiende-
eeuwse Nederlandse, vooral economische, expansie in het oosten. 
De toenemende kennis van het gebied en een algemeen versoepe
lende houding ten aanzien van de islam maakten het mogelijk het 
oosten ook als zedenkundig model te gaan gebruiken. Men reali
seerde zich blijkbaar dat er temidden van de moslims zowel goede 
als slechte mensen te vinden zouden moeten zijn, net als onder de 
christenen. Juist in een tijd waar het, vergeleken met de Gouden 
Eeuw, economisch gezien en daarbij volgens velen ook in moreel 
opzicht, bergaf ging met ons land, erkende men de oosterling als 
zielsverwant en stonden zedenkundige verhalen over hem model 
voor de westerse lezer. De kern van dergelijke impliciete en expli
ciete gedachten op papier was anti-imperialistisch en anti-kolonia
listisch. De teksten propageren een model van universele gelijk
heid. 

5.2 Nieuwe vragen en onderzoekslijnen 
Als elk onderzoek roept ook het hier beschreven project nieuwe vra
gen op. In deze slotbeschouwing wil ik twee invalshoeken kort 
bespreken: ten eerste de selectie van het materiaal en ten tweede de 
waarde van vraagstellingen als die van Said. 

Zoals ik in de inleiding uiteenzette, was het niet de bedoeling een 
uitgebreide bibliografie van achttiende-eeuwse Nederlandstalige 
oosterse literatuur samen te stellen, maar heb ik me beperkt tot 300 
teksten, afkomstig uit tijdschriften en uit enkele afzonderlijk ver
schenen bundels. De vraag is natuurlijk of het hier geschetste beeld 
van het oosten ook naar voren komt uit andere achttiende-eeuwse 
tijdschrifttypen en andere soorten fictie, namelijk poëzie en toneel. 
Mijn indruk is dat de veelal zedenkundige strekking van de ooster
se literatuur in mijn corpus en haar 'brave' karakter mede gevolg 
zijn van de grote invloed van spectators, die doorwerkte in de alge
meen-culturele tijdschriften. Hier geldt tegelijkertijd dat achttien-
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de-eeuws proza bij voorbaat vaak al belerend was. Indien de acht-
tiende-eeuwse zedenmeesters er echter principiële bezwaren tegen 
hadden gehad het oosten als zedenkundig model op te voeren, dan 
hadden zij de oosterse vertellingen nooit opgenomen in hun tijd
schriften. 

Ik heb slechts hier en daar een koppeling gemaakt met de beeld
vorming over het oosten in andersoortige schriftelijke bronnen als 
reisteksten. Noodgedwongen ging ik daarbij uit van secundaire 
literatuur, die bovendien vaak niet toegespitst was op de specifiek 
Nederlandse situatie. Wil men meer kunnen zeggen over achttiende-
eeuws Nederlands orientalisme, dan zouden veel meer bronnen-
soorten dan fictie getoetst moeten worden. Ik denk hier in de eer
ste plaats aan reisteksten en andere informatieve beschrijvingen 
van het oosten, maar ook het werk van de oriëntalisten moet in de 
beschouwing betrokken worden, evenals pamfletten en kranten, 
bronnen waarin de grens tussen feit en fictie niet zo scherp is. 

Het zou de moeite waard zijn op grotere schaal onderzoek te 
doen naar het Nederlands orientalisme, ook voor andere tijdvakken 
dan de achttiende eeuw. Een heel concreet project zou bijvoorbeeld 
een kritische analyse van Nederlandse uitgaven van Duizend-en-één-
nacht door de eeuwen heen kunnen zijn, met aandacht voor de 
beeldvorming van het oosten. Ook niet-tekstueel materiaal kan veel 
informatie aandragen, bijvoorbeeld uit de beeldende kunst, de mode 
en de muziek. Interdisciplinariteit zal aan dit interdisciplinaire ver
schijnsel meer recht doen. 

Een tweede lijn van onderzoek die ik hier nog kort aan wil stippen 
betreft de benadering van Said. Ik betoogde al dat de relatie tussen 
cultuur en koloniale expansie, c.q. imperialisme ook voor Neder
land een interessante kwestie is. Het probleem van de machts
verhoudingen zou voor Nederland eigenlijk ook getoetst moeten 
worden aan de relatie met de West, inclusief Amerika. Gert 
Oostindië deed dit al met zijn Het paradijs overzee: de 'Nederlandse' 
Caraïben en Nederland (1997). Toch zou zijn onderzoek mogen wor
den aangevuld. 

Zo kwam ik tijdens mijn tocht door achttiende-eeuwse 
Nederlandse tijdschriften een enkele keer een 'Amerikaanse vertel
ling' tegen, bijvoorbeeld 'Zamin en Xaxa. Eene Amerikaanse 
Geschiedenis' door P. uit de afleveringen 94 tot en met 96 van De 
Kosmopoliet (1777, 321-344). Het verhaal speelt zich af in het zes-
tiende-eeuwse Peru waar enkele wilden (indianen) vluchten voor de 
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Spanjaarden. Ze komen terecht op een veilig plekje in de prachtige 
natuur. De vader van het jongetje Zamin en het meisje Xaxa besluit 
de opvoeding van zijn kinderen aan de wetten der natuur over te 
laten. Dit leidt tot een romance tussen broer en zus, waaruit een 
dochtertje wordt geboren. Na vele avonturen - het paar wordt tijde
lijk gescheiden en het dochtertje overlijdt - komt Xaxa in contact 
met de Portugezen. Zij wordt door hen bekeerd en ontdekt zo dat 
'bloedschande' en ' veelwij veri j ' onjuist zijn. Zamin, die uiteindelijk 
ook christen wordt en Xaxa weer ontmoet, is moeilijker van deze 
christelijke normen te doordringen. Uiteindelijk gaat hij uit teleur
stelling over Xaxa's nieuwe houding aan boord van een Hollands 
schip. De Hollanders overmeesterden namelijk in hun oorlog met 
Spanje een groot gedeelte van Brazilië en Zamin wordt door een 
van hen mee naar Holland gevraagd. Pas in dit land raakt hij echt 
doordrongen van de juistheid van bepaalde normen en waarden: 

Zamin maakte de hem nog overgeblevene kleinoodiën tot geld; 
leidde zich toe op den koophandel; en wierd eerlang aldaar in 
eenen Godsdienst onderwezen, die beter met zyne denkbeel
den overeenstemde, en die hem tevens leerde, dat 'er zowel 
waarheden als wetten zyn waarvan de natuur ons niet onder
richt, die echter met ons verstand niet strydig zyn, en die ten 
hoogste nuttig, ja noodzaakelyk zyn tot heil der menschelyke 
maatschappy en der saamenleving. (344) 

Hieruit blijkt bovendien de superioriteit van het protestantisme 
boven het rooms-katholicisme. Zamins kennismaking met de gods
dienst in Holland (het protestantisme) overtuigt hem van het ver
schil tussen goed en kwaad bij bepaalde kwesties, een onderscheid 
dat hij als 'nobele wilde' die aanvankelijk katholiek was geworden, 
nog niet kon maken. 

In tegenstelling tot de Oosterse vertellingen' is deze 'Ameri-
kaansche geschiedenis' gesitueerd temidden van de wilden die tot 
het christendom bekeerd moeten worden.1 Bekering is een lot dat 
geen van de oosterlingen in mijn materiaal ten deel viel. Of de 
superioriteit van de eigen christelijke wereld in verhalen over de 
West meer aan de orde gesteld werd dan in die over de Oost, zou 
nader bekeken moeten worden. 
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Noten bij Hoofdstuk ι 

i. 'Het middel om dooden optewekken'. In: (A.J. Liebeskind,) Palmbladen, Of Uitge-
lezene Oostersche Vertellingen. Leiden, 1787, 129-136 (Doodenmiddel 1787). 
2. Dit naslagwerk verscheen tegelijk met het veertiende en laatste deel van Van 
Leeuwens vertaling De vertellingen van duizend-en-één-nacht (Amsterdam, 1993-1999)· 
3. Zie Van Leeuwen 1999, 273-274; hij baseert zich hier op Claassens 1996. 
4. Van Leeuwen 1999, 138. 
5. Latijnse vertalingen van bijvoorbeeld Arabische werken waren in wetenschappe
lijke kringen al beschikbaar, maar het gaat me hier specifiek om de talen die het bre
dere publiek beheerste. 
6. Van Leeuwen 1999, 220-222. Ik gebruik de term 'Indie' in dit boek voor het hui
dige India. Men moet deze dus niet verwarren met Nederlands-Indiè of het huidige 
Indonesië. 
7. Zie De Bruijn in Saadi [1997], 222. 
8. Zie De Bruijn 1996 en diens nawoord en bibliografie in Saadi [1997]. 
9. Zie ook Van Leeuwen 1999, 202-203 e n Κ £ ι η ^ Ε Kruks recente vertaling Wat geen 
oog heefl gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. De geschie
denis van Ηαγγ ihn Yaqzan (Tufayl 1985). 
10. De titel komt voor in diverse spellingvananten. Ik zal steeds het meervoud Nuits 
gebruiken. 
11. Een monografie over oosterse vertellingen in het achttiende-eeuwse Duitse taal
gebied is vooralsnog niet beschikbaar. Paul Hultsch bespreekt in Der Orient in der 
deutschen Barockliteratur (1937) de oosterse stof in zeventiende-eeuwse westerse 
hoofse en heroïsch-galante romans. Manfred Gràtz bespreekt in Dos Märchen in der 
deutschen Aufklärung. Vom Feenmärchen zum Volksmärchen (1988) kort de oosterse 
vertelling ('Übertragungen orientalischer, pseudo-onentahscher und anderer exoti
scher Stoffe', 33-44). Achttiende-eeuwse oosterse fictie komt ook zijdelings aan bod 
in Mommsen 1981. 

12. Het werk werd opnieuw uitgegeven in 1966. 
13. M.E. de Meester (1915) en C.C. Barfoot (1992) bestudeerden negentiende-eeuw-
se Engelse oosterse fictie. 
14. Eerder besteedde Te Winkel in zijn literatuurgeschiedenis uit 1922-1927, 
opnieuw uitgegeven in 1973, in deel 3 onder de rubriek 'De Prozaromans, Novellen 
en Sprookjes' summier aandacht aan de publicatie van Duizend-en-één-nacht en aan 
T.S. Gueulette's Duizend en één quartier uuren (423-424). 
15. Buijnsters 1991, 95-98, m.n. 96. 
16. Van Leeuwen 1999, 313. 
17. Zie voor deze problematiek in het algemeen ook Korpel 1992, o.m. 4, 15, en voor 
de tragedie: De Haas 1998, m.n. xii-jriii. 
18. Overigens is uit studies over achttiende-eeuwse Nederlandse vertalingen bekend 
dat vooral het adapterend vertalen als norm gold, waarbij de vertaler zoveel mogelijk 
het nut van zijn product voor de Nederlandse cultuur in het oog moest houden. Hij 
moest vooral de strekking van de tekst overbrengen, maar hem zo nodig aanpassen 
aan Nederlandse zeden en gewoonten. Dit resulteerde in een tamelijk vrijmoedige 
omgang met de tekst, waartegen pas in het laatste kwart van de achttiende eeuw 
incidenteel verzet rees. Zie Korpel 1992, 93-109, 130 en De Haas 1998, o.m. 55. 

19. Zie bijvoorbeeld Kloek 1984, De Kruif 1999 en Van Gemert 1999. 
20. Zie Sturkenboom 1998, 52-70, m.n. 56. Al eerder besteedde Buijnsters aandacht 
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aan het spectatoriale publiek (1991, 33-47)· 
21. Brouwer 1995, 60, 175, 180-181, 203. De Reistogl(en) naar en door Oostindien van 
Wouter Schouten is de nieuwe titel van diens invloedrijke Oost-Indische voyagie 
(1676) die in 1708 (eerste herdruk), 1735 (tweede herdruk, ook in 1740 verschenen) 
en 1775 (derde herdruk, ook in 1780 verschenen) werd uitgegeven. Zie o.m. Barend-
Van Haeften 1991, 30 en Barend-Van Haeften, 1993. 
22. Bosch 1999, m.n. 19-22. Vier van de leden uit Teylers' kring werden in de doop
boeken van de doopsgezinde gemeente vermeld; wellicht kenden zi) via deze gemeen
te de Haarlemse predikant-redacteuren van het ùjdschnft. Petrus en Comelis Loosjes. 
23. In totaal gaat het om 22 van de 104 onderzochte bibliotheekcatalogi. Het betreft 
hier zowel Franse als Nederlandse versies van het werk. In alle vier de in het onder
zoek opgenomen leesbibliotheken (twee in Den Haag, een in Amsterdam en een in 
Leeuwarden) was het werk present. Met dank aan Alicia Montoya die mi] deze gege
vens verstrekte. Zie ook A. Montoya, 'French and English woman writers in Dutch 
libraries, 1700-1800'. In: S. van Di)k (red.), The muse from abroad (ter perse). 

24. Van Leeuwen 1999, 427. 

Noten bij Hoofdstuk 2 
ι. Roest 1998, 34. 
2. Zie bijvoorbeeld Lexikon des Mittelalters, IV, 1949-1950 en het in Sievemich en 
Budde 1989, 530 afgebeelde handschrift Historia Caroli Magni, waann de vriend
schap wordt beschreven. Haroen al-Rasjid is ovengens een belangrijk personage in 
Duizend-en-één-Nacht; hij genoot mede door dit werk bekendheid in het westen. 
3. Roest 1998, 35. 
4. Lewis en Margotta 1996, 47-49. 
5. Harvey deed zijn ontdekking al in 1616, maar publiceerde zijn resultaten pas in 
het werk Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus (Frankfurt, 
1628). Zie Lewis en Margotta 1996,100-102. 
6. Vanderjagt 1988, 20; De Boer 1998, 5, Bakker, Vervloet en Gailly [1997], 55. 
7. Bakker, Vervloet en Gailly (1997], 73. 
8. Bakker, Vervloet en Gailly [1997], 76-77. Naamsvananten zijn: Timur, Tamerlan of 
Tamarlan en Timoer. 
9. In Nederland figureerde hij bijvoorbeeld in J. Serwouters' Den grooten Tamerlan 
dat op 1 februari 1657 in de Amsterdamsche Schouwburg in première ging (zie C. 
Brouwer in Serwouters en Lubaeus 1992, 217). In mijn corpus treedt Timur Lenk op 
in Timur-bec (1727) en Timur (1799). 
10. Vanderjagt 1988, 21. 
11. Bakker, Vervloet en Gailly [1997], 88-89. 
12. Mout 1984, m.n. 374. 
13. WNT XVII/2, 4194: Turk: Onderdaan van het door zijn heerschzucht en wreed
heid, in later tijd door zeerovenj gevreesde en door het Mohammedaansche geloof 
als aartsvijand der Chnstenheid beschouwde Ottomaansche rijk'. Deze betekenis 
wordt door de samenstellers o.a. geïllustreerd aan de hand van het citaat: 'Dit ghe-
bet salmen lesen voer die ghene die op die turken strijden'. Het WNT geeft als bron: 
Diets Gebedenb. 153,151?, maar vermeldt deze met in de bronnenlijst. Duidelijk is wel 
dat de betekenis uit de vroege zestiende eeuw dateert. 
14. Namelijk: 'Om dat hi hem weerde met erachte, en wilden die Torke niet leven laten' 
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en 'een (...) die niet al te goet turcs en was' ['die het met op de Turken begrepen had'], 
zie: MuUelnederiandsch woordenboek Vili, resp. 580 (bij Torke) en 772 (bij Turc). 
15. Het WNTXVII, 4197 geeft 1531 als jaar waann deze betekenis al voorkwam. Het 
Middelnederlandsch woordenboek vermeldt deze betekenis nog niet. 
16. Theunissen 1989, 37-53. Het WNT XVII, 4198 geeft 1514 als jaar waann deze 
betekenis mogelijk al voorkwam. 
17. Mout 1984, 381. 
18. Mout 1978, 579. 
19. Mout 1978, 579. 
20. Westerink 1989. 
21. Voor de achttiende-eeuwse West-Europese houding ten aanzien van Barbanje zie 
Thomson 1987. 
22. Hiervan vindt men nog een echo in het corpus, in Sayd (1785): een tekst waann 
de Fransman Compian door de Algerijn Sayd tot slaaf wordt gemaakt. 
23. De Groot 1987, 49-51. 
24. Israel 1986, 4. 
25. Israel 1991, 73. 
26. Slot 1989. 
27. Israel 1986. 
28. Slot 1989, 22-24. 
29. Respectievelijk WNT, XVII/2, 4196 en 4195. 
30. Paasman 1991b, 49-52. Het lied is afkomstig uit De Oost-Indische thee-boom (18e 
druk ca. 1750) en heet daar 'Journaal, van de Fluit Delfshaven, van Holland uitgevaren 
na Oost-Indien'. 
31. WNTXVII/2, 4211. Het WNT geeft een voorbeeld uit 1527: 'Alle dat goet datmen 
den Tureschen [sic] honden af gewönne, solde wed'om te rugge in die chnstenheyt 
gevoert ende gebrocht worden'. Het wrede, heidense, karakter waarmee de Turken 
geassocieerd werden, blijkt ook duidelijk uit het VOC-liedje. Paasman verklaart in 
zijn uitgave van dit en andere VOC-liedjes 'Turk' met 'Noordafnkaanse (Barbanjse) 
zeerover' (Paasman 1991b, 171-172. Zie ook: 'Een Kalis-lied', Paasman 1991b, 12-14 
en 167). Vanwege de vermelding van 'de Turkse hond', een scheldnaam voor mos
lims, is de betekenis 'moslim' dus ook relevant. 
32. Broecheler in: Van Woensel 1995, 66. Pieter Rabus geeft in 1693 in een recensie 
in de Boekzaal van Europe van maart en april de volgende inventarisatie van de 
Turkse bezittingen: 'Dat de Turk een hoofd is over een groot land, kan niemand ont
kennen. Hy bezit in Azia, geheel [AjNatolien, 't welk klein Azien is, Palestij ne, Syrié, 
Arabie, Arcceme [Armenië]. In Afnka, behalven Tunis en Tnpoli, gansch Egypten. 
In Europa, Thracië, Gnekenland, d'eilanden van den Archipel, een gedeelte van 
Slavonje, Bosnië, Servië, en Bulgarije' (233). 
33. Maghnb betekent 'westen' in het Arabisch. 
34. Theunissen 1989, 44, 50. 
35. Bakker, Vervloei en Gailly [1997], 96-97. 
36. Buijnsters m Schasz [1973], 25. 
37. Osterhammel 1998, 46-51. 
38. Zie voor een overzicht van het einde van de VOC onder meer Van Gelder en 
Wagenaar 1988, 21-23. 
39. Paasman 1991b, 150. 
40. Jacobs 1991, 24, 37-50. 
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41. Wijsenbeek-Olthuis 1987b, 100-103. ^ ' e 0O 'c Wijsenbeek-Olthuis 1987a. 
42. Jacobs 1991, 33-34. 
43. Paasman 1991b, 162. Zie ook Paasman 1991a. 
44. Barend-van Haeften 1995, 113. 
45. De Groot 1986, 5. 
46. Gaastra 1991, 134. 
47. Van Goor 1997,74. Voor een gedetailleerd overzicht van de Nederlandse handel, zie 
Israel 1991, Glamarm 1981, en J. de Jong 1998. Zie Van Gelder en Wagenaar 1988,142-
151 voor een overzicht van de oosterse invloeden op de Nederlandse cultuur via de VOC. 
48. Slechts in een enkel geval vindt men in de oosterse vertellingen overigens verwij
zingen naar de materiële cultuur van de onent. Gedeeltelijk is dit een gevolg van het 
feit dat een aantal teksten gebaseerd was op authentiek oosterse voorbeelden, waarin 
specifiek expliciterende verwijzingen naar oriëntalia niet zo vaak voorkomen. Maar ver
der gebruikten de westerse auteurs en bewerkers deze onentalia opvallend weinig om 
een oosterse sfeer te creëren. Wellicht veronderstelden zij dat de lezers via het dage
lijkse tastbare oosten een zodanig referentiekader hadden dat dit met nodig was. 
49. De volmaakte Hollandsche keuken-meid (..) 1965, 14-15. 
50. Sinds de invoering van het metneke stelsel (1790) staat 1 loot (lood) gelijk aan 
1 decagram ofwel 10 gram. 
51. De volmaakte Hollandsche keuken-meid (..) 1965, 15. 
52. Van Gemert 1993b, 19. 
53. Wittop Koning 1966, 39-42. 
54. Van Gelder en Wagenaar 1989, 143 en Van Gemert 1993a, 84. 
55. Wijsenbeek 1994a, 107 
56. Daar werden ook andere producten zoals chocolade, tabak en soms Sorbetten 
geserveerd. Zie over 'koffiehuizen tijdens de Republiek' Wijsenbeek 1994b. 
57. Wijsenbeek 1994a, 109. 
58. Adelaar 1989,159. 
59. Namelijk: Tching-vang (1769), Tching-vang (1770) en Tsching-Ouang (1785), drie ver
sies van één verhaal. Ook wordt in deze teksten aan rijst gerefereerd. In de Republiek 
werd hier bijvoorbeeld rijstebrij van gemaakt. 
60. Namelijk: Kojjy (1743) en Koffy (1768). De locatie van Koff/huis (1793) is een kof
fiehuis in Surat. 
61. In Groningen was het aldus Martinet (Katechisus der Natuur, 1778-1779, 4, 183) 
sinds enige bjd zeer algemeen in zwang chicoreikoffie te drinken. Dit was een drank 
van gebrande en gemalen wortels van chicorei, een plant die in de volksmond wel 
'suikerij' werd genoemd (WNT, III/2-3, 2031-2032). Met dank aan dr. A.N. Paasman 
die me hier op attendeerde. 
62. Van Gelder en Wagenaar 1989,144. Een mooi architectonisch voorbeeld van chi
noiserie is het, volgens de gedenksteen uit 1791 daterende, landhuis Peking dat in 
Baam stond· 'een tamelijk groot, rechthoekig gebouw, uit echt Chinese materialen 
opgetrokken, dat met zijn grillig gevormde, dubbele daken, zijn heldere, scherp 
afstekende kleuren - rood en wit en vooral groen - zijn wonderlijke versieringen, 
zijn stenen monsters en zijn vergulde klokjes en spitsen een vrij getrouwe kopie van 
een Chinees landhuis vertoonde' (zie Hardenberg 1976, 89, waar op p. 88 ook een 
afbeelding van het huis is weergegeven). Zie voor de geschiedenis van de dimoise
ne: Honour 1973. 
63. Zie Ydema 1989. 
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64. Een ervan was in 1780 het eigendom geworden van jonkvrouwe Isabella Lucretia 
van Dielen, en in 1796 had ook de advocaat Gerrard van Wesel, mogelijk enthousiast 
geraakt door het voorbeeld elders in de straat, er een aangeschaft voor het niet lutte
le bedrag van 2.310 gulden. Zie Meulenkamp 1989, 122. 
65. Zie voor een uitgebreid overzicht van de Chinese porceleinimport van de VOC: 
Jórg 1978. 
66. Zie bijvoorbeeld Dash 1999 voor een geschiedenis van de tulp en de tulpen-
handel en speculatie. 
67. Pool 1989, 113. 
68. Dibbits en Rooijakkers 1995-
69. Wijsenbeek-Olthuis 1987b. 
70. Van Goor 1997, 73. 
71. Wijsenbeek-Olthuis 1987b, 112. 
72. Zoals ik in de inleiding toelichtte, valt de receptie van de verhalen zelf buiten het 
kader van dit onderzoek. We hoeven in ieder geval niet bang te zijn dat de oosterse 
vertellingen alleen kustprovincies bereikten. Ook in Zwolle bijvoorbeeld las men de 
Vaderiandsche letter-oefeningen en dus vermoedelijk ook de daann opgenomen oos
terse vertellingen (Brouwer 1995). Het is met onmogelijk dat in dergelijke plaatsen, 
waar 'het oosten' toch iets minder alledaags geweest zal zijn, de oosterse vertelling 
meer een curiosititeit was dan in de kustprovincies. Die factor zal in een onderzoek 
naar de populariteit van dit type proza genuanceerd verdisconteerd moeten worden. 
73· Wills 1993,133-134· 
74. Dibbits 1998,107-111. 
75. Breukink-Peeze 1989, 136. 
76. Dibbits 1998, 183-184. 
77. Van Gelder en Wagenaar 1988, 147-148. 
78. Veenendaal 1987. 
79. Dibbits 1998, 103. 
80. Dat geldt ook voor een andere versie van de tekst, Ortogrul (1762). 
81. Zie, ook voor nog meer voorbeelden, W. de Bell in Bergvelt en Kistemaker 1992, 
153-192. 
82. Wijsenbeek-Olthuis 1987b, 108. 
83. Van Gelder en Wagenaar 1988,148. 
84. Van Goor 1997,133. 
85. Blussé 1989, 86-87. 
86. Juynboll 1931, 55 en Overvoorde 1904, 569. Het manuscript wordt bewaard in 
het Gemeentearchief Leiden onder het signatuur 69501 F. 
87. Bijvoorbeeld de vroegste tekst uit het corpus Mustafa (1718), waarin de briefschrij
ver een Turk uit Constantinopel is, die in Amsterdam verbleef en daar overleden is. Zie 
voor een uitgebreidere beschrijving van de pseudo-brieven m het corpus hoofdstuk 3. 
88. Ook Rembrandt liet zich zoals gezegd inspireren door de oosterlingen. Hij was met 
name gefascineerd door het land Perzie en zijn inwoners (zie bv. Slatkes 1983). Men 
vermoedt dat zijn vroegste contacten met Perzen dateren uit 1626, toen een gezant
schap van sjah Abbas I, geleid door Musa Beg, door de Republiek trok en Amsterdam, 
Haarlem en Den Haag aandeed. Roding, die onderzoek deed naar het beeld van de Turk 
in de Nederlandse grafiek (1450-1900), vermoedt dat Rembrandt zich bij de uitbeel
ding van oosterlingen behalve door deze ontmoetingen liet inspireren door kostuum-
boeken, exotische objecten (rariteiten) en oosterse miniaturen, zie: Roding 1989, 67. 
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Sg- Bekius en Ultee 1985. 
90. Landes 1998, 150. 
91. Dit geldt ook voor de versie uit 1762. 
92. Dit geldt vermoedelijk ook voor Karazan (1763) en Karazan (1787). 
93. En overigens ook naar goud uit Afrika. 
94. Pruiken 1799, 19. 
95. Barend-Van Haeften 1992, 85-86. 
96. Zie Blanke 1997. 
97. Hierbij zijn alle Nederlands- en Friestalige gerekend alsook anderstalige teksten 
afkomstig van Nederlanders. Met dank aan D. Wildeman en V. Roeper, die deze 
mededeling deden op grond van het 'Onderzoeksplan Bibliografie van Nederlandse 
reis- en landbeschrijvingen 1500-1900', in opdracht van de Stichting Nederlandse 
Bibliografie Reisverslagen 1500-1900. Zie voor een bibliografie van reisteksten in 
manuscriptvorm. Lindeman, Scherf en Dekker 1994. Zij telden 497 manuscripten 
in de periode vanaf de zestiende tot het begin van de negentiende eeuw. Deze tek
sten zijn meestal niet gedrukt en bereikten slechts een klein publiek. 
98. Zie verder bijvoorbeeld de algemene naslagwerken Pott 1962 en Lach &. Van Kley 
1965-1993. 
99. Zie: Heennga 1910, xvu en Heennga 1917, xvii. De twee eerste uitgaven zijn in 
ieder geval afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden, van de tweede zijn mij verdere 
gegevens onbekend. De handel met het Turkse Rijk verliep in eerste instantie via 
Antwerpen. Ik veronderstel dat net als andere Antwerpse, Zuid-Nederlandse, invloe
den ook deze werken, wellicht in bescheiden mate, in de Republiek verspreid werden. 
100. Broecheler in Van Woensel 1995, 31. 
101. Broecheler in Van Woensel 1995, 34. 
102. 'But what becomes evident is not only the advantage of a Western perspective: 
there is also the triumphant technique for taking the immense fecundity of the 
Orient and making it systematically, even alphabetically, knowable by Western lay
men. When Galland said of d'Herbelot that he satisfied one's expectations he meant, 
I think, that the Bibliothèque did not attempt to revise commonly received ideas about 
the Onent. For what the Orientalist does is to confirm the Orient in his reader's eyes; 
he neither tries nor wants to unsettle already firm convictions. All the Bibliothèque 
orientale did was represent the Orient more fully and more clearly; what may have 
been a loose collection of randomly acquired facts concerning vaguely Levantine his
tory, Biblical imagery, Islamic culture, place names, and so on were transformed into 
a rational Oriental panorama, from A to Z' (Said 1995, 65). 
103. Zo stelt Raye bijvoorbeeld bij de beschrijving van de moskee van Selim m 
Adnanopel nuchter: 'In het midden van de hoofdruimte hangt een grote koperen 
lamp. Toen mevrouw Montagu de moskee bezocht was die lamp nog van goud'. Zie: 
Raye 1987, 44. Raye schreef zijn brieven in het Frans omstreeks 1760. Een gedeelte 
van zijn werk is onlangs in het Nederlands gepubliceerd, namelijk in Raye 1987. Zie 
ook: Bakker, Vervloei en Gailly [1997), 109. 
104. Broecheler in Van Woensel 1995, 71. 
105. Bakker, Vervloet en Gailly [1997], 77-78. Zie verder Topoi (1770), waarin wordt uit
gelegd hoe de slaven werden behandeld. De auteur merkt op dat deze traditie tegen
woordig is afgeschaft en dat men nu geboren moslims opleidt voor Staatsposten. 
106. Hier heb ik tevens gebruikgemaakt van Scheepmaker 1990, 43. 
107. Ook in het corpus vinden we deze slavinnen, zie bijvoorbeeld Diarbec (1761) en 
Ablasah (1762). 
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io8. Zie voor een uitvoerige studie naar Cornells de Bruijn Dn)vers, De Hond en 
Sancisi-Weerdenburg 1997 Zie ook De Bruijn 1996 
109. De verschijning van dit rapport in 1812 en van Fundgruben des Orients, Europa's 
eerste tijdschrift voor oriëntaalse studies in 1809 (zie Rietbergen 1999), duiden mo
gelijk op een bewustwording van het vak 'de onentalistiek' met aandacht voor meer
dere onderzoeksvelden 
110. Reizen van Cornells de Brwyn, door de vermaardste Deelen van Wem Asia, de eilan
den Scio, Rhodus, Cyprus, Metehno, Stanchio, etc (Delft, 1698) en Reizen over Moskovie, 
door Persie en Indie etc (Amsterdam, 17:1) 
in. De Bruijn 1990, 4 
112. In het Nederlands vertaald onder de titels De zes reizen van de heer J Bapt Taver-
nier. Baron van Aubonne, die hy, gedurende de Ufi van veertigjaren, m Turkyen, Persten, en 
m d'Indien langs alle de wegen, die derwaarts strekken, gedaan heefi (Amsterdam, 1682), 
Gedenkwaardige en zeer naauwkeunge reizen van den heere de Thevenot, m de welken 
gehandeld word van de Staaten, staande onder 't gebied van den Groeten Heer, der zelver 
zeden, godsdiensten, krachten, bestienngen en taaien, mitsgaders de voornaamste byzonder-
heden van d'Archipel, Konstantinopolen, 't Hedig Land, Egypte, de woestijnen van Arabie, 
Mekka, en verscheidene andere plaatsen van Asia en Afrika etc (Amsterdam, 1682), 
Dagverhaal der Reis van den Ridder Chardyn na Persten en ost-Indten, door de Swarte Zee 
en Colchis (Amsterdam, 1687) 

113. Zie Gunny 1996, 10. Gunny, die zich baseert zich op de studie van Jeanne 
Chaybany, Les voyages en Perse et /a pensée française au XVIII siècle (Teheran, 1971), 
stelt dat de Perzie-verslagen van deze vier alsmede die van Adam Oleanus (1603-
1671), ]an Jansz Struys (zeventiende eeuw), Pietro Della Valle (1586-1652) en 
Alexandre de Rhodes (1591-ca 1660) in Frankrijk tussen 1600 en 1800 tot de meest 
gedrukte in hun soort behoorden 
114. Blanke 1997 (Band I), 442 
115. De lotgevallen van de Trogloditen zijn ook apart gepubliceerd, in de Algemeene 
vaderlandsche letter-oefeningen (Trogloditen 1790) 
116 Zie C G Brouwer in Droste en Van Steenwyk 1993,194-198, m η 198 Brouwer 
geeft als toenmalige informatiebronnen voor deze gebeurtenissen het anoniem ver
schenen Histoire de Thomas Koulifean, Sophi de Perse (1740-1741) en het in 1745 ver
schenen Histon van Schach Nadir, gezegd Thomas Kuh Khan, thans Koning van Persie, 
een vertaling van het in 1742 te Londen gepubliceerde werk The History of Nadir 
Shah ( ) van Jacob Fraser (Droste en Van Steenwyk 1993,196) 

117. Dit is een herziene versie van zijn tweedelige Spiegel der Zeevaerdt (1584 en 
1586) Beide atlassen werden ook uitgegeven in het Frans, Duits, Engels en Latijn en 
zouden model staan voor veel 17de- en i8de-eeuwse atlassen Zie Van Gelder en 
Wagenaar 1988, 24 
118. Van Gelder en Wagenaar 1988, 27 en Jacobs 1991, 8-10 
119. Van Gelder en Wagenaar 1989,43 Zie voor een bibliografie van dit werk Verhoe
ven en Verkruijsse 1996 
120. J de Jong 1998, 28 De titel van het woordenboek ontleende ik aan de Centrale 
Catalogus (computerversie) 
121. Zie Barend-van Haeften 1992 
122. Gaastra 1991, 106 Zie verder voor het belang van de VOC op wetenschappelijk 
terrein Bethlehem 1993 
123. De Bruijn in Saadi [1997], 224, 235, 244 
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124 J de Jong 1998, 119 120 Zie ook Rietbergen (1985) over Witsen 
125 Groot 1996, 314 321 Adnenne Zuiderweg bereidt aan de Universiteit van 
Amsterdam een proefschrift voor over het culturele en - in het bijzonder - het lite 
raire leven in Batavia in de zeventiende en achttiende eeuw 
126 Bailey 1998, 9 

127 Baggerman 1993, 277 
128 Schwab 1984, 39 
129 De Moor en Van der Velde in Haafner 1992, 13-34 
130 Deze Renaissance is vergelijkbaar met de hernieuwde belangstelling voor Gnek 
se handschnften in de vijftiende eeuw na de Val van Constantinopel Zie Clarke 
1997, 54-70, m η 55 Raymond Schwab publiceerde in 1950 een grote studie over 
deze beweging met de titel La Renaissance orientale en hij ontleende deze benaming 
aan Schlegel (zie ook Schwab 1984) 

131 Zie bijlage 4 voor een overzicht van de locaties in de teksten 
132 Zie Clarke 1997, 37 53 
133 Zie ook Van Gemert 1987 
134 Dit werk bleef in Engeland tot en met de negentiende eeuw gezaghebbend, in 
combinatie met de Engelse vertaling van Du Halde's Description ( ) del Empire de la 
Chine (Pans, 1735) Zie Rietbergen 1986, 39 

135 Idema 1999, 85 86 Zie ook Rietbergen 1986 
136 Zie ook Van Gelder en Wagenaar 1989, 144 Voor een informatieve en mooi 
geïllustreerde catalogus over de Europese weergave van China in de penode van de 
zestiende tot de achttiende eeuw, zie Walravens 1987 
137 Zie bijvoorbeeld Adams 1980 Een bekend Nederlands voorbeeld waaraan voor 
namelijk literatuurstudie ten grondslag lag, is O Dappers Naukeunge beschryving van 
Asie behelsende de gewesten van Mésopotamie, Babylonie, Assyne, of Klem Asie ( ) Am
sterdam, 1680, zie Reinders en De Wit 1994, 17 
138 Adams Day 1990 en FnjhofF 1996 
139 Zie bijvoorbeeld Kloek 1984, De Kruif 1999 en Van Gemert 1999 
140 Exemplaar KB 804 G 5 
141 Zie voor de censuur die vertalers en bewerkers vaak toepasten ook Korpel 1992 
142 Exemplaar KB 186 L 5 
143 Het verhaal is ongeveer gelijk aan De Herdersjongen (1787), alwaar de introductie 
over Tavemier ovengens ontbreekt Ook François de Sahgnac de la Mothe Fenelon 
(1615-1715) bewerkte deze tekst van Tavemier Omdat de hoofdpersoon bij Tavemier 
'Mahamad All Beg' heet en bij Tavemier 'Mahummetes Ahbee' en in de twee 
Nederlandse versies Machomed Aly Beg (1763) en Ah Beg (1787) is het aannemelijk 
dat hier niet de versie van Fenelon gebruikt is (Fenelon 1983 1319), maar vermoe 
delijk in beide gevallen die van Tavemier 

144 Said 1995 4950 Voor die tijd vond er ook al onderzoek naar de oosterse talen 
en culturen plaats Het beroemde Glossarium Latino Arabicum bijvoorbeeld dateert 
uit de tweede helft van de twaalfde eeuw en is in Toledo ontstaan (Witkam 1987, 
20) 
145 Juynboll 1931, 75 76 
146 Juynboll 1931 76 
147 Witkam 1987 20 21 
148 Juynboll 1931, 156 157 Gohus' werk had bijgedragen tot een goede reputatie 
van de Nederlandse onentalistiek met de Leidse universiteit als centrum en de 
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zeventiende eeuw als bloeiperiode. Zie voor informatie over de Europese arabistiek 
tot in het begin van de twintigste eeuw Fuck 1955. 
149. Albert Schultens (1686-1750) was een befaamd Nederlands oriëntalist die de 
waarde van het Arabisch voor de studie van het bijbelse Hebreeuws benadrukte en 
daarmee de rol van andere oosterse talen als het Turks en Perzisch in het academi
sche onderwijs inperkte (Nat 1929, 37). Hiermee zette hij een belangnjke stap naar 
een meer wetenschappelijke benadenng van taaiverwantschap dan daarvoor gebrui
kelijk was. Anderzijds leidde dit tot een vernauwing van de belangstelling voor het 
oosten. Schultens was vader en grootvader van de oriëntalisten Jan Jacob Schultens 
(1716-1778) en Hendrik Albert Schultens (1749-1793). Met dank aan prof.dr. J.T.P. de 
Bruijn die mij deze informatie verstrekte. 
150. Zie Johannes 1997, waann bijvoorbeeld de Nederlandse achterstand op het 
gebied van de Nederlandse kunsttheorie in de periode 1770-1830 aan bod komt en 
Johannes 1995, waarin de achterstand van de Nederlandse tijdschriftenmarkt onder 
de loep wordt genomen. In mijn bespreking van de eerstgenoemde studie (1999b) 
wees ik erop dat contemporaine geluiden van achttiende-eeuwse coryfeeën over de 
achttiende-eeuwse achterstandsituatie wel negatief mogen zijn, maar dat men wel in 
de gaten moet houden dat dit ideeën van een elitair achttiende-eeuws gezelschap 
zijn. Nog een voorbeeld van zo'n achttiende-eeuwse kenner van literatuur is Rijcklof 
Michael van Goens, die allerlei ideeën opperde om de Nederlandse literatuur nieu
we impulsen te geven en die, zoals we nog zullen zien, onder andere oosterse lite
ratuur als model koos. Zie Van Goens 1766. 
ijl. Willmet 1812, 146-149. Zie verder voor een gedetailleerd overzicht van de stand 
van zaken in de achttiende- en negentiende-eeuwse Nederlandse studie van de oos
terse talen: Nat 1929. 
IJ2. Nat 1929, 13-14. Relands naam komt voor in de varianten Hadnanus Relandus, 
Adnanus Relandus en Adnanus Reeland. 
IJ3. Zie ook hoofdstuk 1. 
1J4. Ekhtiar 1985, 172 en 178. 
ijj . Tufayl 1985,13-14. 
IJ6. Zie voor Tufayls invloed op deze werken Kruk in Tufayl 1985, 25. 
IJ7. Ekhtiar 1985, 164-195. Zie voor de invloed van Hai Ebnjokdan op Locke's The 
Essay Concerning Human Understanding (1686): Russell 1994. 
ij8. Buijnsters 1984, 18-19. 
1J9. Kennis van het Hebreeuws, één van de oosterse talen, was er misschien nog wel 
bij predikanten, maar het lijkt mij niet waarschijnlijk dat zij ook Arabisch en 
Perzisch, de talen van de authentieke Oosterse vertellingen' die hier centraal staan, 
beheersten, omdat dat voor hun beroep niet direct nodig was. Van Anna Maria van 
Schurman (1607-1678) 'een uitzonderlijk geleerde vrouw' (De Baar e.a. 1992), is 
onder andere een in het Arabisch geschreven korancitaat bewaard gebleven (afbeel
ding De Baar e.a. 1992, 30). De echte kennis van het Arabisch zal maar aan een klei
ne geleerde groep voorbehouden geweest zijn. 
160. Korpel gaat er voor de periode 1600-1750 bijvoorbeeld van uit dat meer dan 
66% van de publicaties op het gebied van het Nederlandse fictionele proza vertalin
gen zijn (Korpel 1992, 32). In het volgende hoofdstuk zal ik nader op deze proble
matiek ingaan. 
161. Irwin 1995, 19. 
162. Hiertoe reken ik ook de titelvarianten van het tijdschrift toen het werd voortge-
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zet na Rabus' overlijden (in de bibliografie van secundaire literatuur opgesomd ach
ter ' Boekzaal'). 
163. Dat is: 'Caab Ben Zoheir's lofgedicht ter eere van Muhammed als mede Amralkeis 
Moallakah, met verklaringen van Nahasi (...) Hier by komen de Arabische spreuken 
van den Veltheer Ah en eenige uit Hamasa, en Diwan der Hudeiliteiten. Alles uit de 
Handschriften der Leidsche Bibiotheek uitgegeven, vertaalt en opgeheldert door Gerar-
dus Joannes Lette. Voorafgaat een aanpryzing van den Hooggeleerden Heere Albertus 
Schultens. Te Leiden, by Nicolaas Moens. 1748', Maanadyke uittreksels of Boekzaal der 
geleerde waerelt, december 1747, 649. 
164. Respectievelijk p. 205 en p. 598 e.v. 
165. Juynboll 1931, 215-216. Volgens Juynboll is Gentius geboren in 1611, volgens de 
Centrale Catalogus (computerversie) was dat zeven jaar later. Waarschijnlijk heeft de 
Centrale Catalogus hiervoor een gegronde reden en biedt )uynbol] in dit opzicht ver
ouderde informatie. 
166. Georgius Gentius, Rosarium politicum sive Amoenum sortis humanae theatrum. 
Amsterdam, bij Joan Blaeu, 1651. Zie De Bruijn in Saadi [1997], 243 en De Bruijn 
1996, waarin hi) ingaat op de basis van Gentius' tekstuitgave. 
167. De Bruijn 1996, 11-12. 
168. Deze nam ik op in het corpus (zie hoofdstuk 3). 
169. Buisman [i960] meldt dit werk onder nummer 611. Helaas wordt een exemplaar 
ervan voor zover rmj bekend (noch de Centrale Catalogus [kaart- en computer-versie] 
in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag, noch Mateboer 1996 meldt het) niet bewaard 
in Nederlandse openbare bibliotheekcollecties; ik heb het werk dan ook niet ingezien. 
170. Brugman meent echter dat Erpenius de bekering van de moslims slechts noem
de uit beleefdheid en om tegemoet te komen aan de publieke opinie. Als argument 
voert Brugman aan dat uit de rest van Erpenius' activiteiten weinig fanatisme op dit 
gebied te bespeuren valt (Brugman en Schroder 1979, 12-13). 
171. Enklaar 1989,169. Interessant is in dit verband de pn]svraag die de Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem in 1771 uitschreef, namelijk: 'Welke 
zyn de beste middelen, om de waare en zuivere leer van het Euangelie onder de 
I(n)woners der Colomen van den Staat meer te bevestigen en in die Lan(d)streken 
voort te planten' (Zuiderweg 1991, 168). Deze vraag impliceert dat de behoefte leefde 
de zending te verbeteren. 
172. Van Goor 1997, 163. 
173. Deze typering ontleen ik aan De Vet 1980. 
174. Betreft: Karun (1787). Deze tekst (Soera 28:76-82) vindt een parallel in de bijbel 
(Numen 16). Het moet in Palmbladen om een overlevering van de koran-versie gaan 
omdat Mohammed er in voorkomt. 
175. Hourani 1991, 10. 
176. Gunny 1991, 191. 
177. Hourani 1991, 8 Zie ook Slomp 1983. Voor een uitvoerige studie naar de 
geschiedenis van de westerse houding ten aanzien van de islam zie: Daniel 1993. 
178. Brugman en Schroder 1979, 22. Zij vermelden 1658 als eerste jaar van ver
schijnen van de tweede vertaling. De Centrale Catalogus (computer) meldt echter ook 
een uitgave uit 1657 en dat zal niet zonder reden zijn. 
179. Brugman en Schroder 1979, 25. 
180. Brugman 1987, 14. 
181. 'Ziedaar de nuttigheden die myn werk kan te weeg brengen. Ik voeg 'er alleen dit 
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noch by: dat myn werk, wat den vorm aangaat, slechts weinig uitgebreidheid heeft; 
dat ik het niet geve voor een historisch leven van Mohammed, maar voor een verhaal 
zyner hervorming; dat 'er te veel waarheid in is om het onder de versierde vertellingen, 
die men Romannen noemt, te plaatsen en te weinig om het eene geschiedenis te 
noemen; dat echter alle versienngen zyn aangelegd om waarheden te ondersteunen, 
en echte caracters te duidelyker te doen schitteren, en dat myn oogmerk is nuttig te 
zyn, met enkel behaaglyk. Het was te wenschen dat die jammerlyke zucht om te be
hagen, in plaats van nuttig te zyn, de schryvers minder vervoerde'. (J. Nomsz, Mo-
hammed, of de hervorming der Arabieren. Amsterdam, 1780, xxv-xxvi Exemplaar UBN 
20 C 227). 
182. Namelijk, reizigers, diplomaten en missionarissen (groep 1) en oriëntalisten of 
wetenschappers (groep 2). Verder betrok hij als derde de protestantse visie op de 
islam Ook bestudeerde hij nog speciale tekstgroepen, namelijk de Franse clandes
tiene tekst, enkele pseudo-bneven, polemische geschriften en enkele 'willekeurige' 
Franse en Engelse geschriften. 
183. Netton 1990, 24-25. Hij citeert Kabbam uit haar Europe's Myths of Orient Devise 
and Rule (London, 1986). Sinds de kruistochten werd de islam door de christenen als 
een soort mystene beschouwd. Natuurlijk waren er verschillen in opvatting tussen de 
christenen onderling. De leken, waartoe hij bijvoorbeeld polemisten rekent, commu
niceerden over de ideeën van 'the other' in weinig lovende termen als 'fantastic 
legends' en 'fabulous nonsense'. Geleerden waren geconcentreerd op de verschillen 
tussen christendom en islam. Zij moesten echter steeds op hun hoede zijn om mets 
ten nadele van het christendom te melden Toen de kruistochten voorbij waren en de 
dreigmg van de islam langzamerhand verminderde, moest men het beeld anders weer
geven en met een herzien, verantwoord oordeel voor de dag komen 
184. Het betreft de twee Engelse oriëntalisten Edward Pococke (1604-1691) en George 
Sale (i697?-i736), de Franse schrijver Voltaire (1694-1778) en de Engelse reiziger 
Joseph Pitts (e. 1663-C.1733), die in islamitische gevangenschap leefde. 

Noten bij Hoofdstuk 3 
1. Buijnsters 1991, 80. 
2. Bijvoorbeeld Buijnsters 1984, 77 
3. Respectievelijk Stouten 1984 en Johannes 1995, 6. 
4. Respectievelijk Hanou 1981, Beentjes 1992 en Altena 1992 
5. 2/5, 126-139 
6. Buijnsters en Geerars 1969, 130 
7. Een uitvoerige studie over Weyerman biedt Groenenboom-Draai 1994 Zie ook 
Weyerman 1996, m.n. 15 
8. Rotterdamsche Hermes Sterffelyk creatuur (1721), Engdsche ladies (1721), Ambassadeur 
van Siam (1721), Koffie (1721) en Julio Romano (1721). Den Amsterdamschen Hermes 
Schytische sententie (1721), Konmg Mogyes (1721), Mumm Gaseh (1721), Turksche huis
vrouw (1723), Schoolmeester (1723), Ottomanische zinspreuk (1723), Kalif Motauvacel 
(1723), Vagebond 1 (1723), Vagebond 2 (1723), Persiaansche Zydeweever (1723), Struikrovers 
(1723) en Persuums mttebroods-zoontje (1723). Zie wat het laatste verhaal betreft ook 
Weyermans toneelversie Den Echo des Weerelds: Zoon van een giengaart (1726), 
Schatzoekers (1726), Linnenkooper (1726) en Timur-bec 1727) De Doorzigtige Heremyt-
Maronieten (1729) De Vrolyke Tuchtheer Gestrafte onschuld (1729), Jakch« Safen (1729), 
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Kara Hassan (1729), Bectas Aga (1729), Ku Kiahia (1729), Kees van Rie (1729) en Eulad 
Resul (1729) Den Adelaar Cidal Achmet (1735) en Ondankbare Fatima (1735) 
9. Staatsman (1765), Jonker Raarenburg (1765) en Amilia (1766) 
10 Exemplaar UBN 49 c 97 
11. Janus- Pnns van Cochinchtna (1787) en Ismael Hond en halsband (1788), Twee
hoofdige adelaar (1788), Herdershond (1788), Mensch en paard (1788), Slang en land 
man (1788), Verslindende dieren (1788) en Gier (1788) 
12 Van de eerste twee jaargangen heb ik de tweede druk bestudeerd en van de erop 
volgende jaren de eerste druk (KB 519 L 22-519 L 27) 
13 Buijnsters 1991, 95-98 en 104 107 
14. Mustafa (1718) 
15 Emir (1733), Scha Hussein (1733), Ismael Tirabaye (1734a), Ismael Tirabaye (1734b) 
en Arzmoe (1734) 
16 Buijnsters 1991, 79 80 
17 Amurath (1756), Almerina (1756), Hassan (1757), Mirza (1757), Bezaldab (1757), 
Muley Hassern (1758), Almet (1759), Carazan (1760), Effendi (1760), Nourradm (1760), 
Ortogrul (1760), Yamodm (1761), Voorspoed (1761) en Zihm (1762) 
18. Scarmentado (1759), Zadig (1760), Salned (1760), Chimas (1760), Juliaan (1760), 
Chmg-vang (1760), Rajahs (1761), Zaphna (1761), Heremiet (1761), Zaferah (1761), Timon 
(1761), Diarbec (1761), Azidah (1761), Antilistos (1762), Saladin (1762), Chmvang (1762), 
Gelaleddm (1762), Barcas (1762), Ortogrul (1762), Mirza (1762), Ablasah (1762), Eadhila 
(1762), Takupi (1762) en History (1762) 
19. Buijnsters 1991, 80 
20. De Pedagoog- Nuradm (1764) en Xao (1765) en De Gryzaard Topal (1767), Azam 
(1767), Solyman (1768) en Tchmg-vang (1769) 
21 Abdallah (1766) 
22 Algemene Spectator Dervisch (1742) en Koff/ (1743) Kosmopoliet Benhadat 1 (1777) en 
Benhadat 2 (1777) Arke Noach's- Pruiken (1799), Nadir (1799) en Advertentie (1799) 
23 Johannes 1995, 9 
24. Zie Van Dijk 1994,10 
25 Het blad verscheen als Vaderlandsche letter-oefeningen (1761-1767), Nieuwe vader
landsche letter-oefeningen (1768 1771), Hedendaegsche vaderlandsche letter-oefenmgen 
(1772 1778), Algemeene vaderlandsche letter-oefenmgen (1779-1785), NIÏUU* algemeene 
vaderlandsche letter-oefenmgen (1786-1790) en Algemeene vaderlandsche letter-oefenmgen 
(1791-1811) Hoewel het eerste nummer al werd gepubliceerd in 1760, is de eerste jaar 
gang van het tijdschrift op het titelblad gedateerd in 1761 
26 De volgende teksten werden door mij geselecteerd Bromm (1765), Ra)ahs (1766), 
Chmeesch geval (1767), Koffy (1768), Nouijahad (1768), Saladin (1770), Verbaasdheid 
(1770), Regt (1770), Boosheid (1770), Tchmg-vang (1770), Noushivan (1770), Asem (1770), 
Deugdzame man (1770), Boosdoener (1770), Doolmg (1770), Balthasar Pascal Celse (1770), 
Zaman (1770), Minister (1770), Weldaadigheid (1770), Zadel (1771), Ibn-Hussein (1771), 
Fortum (1771), Jacoub (1772), Nahamir (1772), Hatem Tai (1772), Weldadigheid (1776), 
Ongelukkige (1778), Ryke man (1782), Abdallach (1785), Sayd (1785), Dervich (1785), 
Tschmg-Ouang (1785), Boeker/ (1786), Omar (1786), Twee slangen (1786), Arsaces (1787), 
Zemin (1790), Trogloditen (1790), Lockman (1790), Cahph (1792), Kqffyhuis (1793), 
Abdala (1793), Amurath (1795), Liglgeloovigheid (1795), Alimek (1795), Verandering 
(1795), NourmahaU (1796) Zihm (1798), Hindoo Rajah (1798), Twee slangen (1798), 
Schedad (1798), Sultan Mossomi (1798), Turksche voorzegging (1799), Timur (1799), 
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Saladm (1799), Oostersch manuscript (1799), Onredelijke begeerten (1799), Jeugd (1800), 
Mirso (1800) 
27 Chineesch (1763), Abouzaid (1763), Raschid (1763), Obidah (1763), Schaakspel 
(1763), Machomed (1763), Mahometh (1763), Memnon (1763), Karazan (1763), Seged 
(1770), Abdallah (1770) Zadig (1770), Ondankbaare (1770), Orasmm (1770), Panzade 
(1770), Topoi (1770), Omar (1770), Chmeesche gebeurtenis (1770), Pachikard (1770), 
Mahadi (1770), Abdula (1770), Sodale (1770), Woore man (1782), Mahmoud (1782), 
Grondregels (1782), Sloep (1782), Ontwykmg (1782), Divoolmg (1782), Verbeelding 
(1782), Menschenhaater (1782), Beproevingen (1782), Muil (1782), Turksche rechtvaar 
digheid (1782), Philosooph (1782), Filozoo/'(i782), Rechtvaardigheid (1782), Goede staats 
dienaar (1782), Gneise koopman (1782), Dwaasheid (1782), Rylcdom (1782), Obidah 
(1782), Rampspoedige reize (1782) en Deugd (1782) 
28 Ik bekeek exemplaar FSL AP 3G4 Cage 
29 Titelvanant Nieuive algemene konst en letter-bode voor meer- en mm-geoeffenden 
(1794-1800) 
30. Mussoser (1796) en Chineesch Keizer (1800) 
31 Respectievelijk, Van Abkoude 1743, 1745 en 1788, Buisman [i960], Dutch popular 
literature the collection of M Buisman J Fz 1972 en Muller, De Vnes en Scheepers 
1981 en Mateboer 1996 De titels in bijlage 2 zijn voorzien van het nummer waar 
onder Mateboer ze inventanseerde, tenzij het om titels gaat die met m openbare col 
lecties bewaard worden Zie ook mijn bespreking (1999a) 
32 Buijnsters en Buijnsters Smets 1997 
33. Nr 1565 A J Liebeskind, Palmbladen, Of Uitgelezene Oostersche Vertellingen (1787), 
dit werk wordt overigens ook door Mateboer genoemd en nr 1587 Oosfersclie Vertel
lingen voor de Jeugd (1782) 
34. Zie voor informatie over Krospoeltol de studie over koloniale literatuur uit 
Nederlands-Indie van Beekman (1996, 131) 
35. Dit zijn Inleiding (1755), Ezel (1755), Koopman (1755), Hinde (1755), Zivorte honden 
(1755), Visscfier (1755), Griekse Koning (1755), Popegoay (1755), Gestrafte vizier (1755), 
Zivorte eilanden (1755), Drie colanders (1755), ferste colander (1755), Tweede colander 
(1755), Nydig mensch (1755), Derde colander (1755), Zobeïde (1755), Amine (1755), Historie 
van Smbad (1755), Smbods eerste reis (1755), Smbads tweede reis (1755), Sinbuds derde reis 
(1755), Smbods iterde reis (1755), Sinbods vrfde reis (1755), Smbods zesde reis (1755), Smbads 
zevende reis (1755), Dn« appelen (1755), Vermoorde ju/fcr (1755), Nourredin Ali (1755), 
Bogchdjoen (1755), Christen koopman (i755)>/ongen koopman (1755), Jode medicymmeester 
(1755), Snyder (1755), Barbier (1755), Eerste broeder barbier (1755), Tiveede broeder barbier 
(1755), Derde broeder barbier (1755), Werde broeder barbier (1755), Vyfde broeder barbier 
(1755), Zesde broeder barbier (1755), AbouIHassan (1755), Camaralzaman (1755), Amgiad 
(1755), Nourredin (1755), Beder (1755), Ganem (1755), Zeyn (1755), Codadad (1755), 
Deryobor (1755), Ontwaakten slaper (1755), Aladdin (1755), Haroun-Al-Rosclud (1755), 
Baba-Abdaüa (1755), Sidi Nouman (1755), Coguj (1755), Ali Baba (1755), Ali Cogio (1755), 
Betooverde paard (1755), Ahmed (1755) en Tivee zusters (1755) 

36 Dit zijn De herders-jongen (1787), Raschid (1787), Mirro (1787a), Hongerige Arabier 
(1787), Dankbare dieren (1787), Korazan (1787), Vrienden en het geld (1787), Vrienden 
(1787), Korun (1787), Derwisch (1787), Pylschoot (1787), Eeuwige last (1787), Toi en 
Scbenfc (1787), Dne vrienden (1787), Banden der liefde (1787), Mirza (1787b), 
Schrandere richter (1787), Bibliotheelc (1787), Viergoude kogels (1787), De meloen (1787), 
Geregtvaardigde visier (1787), Twee slangen (1787), Woeste eiland (1787), Gelull: der 
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koningen (1787), Seged (1787), Abdallah (1787), Doodenmiddel (1787), Goedaartige prin
sessen (1787), Het paar pantoffels (1787), Nijdigaard (1787), Bedelaar (1787), Deken van 
Badajoz (1787), Hassan (1787), Vermogen van den godsdienst (1787), Reis naar Babylon 
(1787) en Mirza's tweede gezigt (1787). 

37. Dit werk was in de periode 1782-1783 in het Frans geschreven, maar werd pas in 
Γ786 in Engelse vertaling gepubliceerd. De Franse uitgave verscheen in 1787. Zie. 
Pike Conant 1966, 288-289. 

38. Hooykaas 1880 zou als nchüijn kunnen dienen. Hij inventariseerde de 'kolonia
le litteratuur', verschenen in de periode 1595-1865, onder andere aan de hand van 
tijdschriften. In de negentiende eeuw blijken nog vele Nederlandstalige oosterse ver
halen verschenen te zijn. Overigens heb ik dit werk niet als richtlijn voor de acht
tiende eeuw genomen; mijn indruk is dat het sterk gefixeerd is op de negentiende 
eeuw en dat de achttiende eeuw onderbelicht is, gezien het geringe aantal achttien-
de-eeuwse bellettristisch getinte teksten waarvan gewag gemaakt wordt. 
39. Kloek 1996, 41 en Johannes 1995, 63-64. Johannes legt uit dat tijdschriftafleverin
gen gewoonlijk een jaar later van een titelpagina werden voorzien, waardoor de inge
bonden aflevenngen vaak later gedateerd zijn dan het jaar van uitgave. De 
Vaderiandsche letter-oefemngen verschenen dus al in 1760 terwijl ze gewoonlijk geda
teerd worden in 1761. Bosch 1999 (17-18) toont een afbeelding van het schutblad van 
de eerste aflevering van de Letter-oefeningen. Het schutblad zelf is niet gedateerd, maar 
uit aantekeningen op de achterzijde ervan is op te maken dat het al in 1760 circuleer
de. Omdat het tijdschrift volgens de gangbare bibliografische gegevens dus uit 1761 
stamt, oppert Bosch dat er wellicht sprake zal zijn geweest van een aanloopfase waar
bij de redacteuren Petrus en Cornells Loosjes het blad 'testten' bij een stel kennissen. 
De verklaringen van Johannes en Bosch sluiten elkaar niet uit, al lijkt mij die van 
Johannes wel het meest plausibel. Indien de leden van de vnendenleesdub waar Bosch 
over schrijft, werden uitgenodigd om als proefkonijnen te fungeren, dan lijkt mij het 
doorgeefsysteem van de aflevenngen niet efficient. Het zou immers handiger geweest 
zijn iedereen een eigen aflevering te verstrekken om vervolgens ongeveer gelijktijdig 
de reacties te kunnen peilen. Wellicht was deze methode kostbaarder. 

40. Uitzonderingen zijn Tweehoofdige adelaar (1788), Mensch en paard en Verslindende 
dieren (1788) met respectievelijk verwijzingen naar Brahma (13 en 26) en Vishnu (67). 
41. Ondankbare Fatima 1735, 75. De cursivering is van mij. 
42. Korpel 1992, 20 (noot 31) en 32 (noot 53). 
43. Zie Mattthey 1980. 
44. Een detail is dat Nomsz hier blijkbaar schrijven in en op de manier van het Ara
bisch bedoelt, van rechts naar links. 
45. Korpel 1992, 24-25 en 52. 
46. Deze eigenschappen werden in feite ook door Galland in zijn voorwoord op Dui-
zend-en-één-nacht aangegeven alsmede door de uitgever in het voorwoord op Chinee-
sehe geschiedenis, behelzende de gevallen van den heer Tieh-Chung- U en de jongvrouw 
Shuey-Ping-Sin 1767 (zie. 2.3). 
47. Korpel 1992, 61-62. 
48. Hond en halsband (1788), Tweehoofdige adelaar (1788), Herdershond (1788), Mensch 
en paard (1788), Slang en landman (1788), Verslindende dieren (1788), Gier (1788). 
49. Van Leeuwen 1999, 220-222. 
50. Cordier 1971, deel 2, 1755-1756. 
51. Zie ook de almanak KB 174 Κ 43 die drie teksten van Saadi bevat. Het zijn dezelf-
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de teksten als de in het corpus opgenomen Deugdzame man (1770), Dervich (1785) en 
Hongerige Arabier (1787). 
52. Galland 1694, 18. 
53. Nourshivan (1770), Minister (1770), Deugdzame man (1770), Boosdoener (1770) en 
Dooling (1770). 
54. Het betreft: Waan man (1782), Mahmoud (1782), Slaap (1782), Ontwykmg (1782) 
en Dwaaling (1782). 
55. Deze tekst is ongeveer gelijk aan Derwisch (1787). 
56. Hongerige Arabier (1787) en Derwisch (1787). 
57. De Bruijn in Saadi (1997], 235. 
58. Saadi [1997], 243-244. 
59. Drie delen hiervan worden in de Bibliothèque Nationale te Parijs bewaard onder 
het signatuur MSS arabes 3609-II, zie Irwin 1995,16. 
60. Irwin 1995, m.n. 16. 
61. Irwin dateert de oudst overgeleverde fragmenten van Duizend-en-één-nacht in 850 
n.C, maar plaatst hier vraagtekens bij (Irwin, 1995, 293). De naam Sindbad is Indisch/ 
Indiaas, terwijl bijvoorbeeld de naam Scheherazade/Schirazad Perzisch is (Mack 1995, x). 
62. Van Leeuwen 1999, 142. 
63. Zie Gerhardt 1963 voor een overzicht van de varianten en de samenstellingen 
van de verhalenbundel. 
64. Deze gravure heeft de vermelding: 'Duysent en Een Arabische Nacht Vertellingen. 
Tot Amsterdam, By Hendrik Bosch, 1709'. 
65. Van Leeuwens (1999, 427) interpretatie van het gegeven van de titelpagina die 
gedateerd is in 1709 is naar mijn idee onjuist. Hij veronderstelt dat dit gegraveerd 
titelblad met Nederlandstalige tekst wellicht bij een Franse roofdruk hoorde en dat 
de eerste Nederlandstalige versie van Duizend-en-één-nacht niet voor 1724 zal zijn 
verschenen. Het lijkt me echter sterk dat er speciaal voor zo'n Franse roofdruk een 
kopergravure met een Nederlandstalige titel werd gemaakt. De aanwezigheid van 
deze 'Nederlandstalige kopergravure' moet in mijn ogen duiden op een Nederlands
talige versie uit 1709 of in ieder geval op een eerste aanzet hiervoor. 

66. De naam van een Arabisch genre van verhalen over voorvallen met een goede 
afloop, die soms ook als boektitel voorkomt (met dank aan prof.dr. J.T.P. de Bruijn). 
67. In 'The Squire's Tale' uit de Canterbury Tales ziet men een parallel met het ver
haal over het betoverde paard uit Duizend-en-één-nacht. Het verhaal van de ontwaak
te slaper uit Duizend-en-één-nacht heeft mogelijk verwantschap met Shakespeare's 
The Taming of the Shrew (ca. 1592). Zie: Mack 1992, χ en Tausendundein Tag 1976, 7. 
68. Dufrenoy noemt in haar bibliografie van Franse oosterse fictie dit werk ook en 
vermeldt zowel een versie van François Pétis de la Croix (II, 351) als een versie van 
Antoine Galland (II, 268, 295). Aangezien in de inleiding van de Nederlandse ver
taling de eerste wordt genoemd, veronderstel ik dat Pétis de la Croix de auteur/ver
taler van dit werk is. Zeker is dat beide collega's nauw samenwerkten. Beide werken 
van Pétis de la Croix zijn opgenomen in bijlage 2, bij de overige primaire literatuur. 
69. Buijnsters en Bmjnsters-Smets 1996, 248. Overigens verscheen in 1801 een twee
de deel van de Nederlandse versie van Palmbladen en werd in 1803 deel 1 opnieuw uit
gegeven. 
70. Ik bekeek de Franse versie (UBL 837 G 1-2). De bundel werd in het Engels vertaald 
onder de btel A MisceUany of Eastern Learning (1771) (ik raadpleegde exemplaar LoC PZ 
1.C179). Gratz (1988) noemt een Duitse vertaling, getiteld: Miscellaneen der morgenlan-
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dischen Literatuur, oder Erzählungen aus dem Orient, zur angenehmen und nützlichen 
Unterhaltung und richtigen Kenntnis der morgenländischen Sitten (Dessau, 1781) (42). 
71. De bronnen die Cardonne noemt, zijn: Adja'ib al-ma'athir ('Wonderlijke merk
waardigheden' in Arabisch, Perzisch of Turks?), Fakihat al-Khulafa (een Arabische 
vorstenspiegel bewerkt naar Kaliela wa-Dimna van Ahmad ibn Arabshah, 1392-1450, 
de biograaf van Timur Lenk), Madjmu'a-yi Hikayat (een collectie anekdoten vermoe
delijk in het Perzisch), Latifa-nama (een bundel grappige verhalen in het Perzisch of 
Turks), Baharistan ('De Lentetuin', afkomstig van de mysticus Mulla Djami 1414-1492 
en in navolging van Saadi's Rozentuin), Anis al-arifin ('De vertrouweling van de gnos
tici' van Pir Mahmud, niet geïdentificeerd), Saadi, Shihab al-Dm Ahmad al-Nuwayri 
(1279-1333, een Egyptisch auteur van de Arabische encyclopedie al-Nihaya en andere 
historische werken), Abu'l-Fadl'Abd al-Rahman al-Suyuti (1445-1505, Egyptisch geleer
de), Sa'id ibn Bitnk of Eutychius (877-940, patnarch van Antiochié en chnstehjk-
Arabisch geschiedschn]ver, vooral bekend vanwege zijn historische werk al-Ta'rikh 
dat al vroeg in Europa bekend was), Humayun-nama (Turkse vertaling van Kaliela wa-
Dimna door Ali ibn Salih Celebi voor Sultan Suleyman (1512-1520), Nigonstan 
(Perzische bundel met historische anekdotes door Ahmad ibn Muhammad al-
Ghaffari, overleden in 1567 of 1568), AniOr-i Suhayli (Perzische bewerking van Kaliela 
wa-Dimna door Husayn Wa'iz-i Kashifi, overleden in 1504 of 1505), Halbat al-kumayt 
(bloemlezing uit de Arabische wijnpoezie van Shams al-Din Muhammad al-Nawadji 
1386-1455), Nabi Effendi (is mogelijk de Turkse dichter Yusuf Nabi, 1642-1712), Khalili 
(is mogelijk de Turkse dichter Khalili, 1407-1485). Met dank aan prof.dr. J.T.P. de 
Bruijn die deze bronnen voor mij identificeerde. 

In de catalogus van de Franse koninklijke bibliotheek (Catalogus Codicum Manuscrip-
torum Bibliothecae Regiae KB LHO HS.A/33BNAT ab 1739,1-4), zijn op het eerste oog 
enkele auteurs die Cardonne noemt opgenomen en alles lijkt er dan ook op te wijzen 
dat hij daadwerkelijk oosterse handschriften gebruikt heeft. De door Cardonne opge
geven nummers corresponderen niet precies met de nummers die de catalogus geeft. 
Het zou de moeite waard zijn uit te zoeken welke manusenpten Cardonne nu precies 
bewerkte en na te gaan hoe hij vertaald heeft. 
72. De teksten noemde ik hiervoor ook al, namelijk: Hongerige Arabier (1787) en Der
wisch (1787). 
73. Vrienden (1787), Tai en Schenk (1787), Schrandere Richter (1787) en Bibliotheek (1787) 
(lijkt op: Boekery 1786 uit de Letter-oefeningen), De meloen (1787), Woeste eiland (1787) en 
Het Paar Pantoffels (1787). 
74. Jacoub (1772), Hatem-Tai (1772), Colipfi (1792) en Zadel (1771). 
75. Mirza (1787b) verscheen in The Spectator van 1711, Abdaüah (1787) in The Guardian 
van 1713, Seged (1787) in The Rambler van 1752, Mirza (1787a) in The Adventurer van 
1753, Karazan (1787) in de The Adventurer van 1754 en Raschid (1787) in The Rambler 
van 1755. De herders-jongen (1787) is vermoedelijk uiteindelijk afkomstig van J.B. 
Tavemier, aangezien in de paralleltekst Machomed (1763) naar deze auteur wordt ver
wezen. Deken van Badajoz (1787) komt ook voor in François Blanchets Apologues et con
tes orientaux (Paris, 1784). 
76. Zie Enzyklopädie des Märchens, 3, 299-305. 
77. Een groot aandeel vormen de 60 teksten uit Duizend-en-één-nacht die in bijlage 1 
elk apart werden geïnventariseerd. Hoewel het mogelijk is dat Galland een enkel ver
haal zelfbedacht heeft, wekten zij door de aanwezigheid in zo'n 'authentiek' oosters 
werk vermoedelijk bij de lezer de indruk alle daadwerkelijk oosters te zijn. 
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78 Bijvoorbeeld Meloccaro 1992 'I will treat oriental tales in broad terms as imagi 
native representations - narrative, dramatic, poetic - of Asian and Arab cultures 
written in Europe by Europeans' (2) 
79. In bijlage 1 is aangegeven welke (ti)dschnft)teksten meerdere malen voorkomen 
80. Uit het Frans 19 afzonderhjke uitgaven [A Galland,] De Duizent En Eene Nacht 
(1709), [J Olivier,] D'Ongelukkige Napolitaen (1710), [M de Scudery,] Des dooriuchtigen 
Bassa Ibrahims (1723), F Pétis de la Croix, Persiaansche Lusthof (1724), [Ρ Godard de 
Beauchamps,] De Historie van dens PnnsAppnus (1732), Th S Gueullette, De Duizend En 
Een Quartier Uuren (1732), [Montesquieu,] De Persiaansche Spion (1736), Ch de Fieux de 
Mouhy, Lamekis BuytengenOone Reize (1736), [Ρ L de Saumery,] Venetiaansche en Turk-
sehe geheimschnfien (1741), G de Coste de la Calprenède, De Historie van de princess Cleo 
pâtre (1742), [F Pebs de la Croix,] Historie van de sultane van Persten (1744), C Ρ Jolyot de 
Crebillon, De mmneryen van Zeokimzul (1746), Voltaire, De princes van Babylon (1768), 
Nieuive Oostersche Fabelen (ca 1770), Saladm (ca 1770), A Galland en D D Cardonne, 
Indiaansche fabelen (1781), [M Moreau Monnet,] Oostersche vertellingen (1783), [J A Per 
reau,] De wijsgeer aan het hof{iyS4) en S Ravenberg, Het gewaad van Sions dochter (ζ ) ) 
39 Tijdschnftteksten Tïmur Bec (1727), Kojjy (lyw)*/Kojjy (1768), Scarmentado (1759), 
Rajahs (1761)/Rajahs (1766), Sained (1760), Zadig (iy6o)/Zadig (1770), History (1762) 
Chmeesch (1763), Machomed (1763), Memnon (1763), Bramm (1765), Sadak (1770), 
Saladm (1770), Verbaasdheid (1770), NowrsfiiiOn (1770), Balthansar Pascal Celse (1770), 
Jacoub (1772), Zadel (1771), Hatem Tai (1772), Ryke man (1782), Mm! (1782), 
Rampspoedige reize (1782), Boekery (1786), Arsaces (1787), Hond en halsband (1788) ', 
Tweehoofdige adelaar (1788) >, Herdershond (1788) ', Mensch en paard (1788) \ Slang en 
landman (1788)', Verslindende dieren (1788)5, Gier (1788)', Tro$oditen (1790), Koffyhms 
(1793), Verandering (1795), Turksche voorzegging (1799), Chmeesch keizer (1800) 

81 Uit het Engels 8 afzonderlijke uitgaven [D Defoe,] Het leven en de wonderbaare 
gevallen van Jtobmson Crusoe (1720), [Lyttelton, G ,] Bneven van een' Persiaanschen heer te 
Londen (1736), S Johnson, De historie van Rasselas pnns van Afcessimen (1760), [J Ridley,] 
Vertellingen der schik-godmnen (1764), J Langhome, Soiyman en Almena (1766), Chi 
neesche geschiedenis (1767), J Hawkesworth, Almoras en Hamel (1790) en Azor en Zimeo 

(1791) 
36 Tijdschnftteksten Dervisch (1742), Almerina (1756), Amurath (1756), Bezaldab (1757), 
Hassan (1757), Mirza (i757)/Mir3a (1800), Almet (1759), Nourredm (1760), Ortogrul 
{iy6o)/Ortogrul (1762), Yamodin (1761), Celaleddin (1762), Carazan (1760) en via het 
Frans Karazan (1763), Obidah (ij6ï)/Obidah (1782), Raschid (1763)/Onredelijke begeer 
ten (1799), Nuradm (1764), ΝοαηαΙιαά (i768):) en via het Frans Beproevingen (1782), 
Orasmin (1770), Panzade (1770)5, Soiyman (1768), Seged (1770), Weldaadigheid (1770)/ 
Weldadigfieid (1776), Menschenhaater [ij&2)/Deugd [ijfÌ2)/Asem (1770), Verbeelding 
(1782), Sayd (1785), Alimek (1795), Nourmahaü (1796) en Hindoo Rajah (1798) 
82 Uit het Duits 5 afzonderlijke uitgaven C Petzhold, De Persiaansche Cromwel 
(1724), G Ovitt, De geweldige roof (1753), H A von Ziegler und Kliphausen, De 
Asiatische Bamse (1769), A von Haller, Ifsong (1773) en A J Liebeskind, Palmbladen 
(1787) en 2 tijdschnftteksten Omar (1786) en Zemin (1790) 
83. Uit het Italiaans 2 afzonderlijke uitgaven [G Ρ Marana,] Alle de bneven, en ge 
denkschnflen van eenen Turkschen spion (1710) en [Chr Armeno,] Persiaensche geschie
denissen (1766) Uit het Latijn 2 afzonderlijke uitgaven Pococke, E , Het ieeven van 
Hat Ebn YOfcdhan, vertaald uit het Arabisch van Tufayl (1701) en Voorbeeldzeis der oude 
wyzen (1714) Uit het Spaans 1 afzonderlijke uitgave G de Sandras de Courtilz, De 
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overzeldzame historie van de markgravinne De Frêne (1702). Uit het Deens: 1 afzonder
lijke uitgave: [E. Pontoppidan,] Gedenkwaardige, vermaakelyke, en in deze tyden zeer 
nodige, nuttige en leerzaame Deensche bneven (1749). 
84. Zie de bibliografie van primaire Franstalige oosterse literatuur in Dufrenoy 1947. 
85. Van Bignon is mij overigens geen Nederlandse overlevering bekend. Zie verder: 
Dufrenoy 1945-1976. 
86. Zie verder Pike Conant 1966. 
87. Zie zijn l/song, eine morgenlandische Geschichte (1771). Van dit werk is mij één 
Nederlandse uitgave, uit 1773, bekend (zie bijlage 2). 
88. Zie zijn Der goldne Spiegel, oder die Könige von Scheschian, eine wahre Geschichte 

(1772)· 
89. Zie Timur-Bec (1727) en History (1762). 
90. Het gaat om correspondent T.). (Emir 1733) en om de Arabische correspondent 
(Ismael Tirabaye 1734a en b). 
91. Zie voor een nadere bespreking van Van Effen en diens De Hollandsche Spectator. 
Buijnsters 1992. 
92. CG. Brouwer in Droste en Van Steenwijk 1993, 195. 
93. De KB bewaart een Franse versie onder het signatuur 2109 E 11. Buisman [i960] ver
meldt het werk (met gefingeerd adres: Keulen, Jacobus Gaillard) onder nummer 103. 
94. Zie paragraaf 3.2.. 
95. Buijnsters 1991, 27. 
96. Zie Van der Aa e.a. (1852-1878) resp. deel 6, 32-35 en deel 11, 326-335. De infor
matie die deze bron geeft, dient overigens in het algemeen met enige voorzichtig
heid gebruikt te worden. 
97. Ismael Tirabaye 1734a, 1. 
98. Ook in de inleiding op Zaphna (1761) uit De Hoüandsche Wysgeer wordt hierop 
gewezen. De auteur stelt dat men in het oosten in staat is: '(...) in zulk een beknop
te en afgetrokkene taal [te] spreeken, dat hun woorden, zaaken genoemd mogen wor
den, zynde alle de denkbeelden perzoonelyk, en worden in een zeker opzigt voor
werpen van 't gezond verstand'. (Zaphna 1761, 63). 
99. Deel 2, 491-494 (Van Goens 1766). 
100. De studie van Johannes (1992) toont dat. 
101. Zo doet Hieronymus van Alphen in de 'Verhandeling over het aangeboome' van 
zijn Diglkundige verhandelingen (1782) I. Isehns Ueber die Geschichte der Menschheit 
(II. 94) die stelt dat de poëzie van volkeren onder een despotische regeringsvorm 
voor het merendeel uit hymnen bestaat. Aan de hand van voorbeelden - Van Alphen 
bespreekt de recente uitgave van W. Jones, Commentarii Poeseos Asiaticae alsmede 
Erpenius' uitgave van Lokman, Lette's Caab ben zoheir en Moallakah, maar ook 
Duizend-en-één-nacht en Duizend-en-één-dag - toont hij aan dat de oosterse konink
rijken meerdere soorten poëzie voortbrengen en dat de despotische regeringsvorm 
hoogstens tot gevolg heeft dat in de poëzie geen nationale kwesties aangesneden 
worden (Van Alphen 1999, I, 160-161). 
102. De laatste zin citeert Johannes uit deel 2 van. N. Chomel/J.A. de Chalmot, 
Vervolg op M. Noël Chôma. Algemeen huishoudelyk,- natuur,- zedekundig- en konst-woor-
denboek (...) (Campen, 1787). 
103. Ik citeer Schultens' leerling Kantelaar die deze typering in zijn lofrede op zijn 
overleden leermeester opnam: 'Gij kent, uit die redevoering, de echte oude Arabie
ren als menschen van eene njzige gestalte, een schoone leest, eene mannelijke kleur, 
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en een' vasten gang; een welgespierde hals heft het moedig hoofd met eene edele fier
heid in de hoogte, en een paar zwarte oogen, met zware wenkbraauwen gedekt, schie
ten vuurstralen uit, gelijk aan die des bliksems; en, even als hl] [H.A. Schultens], door 
alles heenen dringende; onder eene dunne, heldere, heete luchtstreek wonende, zijn 
zij snedig, vrolijk, en met eene vurige verbeeldingskracht begaafd, en die verbeel
dingskracht heeft bi) hen, oneindig langer, dan bij alle andere volken, hare volle sterk
te en levendigheid bewaard; zij waren, door alle tijden heen, hetgeen zij nog zijn, het 
ware kroost van Ismael, wiens hand tegen allen was, en de hand van allen tegen hem, 
geene landscheidingen kennende, op snelle rossen of met benden kemelen door de 
woestijnen zwervende, op hun zwaard levende, voor memands overheersching vree-
zende, en van alle slavernij vervreemd, hadden zij van ouds geene andere wetten, dan 
hunne zeden, en deze waren hun door de Natuur zelve gegeven; die vrijheid maakt hen 
groot van geest, en kweekt hun vuur, en is bij hen de moeder van een aantal deugden, 
die bij beschaafder natiën maar al te zeldzaam, of althans ellendig verstompt geworden 
zijn, van een gulle gastvrijheid, eene edele grootmoedigheid, en eene ongekreukte 
trouw: hunne taal is vung, gelijk hunne luchtstreek, beeldrijk uit hoofde van den kind-
schen stand, waarin zij nog leven, krachtig, gelijk hun geest, grootsch, gelijk hun hart; 
zij mist de netheid der Grieksche en Romeinsche, maar zij heeft een' rijkdom, waarop 
misschien geene andere bogen kan; en mogelijk vindt men nergens meer stoute beel
den, dan bij hunne dichters, wanneer zij den krijgsroem en de onschendbare vrijheid 
hunner nade bezingen, wanneer zij hare trouw of gastvrijheid roemen, of den zege
pralenden minnaar geluk wenschen, die, op een' snellen kernel naar de tent zijner 
beminde rijdende, des daags de hitte der zon verduurt, des nachts dwars door de ijs-
sehjkste spookgestalten waart, zich met zijn bliksemend zwaard, door eene bende hate
lijke wachters, den toegang tot het verblijf zijner schoone baant, en de wonden, die 
hem de pijlen en spietsen zijner benijderen toebragten, in hare omhelzingen en kus
sen vergeet' (Kantelaar 1826,133-135). 

104. Exemplaar KB 3121 C 5. De originele (omvangrijkere) Duitse versie verscheen, 
zoals gezegd, in 1787-1788. 
105. Sambrook 1989 (187-191). 
io6. Er is mij een Engelse versie uit 1761 bekend, die uitgegeven is bij Dodsley in 
Londen. Vermoedelijk is deze Dodsley dan ook de uitgever die hier aangehaald 
wordt. Zie Cordier 1971, 1755. 
107. Op deze plaats staat een noot met de volgende inhoud: 'Misschien mag hun 
smaak in het aanleggen van Tuinen of Lusthoven hier van wel uitgezonderd worden'. 
108. 'Evenwel moet men de Chineezen het regt doen van te bekennen, dat, schoon zy 
in hunne schriften zo stout en hoog niet durven vliegen als sommigen van de andere 
Oostersche volken, zy ook niet tot zulke verregaande ongerymdheden vervallen. Het zy 
dit aan de reeds opgegeevene oorzaak zy toe te schryven, of daar aan, dat zy zig meer 
op de fraaije letteren toeleggen, dit is zeker, dat zy in hunne verdigte vertellingen de 
waarheid en de natuur meer in 't oog houden dan eenig ander Volk onder de Aziaanen. 
Want men moet van dit Werkje bekennen, dat het beloop der historie regelmaatiger en 
konsbger is dan de opstellen der Oosterlingen doorgaans zyn; en dat het minder van 
het wonderbaare en meerder van het waarschynlyke heeft. De Eenheid van het stuk is 
'er in bewaard, en de voorkoomende gevallen strekken allen tot één einde, op eene 
regelmaatige natuurlyke manier, met weinig afbreeking of gebrek van samenhang' 
[Chineesche geschiedenis, behelzende de gevallen van den heer Tieh-Chung-U en de jong
vrouw Shuey-Ping-Sin 1767, x-xi). 

183 



log- Dit zijn de titels van de in tijdschriften gepubliceerde teksten (204, zie bijlage 
1) en de titels van de afzonderlijk verschenen werken (54, zie bijlage 2). De vertel
lingen uit De Duizent en Eene Nacht, Arabische Vertellingen (60) en Palmbladen, Of: 
Uitgelezene Oostersche Vertellingen (36) zijn geschaard onder de twee overkoepelende 
titels/typenngen (respectievelijk Arabische Vertellingen en Oostersche Vertellingen). 
110. Buijnsters 1991, 78-79. 
i n . Ook wel gespeld als Grafigny. 
112. Haar Les contes des fées verscheen bijvoorbeeld in 1698 bij de Haagse uitgever M. 
Uytwerf (zie exemplaar UBL BKNOOG 393). 
113. Hiermee werd vermoedelijk de hiervoor genoemde Mane-Catherine Ie Jumel de 
Bameville, comtesse d'Aulnoy (1650-1705) bedoeld. 
114. Dialogue sur l'Histoire Universelle de Bossuet entre un savant et un chinois (1738). 
115. Jacques Bénigne Bossuet, Discours sur l'histoire universelle (1681). 
116. Vroegere aanduiding van Koran ('Al' is Arabisch lidwoord). 
117. Huijbrecht 1985 en Altena 1992. 
118. Altena 1992, 162. 
119. Weitzman 1967, 1845-1846. 
120. Ekhtiar 1985, 160-161. 
121. In paragraaf 2.2 gaf ik reeds de details van de weelderige inrichting van het 
paleis. Zie ook Azam (1767), een verhaal dat door Ortogrul geïnspireerd lijkt 

Noten bij Hoofdstuk 4 
1. Leerssen 1998, 121. 
2. Zie Kopelew 1985, 25 en zie ook Konstantinovic 1999. 
3. Zesde broeder barbier (1755), Topoi (1770) en Rampspoedige reize (1782). Ik citeer hier 
het eerste voorbeeld, waarin een groepje pelgrims wordt overvallen door 'Bedouins': 
'By ongeluk wierd die Caravane aangetast en afgestroopt, door een getal Bedouins 
dat magtiger was als die van de Peleringen'. In een noot wordt uitgelegd wat 
bedoeïen zijn: 'De Bedouins zyn Arabieren, dolende in de wildemisse, welke de 
Caravanen alles afnamen, als zy niet stark genoeg zyn om wederstand te bieden' 
[Zesde broeder barbier 1755, 185). 
4. Thomson 1997, 145. 
5. Thomson 1997,151. De oosterse gastvrijheid kwam al aan bod bij Taverruer (2.3). In 
de negentiende eeuw stond het oosten er ook nog om bekend, zie WNTXI, 217, dat als 
voorbeeld geeft. 'Zijne gastvrijheid was metterdaad oostersch. Zijn huis stond waarlijk 
open voor elk, die by hem werd ingeleid' (Beets, 'Lev. v. v.. Palm', 119). Zie ook Rietber
gen (1998b, 565) die tevens de negentiende eeuw in zijn beschouwing betrekt. Aan de 
hand van de reisteksten van de Deen Carsten Niebuhr (1767) en van de Zwitser Jean-
Louis Burckhardt (die tussen 1809 en 1817 door het westen van het Arabische schier
eiland trok en die vermomd als pelgnm als een der eerste Europeanen Mekka en 
Medina bezocht) conludeert Rietbergen: 'Het beeld [van de Arabische woestijnbewo
ners] dat al deze reizigers opnepen, sprak Europeanen in toenemende mate aan. Hier 
was een ras van fiere, vrije lieden, die een heroïsche stnjd streden tegen de barre 
natuur, mensen die het weinige dat ze hadden altijd deelden met elke gast die zich 
meldde. Nooit hadden ze zich onderworpen aan de brannie van andere volken, of aan 
het despotisme van een absoluut vorst. Voor diegenen wier wereldbeeld nog bijbels 
gekleurd was, leek hier de wereld van het Oude Testament nog te bestaan. Bij anderen 
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appelleerde deze 'ideale' Arabier aan idealen die zijzelf koesterden, aan een beeld dat 
zij van hun eigen verleden hadden. Het is de tijd van een in zich in de Romantiek ver
talende Verlichting, waarin heus niet alleen het middeleeuwse verleden van Europa 
bron van inspiratie en zelfs toetssteen voor de eigen üjd werd, maar elk 'verleden' waar
in individualisme en heroïek herkend worden: zo kon het klassieke Griekenland van 
het vijfde-eeuwse Athene de Europeanen inspireren, die de Verlichting niet wilden 
afzweren, terwijl het archaïsche Griekenland van Homeros de meer romanüsch-bevlo-
genen m zijn greep kreeg. Echter, bi) de Arabieren vond men een cultuur die niet al 
lang geleden teloor gegaan was maar in de eigen tjd nog volop functioneerde en juist 
die waarden hoog hield die in Europa verloren leken'. Thomsons conclusie over 
Arabieren wat betreft hun vrije leven en hun associatie met bijbelse figuren geldt dus 
ook in de negentiende eeuw. 
6. Verbaasdheid (1770) en Chineesch keizer (1800). 
7. 'Elk Volk heeft zyne byzondere gebruiken, en houdt dezelve voor de beste, terwyl 
het die van andere volken vreemd vindt, welke weder, op hun beurt, niet in gebreke 
blyven om desgelyks de gebruiken van andere als zeldzaam aan te merken. Demo-
critus wordt ons door de Oudheid afgemaaid, de zotheden van zyne tydgenooten 
belachende, en elk volk mag wel verbeeld worden als wagtende op alle gelegenhe
den, die zich opdoen, om een ander volk te belachen. De lugtgesteltenissen en de 
heerschende wetten brengen veel toe, om deeze wederkeengen handel te doen stand
houden. Mogelyk is het zo noodig, dat de inwoonders van Nigntie eenen Europeaan 
afzigtig van aanzien vinden, als dat een Europeaan dit zelfde van een Nigntier oor
deelt. De wilde Americaan mag, zonder twyfel, zich beroemen op de rustige sterkte 
zyner leden, en de Chinees zich verbeelden dat zyne phgtpleegingen het toppunt der 
beschaafdheid zyn. De Italiaan mag trotsch weezen op zyne dubbelhartigheid, en de 
Duitscher op zyne ronde eenvoudigheid, de Spanjaard zich verheffen op zyne deftig
heid, en de Franschman op zynen vrolyken aart, de Engelschman op zyne diepden-
kende gesteltenis, terwyl de Hollander denkt dat hy de gesleepenste van allen is. Wat 
hier ook van zyn moge, het welloopen van een werktuig hangt af van de welge-
schiktheid der op elkander werkende deelen, en de schoonheid van een schilderstuk 
van het welschakeeren der kleuren' [Verbaasdheid 1770, 163). 

8. Ook Marshall en Williams stelden deze generalisering vast (1982, 3). Thomson 
(1997,145) wijt deze vooral aan het verschil in religie tussen west en oost. Zie voor 
de geschiedenis van de tweedeling van de wereld in oost en west: Lewis en Wigen 
1997, hoofdstuk 2-3, resp. 'The Spatial Constructs of Orient and Occident, East and 
West' en 'The Cultural Constructs of Orient and Occident, East and West', 47-103. 
9. Heremiet (1761), 87. 
10. Bijvoorbeeld Marshall en Williams (1982), 131. Zie ook Boecheler in Van Woensel 
1995, 31, noot 3: achttiende-eeuwers geloofden dat de koran beoefening van weten
schap verbood. 
11. Zie paragraaf 3.5. 
12. 'De Keizer van China, zoo wel als andere Oostersche Vorsten, hebben zig door den 
tijd eenen onbepaalde macht over hunne onderdanen aangemaügt, en hen tot eene 
soorte van aanbiddinge gedwongen. Dit schadelyk, en teffens met de gerechtigheid en 
het gezond verstand strijdend gedrag, hebben de Oostersche Wijsgeeren gedurig met 
ijver te keer gegaan, en onderanderen ook onze Hoangü-Xao in zijn tegenwoordige 
Boek' {Xao 1765, 209). Tevens bevestigt deze tekst dat er onder het oosten een heel 
breed gebied verstaan werd, behalve het Nabije en Midden-Oosten ook China. 

185 



13. 'Aan het Ottomannische hof, zo wel als in het geheele Oosten, worden geschen
ken niet als uitwerksels van grootmoedigheid en vriendschap, of als merkteekenen 
van eerbiedheid aangezien, maar als eene schatting [belasting], welke door geringen 
van allerleie levensstanden aan hunne meerderen betaald wordt, en wel inzonder
heid van zekere bedienden aan hunne overheeren' (Topoi 1770, 418). 
14. Zie Marshall en Williams (1982) die ingaan op het feit dat reizigers ondanks hun 
afkeer van de islam de moslims loven vanwege hun stiptheid omtrent godsdienstige 
rituelen als het gebed: 'Most travellers shared the contemporary European aversion 
to Muhammad and believed that Islamic theology was worthless, but they often 
found things to admire in the piety and personal conduct of Muslims' (14). 
15. Een impliciete verwijzing naar het paradijs vindt men in Derde calander (1755): 'Ik 
deed de eerste deur open, en ging in de bogaart, by welk ik geloof dat niets ter wereld 
konde vergeleken worden, ik geloofde niet dat die welke onze Godsdienst ons belooft 
na de dood, deze konde overtrefTen' (deel 2, 215). Een ander voorbeeld is de pseudo-
bnef Effendi (1760), waarin de islamitische briefschrijver de christenen omschrijft 
als ongelovigen die Mahomet niet kennen en aan wie de weg naar het gelukzalig 
Paradijs nog niet geopenbaard is. Zie ook Nourjahad (1768). 
16. Zie bijvoorbeeld Carazan (1760), Karazan (1763) en Karazan (1787); in Hassan (1757), 
Almet (1759) en Hassan (1787) wordt gerefereerd aan het graf van de profeet. 
17. 'Den hemel behoede my om wyn tot mynent te hebben, nep Scheich Ibrahim, en 
zelfs dat ik komen zou aan een plaats daar ze wezen mögt. Een man als ik, die de 
pelgnmagie van Mecqua vier maal gedaan heeft, heeft de wyn voor zyn leven lang 
afgestaan' [Nourredm 1755, 47). Omdat een moslim eenmaal in zijn leven op bede
vaart naar Mekka behoort te gaan wijst het viervoudige bezoek van Scheich Ibrahim 
erop dat hij de islam seneus neemt. Onthouding van alcohol hoort ook bij de plich
ten waaraan een moslim moet voldoen. Zie ook nog Ali Cogia (1755) waann een 
koopman driemaal achter elkaar een droom heeft waann een grijsaard de hoofdper
soon verwijt nog niet de bedevaart naar Mekka gemaakt te hebben (244-245). 
18. 'Hy vond by de voet van een grote noteboom, een fontein van zeer klaar en hel
der water. Hy klom van het paart, en maakte het vast aan de tak van een boom, en 
ging zitten digt by die fontein, naar uit zyn valies gehaalt te hebben eenige dadels en 
beschuit. Etende de dadels, zo smeet hy de stenen aan zyn rechter en slinker hand. 
Als hy de vrugten gegeten had, waste hy zyne handen, aangezicht en voeten, en deed 
zyn gebed: want hy was een goede turk' (Koopman 1755, 31). 
19. Zie paragraaf 3.3. 
20. Met 'Turken' worden hier moslims bedoeld. 
21. Soyd (1785), 497. 
22. Soyd (1785), 497. 
23. Sayd (1785), 501. 
24. Zie voor een uitgebreide studie naar de klimaattheone Zacharasiewicz 1977; voor 
de invloed van dit type theoneen op de Nederlandse Republiek in de zeventiende 
eeuw zie: Meijer Drees 1997. 
25. Zie ook Zaphna (1761): 'Maar in de zuiverder lucht van het Oosten is het zo niet: 
de verheventheid van vernuft aldaar, ontstaat mogelyk uit de geneugelyke warmte en 
fynheid van het klimaat (dat het koude, donkere Westen voor de tegengestelde uiter-
stens vermaard is) en doet altoos de allergeringste aanroenngen verstaan, en in zulk 
een beknopte en afgetrokkene taal spreeken, dat hun woorden, zaaken genoemd 
mogen worden, zynde alle de denkbeelden persoonelyk, en worden in een zekeren 
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opzicht voorwerpen van 't gezond verstand' (62-63). 
26. Verbaasdheid (1770), 169. Zie ook Jocoub (1772): 'Want de Caliphs waren toen nog 
jalours niet, als de Oostersche Vorsten naderhand geworden zyn; daar de dnft onder 
de Muselmannen steeds is toegenomen' (268). 
27. Verbaasdheid (1770), 170. 
28. Erik Snel in Montesquieu 1998, 24-25. 
29. Verbaasdheid (1770), 170. 
30. Sturkenboom 1998, 144. 
31. Bijvoorbeeld Meijer Drees 1997 en Leerssen 1998. 
32. Said 1995 (eerste uitgave: 1978). 
33. Zie ook Van Leeuwen 1999, 310-311. 
34. Paragraaf 3.2. 
35. '(..) toutes les Nations, tous les Peuples méritent l'attention du Philosophe· & moins 
les Orientaux nous ressemblent, plus il faut les examiner, pour se convaincre, que les 
moeurs infiniment variées, ne changent jamais le fond de l'homme, & que toutes les 
passions qui s'expriment de tant de manières, ont toujours la même source, & le 
même but. La pellisse, le turban, & tous les habillemens d'un Asiatique, l'offrent à nos 
yeux très-différent de ce que nous sommes; mais nous ne pensons pas pour cela, que 
l'Etre qui nous a formé, l'ait fait différent de nous: il en est de même de son ame: la 
passion qu'il exprime autrement qu'un Européen, ses désirs, ses craintes, ses plaisirs 
& ses peine, présentent un autre caractère, mais sont toujours les mêmes: la nature est 
une, &. tous ses enfants à qui elle a donné les mêmes traits doivent nécessairement se 
ressembler' (Cardonne 1770, deel 1, aiij verso en [aiv] recto). 

'(..) aile naùes, alle volkeren verdienen de aandacht van de filosoof: en hoe minder 
de oosterlingen op ons lijken, des te belangrijker is het hen te bestuderen om zich 
ervan te vergewissen dat, ondanks totaal verschillende zeden, de ziel van de mens 
onveranderlijk is, en dat alle hartstochten waaraan op zoveel manieren uiting wordt 
gegeven, altijd dezelfde bron en hetzelfde doel hebben. De pels [die diende als een 
soort sjaal], de tulband en alle kleding van een Aziaat doen hem in onze ogen ver
schillen van onszelf; maar dat houdt niet in dat het Opperwezen dat ons heeft voort
gebracht hem van ons heeft doen verschillen. Hetzelfde geldt voor de ziel: de harts
tocht brengt hij [de Aziaat] op een andere manier tot uiting dan de Europeaan, zijn 
verlangens, zijn angsten, zijn genoegens en zijn verdriet lijken anders, maar ze zijn 
altijd hetzelfde. De natuur is één, en haar kinderen aan wie zij dezelfde trekken heeft 
gegeven lijken noodzakelijkerwijs op elkaar'. (Met dank aan Otto Lankhorst). 

36. Het is in dit verband jammer dat Sturkenboom in haar studie naar de achtüende-
eeuwse emotionele cultuur in spectatoriale tijdschriften (1998) de oosterse vertellingen 
buiten beschouwing liet. Ook de oosterling representeerde immers verschillende laak
bare hartstochten en paste zo in zekere zin bij Sturkenbooms Personae Intempérantes. 
37. Oosters 'despotisme' staat bijvoorbeeld centraal in de teksten Scha Hussein (1733), 
Amurath (1756), Chimas (1760), Antilistos (1762), Solyman (1768) en Xao (1765). De 
term 'despoot' komt nauwelijks in mijn corpus voor. Wel was het een oud woord dat 
middeleeuwse vertalers van Aristoteles (in andere talen dan het Nederlands) al ge
bruikten en dat weer in zwang raakte door toedoen van Thomas Hobbes (1588-
1679). Zie Venturi 1971, 131-132. Het WNT geeft als vroegste voorbeeld van het 
gebruik van de term 'despotisch' in het Nederlands een citaat uit De Denker (1763-
1774) (02-07-1764, afl. 79, 210: '.. die den Duitscher, welke zynen allergenadigsten 
Despotyken Landsheer byna bedelende ontvlugt..'). Zie WNT III/2, 2439-2440. 
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38. Droffelaar 1989, 87-88. 
39. Montesquieu 1998, 13. 
40. 'Het eerst werd de despotic besproken als een regeringsvorm waarin een heer
ser een volstrekt willekeurige alleenheerschappi) uitoefent over zijn onderdanen die 
zich daarmee min of meer in de positie van slaven bevinden. In een dergelijke situ
atie verliest een volk al snel zijn zelfrespect en worden grootmoedige gevoelens en 
vaderlandsliefde in de kiem gesmoord. Mensen worden angstig, wantrouwend, 
onoprecht, lui, ze ontwikkelen een extreem gevoel voor uiterlijkheden en laten zich 
bijna geheel leiden door lage begeerten. Als prototype van een despotie gold Perzie, 
maar meer in het algemeen werd ook van andere oosterse volkeren het karakter ver
klaard vanuit de despotische regenngsvorm die daar gemeengoed zou zijn' 
(Sturkenboom 1998, 214-215). 
41. Maynard 1980: 'In the oriental tale in England in the eighteenth century, bene
volent monarchy is the prevalent pattern for the good life' (707). 
42. Smdbads (eerste t/m zevende) reis (1755), Timon (1761), Asem (1770), Menschen-
haater (1782) en Deugd (1782). 
43. We zien hier overigens overeenkomsten met Timon, de roemruchte Atheense 
mensenhater uit de vijfde eeuw v.Chr. die zich afzonderde van zijn medeburgers. 
Timons gevallen werden overgeleverd via Plutarchus' biografie van Marcus Anto
nius, die na de verloren slag bij Actium met Octavianus (de latere Augustus) een 
huis het bouwen op Pharos aan de kust van Egypte om er in zijn eentje een leven te 
lelden als een verbitterde tweede Timon (zie het lemma 'Timon' in Moorman en 
Uitterhoeve 1999, 229-230). 
44. Zie Buys (1992) voor de Nederlandse opvattingen over zelfmoord ten njde van 
de Verlichting. Verhchtingsdenkers als Montesquieu, Voltaire en Hume gingen in 
tegen de oude christelijke zelfmoordmoraal waarbij zelfdoding als een misdaad 
tegen God, de natuur en de maatschappij werd beschouwd. Deze verlichte ideeën 
worden in de Nederlandse Republiek nauwelijks onderschreven. Wel staat het 
onderwerp in de belangstelling, maar houdt men in het algemeen vast aan het ortho-
dox-chnstehjke standpunt. Het corpus onderschrijft Buys' conclusie: zelfmoord 
komt voor en daar waar iemand op het punt staat zichzelf wil doden, wordt het 
slachtoffer op andere gedachten gebracht. 
45. Maynard 1980, 709-710. Ik vermoed overigens dat Maynard deze tekst interpre
teert als een pleidooi voor het behoud van de Engelse status quo omdat de vorst een 
marginale rol inneemt binnen het verhaal. 
46. De vorstenspiegel vindt men bijvoorbeeld ook bij Saadi, die ondermeer de des
potie van de oosterse vorsten onder de loep neemt 
47. Een soortgelijk voorbeeld is Ryfce man (1782) waar de hoofdpersoon een toren 
bouwt die tot in de hemel reikt. Hier dient zich overigens de associatie met de toren 
van Babel aan. De man begluurt elke dag zijn slaven vanaf duizelingwekkende hoog
te. Als hij een keer een slaaf ziet rusten, wordt hij woedend en hij schept er genoe
gen in de man slaag te geven. Maar dan wordt hij blind en uiteindelijk wordt hij door 
de bliksem getroffen. De dood is zijn straf. 
48. Buijnsters 1991, 97. 
49. De dienaar vraagt het volgende van Hussein: 'Leer een redelyk en deugdzaam 
mensch worden, om op rechtschape grootheid uw troon te kunnen bouwen. Gewen 
u aan arbeid en maatigheid; Wel haast zult gy uwe verslapte zenuwen weder gespan
nen vinden, en gy zult, uit u zelf, in een nieuwe jeugd, als een Phoenix weder te 
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voorschyn komen. Ondertusschen zal uwer onderdanen haat jegens u zig verkoelen; 
een wreeder dwinglandy als d'uwe, zal mogelyk hen naar u als naar een wenschelyk 
Koning doen rykhalsen. Alsdan zult gy, gehard door een ruw leven, en door my in 
de krygskunde ondemgt, zelf in staat zyn om uwe benden tot een gewisse zege te 
lelden, en om uwe herwonne ryken in een aangename, dog werkzame rust, als een 
Vader, en niet meer als een Heer, te regeren' (Scha Hussein 1733, 128). 
50. E. Bekker - Wed. Ds. Wolff en A. Deken 1980, deel 2, 586-587. Zie verder Altena 
1998, 87. 
51. Zie ook Ekhtiar (1985) die met name de Engelse oosterse vertellingen uit het mid
den van de achttiende eeuw typeert als bevestiging van de politieke en sociale status 
quo: 'Since the beginmng of the century, England had offered a model of a stable and 
moderate system to other European nations. The achievement of consbtuhonal monarchy 
seemed to be confirmed by the ascendance of George III to the throne. The best 
English Oriental tales of this penod either implicitly or directly reafTirm the political 
and social status quo, a situation to which the Enlightenment principles of progress, 
knowledge and reason had led. Patriotic motives are interwoven with moral and 
philosophical themes and love plots in the tales of this period. These tales extol the 
strength, flexibility, and durability of English political institutions, and of the capitalistic 
systems, all of which functioned to safeguard the rights and interests of the individual. 
For the first urne in the century British citizens saw in their native-bom king a protector 
of their cherished values and of the consùtubonal structure. English writers of Oriental 
tales could portray their king with pnde in the kings and princes of their tales. These 
tales thus contain a paradox: while seeming to advocate principles of cosmopolitanism 
and eclecticism, they assert the cultural superionty of England, almost to the point of 
chauvinism' (331-332). 

52. Husseins voormalige dienaar wijst de vorst erop dat deze ten goede kan verande
ren omdat hi) van zichzelf goed is, maar door zijn opvoeding en functie verpest is: 'Van 
kindsbeen heb ik u ô Vorst gekend, en in uwen boezem een waare bronader van goed
aardigheid, en grootartigheid bespeurt. Dog door de verfoejelyke staatzugt onzer 
Oostersche Opperheeren, aan de streehngen van Vrouwen en slaven, zonder een wys 
bestierder uwer jeugd, ten prooi gegeven, zyt gy als veroordeelt geweest tot een nood
wendig wangebruik uwer koninklyke gaven, en hoedanigheden; De zelve zyn hoe 
langs hoe meer, door eene ineetende roest overdekt geworden; uwe reden is nooit de 
minste pooging afgevergt, gy hebt u altyd aangezien als een Vorst, en nooit geleerd dat 
gy, met de genngste en veragtste uwer Lyfeigenen een mensch van de zelfde beweging 
zyt. Nooit is u tyd gelaten om te overdenken, dat de menschen hoe onderscheiden door 
uiterlykheden, die hyn vreemd zyn, 't heerlykste voorrecht, de hoedanigheid van 
Mensch met elkander gemeen hebben' [Scha Hussein 1733,124-125). 

53. Zie Paasman (1984) voor een studie naar de Nederlandse literatuur en slavernij 
ten tijde van de Verlichting. 
54. Zie voor de afschaffing van de Nederlandse slavernij en slavenhandel bijvoor
beeld Kuitenbrouwer 1978 en Emmer 2000. Saunderson 1984 onderzocht de 
manier waarop in de Encyclopédie van Diderot en D'Alembert (1751-1765) de slavernij 
besproken werd. Zij concludeerde dat het werk, zeker in de vroege delen, weinig pro
paganda tegen de slavernij maakte. De kwestie leefde blijkbaar niet erg bij de auteurs 
van de Encyclopédie, met uitzondering van Louis de Jaucourt (1704-1779). Deze 
medewerker spande zich behoorlijk in om afschaffing van de slavernij te bepleiten, 
onder invloed van Montesquieu's De l'esprit des lois. 
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55· Radja is een titel van Indische vorsten. 
56. Hindoo Rajah (1798), 316. 
57. 'Voorzeker zal de grootmoedige Rajah zich niet verbeelden dat de Volvoerders 
van zulk een wreedheid de Belyders kunnen weezen van eenen Godsdienst, die de 
Menschlievenheid in de hoogste maate aanbeveelt. Neen! Hadt een straal van ken-
nisse hun verlicht, zy zouden door de zwarte verwe van de huid der onbeschaafden 
heen, de uitvloeisels erkend hebben van den scheppenden Geest; zy zouden ontwaar 
geworden zyn, de Ziel, die, in den vorderenden voortgang door verscheide leevens-
standen, ten eenigen tyde de Lichaamen van hunne eigene Kinderen kan bewoonen' 
(Hindoo Rajah 1798, 316). 
58. 'Wat my betreft, toen ik het evengemelde jammertooneel, voor myne oogen open-
geschooven, aanschouwde, vervroegde ik, in myne verbeelding, de weinige onver-
beeldlyk snel voorbyvliegende jaaren, in welke de Zielen van deeze dwinglandsche 
Blanken zouden overgaan in de Lichaamen van zulke tot elende gedoemde Negers; 
terwyl de tegenwoordige slachtoffers hun wreedheid, op hunne beurt, Meesters zou
den worden, en met den schorpioen-geessel der verdrukkinge het tegenwoordig lyden 
betaalen met al de bitterheid der wraake. - Maar, helaas! de Godlyke Leer der 
Wedervergelding is onbekend by deeze Christenen, Geene vrees voor straffe in een 
ander leeven, houdt de hand van medogenlooze wreedheid terugge. Geen begnp van 
de wraake eener getergde Godheid wendt hun af van het heftig be]ag der Gierigheid, 
of geeft eenig stoorenis aan het genot hunner weelde' (Hindoo Rajah 1798, 316-317). 

59. Onder het bewind van sjah Abbas I de Grote (1588-1629) beleefde het 
Safawidische rijk van Perzie een penode van bloei. 
60. Machomed (1763), 163. 
61. Zo schreef Montesquieu dat in een despotie de despoot de wetten maakt, dat de des-
poüe intact blijft door de vrees van de onderdanen. Zie onder andere De /'esprit des lois, 
boek 3, hoofdstuk 9. Ook de orangist Elie Luzac concludeert, na bestudering van de 
Griekse geschiedenis, dat de ware democratie niet bestaat en dat zogenaamde (slecht 
uitgevoerde) democratieën nog erger zijn dan de despotie (Velema 1992,138). 
62. 1 Samuel 16. 
6 j . 'Wat hebben wy daar geschreven wetten van noden, waar ons geweten luid 
genoeg spreekt? - En nu ten laatsten maal, dienaars, brengt haar aan den paal, en 
verschoont haar' rug even zo weinig, als zy den goeden naam van haren naasten ver
schoonde' (Mossoud 1798, 586). 
64. Cardonne noemt Adjaïbel Mouaser als bron voor dit verhaal. Vermoedelijk gaat 
het hier om Adja'ib al-ma'athir (Wonderbaarlijke merkwaardigheden). 
65. Zie ook Caliph (1792) 
66. Islamitische rechter. 
67. Met dank aan Nienke Lammersen-van Deursen. 
68. Dat geldt ook voor Karazan (1763) en Karazan (1787). Deze tekst kwam in para
graaf 3.5 ook al aan bod. 
69. Deze tekst is oorspronkelijk van Saadi. 
70. Zie in dit verband ook Heremiet (1761): 'Het is de gewoonte der Oosterlingen hunne 
gasten onder een boom te onthaalen; 't welk zo veel te vermaakelyker voor my was, om 
dat het naar de gewoonte der oude Patriarchen geleek en myn gemoed vervulde met de 
aangenaame denkbeelden, der oude eenvoudigheid' (89). De oosterlingen werden 
gezien als de levende beelden van de bijbel. Dit werd vermoedelijke mede bevorderd 
door de archeologische vondsten die in de achttiende eeuw gedaan werden, waardoor 
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de bijbel nog eens extra tot leven kwam In reisverhalen kon men lezen over de vondst 
van restanten van de toren van Babel (Zie 'Leonhart Rauwolfs Itenarary', A Collection 
of Curious Travels and Voyages, ed J Ray (1693), genoemd door Marshall en Williams 
1982,11) en het graf van Adam en Eva (Zie Della Valle 1666,187) 
71 'De koopman, aangemoedigt door de hoop des Rykdoms, doorkruist de brandende 
zanden van Arabien, om de uitgelezen producten van het Oosten te halen Maar wat 
zyn alle de goudenen schatten van Indostan, de Paarlen van Ormus, de Diamanten van 
Golconda, vergeleken zynde met de blyvende rykdommen waar mede den Arbeid en 
het Lyden van een Christen gekroond word3 Wat mensch zoude derhalven zulk een 
Gloneryk vooruitzicht verwaarloozen, om dat hy op zyn tocht, eemge bulderende win
den, en tegenspoeden kan ontmoeten5 Zeker de geen die bevreest is om eemge oogen 
blikkelyke en vergankelyke beuzelmgen te wagen, voor een vreugde van zulken inwen 
dige waardy en eeuwige geduurzaamheid, is zulke heerlyke schatten onwaardig' 
(Heremiet 1761, 93) 
72 Fisch 1984, 246 
73 De spnnkhanenplaag hennnert mogelijk aan een van de plagen als straf voor de 
hoogmoed der Egyptenaren (Exodus 10) 
74 Bijvoorbeeld Almerina (1756), Amuralh (1756), Nourradm (1760), Salned (1760), 
Diorbec (1761), Voorspoed (1761), Yamodm (1761), Antilistos (1762), Zilim (1762), 
Abdallah (1766), Solymon (1768) en Zadig (1770) 
75 In tekst Staatsman (1765) wacht een vader net zo lang op een gepaste huwelijks 
kandidaat, dat wil zeggen een die minimaal past bi] zijn eigen stand, dat hij zijn 
beide dochters (waarvan er een lijdt aan hysteria) verliest aan twee totaal ongeschik 
te mannen Tussen de regels door klinkt een afkeurende houding ten aanzien van 
het verstandshuwelijk 
76 Van Leer 1995, 7-8 
77 Paragraaf 4 1 ('De oosterling en zijn driften') 
78 'Sefi moest nogthans weldraa weder vertrekken, zyn pligt roept hem ten Hove 
doch zyne genegenheid kwam tegen zynen pligt op Hy hieldt nog verscheide 
gesprekken met Pehn, en de Liefde nam in beider harten meer en meer de over
hand, zy dankten de oorzaak die hun te zamen gebragt en hunne harten aan een ver 
bonden hadt' (Verbaasdheid 1770, 168) 
79 Verbaasdheid (1770), 170 
80 Irwin 1995, 17 
81 'Myn heer Koning, hernam den Pnns Ahmed, ik laat aan u Majesteit te over 
denken, of na Nourounnihar verloren te hebben, dewelke het enigste voorwerp van 
myne begeertens geweest was, ik my kon besluiten getuigen van 't geluk van den 
Pnns Ah te zyn Zo ik bekwaam geweest was tot ene onwaardigheid van dien aart 
wat zou men aan het hof en in de Stad van myn liefde gedagt hebben, en wat zou u 
Majesteit zelfs daar van gedagt hebben De min is een hartstogt die men niet verlaat 
als men wil ze heerscht, overmeesterd, en geeft aan eenen oprechten minnaar den 
tyt met gebruik van zyn verstand te maken' (Ahmed 1755, 358) 
82 'Ismael was ondertusschen door geen derzelven tot befde ontstooken, hy be
schouwde haar [de mooiste meisjes uit Georgien], volgens de gewoonte der Ooster 
hngen, als noodzaaklyk huisraad, waarvan men zich in geval dat men het noodig had 
bedienen kon, doch waaraan men zyn hart met moest hangen' (Filozoofij&2, 512 513) 
83 'Het gesprek viel op de vrouwen slavinnen welke men kogt, en die men onder ons 
houd, by na in dezelve rang als de vrouwen, welke men wetùg m huwelyk heeft Zom 
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mige stonden voor, dat het genoeg was dat een slavin die men kogt schoon en wel ge
maakt was, om zig te vertroosten over de vrouwen, welke men genootzaakt is te nemen 
door vermaagtschapping, of door aanbelang van het geslagt, welke niet altoos een grote 
schoonheid hebben, nogte andere volmaaktheden des ligchaams' {Nourredin 1755, 4). 
84. 'Andere beweerden en Khacan was van dat gevoelen dat de schoonheid, en alle 
de schone hoedanigheden van het ligchaam, met waren de zaken alleen, welk men 
zoeken moest in een slavin, maar dat het moest zyn, datze vergezelschapt gingen 
met zeer veel verstant, wysheid, zedigheid, en bevalligheid, en zo het konde zyn, met 
zeer vele schone wetenschappen' (Nourredin 1755, 4). 
85. 'De reden die hy 'er over by bragie, was, zeide hy, dat niets beter voegt aan men
schen, welke grote zaken te handhavenen hebben, als na de gehele dag doorgebragt 
te hebben in zo lastige bezigheid, dan te vinden, zig in het byzonder begevende, een 
gezelhnne welkers onderhoud te gelykelyk nut, aangenaam en vermakende is. Want 
eindelyk voegden hy 'er by, het is niet onderscheiden van de beesten, dat men een 
slavin heeft, om ze allenig te zien, en een drift te stillen welke wy met haar gemeen 
hebben' (Nourredin 1755, 4-5). 
86. Over de bedrieglijkheid van knappe vrouwen gaat bijvoorbeeld ook tekst 
Almerina (1756). 
87. Bijvoorbeeld Inleiding (1755), Amine (1755), Drie appelen (1755), Nounedm (1755), 
Amgiad (1755) en Papegaay (1755). 
88. Dit verhaal lijkt op de bijbelse geschiedenis van Abram en Sarai (Genesis 12,10-
20), maar dan omgekeerd. Sarai moet zich in Egypte voordoen als Abrams zuster 
teneinde zijn leven te sparen, terwijl zij diens vrouw is. De Farao neemt haar als 
vrouw, maar de Heer zorgt dat hij allerlei tegenspoeden meemaakt en uiteindelijk 
verenigt hij Abram en Sarai. (Met dank aan Nienke Lammersen-van Deursen). 
89. Ook in Eerste Calander (1755) klinkt een afkeurende houding ten aanzien van een 
liefdesrelatie tussen broer en zus door. Hun vader vindt de verkoolde lichamen van 
zijn twee kinderen. 
90. Met dank aan Nienke Lammersen-van Deursen. 
91. Zie Bots 1972 voor een uitvoerige studie over de fysico-theologie. 
92. Buijnsters 1991, 62. 
93. Buijnsters 1991, 61. 
94. Buys 1995, 188-189. 
95. 'De voldoening van onze Hartstogten is een eindelooze bejaaging: daar zy wan
neer zy in den band gehouden en tot behoorlyke voorwerpen besteel worden een 
inwendig toevallen kan worden weggenomen. Het gewin der Hemelsche deugden is 
de zekerste weg tot grootheid' (Mirza 1762, 25). 
96. Van Dale 1999, deel 2, 2408. Zie ook Lewis 1982, die de oorspronkelijke beteke
nissen van het Engelse 'onentalism' geeft: 'One is a school of painting - that is a group 
of artists, mostly from Western Europe, who visited the Middle East and North Africa 
and depicted what they saw or imagined, sometimes in a rather romantic and extra
vagant manner. The second and more common meaning, unconnected with the first, 
has been a branch of scholarship. The word, and the academic discipline which it deno
tes, date from the great expansion of scholarship in Western Europe from the time of 
the Renaissance onward. There were Hellenists who studied Greek, Latmists who stu
died Latin, Hebraists who studied Hebrew; the first two groups were sometimes called 
classicists, the third Orientalists. In due course they turned their attention to other lan
guages.' (49). De tweede betekenis die Lewis hier omschrijft, wordt zoals we al zagen 
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in paragraaf 2.3 in het Nederlands door het woord 'onëntalisdek' weergegeven. Het 
Engelse Orientalism is een moeilijk vertaalbare term. Hoewel het Nederlandse orienta
lisme strikt genomen niet de volledige betekenis weergeeft, hanteer ik deze term toch 
omdat hij de meest voor de hand liggende is en het dichtst bij het Engelse begnp komt. 
97. S. de Jong 1998. 
98. Een vertegenwoordiger van de 'oriëntalisten', dat wil zeggen degenen die ook 
één of meerdere oosterse talen beheersen, die Said op dit punt logischerwijs aanviel, 
is Bernard Lewis (zie o.m. Lewis 1982). 
99. Rietbergen 1998b, 550. 
100. Hoewel zijn Orientalism veel vertalingen kent, is een Nederlandse versie, wie 
weet wel om die reden, tot op heden achterwege gebleven. In de beknopte bio- en 
bibliografìe die Nauta samenstelde ter gelegenheid van de uitreiking van de Spinoza-
lens aan Said in 1999, wordt vermeld dat zijn werk in maar liefst eenendertig talen 
vertaald is (Nauta 1999, 79). 
101. In dit opzicht is Orientalism vergelijkbaar met Simon Schama's visie op de 
zeventiende-eeuwse Nederlandse Republiek in The Embarrassment of Riches: An 
Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age (1987). 
102. Zie Van Goor 1997 voor een overzicht van Nederlands imperialisme en kolo
nialisme sinds 1590. 
103. Said 1995, 4. 
104. Meloccaro 1989 en Mannsâker 1990. 
105. Angehe Sens en Jan de Hond bereiden proefschriften voor over respectievelijk 
de beeldvorming van de koloniën in Nederland rond 1800 en het Nederlandse beeld 
van de Orient (1850-1920) aan respectievelijk de Universiteit van Utrecht en de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. 
106. M.C. Jacob en W.W. Mijnhardt (Eds.), The Dutch Republic m the Eighteenth 
Century. Decline, Enlightenment, and Revolution (1992). 
107. Zie paragraaf 2.4. 
108. Paasman 1991b, 162. 
109. Hier lijkt wat voor te zeggen, aangezien in teksten over 'de oosterling' nu en dan 
beelden verschijnen die aan de njke handel met de Oost herinneren. Er was sprake van 
een 'algemene oosterling' en mijn indruk is dan ook dat deze typering op alle moslims 
van toepassing was, ook degenen die woonden in het huidige Indonesie. 
no . Said 1994, 25. 
m . Zie ook het interview van Pieter Hilhorst met Said bij de uitreiking van de Spinoza-
lens {De Volkskrant 27-11-1999) en de uitgave naar aanleiding van deze pnjs (Nauta 
1999). Overigens wees Rietbergen erop dat het proces van syncretisme in de geschied
beoefening net zo oud is als het contact tussen culturen (Rietbergen 1998a, 539). 

Noot bij Hoofdstuk ; 
1. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de 'Amerikaanse' hoofdpersoon Zami in het treur
spel Dolsey en Amelia van A. van Overstraten (1789). Zie Van Gemert 1996, 13-19. 
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Bijlage ι 

Samenvattingen van de geanalyseerde vertellingen 

De samenvattingen zijn op alfabetische volgorde van de door mi) gebruikte codena 
men van de teksten gerangschikt De codenamen zijn meestal gekozen op basis van 
de titel Indien de tekst geen titel vermeldde, ontleende ik deze zoveel mogelijk aan 
de inhoudsopgave van het medium waann de tekst verscheen In enkele gevallen 
was er geen titel Het jaartal dat er bij vermeld wordt, is het jaar waann de tekst ver 
scheen Soms stond de datum boven de tijdschnftaflevenng Als dat niet het geval 
was, ging ik uit van het jaartal op het titelblad van de ingebonden jaargang Voor 
inventarisatie van de teksten per tijdschrift of bundel verwijs ik naar de noten in 
hoofdstuk 3 Hoewel de meeste verhalen in de verleden tijd gesteld zijn, heb ik bij 
de samenvattingen veelal gekozen voor de tegenwoordige tijd Een aantal verhalen 
lijkt in meer of mindere mate op elkaar Toch heb ik de meeste verhalen apart opge 
nomen en samengevat Bij bijna identieke teksten geef ik een samenvatting bij de 
vroegst verschenen tekst en verwijs hiernaar bij de codenamen van de soortge 
no(o)t(en) Na de samenvatting van het verhaal vindt men een opgave van de (moge
lijke) bron indien deze bekend is De bronnen traceerde ik voornamelijk aan de hand 
van de in hoofdstuk ι vermelde studies over achttiende-eeuwse oosterse fictie en aan 
de hand van Mayo (1962) De tijdschriften en bundels waann ik de teksten aantrof, 
zijn achter de codenamen vermeld, alsmede de nummers van aflevenngen of delen 
en de pagina's Hierbij maakte ik gebruik van de volgende afkortingen 

AKL = Algemene konst en letterbode voor het jaar ( ) 
Haarlem, 1788-1793 (KB 1004 E 111) Voortgezet als Nieuwe algemene konst-en lel-
ter-bode voor meer- en mm-geöeffenden ( ) Haarlem, 1794-1800 (UBN Tz b 8207) 

AO = Algemeene Oefenschoole van Konsten en Weetenschappen 
Amsterdam, 1763 - 1782 (UBN 241 C 26) 

DA = Den Adelaar 
Amsterdam/Vlissingen, 1735 (Facsimile uitgave van Peter Altena [Nijmegen, 1989]) 

DAH = Den Amsterdamschen Hermes 
Amsterdam, 1722 1723 (Heruitgave van Riet Hoogma en Mandy Ruthenkolk 
[Leiden, 1996] en ex UBN 440 C 160) 

DAN = De Arke Noach's 
Amsterdam, 1799-1800 (UBN 155 C 43) 

DAS = De Algemene Spectator 
Amsterdam, 1742 1746 (UBN Tz 2727) 

DBS = De Boere Studeerkamer 
Den Haag, 1765-1767 (KB 3037 C 55-56) 

DDH = De Doorzigtige Heremiet 
Den Haag, 1728-1729 (KB 28 Κ 38) 

DEDW = Den Echo des Weerelds 
Amsterdam, 1725-1727 (UBN 328 C 99) 

DG = De Gryzaard 
Monnikendam-Hoom, 1767-1769 (KB 366 F 31) 

DHS = De Hollandsche Spectator 
Amsterdam, 1731 1735 (UBN 37 C 43) 
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DHW = De HoUandsche Wysgeer 
Amsterdam, 1759-1763 (UBN 15 C 22). 

DK = De Kosmopoliet of Waereldhurger 
Amsterdam, 1776-1777 (UBN Tz c 16638). 

DMO = De Mensch ontmaskert 
's-Gravenhage, 1718 (KB 929 c 22). 

DPe = De Pedagoog 
Amsterdam-Rotterdam, 1764-1766 (KB 366 G 4). 

DPh = De Philosooph 
Amsterdam, 1766-1769 (KB 366 G 3). 

DPOM = De Philanthrope of Menschenvriend 
Amsterdam, 1756-1762 (UBN Tz c 23665). 

De Duizend en Ene Nacht = (Antoine Galland,) De Duizend en Ene Nacht. Arabische 
Vertellingen. Uit het Fransch vertaaldt. Amsterdam, 1755 (KB 804 G 5). Bij de samen
vattingen van de verhalen uit dit werk heb ik gebruikgemaakt van Mack (1998). 

DVT = Den Vrolyke Tuchtheer 
Amsterdam, 1729-1730 (Heruitgave van Α.). Hanou [Amsterdam, 1978] en ex. 
KB 450 D 5). 

I = Ismael 
Leiden, 1788 (KB 526 D 13). 

) = Janus 
Holland, 1787-1788 (KB 526 D 13). 

Palmbladen = (A.J. üebeskind,) Palmbladen, of uilgelezene Oostersche Vertellingen. Met 
eene voorreden van J.G. Herder. Uit het Hoogduitsch. Leiden, 1787 (KB 3121 C 5). 

RH = Rotterdamsche Hermes 
Rotterdam, 1720-1721 (Facsimile-uitgave van Adèle Nieuweboer [Amsterdam, 
1980]). 

VL = Vaderiandsche letter-oefeningen (...) Amsterdam, 1761-1767. Voortgezet als: Nieuwe 
vaderiandsche letter-oefeningen (...) Amsterdam, 1768-1771. Voortgezet als: Heden-
daagsche vaderiandsche letter-oefeningen (...) Amsterdam, 1772-1778. Voortgezet als: 
Algemeene vaderiandsche letter-oefeningen (...) Amsterdam, 1779-1785. Voortgezet als: 
Nieuwe algemeene vaderiandsche letter-oefeningen (...) Amsterdam, 1786-1790. 
Voortgezet als: Algemeene vaderiandsche letter-oefeningen (...) Amsterdam, 1791-1811 
(tot en met 1800 in het onderzoek betrokken) (UBN Tz c 352). 

ABDALA (1793) VL/2,423-428: 'De keus van Abdallah. Een Oostersch Verhaal'. Daar 
waar de zon opgaat, woont de jeugdige Abdala, de zoon van sultan Almanzor. De 
zoon maakt zich door zijn deugden erg bemind maar zijn vader is een grote dwin
geland. Jaloers op de populariteit van zijn zoon bij het volk geeft hij opdracht hem 
te laten vermoorden. Echter, degenen die hij daarmee belast, waarschuwen de jon
gen. De jongen gaat het met zijn vader uitpraten. Als hij vermoord zou worden, zou 
hij zelf in het paradijs komen, maar zijn vader zou iets minder goeds te wachten 
staan. Zijn vader geeft toe dat daar een kern van waarheid in zit en hij herroept zijn 
opdracht tot moord. De jongen gaat naar het woud om een en ander te overdenken 
en een beschermengel steekt hem een riem onder het hart. Dan ziet hij dne vrou
wen die hem om de beurt advies geven. De eerste adviseert hem het hof te verlaten 
en in het bos te gaan wonen. In het verdriet om de eenzaamheid waar wantrouwen 
de hoop in slaap sust, maken ongeluk en teleurstelling immers geen kans. Prompt 
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verrijst er uit de grond de kluis van een derwisj. De andere vrouw adviseert hem juist 
de genoegens van het leven te proeven. Een jongeling die niet ontvankelijk is voor 
liefde en vermaak is wel erg zielig. De derde vrouw adviseert de jongen de midden
weg tussen deze adviezen. Hij moet zijn vader opvolgen en indien hij het geluk van 
het volk in acht neemt, zal ook hijzelf gelukkig zijn. De jongeling gaat met dit advies 
op weg naar huis, maar raakt verstrikt in een heestergewas. De kluis van de derwisj 
verandert in het paleis van de galeigeest Orasmundo. Deze toont hem drie maagden 
waarvan Abdala er een mag uitkiezen. Hij neemt Serena. Het paleis verdwijnt en een 
stem feliciteert hem met deze keuze. Behalve dat Serena mooi is, heeft zij dezelfde 
gevoelens als Abdala en wonen in haar hart deugden. Haar ziel is verder vatbaar voor 
alle zedelijke geneugten die het leven de moeite waard maken. Vervolgens wordt 
Abdala naar huis gestuurd alwaar hij zijn vader, die overleden is, moet opvolgen en 
dat gaat hem goed af. 

ABDALLACH (1785) VL/7:2, 404-408: 'De gierigheid gestraft. Een Oostersche 
Zamenspraak tusschen den Dems Abdallach, en Hassan, een jong Turksch 
Bedelaar'. 
Zie Baba-Abdalla (1755). 

ABDALLAH (1766) DPh/37-40, 289-320: 'Abdallah' of het onvolmaakt Geluk. Eene 
Maroccaansche Geschiedenis' (door achtereenvolgens N., O., M. en Z.). Abdallah, 
een goedaardige jongen uit Fez, gaat na de dood van zijn vader volop van het leven 
genieten. Toch gaat het losbandige leven hem op den duur tegenstaan en hij besluit 
te kiezen voor een keurig huisgezin. Hij trouwt een knappe vrouw, die een slecht 
karakter blijkt te hebben. Door haar toedoen, ze pleegt overspel, wordt hij door een 
partijdige kadi tot een scheiding en een hoge geldboete gedwongen. Vervolgens 
wijdt hij zijn leven even weinig succesvol aan de filosofie en is hij achtereenvolgens 
korte tijd dichter, boer en krijgsman, maar deze beroepen leiden alle tot ongeluk. Als 
hij in de gevangenis belandt en voor zijn leven vreest, heeft hij een droom. Een grijs
aard toont hem dat alleen de tegenspoed tot deugd leidt. Als Abdallah ontwaakt, 
wordt hij bevrijd uit zijn gevangenschap. Het gaat beter met hem en hij wordt zelfs 
tot vorst uitgeroepen. Hij wijdt zijn leven aan zijn volk en is een tevreden mens. 
De auteur is Johannes Nomsz, die zich blijkens de introductie op de tekst het inspi
reren door Voltaire's Zadig (289). 

ABDALLAH (1770) AO/6:6, 430-438. 'De ondankbaarheid gestraft. Een Oostersch 
vertelsel' (door N.C.M.). Als dank voor haar verzorging tijdens zijn ziekte biedt een 
eenvoudige, oude derwisj een weduwe aan haar zoon een goede opvoeding te geven. 
De derwisj gaat met de jongen op reis, kwijt zich goed van zijn taak en de jongen, 
Abdallah, bedankt hem voortdurend. Dan draagt de derwisj hem op in een onder
aardse ruimte vol schatten alléén een twaalfarmige kandelaar te gaan halen. De jon
gen kan zijn hebzucht niet bedwingen, stopt zijn zakken vol goud en juwelen en 
neemt de kandelaar. Voor straf wordt de ruimte gesloten. Hij slaagt enn met de volle 
buit te ontsnappen maar kan de derwisj nergens vinden. Hij komt uiteindelijk bij 
zijn moeder. De kandelaar blijkt een tovermiddel: bij het ontsteken van een kaars 
komt er telkens een derwisj tevoorschijn die, nadat hij de jongen wat geld gegeven 
heeft, verdwijnt. Dit herhaalt zich dagelijks, maar toch steekt wederom de hebzucht 
van de jongen de kop op. Hij gaat op weg naar Magrebi om de derwisj te zoeken en 
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om hem te vragen de inhoud van de onderaardse ruimte te mogen hebben. De der-
wis) blijkt in weelde te leven en verwijt de jongen diens ondankbaarheid; hi) kon zich 
immers niet aan zijn afspraken houden. Ook toont hij hem de echte werking van de 
kandelaar: de derwisjen die uit de armen van de kandelaar tevoorschijn komen, moe
ten een klap krijgen om vervolgens in hoopjes sequinen te veranderen. Verder geeft 
hij de jongen een aantal kostbaarheden, op voorwaarde dat hijzelf de kandelaar 
terugkrijgt. De jongen is weer niet tevreden en steelt de kandelaar. Thuis test hij 
deze uit, maar doordat hij de derwisjen niet op de juiste manier slaat, komt boontje 
om zijn loontje. De mannen geven hem een pak slaag en gaan er vervolgens met al 
zijn schatten vandoor. 
Het verhaal vertoont gelijkenis met Aladdm (1755). 

ABDALLAH (1787) Palmbladen, 118-129: 'Abdallah en Balsora'. De Perzische koning 
Alnarschin, de vreselijkste tiran die ooit over een land geregeerd heeft, ziet op een 
dag in dat het slecht met zijn njk zal aflopen. Hij laat de natuuronderzoeker Helim 
zijn twee zonen Abrahim en Abdallah opvoeden op nederige wijze: ze leren eerzucht 
te vermijden en te streven naar wetenschappen en deugd. Op hun eenentwintigste 
zijn Abrahim en Abdallah bekwaam in de oosterse wijsheid. Abdallah wordt verliefd 
op Helims dochter Balsora, die zowel over innerlijke als uiterlijke schoonheid 
beschikt. Zijn vader heeft echter ook over die schoonheid gehoord en omdat hij de 
natuuronderzoeker wil belonen voor zijn goede daden is hij zelf bereid met Balsora 
te trouwen. Balsora wil dat echter niet. Haar vader begrijpt dat en hij besluit zijn 
dochter voor enige tijd schijndood te laten zijn. Dat doet hij ook met Abdallah. Na 
een tijdje brengt hij het stel via allerlei trucs en misleidingen naar één van zijn land
huizen op de berg Khacan, waar het een heerlijk leven gaat leiden. Na het overlijden 
van de koning worden de broers met elkaar herenigd. 
Bron: 'Alnaraschin, King of Persia, his Story'. In: The Guardian 167 (1713). 

ABDULA (1770) AO/6:io, 329-341: 'Geschiedenis van Abdula, prins van Candahar' 
(door V.V.D.). De vorst van Candahar heeft een zoon, Abdula. Hij wenst dat deze 
opgroeit zonder zich bewust te zijn van zijn afkomst. Hiertoe draagt hij zijn trouw
ste emir op hun zonen te verwisselen. De emir gaat met de jonge prins in Cathay 
wonen, ver weg van de vleiers aan het hof, en de zoon van de emir groeit op in het 
paleis De jonge prins krijgt een gedegen opvoeding en leert bijvoorbeeld arme men
sen te respecteren. Als hij volwassen is, gaat hij voor zijn biologische vader werken. 
Omdat hij goed werk verncht en zorgt dat misstanden verdwijnen, mag hij het rijk 
besturen. Dan onthult zijn vader zijn ware identiteit. In goede harmonie met de 
zoon van de emir bekleedt Abdula voortaan de troon 

ABLASAH (1762) DHW/338, 162-169: 'De Historie van Ablasah, de Zoon van Orpha. 
Een Oostersche Vertelling'. Ablasah is erg njk en leidt een uitbundig leven. Dan wordt 
hij ziek en al zijn vroegere blijdschap verdwijnt. Hl] besluit in eenzaamheid te gaan 
leven en beschouwt het leven als een last met de dood als enige gelukzaligheid. Ook 
beschuldigt hij de Almachtige vanwege diens tekortkomingen. Prompt wordt hij opge
schrikt door een aardbeving die hem al zijn bezittingen kost. Hij besluit naar de hoge 
gebergten van Ararat te gaan. Onderweg komt hij vast te zitten in een woestijn en hij 
denkt na over de nietigheid van het menselijk leven. Hoe kan al die tegenspoed ooit in 
het hiernamaals beloond worden? Er verschijnt vervolgens een figuur van meer dan 
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menselijke grootte, zijn beschermgeest, die hem naar een berg leidt van waar men 
Bagdad kan zien liggen. De figuur vraagt hem om zich heen te kijken naar het toneel 
dat de Schepper gecreëerd heeft. Ablasah heeft zijn leven te zeer laten beheersen door 
tegenspoed en moet zich nu laten leiden door de voorschriften van de godsdienst. Hij 
moet de Schepper aanbidden en zijn medemens goed behandelen. Sommige vragen 
waarmee Ablasah worstelt, blijven onbeantwoord, aangezien ze een geheim van de 
Allerhoogste zijn. Ablasahs gemoedsrust keert terug. 

ABOULHUSSAN (1755) De Duizend en Ene Nociit/5-6, 192 e.V.: 'Geschiedenis van 
Aboulhussan, Ah Ebn Becar, en van Schemselnikar, Welbeminde van den Calif 
Haroun Alraschid'. De verboden liefde tussen een Perzische prins en de eerste 
geliefde van een kalief leidt tot liefdesverdriet en uiteindelijk tot hun dood, waarna 
ze, mede door de spoedige vergiffenis van de kalief, naast elkaar worden begraven. 

ABOUZAID (1763) AO/6:2, 300-305: 'De Historie van Abouza[i]d, den Zoon van 
Morad. Een Oostersch verhaal' (door R.). Morad, die vroeger njk en geliefd was, is 
aan lager wal geraakt en zijn eenzaamheid leidt uiteindelijk tot de dood. Vlak voor 
zijn overlijden adviseert hij zijn zoon zijn medemensen lief te hebben. Abouzaid 
volgt dat advies op. Hij ondervindt genegenheid en trouw van zijn huispersoneel. 
Dan wordt hij door rovers overvallen die door één van zijn bedienden zijn binnen
gelaten. Abouzaid realiseert zich dat iemand die afhankelijk van je is, moeilijk je 
vriend kan zijn. Voortaan omringt hij zich met gelijken. Op een gegeven moment 
steken enkele twisten de kop op en Abouzaid besluit voortaan ruzies te voorkomen. 
Hij blijft gastvrij, maar is afstandelijker dan voorheen. Bovendien willen de mensen, 
die hij vroeger de toegang tot zijn huis weigerde, niet meer zijn gast zijn en uitein
delijk blijft hij alleen achter. Vervolgens zoekt hij zijn heil bij geleerden en kunste
naars die hem dankbaar zijn voor zijn gulheid. Als zij zich realiseren dat Abouzaid 
in feite met hun veren gaat pronken en zich daaraan ergeren, worden ze door hem 
de deur gewezen. Abouzaid zal voortaan alleen de goedkeuring van God nastreven. 

ADELAAR, TWEEHOOFDIGE (1788) I/2, 13-15: 'De adelaar met de twee hoofden'. 
Brahma heeft een adelaar met twee hoofden geschapen. Omdat het lichaam van het 
dier door twee monden gevoed wordt, wordt het krachtig. Weelde leidt echter tot 
hoogmoed en die is hier dubbel zo groot. De hoofden worden jaloers op elkaar. Het 
linkerhoofd schrokt het lekkerste eten naar binnen terwijl het rechterhoofd niets 
binnenkrijgt. Uiteindelijk vergiftigt het zich uit wanhoop en dit is het einde van de 
tweehoofdige adelaar. 
Bron: mogelijk overgeleverd via de uitgave van A. Galland en D.D. Cardonne, 
Indiaansche fabelen en Vertellingen van Bidpai en Lokman (Middelburg, 1781). 

ADVERTENTIE (1799) DAN/20, 153-160: 'Advertentie uit verscheide nieuwsbladen' 
(door Frank de Groot). Het valt de verteller op dat mensen bij het lezen van de krant 
vooral gefixeerd zijn op advertenties en overlijdensberichten. Dit baart hem zorgen, 
daar hij vreest dat het wereldnieuws hen niet bereikt. Zijn voorstel is dan ook om dit 
voortaan in advertentievorm te gieten en hij geeft bij wijze van voorbeeld de annon
ce dat de pascha zijn residentie in Aore in Syrie verlaten heeft. Zijn vrouwen vragen 
hem terug te keren en degene die hem dood of levend terugbrengt, zal een beloning 
ontvangen. 

211 



AHMED (1755) De Duizend en Ene Nacht/12, 314 e.V.: 'Geschiedenis Van den Prins 
Ahmed, en van de tovemimf Pan-banou'. De dne zoons van de koning van Indie 
moeten iets bijzonders vinden alvorens een van hen met hun nichtje mag trouwen. 
De een vindt een vliegend tapijt, de ander vindt een ivoren pijp met wonderglas en 
de derde vindt een toverappel. Uiteindelijk blijken alledrie de dingen even kostbaar 
als het meisje aan een ziekte lijdt. Vervolgens wordt er een wedstrijd boogschieten 
gehouden om de huwelijkskandidaat te bepalen en het huwelijk vindt plaats. Het 
onterecht niet vertrouwen van de teleurgestelde zoon Ahmed, wiens pijl het verst 
was gekomen, maar die kwijt was geraakt waardoor hij niet in de prijzen viel en die 
inmiddels met een tovergodin getrouwd is en lange li jd aan het hof is weggebleven, 
wordt zijn vader noodlottig. Hij wenst dat zijn nieuwe schoondochter een man 
tevoorschijn tovert die niet langer is dan anderhalve voet, met een baard van dertig 
voeten lang, die een ijzeren staaf van vijfhonderd pond soepel op zijn schouders 
draagt en die spreken kan. Haar eigen broer blijkt echter aan dat profiel te voldoen, 
deze wordt zo boos dat hij de koning doodt. 

ALADDIN (1755) De Duizend en Ene Nochf/g-io, 407 e.V.: 'Verhaal van Aladdin, Of 
de Wonder-Lamp'. Een toverlamp en een geest zorgen ervoor dat een arme kleer
makerszoon met een prinses kan trouwen. Een Afrikaanse tovenaar gooit roet in het 
eten maar alles komt goed. 

ALI BABA (1755) De Duizend en Ene Nacht/n, 194 e.V.: 'Geschiedenis van Ah Baba, 
en van veertig rovers, door eene Slavin verdelgd'. Ah Baba, een arme man, vindt een 
grot met schatten die eigenlijk van veertig rovers is en die zich opent en sluit met de 
spreuken 'Zeezaad opend u' en 'Zeezaad sluit u wederom'. Hij steelt wat schatten en 
zijn broer Cassim wil weten wat de oorzaak is van de plotselinge rijkdom van zijn 
arme broer. Ook moet hij de grot zien. Eenmaal binnen is hij echter de spreuk ver
geten en zit hij opgesloten. De rovers doden hem. Als Ah Baba het lichaam weghaalt 
om het fatsoenlijk te kunnen begraven ruiken de rovers onraad. Ze vinden hem 
maar Ah Baba weet zich te redden met hulp van de sluwe Margiana. 

AU COGIA (1755) De Duizend en Ene Nacht/u, 244 e.V.: 'Geschiedenis van Ali Cogia, 
koopman van Bagdad'. Ali Cogia, koopman van Bagdad, heeft drie nachten achter 
elkaar dezelfde droom waann een grijsaard hem verwijt dat hij nog steeds met op bede
vaart naar Mekka is geweest. Ali Cogia geeft duizend goudstukken die verstopt zitten 
in een pot olijven in bewaring bij een collega die nog een plekje in zijn pakhuis heeft, 
en vertrekt met wat handelswaar in de karavaan van Bagdad naar Mekka. Na zeven jaar 
keert hij naar Bagdad terug. De koopman heeft inmiddels het goud gevonden en vlak 
voor Ali Cogia's terugkeer de pot gevuld met verse olijven. Ali Cogia heeft snel door hoe 
de vork in de steel zit en eist zijn geld terug. Ze laten een rechter de zaak m overweging 
nemen, maar deze stelt Ali Cogia in het ongelijk aangezien deze zeven jaar geleden 
niet voor een getuige had gezorgd en aangezien de andere koopman niet wist wat hij 
bewaarde. Ali Cogia zoekt zijn toevlucht tot kalief Haroun Alraschid. Deze ziet kinde
ren de rechtszaak naspelen en vraagt het kind dat rechter speelt mee te komen. Hij bat 
het kind de zaak bespreken en dat legt de nadruk op het feit dat olijven na zeven jaar 
niet meer goed zijn en de olijven die Ali Cogia aantrof wel, iets wat moet betekenen dat 
de andere koopman hem een streek geleverd heeft. De andere koopman wordt, nadat 
hij heeft bekend waar hij het geld verstopt heeft, opgehangen. 
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AIIMEK (1795) VL/2, 586-596: 'Alimek, of de Geluksbejaagmg. Eene Arabiesche 
Vertelling' (Uit het Engelsch). De herder Alimek hoedt zijn kudde en vindt bij een 
spelonk een portemonnee, een ring en een stuk papier. De portemonnee is leeg, 
maar als hi) wenst dat er goud in zit, wordt die met goud gevuld. Het papiertje meldt 
dat hij telkens als hij die wens uitspreekt, opnieuw goudstukken zal aantreffen en 
dat de ring hem naar elke gewenste bestemming zal voeren. Alimek gaat een avon
tuurlijk leven tegemoet en hij heeft genoeg geld om het er goed van te nemen. Op 
een gegeven moment wordt hij in Golconda verliefd op een prinses, maar na diver
se intnges moet hij het hof ontvluchten. Ook succesvol oorlogvoeren tegen de 
Perzen maakt hem uiteindelijk niet gelukkig. Dan komt hij in China waar hij een 
oude landman ontmoet, die hem leert de waarde van geld te relativeren en de nadruk 
vestigt op het genot van nijvere arbeid. Ook wijst hij hem op het belang van eenvoud 
en onschuld. Alimek wil hier graag blijven wonen, want alles wat de man zegt, klinkt 
hem goed in de oren. Hij wordt er samen met de dochter van de man gelukkig. Zijn 
portemonnee en de ring begraaft hij, om te voorkomen dat mensen ongelukkig wor
den door geluk te zoeken waar het zelden of nooit te vinden is. 

ALMERINA (1756) DPOM/13-14, 97-112: 'Almerina en Shelimah; de eene uitmun
tend schoon, de andere zeer mismaakt. Oostersche Geschiedenis' De zusters 
Almerina en Schehmah zijn door toedoen van twee tovemimfen, waarvan er een 
jaloers was op de ander, respectievelijk knap en lelijk. Almerina is voorbestemd om 
met de vorst Soliman te huwen, maar zij houdt van de medicijnmeester. Haar 
betrekkingen met de vorst lopen dan ook op niets uit en ze wordt door hem naar 
haar ouders teruggestuurd. Sohman besluit nu met een lelijke vrouw te huwen, 
mede om zijn volk te bewijzen dat ondeugd en schoonheid nog minder gunstig zijn 
dan alleen lelijkheid. De lelijke Shelimah is bereid met hem te huwen, zodat ze het 
volk een dienst kan bewijzen, maar verandert prompt in een mooie vrouw. Een wijze 
grijsaard adviseert de vorst toch met haar te trouwen, omdat zij hem vanaf het begin 
deugdelijk heeft behandeld. Dit verhaal leert dat noch vernuft en schoonheid, noch 
overvloed en eer, het wezenlijk geluk der mensen bepalen. 

Bron: John Hawkesworth, 'Natural and adventitious Excellence less desirable than 
Virtue. Almenne and Schelimah: a Fairy Tale' In: The Adventurer 103-104 (1753). 

ALMET (1759) DPOM/160, 361-368: 'Gezicht van Almet den Dems' Almet de der
wisj bewaakt de heilige lamp bij het graf van de profeet en krijgt bezoek van een aan
zienlijke man die klaagt dat hij alles heeft, maar toch niet gelukkig is. Almet vertelt 
hem zijn eigen geschiedenis. Ooit vroeg hij zich af of rijke mensen gelukkiger zijn 
dan arme mensen. Is er verschil tussen het geluk van alle mensen en zo ja, kan men 
Hem wiens hand dit veroorzaakte van partijdigheid betichten? Tijdens deze over
peinzingen voelt hij zich van de aardbodem verdwijnen en landt hij ergens op een 
berg. Hier ontdekt hij Azoran, de bestrafengel, die hem twee taferelen voorhoudt. 
Het eerste toont een geschrokken, zielige man in een vruchtbaar landschap met een 
beekje en bloemen. Het tweede laat een hele vrolijke man in een dor landschap zien. 
De engel leert Almet dat deze wereld een doorgangsroute is: niet het pad dat men 
betreedt maar het einde ervan is van belang. De eerste man is bang zijn bezittingen 
te verhezen, de tweede wordt gedreven door hoop en is gelukkig. Almet leert de aan
zienlijke man dat ook hij hoop moet koesteren. 
Bron: John Hawkesworth, 'Almet the Dervise'. In: The Adventurer 114 (1753). 
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AMGIAD (1755) De Duizend en Ene Nacht/6, 'Geschiedenis Van de Princen Amgiad 
en Assad' 390 e.v. 'De Pnns Assad aan gehouden komende in de Stad der tovenaars' 
404 e.v. 'Geschiedenisse van de Prins Amgiad, en van een juffer uit de Stad der 
Tovenaars' 409 e.v. 'Vervolg van de Geschiedenis van de Pnns Assad' 422 e.v. Twee 
broers krijgen van hun vader de doodstraf nadat hij hen er valselijk van beschuldigd 
heeft het met zijn twee vrouwen, hun stiefmoeders, te hebben aangelegd. Dat is 
inderdaad gebeurd, maar op initiatief van de vrouwen. Hun wegen scheiden zich, 
maar uiteindelijk worden zij en hun vader herenigd. 

AMILIA (1766) DBS/6, 226-233. H e t n l e t z o n)ke . maar wel gelukkige paar Ajax en 
Amüia woont in Cerebonia. Op een dag wordt daar pnns Thomaso door de keizer 
van Macedonia tot stadhouder benoemd. Deze zet alles op alles om Amilia voor zich 
te winnen. Dit loopt op mets uit en uiteindelijk besluit hij Ajax onschuldig tot de 
dood te laten veroordelen. Ajax mag enkel blijven leven als hij voorgoed naar 
Tartaryen vertrekt en Amilia Thomaso's bijvrouw wordt. Na overleg met zijn vrouw 
kiest Ajax voor de doodstraf. Als die voltrokken is, komt het volk in opstand waar
door de keizer naar Cerebonia moet komen. Hij dwingt Thomaso tot een huwelijk 
met Amilia. Vlak na de voltrekking daarvan laat hij Thomaso vermoorden. Amilia erft 
al zijn bezittingen en gaat voortaan als een rijke pnnses door het leven. De keizer 
eindigt met de woorden: 'Zie daar Myn Heeren? Zoo moet men de Deucht belonen, 
en de Ondeucht straffen, Dit is de plicht van alle regtvaardige septervoerders die 
haare Onderdanen van Geweld, Overlast en Onderdrukking zoeken te bevryden' (233). 

AMINE (1755) De Duizend en Ene Nacht/z, 240 e.v.: 'Geschiedenis van Amine'. Na 
de dood van haar vader wordt Amine uitgehuwelijkt aan een rijke koopman. Deze 
sterft spoedig en laat haar niet onbemiddeld achter. Met een smoes wordt zij na 
enige tijd door een hoogbejaarde dame bij een vrijgezel gebracht die met haar 
trouwt. Amine moet beloven nooit meer met een andere man te spreken. Op een 
dag zoekt zij mooie stoffen. De allermooiste kan zij alleen knjgen als de stoffen-
koopman haar een zoen mag geven. Ze stemt na enig aarzelen toe en schuift haar 
sluier opzij. De man bijt haar echter in plaats van haar te kussen. De echtgenoot 
komt na lang aandnngen het voorval aan de weet en laat haar mishandelen. Amine 
vlucht naar haar zuster. 

AMURATH (1756) DPOM/6-8, 41-64: 'Historie van Sultan Amurath en deszelfs Ring, 
tot onderscheiding van Goed en Kwaad'. De jonge koning Amurath heeft van zijn 
beschermengel een nng gekregen die hem moet hem helpen bij het deugdelijk bestu
ren van zijn vaders rijk. De nng helpt hem goed van kwaad te onderscheiden, maar 
Amurath trekt zich hier niets van aan en verwaarloost zo het staatsbestuur Op een 
gegeven moment wordt hij door zijn beschermengel voor straf in een wangedrocht 
betoverd en later verandert hij nog enkele malen in een dier. Pas als hij zich realiseert 
dat hij zijn houding moet veranderen, knjgt hij zijn vroegere uiterlijk terug. Het ver
haal eindigt met de vraag, of in feite niet iedereen wordt gewaarschuwd als hij het pad 
der deugd verlaat. Men moet immers de stem van zijn ziel seneus nemen. 
Bron: John Hawkesworth, 'The Ring of Amurath'. In: The Adventurer 20-22 (1753). 

AMURATH (1795) VL./2, 452-458: 'De val van Amurath, of het lot der dwinglandye. 
Een Oostersch Vertelzel'. Een staatsheer in het oosten wordt door het hoofd der 
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janitzaren van de troon gezet. Omdat diens kinderen te jong zijn om hem op te volgen 
wordt na de dood van de jamtzaar de zoon van de eerste staatsheer, Amurath, tot 
koning uitgeroepen. Het volk hoopt dat deze heeft geleerd van het leed dat zijn vader 
heeft meegemaakt, maar mets is minder waar. Amurath moordt de janitzarenfamüie 
die zijn vader het leven zuur heeft gemaakt, uit. Eén kind, Sehm, kan echter ontkomen 
door toedoen van een slavin. Amurath looft een hoge pnjs voor zijn hoofd uit, maar de 
jongen, die een rustig leven leidt in de vallei en in gezelschap van zijn beminde Arba, 
is daarvan niet op de hoogte. De slavin die hem vroeger redde, verklapt aan Amurath 
Selims verblijfplaats. Amurath is blij, maar wil haar voor de vroegere vlucht straffen. 
Zij is hem voor en verandert in een monster met grote vleugels. Amurath laat Selim 
zoeken en dit leidt tot een spannende achtervolging, waarbij Sehm ontsnapt. Hij heeft 
ondertussen de steun van het volk gekregen, doodt Amurath, beklimt de troon en zal, 
naar het zich laat aanzien, een menslievend en rechtvaardig vorst zijn. 

ANTILISTOS (1762) DHW/256, 113-120: 'De Paalloze Tyranny gestraft; of de val van 
Antilistos, Prins van Candia'. Antilistos is de wrede vorst van Candia. In zijn rijk 
woont het gelukkige paar Aristes en Sabina. De vrouw staat in het hele njk bekend 
om haar schoonheid en begaafdheden. De vorst wil haar graag met eigen ogen aan
schouwen, verkleedt zich als boer en is te gast bij het stel. Hij is verrukt van haar en 
stelt alles in het werk haar te bemachtigen. Zo laat hij haar man vermoorden. Bij 
Antilostos' zoveelste veroveringspoging besluit ze met hem te trouwen om wraak te 
kunnen nemen voor de moord op haar man. Tijdens de trouwen) laat zij hem drin
ken uit een beker met gif en zelf neemt ze ook een slok. Beiden sterven. Het volk is 
nu voor altijd bevrijd van de wreedheid van de koning. 

ARABIER, HONGERIGE (1787) Palmbladen, 16: 'De hongerige Arabier'. Een Arabier 
is verdwaald in de woestijn en vindt een zak. Hij hoopt dat er dadels of noten in zitten, 
maar treft tot zijn teleurstelling parels aan. 
Bron: 'Van de gerustheid van een vredig Gemoed'. In: Saadi 1654, 190-191. 

ARSACES (1787) VL/2:2, 124-133, 170-180 en 222-235: 'Arsaces en Ismena. Eene 
Oostersche Staatkundige Vertelling' (Uit het Fransch van den beroemden 
Montesquieu). Aspar, grootvizier, bestuurt het Rijk Bactna, nadat de overleden koning 
de troon aan zijn dochter Ismena heeft nagelaten. De vorst van Hircania verstoort de 
vrede nadat Ismena, de koningin, zijn huwelijksaanzoek heeft afgeslagen. Een dappe
re krijgsknecht, Arsaces, uit het leger der Bactrianen neemt de koning gevangen en 
komt zo in de gunst van Bactria. De krijgsknecht vertelt over zijn verleden. Vanwege 
zijn heldendaaden kreeg hij een prinses als vrouw, maar toch volgde hij zijn hart en 
koos voor zijn geliefde Ardasira met wie hij het land ontvluchtte. Hij leidt met haar een 
eenvoudig bestaan, maar mist op den duur de glorie van zijn vroegere heldhaftigheid. 
Hij gaat werken voor het hof van Margiana, een land dat in een oorlog is verwikkeld. 
Zijn Ardasira wordt echter jaloers en ontvoert hem, zonder dat hij weet wie zij is. Hij 
wordt verliefd op deze onbekende vrouw en ondertussen wordt Ardasira boos over zijn 
ontrouw. Het komt goed en het lukt haar haar minnaar zijn vroegere Staatszucht tijde
lijk te laten vergeten. Hun geluk wordt verstoord door een dienaar van de koning van 
Sogdiana. De koning, een echte dwingeland, heeft de dienaar doen uitkijken naar de 
mooiste vrouw van het oosten en dat is Ardasira. Uiteindelijk neemt Ardasira gif in en 
sterft. In eerste instantie wil haar geliefde ook dood, maar zijn zucht naar heldendaden 
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is sterker en hi] trekt erop uit om de koning van Hircania gevangen te nemen. Aspar 
is verbaasd na het horen van dit verhaal. Hij was namelijk degene die Ismena in het 
geheim onder de naam Ardasira had laten opvoeden. Het volk komt enige tijd later in 
opstand als Aspar na de dood van koningin Ismena een onechte Ismena op de troon 
plaatst. Aspar kan aantonen dat hij in opdracht van de koning heeft gehandeld. Die had 
hem opgedragen één van zijn twee dochters [die blijkbaar allebei Ismena heten] van 
het hof te sturen en aan de ander de troon toe te vertrouwen. Toen deze koningin op 
sterven lag, heeft Aspar haar zus laten halen. Deze had net een mislukte zelfmoordpo
ging gedaan: in plaats van gif gaf een dienaar haar een slaapdrank waardoor ze enkele 
dagen in een diepe slaap was. De Ismena van Arsaces leeft dus nog en de twee worden 
herenigd. 
Bron: Montesquieu, 'Arsace et Ismérae. Histoire orientale', posthuum gepubliceerd ver
haal (1783). Zie bv. R. Caillois' uitgave, Montesqwu, Oeuvres complètes (Pans 1956-1958). 

ARZINOE (1734) DHS/255, 113-120. Arzinoe, de dochter van koning Arzaces, kijkt 
toe hoe twee oorlogshelden feestelijk de hoofdstad van de Parthen binnentrekken. 
Aan één van de twee is zij uitgehuwelijkt. Maar dan verschijnen er twee onbekende 
krijgslieden, die de aanval op de twee broers openen. Als het verhaal spannend 
wordt, breekt de spectator het abrupt af. Het was slechts bedoeld om zijn kritiek op 
wonderbaarlijke maar nietszeggende literatuur te illustreren. Een voorbeeld van der
gelijke verderfelijke literatuur is volgens de spectator Ibrahim, ou l'Illustre Bassa 
(1641), een (oosterse) heroisch-galante roman van M de Scudéry 

ASEM (1770) VL/41, 485-490: Vertelling in recensie van· Zedenkundige Proeven (uit 
het Engelsch van de Heeren Olivier Goldsmith en Dr. Samuel Johnson. Met een Aan
hangsel over de Zedelyke Opvoeding. Eerste deel. Te Deventer, by L Leemhorst 1770). 
Zie Timon (1761), MenschenhaaUr (1782) en Deugd (1782). 

AZAM (1767) DG/18-19 en 37, 137-152 en 289-296: 'Geschiedenis van Azem, een 
Turksche Vertelling'. In Bagdad treurt Azam al twee jaar om de dood van zijn bemin
de Sadimen. Als hij op een zomerse avond in het woud is verdwaald, komt een oude 
man naar hem toe. Dit blijkt Selim, een gezant van de grote profeet die gekomen is 
om Azem te leren hoe hij weer gelukkig kan leven. Azem vindt met moeite de weg 
uit het woud en komt in een stad. Toevallig komt hij terecht in het paleis van een 
vizier, waar hij onder de indruk raakt van de pracht en weelde. De geuren van de uit-
nemendste specenjen van Java prikkelen zijn neus. Azam besluit ook njk te worden 
en dat lukt. Rijkdom alleen bevalt hem echter niet en hij streeft nu naar roem. 
Binnen de kortste tijd is hij vizier, maar ook nu is hij niet gelukkig. Er zijn namelijk 
veel mensen jaloers op hem en hij vreest dat hij ooit vergiftigd zal worden. Hij 
besluit alles op te geven, teruggetrokken te gaan leven en wordt gelukkig. 
Zie ook Ortogrul (1760) en Ortogrul (1762). 

AZIDAH (1761) DHW/235, 253-259: 'De Gelukzaligheid niet te verwagten van 
Rykdom en Eere, een Oostersche Vertelling'. Azidah is een tevreden herder die in de 
valleien van de Ganges een eenvoudig bestaan leidt. Als hij op een dag een rijk 
geklede stoet mensen ziet, wil hij het liefst naar de hoofdstad van Indostan om daar 
carrière te maken. Ook concludeert hij dat het ongelijk verdeeld is in deze wereld en 
hij vraagt zich af of de Hand die dit alles bestuurt, onfeilbaar is. Dan verschijnt er 
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een majestueuze gestalte in een sneeuwwitte jurk en met een bloemenkrans op het 
hoofd, Azidahs beschermgeest. Deze benspt hem: hij mag het bestuur van de 
Almachtige niet in twijfel trekken. De Almachtige heeft de geest gestuurd om 
Azidah te leren hoe Zijn bestuur in elkaar zit en deze toont hem het volgende. Op 
een berg staat een prachtige troon van goud en edelstenen. Het is niet eenvoudig om 
boven te komen: het pad is glad, staat vol met doornen en grenst aan enorme afgron
den. Ook zijn er mensen die anderen van de berg afduwen. Het topje van de berg 
staat voor de heerszucht, een plek waar ook nog allerlei onheil mogelijk is, en de 
afgrond voor het verderf. Elders ziet Azidah een vlak landschap dat afgewisseld 
wordt door dorre en zeer vruchtbare stukken, waar reizigers kunnen uitrusten. Dit 
tafereel toont volgens de geest het leven van degenen die het pad der deugd betre
den. Die laten zich niet uit het veld slaan door de dorre stukken, want ze weten dat 
hen aan het einde van de reis gelukzaligheid wacht. Azidah begrijpt de boodschap 
en brengt de rest van zijn leven in vrede en tevredenheid door. 

BABA-ABDALLA (1755) De Duizend en Ene Nacht/10, 118 e.V.: 'Geschiedenis van de 
blinde Baba-Abdalla'. Een derwisj laat Baba-Abdalla, een koopman, een grot zien die 
boordevol schatten zit. Baba-Abdalla mag er de helft van hebben, maar is nog niet 
tevreden. Hij vraagt alle schatten en ook het doosje pommade dat de derwisj bij zich 
draagt. De derwisj geeft Baba-Abdalla alles wat hij vraagt inclusief een gebruiksaan
wijzing voor de zalf. Indien je er één oog mee insmeert, worden alle plekken waar 
rijkdom verborgen is aan je geopenbaard. Gebruik je de zalf voor beide ogen, dan 
word je blind. Baba-Abdalla gelooft er niets van, smeert allebei zijn ogen in en wordt 
prompt blind. 
Zie ook Abdallach (1785). Het verschil is dat Abdaüach (1785) in dialoogvorm is weer
gegeven en Baba-Abdalla (1755) niet. Ook de namen zijn anders: in Abdallach (1785) 
heet de derwisj Abdallach en de hebberige man, een Turkse bedelaar, Hassan. 

BADAJOZ, DEKEN VAN (1787) Palmbladen, 147-156: 'De deken van Badajoz'. De 
Deken van Badajoz is een geleerd man, maar hij kan niet toveren. Hl) vraagt de tove
naar Don Tombio hem dat bij te brengen. Dan overlijdt de bisschop van Badajoz en de 
deken moet hem opvolgen. Hij neemt de tovenaar mee, zodat hij zijn toverlessen kan 
vervolgen. De tovenaar probeert zijn zoon nog een baan bij de kerk te bezorgen, maar 
er zijn andere kandidaten. Dat geldt ook voor de deken: hij klimt op van bisschop tot 
aartsbisschop, kardinaal en zelfs tot paus. Als hij paus is, realiseert hij zich dat hij de 
tovenaar niet meer nodig heeft en hij stuurt hem weg omdat deze door zijn verborgen 
talenten omgang met de duivel en met leugens gehad heeft. De tovenaar murmelt een 
spreuk en even later bevindt de deken zich weer m het kabinet van de tovenaar terwijl 
hij toverles knjgt. Hl) is geen bisschop, aartsbisschop, kardinaal of paus geworden en 
realiseert zich dat hij slechts een gek en een ondankbaar booswicht is. 
Bron: François Blanchet, Apologues et contes orientaux (Paris, 1784). 

BAITHANSAR-PASCAL-CELSE (1770) VL/q-.z, 77-79: 'Zonderlinge gevallen van 
den jongen pnns Balthasar-Pascal-Celse. (Uit het Fransch)'. De oudste zoon van de 
christelijke koning van Timor en Solor in de Molukse eilanden, Balthasar-Pascal-
Celse, wordt opgevoed door de Portugese Dominicaan Ignatius, die naar Timor is 
gekomen om het geloof te verbreiden. Ingatius adviseert de koning zijn zoon ver van 
het hof, waar hl) immers aan allerlei verleidingen zal blootstaan, op te voeden Hij 
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neemt de pnns mee op reis naar China en Europa, maar doet dat alleen om zichzelf 
te verrijken. Hij ontneemt de jongen bijvoorbeeld zijn kostbare kleding en sieraden 
en laat hem uiteindelijk in de steek. De prins monstert aan als scheepsknecht en ziet 
veel van de wereld. Uiteindelijk maakt hij aanstalten weer naar Timor terug te keren. 

BANDEN DER LIEFDE (1787) Palmbladen, 56-57: 'De banden der liefde'. De koning 
van Perzie, Kosroes Parvis, heeft een bijzonder goede veldheer, Rustam genaamd. 
Diens enige zwakke plek is zijn lichtgeraaktheid. Op een dag voelt hij zich beledigd 
door de koning en beraamt hij een opstand in het leger. De koning vraagt zijn viziers 
om advies. Deze adviseren Rustam vast te ketenen, anders is het land verloren. De 
koning laat Rustam bij zich komen, maar handelt anders. Hij overlaadt de veldheer 
met geschenken en complimenten en biedt zijn excuses voor de belediging aan. 
Rustam is zo onder de indruk van het vertrouwen en de grootmoedigheid van de 
koning dat hij onmiddellijk de opstand afblaast en in het vervolg de koning beter dan 
ooit dient. De koning vertelt tegen zijn dienaars dat hij hun advies opgevolgd heeft. 
Hij heeft Rustam met de sterkste ketenen vastgemaakt: door goed voor hem te zijn 
heeft hij voor altijd zijn vertrouwen gewonnen. 

BARBIER (1755) De Duizend en Ene Nacht/s, 131 e.V.: 'Geschiedenis van de Barbier'. 
Een barbier komt terecht in een bende van tien rovers, die in werkelijkheid op weg 
zijn om te worden geëxecuteerd onder het toeziend oog van kalief Mostanzer Billach. 
Door zijn goede gewoonte om te zwijgen loopt de barbier nu het gevaar ook te ster
ven, maar uiteindelijk verwerft hij de vrijheid. 

BARCAS (1762) DHW/266, 154-158: 'De Gelukzaligheid van een Leeven dat naar de 
Voorschriften der Deugd geleid word. Een Oostersche Vertelling'. In de lieflijke vallei 
tussen de krijtklippen van Chaldea woont Barcas. Zijn woning is een toevluchtsoord 
voor vreemdelingen en wezen. Zo klopt er op een dag de prins van Aden, Selim, aan 
die door de Perzen uit zijn land is verdreven. Selim moet steeds aan de rampen in zijn 
rijk denken en treurt om zijn verlies. Barcas adviseert hem zijn dagen niet te slijten 
met nutteloze klachten. Alles wat hij verloren heeft, was hem slechts door de Schepper 
van de wereld geleend en dat is hem dus niet met tirannieke hand ontrukt. Selim moet 
zich aan Zijn wil onderwerpen. Als zijn tijd gekomen is en hij uit de gewesten der ster
felijkheid wordt weggerukt, zal hij het loon van zijn arbeid genieten. 

BECTAS AGA (1729) DVT/27-11-1729, 163-164. Arabische brief van Bectas Aga aan 
de natuurkundige Karas Chiaoux waarin de voorvallen in de boomgaard van ene 
Edemi, waaronder een in zwijm vallend 'manneke mug', worden beschreven. 

BEDELAAR (1787) Palmbladen, 145-147: 'De bedelaar en zijn spiegel'. Een bedelaar 
uit Schiras vindt een spiegeltje dat, als men enn kijkt, van een lelijk een mooi 
gezicht maakt. Hij gebruikt het om in een goed blaadje te komen bij voorbijgangers 
terwijl hij bedelt. Als hij een keer ziek is, neemt zijn zoon zijn taak over. De zoon 
komt 's avonds thuis zonder iets verdiend te hebben. Hij vertelt dat hij zichzelf de 
hele dag in het spiegeltje heeft bewonderd. De vader wordt boos: de verstandige 
onderscheidt zich van de dwaas, doordat de dwaas zichzelf vleit en de verstandige de 
dwaas. Zijn dochter denkt daar anders over. Eigenliefde maakt de dwaas dom, waar
door hij zich gemakkelijk laat bedriegen. De zogenaamd verstandige die anderen 
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voortdurend vleit, verandert in een bedneger, die alleen graag door dwazen wordt 
gezien. De dochter en de zoon besluiten voortaan hun brood op een verstandige 
manier te verdienen. 

BEDER (1755) De Duizend en Ene Nacht/y, 76 e.V.: 'Geschiedenis van Beder Pnns van 
Persien, en van Giauhare Princes van het Koningryk van Samandal'. De koning van 
Perzié heeft een knappe slavin die altijd zwijgt. Met veel geduld krijgt hij haar aan het 
praten. Ze zegt dat ze Gulnare heet en dat ze oorspronkelijk een prinses is van een 
onderzees rijk. Door ongelukkige omstandigheden is zij als slavin verkocht. De koning 
trouwt met haar en maakt kennis met haar familie. Zij knjgen een zoon, Beder. Deze 
krijgt van zijn oom het advies te huwen met Giauhare, de prinses van Samandal, een 
onderzees rijk. Alleen al door zijn ooms beschrijving van Giauhare wordt Beder ver
liefd op de pnnses. Zijn bezoek aan haar en haar vader wordt echter geen succes. De 
vader is beledigd door Beders huwelijksaanzoek en beveelt hem te vermoorden. Door 
bijstand van zijn oom slaagt Beder erin zijn gewenste schoonvader te verslaan. Als hij 
Giauhare zijn liefde betuigt, reageert ze echter woest en betovert hem in een vogel. Vele 
avonturen en enkele nieuwe betoveringen van Beder volgen. Uiteindelijk wordt er toch 
een huwelijk tussen hem en de prinses van Samandal gesloten. 

BEGEERTEN, ONREDELIJKE (1799) VL/2, 554-556: 'De Dwaasheid van onredelijke 
Begeerten. Eene Oostersche Vertelling'. 
Zie Raschid (1763) en Raschid (1787). 

BENHADAT 1 (1776) DK/53, 417-424: 'Bnef van M. en Rede van Kali Benhadat, zoone 
van Oda Zuliffi' (door M., Alkmaar, 29 november 1776). M. arriveert tijdens zijn reizen 
in het rijk van de grote Seli waar men de God Ibrahim aanbidt. M. hoorde een rede uit
spreken door een oude geleerde. Kali Benhadat en deze herhaalt hij hier: Benhadat gaf 
de raad nooit op rijkdommen te vertrouwen. Ooit had hij een droom. Een man voerde 
hem in een schitterend paleis en vervolgens nam hij hem mee naar een prachtig woud. 
Daarna toonde hij twist, tweedracht, moord en brand. De mooie dingen die Benhadat 
zo aanspraken, bleken dus tot onevenwichtigheid te leiden. 
Zie ook Benhadat 2 (1777). 

BENHADAT 2 (1777) DK/60, 49-56: 'Bnef van M. en tweede redevoering van 
Benhadat' (door M., Alkmaar, π januari 1777). Het rijk dat geregeerd wordt door de 
grote Seli, waar het volk de God Ibrahim aanbidt, is lang geleden gesticht door Omar. 
M. die het rijk bezocht vertelt over hem. Omar is jong en gieng. De schoonheden 
der natuur zeggen hem weinig, materiele njkdom daarentegen des te meer Op een 
dag verdwaalt hij en hij ontmoet de grijsaard Laran. Omar vraagt hem of een mens 
gelukkig kan zijn zonder schatten. Laran vertelt hem dat deugd, wijsheid en ver
stand de enige zaken zijn die een mens nodig heeft. Omar realiseert zich dat hij 
altijd de verkeerde zaken heeft nagejaagd. Voortaan zorgt hij voor de armen en is hij 
goed voor zijn medemens. 
Zie ook Benhadat 1 (1776). 

BEPROEVINGEN (1782) AO/6:ii, 164-174. 'De beproevingen. Een Arabische vertel
ling' (Uit het Fransch vertaald, door C.P., Dordrecht, 1770). 
Zie Nowrjehad (1768). 
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BEZALDAB (1757) DPOM/43, 337-344: 'Bezaldab in droefheid, zich verbeeldende 
dat zyn Zoon ontydig gestorven was'. Na de dood van zijn zoon is Bezaldab, kalief 
van Egypte, wanhopig en verwijt hij God dat zijn zoon te vroeg gestorven is. Hij trekt 
de bergen in en wil een dolk in zijn borst steken. Een wonderschoon wezen, gekleed 
in een azuurblauw gewaad, met een kroon van amaranten en met een palmtak in de 
rechterhand, de engel des vredes, Caldoc, belet dat en neemt hem mee naar de top 
van een berg. Daar moet Bozaldab enkele taferelen aanschouwen waaronder zijn 
eigen zoon die na Bezaldabs overlijden de troon bekleedt, maar wordt gedomineerd 
door zijn echtgenote, die hem uiteindelijk zelfs vergiftigt. De engel legt Bezaldab uit 
dat de vroege dood zijn zoon redde omdat hiermee erger voorkomen werd. Hij moet 
God juist dankbaar zijn en zijn klaagzangen staken. 
Bron: John Hawkesworth, 'The story of Bozaldab'. In. The Adventurer 76 (1753). 

BIBLIOTHEEK (T787) Palmbladen, 68-70, 'De bibliotheek van den koning van Indien'. 
Zie Boeker/ (1786). 

BOEKERY (1786) VL/i:2, 44: 'De Boekery eens Indischen Konings. Eene Oostersche 
Vertelling'. Dabschelim, koning van Indie, heeft een grote bibliotheek. Er zijn wel dui
zend kamelen voor nodig om alle boeken te dragen. De koning wil graag de belangrijk
ste inhoud van de boeken op een njtje hebben, maar de brahmanen doen er jaren over 
om alleen al de juiste boeken te selecteren Omdat de tijd dnngt en de koning bang is 
te sterven, vraag hij zijn vizier Pilpaï om raad. Deze zegt de bibliotheek niet te kennen, 
maar hij kan in korte tijd wel een nuttig uittreksel maken, met stof waarover de koning 
zijn leven lang kan nadenken. De vizier neemt een palmblad en schrijft zonder een 
boek in te kijken een aantal wijze lessen op. Zo wijst hij op het feit dat men sommige 
gedachten met moet uitspreken en adviseert hij de koning zijn begeerten te beteugden. 
Bron: 'Bibliothèque des rois des Indes'. In' Cardonne 1770. Deel 2, 259-261. Cardon-
ne geeft geen bronvermelding. 
Zie ook Bibliotheek (1787). 

BOGCHELJOEN (1755) De Duizend en Ene Nacht/4, 28 e.v.· 'Geschiedenis van de 
kleine Bogcheljoen'. Een man stikt in een visgraat. Zijn gastheer sleept hem naar de 
dokter en legt daar het lijk neer zodat de dokter blaam treft. De dokter doet hetzelf
de en de geschiedenis herhaalt zich totdat het lijk bij de sultan belandt. Door verha
len te vertellen kopen enkele 'schuldigen' zich bij de sultan vrij, maar uiteindelijk 
blijkt het lijk nog gewoon te leven. 

BOOSDOENER (1770) VL/^.i, 42-43: 'Oostersche Fabelen, uit Saadi overgezet', 
namelijk: 'De slaap van een boosdoener, 2de Fabel'. De verteller wandelt in de scha
duw met zijn vnend als hij de beruchte, kwade vizier ziet slapen in de zon en vraagt 
zich af hoe iemand met een slecht geweten zo kan slapen. Zijn vriend antwoordt dat 
God soms slaap gunt aan de kwaden zodat de goeden van wat rust kunnen genieten. 
Bron: 'Dat'et beeter is dat een Tiran langer slaapt dan waakt'. In Saadi 1654, 61. 
Zie ook Slaap (1782). 

BOOSHEID (1770) VL/3:2, 295· 'De Wederzijdsche mislukte Boosheid. Een 
Oostersch Verhaal'. 
Zie Struikrovers (1723) en Omar (1770). 
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BRAMIN (1765) VL/5-2, 217-219: 'Geschiedenis van een goed Bramin. (Voltaire, Tome 
X, zde Partie)'. De verteller ontmoet tijdens één van zijn reizen een brahmaan. Naast 
deze zeer wijze man woont een domme, oude, Indische vrouw. De brahmaan klaagt bij 
de verteller over het feit dat hi) naarmate hij meer studeert, minder blijkt te weten. Hoe 
verlichter zijn verstand en hoe gevoehger zijn hart, hoe ongelukkiger de brahmaan 
wordt. Dan ontmoet de verteller de buurvrouw. Zij heeft van dergelijke zaken geen last. 
Ze voell zich al de gelukkigste van alle vrouwen als de Ganges genoeg water geeft om 
zich dagelijks te kunnen wassen. Als hij de brahmaan met de visie van de vrouw con
fronteert en hem vraagt of zij niet wijzer is dan hij, antwoordt de brahmaan dat zijn 
buurvrouw zot is. De verteller legt de kwestie voor aan geleerden, maar eigenlijk vindt 
hij geen antwoord op de vraag of het verstand belangrijker is dan het geluk 
Bron: Voltaire, Histoire d'un bon bramin, 1761. 

BROEDER BARBIER, EERSTE (1755) De Duizend en Ene Nacht/5, 134 e.V.: 
'Geschiedenis van de eerste broeder van de Barbier'. Een kleermaker wordt verliefd 
op een gemene molenaarster. Deze maakt misbruik van zijn gevoelens en peigert 
hem af bij het werk in de molen. 

BROEDER BARBIER, TWEEDE (1755) De Duizend en Ene Nocht/5, 141 e.V.: 
'Geschiedenis van de tweede broeder van de Barbier'. Een tandeloze man zoekt en 
vindt een knappe vrouw, maar wordt door haar belachelijk gemaakt. Uiteindelijk 
straft de rechter hem voor zijn wangedrag. 

BROEDER BARBIER, DERDE (1755) De Duizend en Ene Naclit/5, 149 e.V.: 
'Geschiedenis van de derde broeder van de Barbier'. Een dief mengt zich in een 
gezelschap van blinden zodat hij hun geld kan stelen. De blinden hebben dat in de 
gaten en roepen de hulp in van de schout. De diefis hen te slim af en laat hen mis
handelen, omdat hij beweert dat dan zal blijken dat zij met blind zijn en dat ze 
gewoon kunnen zien. 

BROEDER BARBIER, VIERDE (1755) De Duizend en Ene Nacht/5, ^ e.V.: 
'Geschiedenis van de vierde broeder van de Barbier'. Een vleeshouwer wordt er door 
toedoen van een oude man, een tovenaar, van beschuldigd mensenvlees in plaats van 
schapenvlees te verkopen en wordt gestraft. 

BROEDER BARBIER, VYFDE (1755) De Duizend en Ene Nacht/5, 162 e.v.: 
'Geschiedenis van de vyfde broeder van de Barbier'. Een oude juffer lokt een man 
naar een huis door hem te beloven dat daar een mooie vrouw op hem wacht. Hij ont
moet er echter een grote zwarte slaaf met een sabel, die hem mishandelt. De goed
gelovige man neemt wraak maar krijgt uiteindelijk zelf de schuld. 

BROEDER BARBIER, ZESDE (1755) De Duizend en Ene Nacht/s, 177 e.V.: 
'Geschiedenis van de zesde broeder van de Barbier'. Een man met gespleten lippen 
wordt bedrogen door een Barmeider die doet alsof hij hem het heerlijkste eten voor
zet terwijl het louter lucht is. 

CALANDER, EERSTE (1755) De Duizend en Ene Nacht/2,138 e.V.: 'Geschiedenis Van 
de eerste Calander, zoon van een Koning'. Een prins is innig bevnend met zijn neef, 
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de zoon van een koning van een nabung njk. Hij is er getuige van hoe zijn neef en 
zijn vrouw zich levend begraven maar mag hier niet over praten. De prins denkt nog 
dat hij droomt, maar zijn neef blijkt echt verdwenen. Hij gaat hem zoeken, maar 
vindt hem niet. Hi; gaat naar huis en komt erachter dat zijn vader is overleden en 
dat deze is opgevolgd door de grootvizier. De grootvizier wil een oud voorval met de 
prins vereffenen, rukt hem zijn rechteroog uit en stuurt hem het rijk uit. De pnns 
gaat naar zijn oom en kan het geheim van zijn neef niet langer verborgen houden. 
Samen gaan ze hem zoeken. Ze vinden hem en de vrouw in de onderaardse ruimte. 
Hun lichamen zijn verkoold. Het blijkt dat de neef een liefdesrelatie met zijn eigen 
zuster had en de vader is woedend. Even later komt de wraakzuchtige vizier het land 
binnen, verovert het en doodt de vorst. De pnns besluit zich als monnik te verkleden 
en gaat op reis. In Bagdad ontmoet hij twee andere monniken die ook een rechter
oog missen en ook koningszonen blijken te zijn. Ze besluiten samen verder te gaan. 

CALANDER, TWEEDE (1755) De Duizend en Ene Nacht/2,150 e.V.: 'Geschiedenis van 
de tweede Calander, 's Konings Zoon' Een koningszoon blinkt uit in het schrijven 
van de Arabische lettertekens en wordt aan het Indische hof ontboden. Samen met 
een Indische ambassadeur gaat hij op pad, maar in de woestijn worden zij beroofd. 
De zoon slaagt erin te onstnappen en komt na een tijdje in een stad. Hij ontmoet 
een kleermaker en vertelt zijn geschiedenis. De pnns mag bij de kleermaker wonen 
en verdient de kost als houthakker. Op een dag stuit hl) tijdens het hakken op een 
ijzeren nng Die blijkt vast te zitten aan een luik, de toegang tot een ondergrondse 
zaal. Hij daalt af en ontmoet een dame die zegt dat ze hier al twintig jaar gevangen 
zit nadat ze op haar huwelijksnacht door een geest ontvoerd is. De geest bezoekt 
haar eens in de tien dagen, maar als ze hem eerder wil zien, hoeft ze maar haar talis
man aan te raken. Ze waarschuwt de pnns hier voorzichtig mee te zijn, aangezien 
de geest gevaarlijk is. Een beetje dronken van de wijn stoot hij per ongeluk toch 
tegen de talisman en de geest komt tevoorschijn. Woedend over het feit dat de vrouw 
mannenbezoek heeft, vermoordt hij haar en verandert de pnns in een aap. De aap 
komt terecht op een schip en toont aan de bemanning een prachtig staaltje schnjf-
kunst. Omdat een nabung koning net op zoek is naar een schoonschrijver, wordt de 
aap aan diens hof ontboden. De dochter van de koning, een tovenares, ziet echter dat 
de aap een man is. Terwijl zij hem wü betoveren, komt de geest tevoorschijn in het 
gedaante van een leeuw. Na allerlei gevechten en metamorfosen slaagt de pnnses 
erin de geest te doden. Wel verliest hij bij een brand zijn rechteroog en komt de prin
ses om. Uit verdnet stuurt de koning de prins weg. Deze neemt het uiterlijk van een 
monnik aan en gaat naar Bagdad. 

CALANDER, DERDE (1755) De Duizend en Ene Nacht/2, 188 e.V.: 'Geschiedenis van 
de derde Calander, Zoon van een Koning'. Koning Agib houdt erg van varen. Op een 
dag vaart zijn schip tegen een berg. Hierop staat een standbeeld van een paard met 
ruiter en het gerucht doet de ronde dat dit betoverd is en dat het daarom vele schip
breuken heeft veroorzaakt. Agib rust er wat uit en droomt over een oude man die 
hem vertelt hoe hij kan wegkomen. Als hij wakker wordt, probeert hij het uit maar 
door een vergissing belandt hij op een ander eiland. Hij ontmoet een zoon van een 
juwelier, die hij per ongeluk doodt. Agib vlucht naar het vasteland en komt bij een 
koperen paleis. Hier wordt hij opgewacht door een oude man en tien jongelingen die 
blind zijn aan hun rechteroog. Hij mag bij hen te gast zijn, maar moet niet vragen 
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waarom de jongelingen blind zijn en hij mag zich verder nergens mee bemoeien. 
Hij ziet hoe de jongelingen zich met houtskool zo zwart als moren maken; vervol
gens klagen en kermen zi) de hele nacht door. Agib is zo nieuwsgierig dat hij tegen 
elke prijs wil weten wat hier aan de hand is. Hiervoor moet hij hetzelfde meemaken 
als wat de jongelingen is overkomen. De jongelingen slachten een schaap. Agib 
moet zich in zijn vel wikkelen en het mes van de slacht meenemen. Een rok [een 
vogel] ziet hem voor een schaap aan en neemt hem mee naar een berg. Daar snijdt 
Agib het vel open en van de schrik vliegt de vogel weg. Agib moet vervolgens afda
len en komt uit bij een groot en schitterend kasteel dat hij binnengaat. Hier ontmoet 
hij veertig knappe vrouwen en hij leidt er een jaar lang een weelderig leven. Na dat 
jaar verlaten ze hem vanwege een geheime missie. Ze geven hem de sleutels van de 
verschillende ruimtes in het paleis. Eén ruimte mag hij niet betreden. Toch doet 
Agid dat. Hij komt er een zwart paard tegen en rijdt met hem door de lucht. Als ze 
landen krijgt hij een puntje van diens staart in zijn gezicht en hij verliest een oog. 
Agib komt weer terug bij de tien jongelingen die hem naar Bagdad sturen, waar hem 
zal worden verteld wat hem nu te wachten staat. Agib verkleedt zich als monnik, 
scheert zijn baard en wenkbrauwen af en gaat op weg. 

CALIPH (1792) VL/2, 486: 'De bestrafte en verbeterde Cahph'. 
Zie Eeuwige last (1787). 

CAMARALZAMAN (1755) De Duizend en Ene Nacht/6: 'Geschiedenisse wegens de 
Minnarye van Camaralzaman, Pnns van het Eiland der Kinderen van Khaledan, en 
van Badoure Princesse van China' 290 e.v. 'Geschiedenis van Marzavan, met het ver
volg van die van de Pnns Camaralzaman' 331 e.v. 'Vervolg van de Geschiedenisse van 
Camaralzaman' 316 e.v. 'Vervolg van de Geschiedenisse van de Princesse van China' 
325 e.v. 'Afzondering van de Pnns Camaralzaman van de Princesse Badoure' 355 e.v 
'Geschiedenis van de Princes Badoure na de afzondering van de Prins 
Camaralzaman' 359 e.v. 'Vervolg van de Geschiedenis van de Prins Camaralzaman 
zedert zyne afzondenng van de Princes Badoure' 368- e.V.. De jonge prins van 
Khaledan weigert te trouwen, welke aantrekkelijke partner zijn vader hem ook 
noemt. Een Chinese prinses lijdt aan hetzelfde euvel. Twee geesten brengen hen op 
een nacht samen, maar scheiden hen vervolgens. De prins en prinses zijn verliefd 
en zoeken elkaar, maar niemand gelooft hun verhaal. De pleegbroer van de pnnses, 
Marzavan, slaagt erin het paar te herenigen. Tijdens een reis worden de prins en 
prinses per ongeluk weer gescheiden. De prinses besluit, vermomd als haar man, 
verder te reizen en hem te zoeken. Ondertussen wordt ze door een koning uitgehu
welijkt en moet ze haar echtgenote op de hoogte brengen van haar situatie. 
Uiteindelijk vindt ze haar man en deze neemt de vrouw waarmee zij inmiddels 
gehuwd is als tweede echtgenote. Bij elk knjgt hij een zoon: Amgiad en Assad. 

CARAZAN (1760) DPOM/175, 41-48: 'Carazan, eene Oostersche geschiedenis, waar 
in de noodzaaklykheid der Liefde tot onze medemenschen uit de elende der een
zaamheid wordt aangetoond' (door E.). Carazan, koopman in Bagdad, is vanwege 
zijn gierigheid in het hele oosten bekend. Wel is hij een trouwe bezoeker van de 
moskee. Op een dag betrekt hij een prachtig gebouw midden in de stad en nodigt 
iedereen uit aan zijn dis. Hij vertelt wat de oorzaak van de verandering in zijn gedrag 
is. Op een dag zat hij alleen in zijn harem. Hij viel in slaap en droomde dat de engel 
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des doods bij hem neerstreek. Carazan werd voor de troon van de Almachtige 
gevoerd en een stem zei hem dat zijn godsvrucht huichelarij geweest is: de liefde 
voor God en zijn medemens ontbrak. Carazan wordt in een wervelwind naar de 
grenzen van de schepping gedreven. Voor altijd zal hl) opgesloten zijn in een ver
schrikkelijke afgrond van stilte en eenzaamheid. Carazan schrok wakker met het 
besef dat de maatschappij, het gezelschap van de mens, hoog geschat moet worden. 
Voortaan meet hij zijn vreugde af aan het geluk dat hij aan zijn naasten kan geven. 
Bron: John Hawkesworth, 'Carazan'. In: The Adventurer 132 (1754). 
Zie ook: Karazan (1763) en Karazan (1787). 

CHIMAS (1760) DHW/150 en 188, 201-211 en 53-61: 'Het school der Tegenspoed, 
een Oostersche Vertelling'. Kalahad, monarch van Indostan, is dolgelukkig met de 
geboorte van zijn lang begeerde zoon. Hij krijgt les van de grootste geleerden van het 
land en wordt uiteindelijk zelf een wijs man. Als zijn vader is overleden, moet hij 
hem opvolgen. Dit gaat hem in het begin goed af, maar later houdt hij zich te lang 
op in zijn serail: de gerechtigheid in het rijk is dan ver te zoeken en de deugd is ver
bannen. Uiteindelijk mondt de wantoestand in het rijk uit in een volksoproer. Het 
volk plaatst de zoon van een wijze staatsdienaar op de troon en de eigenlijke vorst 
moet vluchten. Hij zwerft rond in de bergen, heeft spijt van zijn daden en ontmoet 
een oude man. Deze vertelt hem dat tegenspoed de manier is om tot het goede te 
komen. De vorst moet terugkeren naar zijn rijk. Men zal daar verheugd zijn om zijn 
terugkeer. Dit gebeurt en de vorst regeert weer goed over zijn volk. [Enkele tussen
gevoegde verhalen zetten de lessen in dit grote verhaal kracht bij.) 

CHINEESCH (1763) AO/6:2, 84-86: 'De Glone, of Gesprek met een Chineesch (Uit 
het Fransch van den heere De Voltaire'). In 1723 bezoekt een Chinees, die zowel koop
man als letterkundige is, een Hollandse boekenwinkel. De Chinees krijgt hier de alge
mene histone van Bossuet in handen [Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704), Discours 
sur l'histoire universelle, 1681] en zoekt naar passages over zijn grote keizerrijk. Een 
andere bezoeker van de winkel maakt hem erop attent dat China er niet in voorkomt 
omdat het niet belangrijk genoeg is. Het boek gaat vooral over het Joodse volk en over 
de Egyptenaren en de Gneken. De Chinees moet bekennen dat hij nog nergens van de 
Grieken gehoord heeft, noch in de Mogol, noch in Japan, noch in het grote Tartanje. 
Zijn gesprekspartner begrijpt er niets van en vertelt over Julius Caesar. De Chinees 
haalt zich zijn woede op de hals door te suggeren dat Caesar een Turk was. De 
gesprekspartner vraag zich geïrriteerd af of de Chinees dan met eens het verschil tus
sen een heiden, een christen en een Turk kent? Alleen over Mahomet [Mohammed] 
heeft de Chinees wel eens gehoord Luther en Zwingli zijn hem onbekend. 
Bron: Voltaire, Dialogue sur 'l'Histoire Universelle' de Bossuet, entre un savant et un chi
nois, 1738. 

CHING-VANG (1760) DHW/154, 222-224: 'Aanmerkelyk gedrag van een Chinees 
Keizer'. De Chinese keizer Ching-vang leeft 1747 jaar voor Christus. Zijn njk wordt 
geteisterd door droogte en hongersnood. Het hoofd van de sterrenkijkers zegt dat de 
wraak van de hemel alleen door menselijk bloed kan worden tegengehouden. De kei
zer die de rampspoed aan zijn eigen falen toeschrijft, gaat dne dagen vasten. Aan het 
eind van deze periode legt hij zijn keizerlijke gewaden af en laat hij zijn gnjze haren 
en nagels knippen. Nu biedt hij zichzelf als offer aan. Op hetzelfde moment vult de 
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lucht zich met wolken en volgt een grote regenbui, waardoor de aarde weer vrucht
baar wordt en de hongersnood verleden tijd is. 

CHINVANG (1762) DHW/259, 130-134: 'Overweeging van de Liefde tot het Leven, 
en waarom zulks met de Jaaren vermeerdert'. Bij het betreden van de troon geeft 
Chinvang de Kuise amnestie aan alle gevangen die onschuldig gevangen zaten. 
Onder hen die de vorst komen bedanken, bevindt zich een man van 85 jaar die op 
zijn 22ste onschuldig gevangen was genomen. Sinds zijn vnjlabng heeft hij door de 
straten gezworven in de hoop oude vrienden te ontmoeten, maar die zijn inmiddels 
dood en vergeten. Hij smeekt de vorst de rest van zijn leven in de gevangenis te 
mogen slijten. Hier heeft hij al zo lang gewoond en hij is er gelukkiger dan in het 
mooiste paleis. Het verhaal illustreert volgens de verteller de stelling dat men zich 
meer aan het leven gaat hechten naarmate men ouder wordl, maar dat dit veroor
zaakt wordt door gewenning en niet doordat het leven steeds mooier wordt. 

CIDAL ACHMET (1735) DA/7-8, 5i-36(=63): 'Treur-eyndende geschiedenis van 
Cidal Achmet'. In Londen woont een moslim die bekend staat onder de naam 
'Herby'. Op een ochtend vindt zijn dienaar diens levenloze lichaam, zonder hoofd, 
op zijn bed en blijkt zijn minnares van die nacht met messteken om het leven te zijn 
gebracht. Bovendien zijn er veel edelstenen en goud uit het huis ontvreemd en blij
ken twee knechten te zijn verdwenen. Als er een onderzoek wordt ingesteld naar de 
dader komt de werkelijke identiteit van de heer Derby aan het licht. Hij was een 
belangrijk man in het Ottomaanse Rijk en heette eigenlijk Cidal Achmet. Zijn pas
sie voor één van de dochters van de sultan heeft hem in de problemen gebracht. Hij 
was met haar gevlucht en zij had wat schatten van haar echtgenoot meegenomen. 
Spoedig erna stierf zij. Vervolgens maakte hij zich met de schatten uit de voeten naar 
Engeland. Het blijkt nu dat andere Turken, die in Engeland woonachtig zijn, vlak 
voor zijn dood contact hadden gehad met Turken die net in het land waren aange
komen. Inmiddels zijn zij, de vermoedelijke daders, weer vertrokken. Hoogst
waarschijnlijk spanden zij samen met de bedienden van Derby, ofwel Cidal Achmet. 
Zij zullen diens hoofd mee terug hebben genomen naar Turkije als bewijsstuk. 

COCHINCHINA. PRINS VAN (1787) J/18, 103-105. Uit Martinia komt het bencht 
over de jonge pnns van Cochinchina die de monarch heeft gevraagd actie te onder
nemen tegen degenen die zijn vaders troon bezet hebben. Tijdens zijn reis die volgt, 
hoort de pnns van een conflict en hij gaat bemiddelen. Voorzien van 'hooka', oos
terse tabakspijp, en in een 'palanquin' vertrekt hij naar Babel. Zijn 'koehj-jongens' 
schrikken zo van de bewakers van die stad dat ze de prins pardoes op de grond laten 
vallen. Hij laat Babel dan maar links liggen en vertrekt naar Hammeswoort, waar de 
rajahs [titel van Indische vorsten] van het land hem goed ontvangen. Zijn volgende 
bestemming is Nieuwmocha, waar hij de 'Nabob van Oran' de hand mag schudden. 
Volgens de gewoonte van zijn land rookt de prins de tabakspijp en biedt hij de 
'Nabob' ook wat aan. Deze verwacht een lekker likeurtje of wijn en is verrast door de 
smenge rook waarop hij getrakteerd wordt. Als hij vraagt wat dat is, antwoordt de 
prins met de woorden 'Loe poenja maij poenja poeki'.1 

1. Dit is mogelijk een verbastering van het Arabische zinnetje 'Law bunaiya ma'i bu-
naiya buqi' ('Als mijn zoontje bij mij is, is mijn zoontje mijn spreekbuis'). Met dank 
aan prof.dr. J.T.P. de Bruijn. 
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CODADAD (1755) De Duizend m Ene Nacht/8, 263 e.V.: 'Geschiedenis van Condadad, 
En van zyne Broeders'. Een koning stuurt zijn slavin weg omdat zij maar geen kind 
van hem krijgt. Aan het hof van de prins van Samaria bevalt zij toch van een zoon. 
Deze prins voedt de jongen, die Condadad genoemd wordt, op als zijn eigen kind. Als 
het kind groot is, vecht het aan de zijde van zijn biologische vader, waarop de andere 
negenenveertig zonen van de laatste jaloers worden. Ze verdwijnen en hopen dat hun 
broer hiervan van hun vader de schuld zal krijgen. Condadad vindt hen echter en 
bevnjdt hen en een prinses [de prinses van Deryabar] uit de macht van een reus. 
Hierdoor wordt hij nog geliefder bij zijn vader en stijgt de jaloezie van zijn broers ver
der. Zij besluiten hem te mishandelen en achter te laten. De prinses gaat hulp zoeken 
bij een geneesheer. Als de broers terugkomen, is het lichaam van Condadad verdwe
nen. Het is vermoedelijk prooi voor wilde dieren geworden. De geneesheer haalt de 
prinses over Condadads dood te wreken. Als zijn vader ervan hoort, wil hij zijn andere 
zoons laten doden. Ongeveer op dat moment echter wordt zijn njk aangevallen. Hij 
wordt bij de verdediging bijgestaan door enkele dappere ruiters, waarvan er eentje 
Codadad blijkt te zijn. Deze vergeeft zijn broeders, zodat zij niet hoeven te sterven. 

COGIA (1755) De Duizend en Ene Nacht/το-ιι, 152 e.V.: 'Geschiedenis van Cogia 
Hassan Alhabbal'. Een njke man en een arme man vragen zich af wat meer bijdraagt 
aan het menselijk geluk: grote rijkdom of simpel geluk. Ze doen een experiment. De 
rijke man geeft de eenvoudige lijnslager Cogia Hassan Alhabbal wat geld, dat deze 
door enkele bizarre omstandigheden kwijtraakt. De arme geeft dezelfde lijnslager 
een staaf lood. Door de eenvoudige gift verwerft de lijnslager een monopoliepositie 
en de njke en de arme man concluderen dat men njk en gelukkig kan worden zon
der een startkapitaal. 

CREATUUR, STERFFELYK (1721) RH/37, 239. Enkele jaren geleden was de ambas
sadeur van Marokko op een bal, even buiten Den Haag, op uitnodiging van een voor
name prinses. Zij laat aan hem vragen wie de mooiste van het gezelschap is en hij 
laat zijn tolk antwoorden: 'Tot noch toe, Madame, heb ik myne oogen niet durven 
openen om hare Koningklyke Hoogheit te beschouwen; maar ik geloove en ben ver
zekert dat zy de schoonste is, niet alleen op dit Bal, maar zelfs op den geheelen aart-
bodem: doch ik neem de vryheit om Madame te vragen, of uw E. een Engel is ofwel 
een sterffelyk Creatuur'. 

DERVICH (1785) VL/y.z, 503: 'Het zelfbedwang. Een Oostersche vertelling'. De gun
steling van een sultan werpt een steen naar een derwisj. De derwisj raapt de steen 
op en wacht zijn kans af om wraak te nemen. Maar dan valt de gunsteling in onge
nade bij de sultan. Hij wordt door de straten rondgereden op een kameel en het volk 
maakt hem belachelijk. De derwisj besluit de steen maar niet te gooien. Wraak 
nemen is slecht omdat, indien de vijand machtiger is, het een onbezonnen daad is. 
Als de vijand zwakker is, is het niet meer dan een lage streek. 
Bron: 'Een Hof-dienaar werpt een Derwisch met een steen, en word gewraakt'. In: 
Saadi 1654, 82-83. 
Zie ook Derwisch (1787) 

DERVISCH (1742) DAS/47, 129-136: 'Dervisch zag het paleis des konings voor een 

Herreberg aan' (door A.K.). Een derwisj gebruikt tijdens zijn reis door Tartarije in de 
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stad Balk het koninklijk paleis als herberg. Als de koning hem naar de reden hier
voor vraagt, vraagt de derwisj op zijn beurt wie er hiervoor woonde en wie dat na 
hem zal doen. De vorst antwoordt dat zijn voorouders er vroeger woonden en dat na 
zijn dood zijn zoon er zijn intrek zal nemen. Een gebouw dat zo vaak van bewoners 
verandert, is volgens de derwisj meer een herberg dan een paleis. De verteller leert 
de lezers dat ook zij op doorreis zijn en dat ze gedurende het verblijf in de herberg 
ook aan het voortzetten van deze reis moeten denken. We mogen niet klagen, maar 
moeten God danken. 
Bron: Joseph Addison, 'Story of the dervish who mistakes a palace for an inn'. In: 
The Spectator 289 (1711-1712). 

DERWISCH (1787) Palmbladen, 44-45: 'De beledigde derwisch'. 
Zie Dervich (1785). 

DERYABAR (1755) De Duizend en Ene Nacht/i, 275 e.V.: 'Geschiedenis van de Princesse 
van Deryabar'. De koning van Deryabar heeft enige tijd geleden een dame en haar 
zoon, die door een geest uit hun njk ontvoerd waren, opgenomen aan zijn hof. De 
zoon dacht dat hij met de prinses van Deryabar zou mogen trouwen, maar dat gebeurt 
niet. Uit woede vermoordt hij de koning, maar de pnnses kan gelukkig net op tijd 
vluchten. Zij beleeft allerlei avonturen, waaronder een ontvoering door piraten en een 
aanval van een zwarte reus. Prins Codadad slaagt erin haar te bevrijden. 

DEUGD (1782) AO/6:i5, 296-300: 'Deugd en ondeugd; een Oostersch verhaal' (door 
W.F.K.). 
Zie Timon (1761), Menschenhaater (1782) en Asem (1770). 

DIARBEC (1761) DHW/210 en 246,169-174 en 52-56: 'De Gierigaard gestraft, of de 
ongelukken van Diarbec; een Circassiaansche geschiedenis' en 'Die gierigaard 
gestraft, of de ongelukken van Diarbec. Een Circassiaansche Vertelling'. Diarbec is 
rijk en gierig. Hij heeft één goede vriend, de wijze Arcadi, en een dochter, Zamora, 
de mooiste van heel Circassië. Diarbec biedt Arcadi aan zijn dochter aan hem te ver
kopen voor diens serail. Arcadi en zijn dochter worden intussen ook verliefd op 
elkaar. Maar dan arriveert er een karavaan uit Isfahan met kooplieden die de mooi
ste vrouwen opkopen voor de harems van Perzié. Zij bieden Arcadi het hoogste 
bedrag voor zijn dochter en hij verkoopt haar aan hen. Zamora is ongelukkig en 
Arcadi verlaat Diarbec met het doel zijn geliefde te gaan bevrijden. Aanvankelijk is 
Diarbec tevreden. Als zijn bezit wordt blootgesteld aan Tartaars plundergevaar en hij 
uiteindelijk berooid achterblijft, wordt hij door tegenspoed wijs en realiseert hij zich 
dat hij zijn dochter en zijn vnend mist. Hij verkoopt zichzelf aan een Armeense her
der, maar besluit al spoedig dat slavenbestaan te ontvluchten. Met de twee geliefden 
gaat het inmiddels goed. Arcadi heeft Zamora bevrijd en ze wonen nu in Reschid. 
Arcadi werkt er als rechter en op een gegeven moment verschijnt er een uitgehon
gerde misdadiger voor hem. De man [Diarbec] is zijn meester ontvlucht en hem 
wacht de doodstraf. De man biedt zijn excuses aan voor al zijn misdaden in het ver
leden en wordt niet door de rechter gestraft. In plaats van de dood krijgt hij een 
warm onthaal. Zijn leven vult hij voortaan met het beschermen van armen en nood
lijdenden tegen de tirannie van rijken en machtigen. 
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DIEREN, DANKBARE (1787) Palmbladen, 17-31: 'De dankbare dieren'. Om te illustre
ren dat de mens het slechtst te vertrouwen is van alle levende wezens, vertelt een vizier 
het verhaal van de sultan van Aleppo aan een jonge koning. Die sultan laat de opvoe
ding van zijn zoon over aan de corrupte juwelier Rustem. Deze verpest de jongen en 
samen beroven ze een jood. Als straf laat de sultan zijn zoon verbannen en dnjft hij de 
juwelier zijn land uit. Zwervend door de bossen valt deze in een kuil voor wilde dieren, 
waarin al een aap, een leeuw en een slang gevangen zitten. De koopman Ahmed haalt 
de vier uit de kuil. Ze bedanken hem en bieden aan altijd voor hem klaar te zullen 
staan. Ahmed vervolgt zijn handelsreis. Op de terugweg wordt hij beroofd en de daders 
binden hem naakt aan een boom vast. De aap maakt hem los en slaagt erin de bezit
tingen van Ahmed terug te krijgen, op zijn paard na. Ahmed besluit Rustem op te zoe
ken, een ander paard te gaan halen en ontmoet onderweg de leeuw. Deze komt pnns 
Nehadir tegen, verscheurt hem en geeft diens mooie met edelstenen bezette tulband 
aan Ahmed cadeau Hiermee trekt Ahmed naar Rustem. Rustem laat Ahmed wat uit
rusten en gaat met de tulband op pad om er zogenaamd voor Ahmed een goede prijs 
voor te knjgen. Rustem gebruikt dit smoesje om naar de sultan te gaan en opnieuw in 
zijn gunst te komen. Hij overhandigt hem de tulband en zegt dat Ahmed de moorde
naar van zijn zoon is. Deze wordt opgepakt en in de gevangenis gezet. Daar ontmoet 
hij de slang, die bekent dat ze de lievelingsvrouw van de sultan gebeten heeft. Ze geeft 
Ahmed een middel om de wond te genezen. Dit gebeurt ook. Ahmed komt in de gunst 
van de koning en wordt op een witte olifant door de stad gereden. Rustem daarentegen 
wordt gevangen gezet. 
Bron: Panchatantra. 

DIEREN, VERSUNDENDE (1788) I/9, 65-67: 'De verslindende dieren'. Een slang is 
een wreed dier. Zonder problemen wurgt zij een üjger. De tijger doodt op zijn beurt de 
wolf, die op zijn beurt in staat is vossen te doden. Een havik is menigmaal het slacht
offer van een vos. Zelf aast dit beest vanuit de lucht op duiven, hoenders en kleine 
vogels, maar zelfs kleine vogels zijn in staat zwakkeren dan zijzelf aan te vallen. 
Bron: mogelijk overgeleverd via de uitgave van A Galland en D.D. Cardonne, 
Indiaansche fabelen en Vertellingen van Bidpai en Lokman (Middelburg, 1781). 

DOODENMIDDEL (1787) Palmbladen, 129-136: 'Het middel om dooden optewekken'. 
Fendun, koning van Perzie, heeft zijn geliefde Irandokte verloren. De wijze Kulai uit 
Indien heeft een middel om haar tot leven te wekken. Er hoeven slechts de namen van 
dne gelukkige mensen op haar graf te worden geschreven en zij zal weer leven. Er 
wordt echter niemand gevonden die volmaakt gelukkig is. De koningin die nu dood is, 
eerbiedigde al tijdens haar leven de wil van de Schepper, namelijk dat niemand vol
maakt gelukkig is. Doordat zij haar leven op een wijze manier ingericht heeft, verdient 
ze nu gelukzaligheid. Kulai vraagt de koning zijn vrouw hierin te volgen. 

DOOLING (1770) VL/4:2,42-43: 'Oostersche Fabelen, uit Saadi overgezet', namelijk: 
'De Dooling, 3de Fabel'. 
Zie Dwaaling (1782). 

DRIE APPELEN (1755) De Duizend en Ene Nacht/), 369 e.v.: 'De drie Appelen'. De 
kalief Haroun Alraschid maakt met zijn grootvizier Giafir een wandeling door 
Bagdad. Ze zien een visser een lijk van een vrouw vangen. Als Giafir niet binnen drie 
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dagen de dader vindt, zal hij in opdracht van de kalief zelf gedood worden. Een man 
vertelt het verhaal van de drie appelen, dat uitlegt waarom de vrouw dood is. De 
kalief laat de echte dader, een slaaf, zoeken en weer is Giafir het slachtoffer als deze 
niet op tijd wordt gevonden. De slaaf blijkt deel uit te maken van Giafirs huishouden 
en de laatste vraagt of hij de kalief niet via een spannend verhaal op andere gedach
ten kan brengen. Dat lukt; de slaaf krijgt bovendien gratie. 
Zie ook Rechtvaardigheid (1782). 

DRIE CALANDERS (1755) De Duizend en Ene Nacht/1-2,109 e.V.: 'Historie van de dne 
Calanders, Konings Zonen, en van de vyf Juffers van Bagdad'. Een sjouwer helpt een 
jonge, knappe dame bij het boodschappen doen. Als ze bij haar thuis komen, ontmoet 
hij haar twee zusters Zobeïde en Amine. Hij mag bij hen blijven mits hij belooft ner
gens naar te vragen, wat hij ook te zien knjgt. 's Avonds staan er drie calenders [mon
niken] aan de deur, alledrie met kale hoofden, aan het rechteroog blind en zonder baard 
en wenkbrauwen. Met de belofte te zwijgen over wat zij zien, mogen ook zij blijven. 
Als zij 's avonds samen muziek maken, passeren de kalief Haroun Alraschid en zijn 
grootvizier Giafar in cognito. Zij willen er meer van weten en gaan naar binnen en ook 
zij moeten beloven te zwijgen. Dan zijn de mannen getuige van een merkwaardig tafe
reel. Eén van de zusters neemt twee honden mee naar binnen, die door de andere zus
ter worden geslagen en vervolgens worden getroost. Even later ontdekken ze dat een 
van de zusters een huid vol met littekens heeft. De mannen zijn erg verbaasd en dra
gen de sjouwer op toch eens navraag te doen wat er zich in dit huis allemaal afspeelt. 
Hij doet dat en een van de zusters is woedend, aangezien de mannen zich niet aan de 
belofte houden. Ze roept zeven grote slaven, laat de mannen in het midden van de 
kamer brengen en beveelt de slaven de mannen te onthoofden. De enige manier om 
hier onder uit te komen, is dat de mannen vertellen wat de reden van hun bezoek aan 
het huis is. Dat doen ze. De kalief onthult zijn identiteit en helpt de dames met hun 
problemen door de hulp van een tovenares in te roepen. Uiteindelijk veranderen de 
honden in zussen en loopt alles goed af. 

DRIE VRIENDEN (1787) Palmbladen, 54-56: 'De drie vrienden'. Dne Arabieren spe
culeren over de njkdom van hun landgenoten. Een voor een gaan ze naar één van de 
rijkste mannen toe met de smoes dat ze in nood verkeren. De eerste rijke geeft een 
kostbaar beladen kameel. De tweede njke slaapt, maar diens slaaf geeft de Arabier 
in nood zevenduizend goudstukken, een kameel en een slaaf. Als de tweede rijke 
ontwaakt, geeft hij zijn eigen gulle slaafde vrijheid vanwege zijn goede daad, maar 
verwijt hem zijn meester niet gewekt te hebben, opdat hij de noodlijdende nog meer 
had kunnen schenken. De derde njke is al oud en moet door twee slaven onder
steund worden als de Arabier in nood bij hem komt. De derde njke zegt op dat 
moment geen geld te hebben, maar geeft de noodlijdende zijn twee slaven, zodat 
deze voor geld kunnen worden ingeruild. De Arabier wü dat niet, maar toch laat de 
derde njke ze uit zichzelf vnj en kruipt al tastend met zijn handen verder. De dne 
Arabieren concluderen dat de derde de njkste man is. 

DWAALING (1782) AO/6:n, 86-88: Oosterse fabels: Dwaaling'. Twee korte teksten 
onder één titel. Een blinde man heeft een vrouw waar hij dol op is, maar die volgens 
iedereen zeer lelijk is. Als een geneesheer zijn gezichtsvermogen wü herstellen, 
geeft de blinde dan ook geen toestemming. Hij is namelijk bang de liefde voor zijn 
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vrouw te verliezen en juist deze liefde maakt hem gelukkig. En: de benden van 
Cosroes worden overvallen tijdens een zonsverduistering. De Perzen, die het vuur 
aanbidden, denken dat dit verschijnsel een onheil voor hun rijk voorspelt en verlie
zen hun dapperheid. Hoewel dwaling een enkeling gelukkig maakt, brengt ze onver
mijdelijk het ongeluk van volkeren voort. 
Bron: Saadi 1654, 168-69. 
Zie ook Dooling (1770), dat overigens alleen de tekst over de blinde man bevat. 

DWAASHEID (1782) AO/ó:!}, 511-516: 'De dwaasheid der klagten over den staat 
waann men leeft, aangetoond in een Oostersch verhaal'. Selima zit gevangen in het 
serail van de zoon van Nourradin en ziet door het raam de arme landlieden. Ze zou 
zo met ze willen ruilen. Zij is toch niet geboren om in gevangenschap een oosterse 
monarch te dienen? Waarom heeft de Voorzienigheid haar hiermee gestraft? Ze 
heeft toch geen misdaden begaan? Dan verschijnt Azazel, de engel der bestraffing, 
voor haar. Deze vertelt haar dat haar lot niet ongunstig is. Klaagde zi] niet ooit dat ze 
niet zo knap was als andere vrouwen? Prompt toont hij haar een knappe vrouw op 
een troon die wordt omgeven door pracht en praal. Toch is zij niet gelukkig. Selima 
moet haar lot, dat vast nog gunstig zal uitpakken, geduldig dragen. 

EFFENDI (1760) DPOM/177, 57-64: 'Brief van Mahmoud Effendi aan Ali Hassan te 
Tnpoli, over het vieren van den Bededag onder de Chnstenen' (door I.L.). Brief die 
gevonden is in een Haagse herberg en afkomstig is van een gezant van de Afrikaanse 
prinsen uit Marokko, Tripoli, Tunis etc., Mahmoud Effendi. De auteur richt zich tot Ali 
Hassan te Tnpoli en behandelt de invulling van christelijke biddagen en de manier 
waarop predikanten preken. Hij verwijt de chnstenen dat hun godsdienst in feite 
alleen uit uiterlijke plechtigheden bestaat en dat zij de Opperkoning met oprecht lijken 
te dienen. Zo woonde hij de viering van een chnstelijke feestdag bij en zag dat er 
driemaal zoveel 'moskee'bezoekers waren dan anders. Tussen de verschillende dien
sten op één dag door bleven enkele gelovigen in de kerk achter. Ze baden toen niet, 
maar onderhielden zich m Gods huis over alledaagse zaken. Na afloop van de laatste 
dienst, waar ze overigens weinig van mee leken te krijgen, waren ze opgelucht. Ze ver
keerden in de veronderstelling verlost te zijn van al hun zonden en begonnen aan een 
jaar waann nieuwe zonden zich konden opstapelen. 

EILAND, WOESTE (1787) Palmbladen, 94-100: 'Het woeste eiland'. Een njk en goed
hartig man wil één van zijn slaven gelukkig maken en schenkt hem behalve zijn vnj-
heid een schip dat is uitgerust met veel kostbare waren. De slaaf vaart uit, maar zijn 
schip loopt in een hevige storm op de klippen. Als enige overlevende spoelt hij op 
het strand van een eiland aan. Als hij op verkenning uittrekt en in de buurt van een 
stad komt, staan de stedelingen hem juichend op te wachten. Ze nemen hem mee 
naar het koninklijk paleis en kronen hem tot koning. De vizier vertelt de koning dat 
het eiland wordi bewoond door geesten die de Almachtige hebben gebeden hen jaar
lijks een zoon van Adam te sturen die hun koning kan zijn. Tot op heden is dat elk 
jaar gelukt. Na dat ene jaar worden de vorsten naar een woest en onbewoond eiland 
gestuurd waar zij hun tijd moeten slijten: hoe slechter hun regering was, hoe onge
lukkiger zij worden. Op advies van een geest laat de koning het woeste eiland bebou
wen. Aan het eind van zijn regeringsjaar is het een vruchtbaar en goed bevolkt 
eiland, en wordt hij voor altijd tot koning gekroond. Aan het einde van het verhaal 
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volgt een uitleg over de betekenis van de personages in het allegorische verhaal. Zo 
is de rijke man God, de slaaf is de mens bi) zijn geboorte, de koningen, de voorgan
gers van de slaaf, staan model voor de mensen die zich tijdens hun leven alleen met 
aardse genoegens bezighouden, het ene regenngsjaar van deze koningen staat voor 
het verloop van het menselijk leven en het woeste eiland is gelijk aan de toekomsti
ge wereld [het hiernamaals]. 
Bron: 'Allegone'. In: Cardonne 1770. Deel 1, 68-77. Cardonne noemt als bron: Ahmed-
ben Arabchah no 1509 [dit zal zijn: Ahmad Ibn'Arabshah Shihab al-Din, 1392-1450]. 

EILANDEN, ZWARTE (1755) De Duizend en Ene Nacht/i, 91 e.v. 'Historie van de 
Jonge Koning der Swarte Eylanden'. Na een huwelijk van vijfjaar is de vrouw van de 
koning op hem uitgekeken. De koning komt er via via achter dat zijn vrouw hem 
bednegt. Hij betrapt haar op heterdaad met een zwarte Indiër en slaat hem neer met 
zijn sabel. De Indiër raakt ernstig gewond en de koningin verzorgt haar geliefde 
trouw. Ze straft haar echtgenoot door zijn onderlichaam in marmer te betoveren. 
Ook maakt zij van de stad een puinhoop en verandert zij de bevolking in vissen. 

EMIR (1733) DHS/131, 81-88 (door TJ.). Ingezonden brief met een verhaal dat de schnj-
ver hoorde van een derwisj in Constantinopel. Een emir mag vanwege zijn vroomheid 
van de profeet Mohammed een wens doen en belieft verscherping van zijn zintuigen. 
De vervulling van zijn wens maakt hem echter ongelukkig want hij laat deze weer 
ongedaan maken. De spectator concludeert dat een mens nooit slechter af is dan wan
neer hij zelf moet kiezen wat het beste voor hem is. Dat kan God alleen, de mens moet 
zich intussen bewust zijn van zijn verantwoordelijkheden in het leven. 

EULAD RESUL (1729) DVT/27-11-1729, 167-168. Arabische brief waarin Eulad 
Resul aan de mooie Kaska schrijft hoezeer de ontsteking aan haar ogen, veroorzaakt 
door het nazien van de schuldbnefjes van haar minnaars, wordt betreurd, zowel 
door de minnaars als door hun vrouwen. 

EZEL (1755) De Duizend en Ene Nacht/i, 20 e.V.: 'Verdigtsel Van de Ezel, Os, en de 
Werkman'. Een koopman bezit de bijzondere gave dieren te verstaan. Dit is een 
geheim dat hij voor zichzelf moet houden, evenals de gespreksstof van de beesten, 
omdat hij anders zijn leven zal verhezen. Op een dag is hij in de stal van de ezel en 
de os en kijkt hoe zijn kinderen daar spelen. Hij hoort de ezel de os adviseren te 
doen alsof hij ziek is, zodat hij niet zo hard op het land hoeft te werken. Later, als de 
koopman de ezel het werk van de os heeft laten opknappen, hoort hij de ezel zeggen 
dat de os maar weer gewoon moet doen, omdat hij de baas heeft horen opperen de 
os te willen slachten. De koopman gnjnst en zijn vrouw vraagt waarom. De koop
man mag echter mets zeggen omdat hij anders zal sterven. Zijn vrouw speelt het 
echter gemeen en dreigt dat als hij zijn geheim niet verklapt ze hem zal verlaten en 
later dreigt ze zelfs met haar dood. Dan hoort de koopman de hond en de haan pra
ten. De haan vindt zijn baas een slappeling. Zelfheeft hij wel vijftig vrouwen en zijn 
baas kan er nog niet één in toom houden. Hij zou zijn vrouw gewoon de nodige stok
slagen moeten toebrengen. De koopman weet wat hem te doen staat en uiteindelijk 
is zijn vrouw weer gehoorzaam. 

FADHILA (1762) DHW/341, 177-180: 'Een wonderlyk voorval uit een Arabisch 
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Manuscript' (door D.H.). Fadhila is hoofdman van beroep en hij heeft de zorg over 
driehonderd paarden. In het zestiende jaar van de hegira [de islamitische jaartelling] 
verblijft hij in de buurt van Damascus in Syrie. Tussen twee bergen doet hij zijn 
avondgebed. Telkens worden zijn woorden herhaald. Dit is echter geen echo, zoals 
Fadhila eerst denkt, maar de stem van Zerib, de kleinzoon van Elias, die wacht op de 
Dag des Oordeels. De nadering van deze dag is te herkennen aan onder andere de 
volgende voortekens: het bloed van onschuldigen zal worden vergoten, armen vra
gen tevergeefs om aalmoezen, de Schrift verandert in straatdeuntjes en de kerken 
van de ware God zijn gevuld met afgoden. 

FATIMA, ONDANKBARE (1735) DA/10, 75-79: 'De ondankbaare Fatima. Een Turks 
sprookje'. Een vrome derwisj m het Turkse Rijk knjgt bezoek van een moslim van 
aanzien. Deze vertelt hem dat zijn meester een relatie heeft gehad met de sultane, 
de vrouw van de sultan. Zij had haar minnaar beloofd met hem te zullen trouwen 
zodra haar man was overleden, maar komt haar belofte met na. Nu vraagt de mos
lim namens zijn meester of de derwisj niet wekelijks wat bijzonderheden over de 
dame op papier kan zetten. Hiermee wil de meester de dame chanteren. De derwisj 
vraagt een hoog bedrag voor deze opdracht maar de afgezant gaat akkoord en geeft 
hem enige bijzonderheden over de dame. [Het verhaal is niet afgemaakt of het einde 
is niet overgeleverd, zie Altena 1992.] 

FILOZOOF (1782) AO/6:n, 505-516: 'De Filosoof. Een Turksche geschiedenis' (door 
M.O.H.). Een vader stuurt zijn achttienjarige zoon naar zijn oom in Constantinopel 
om de wereld en haar gewoonten te leren kennen. Hij geeft hem nog diverse adviezen 
mee, waaronder zich niet over te geven aan zijn hartstochten. Al spoedig negeert de 
zoon dat advies door ruzie te maken en klappen uit te delen. In Constantinopel aan
gekomen, wordt hij door een jood beroofd. Een en ander was een direct gevolg van het 
feit dat de jongen zich dronken had laten voeren. Nog voordat hij zijn oom heeft opge
zocht, denkt de jongen dat hij maar beter terug kan gaan. Hij heeft nu immers al bewe
zen dat alles mislukt. Dan ontmoet hij een moslim die van zijn vader de opdracht had 
een oogje op hem te houden. Vanaf nu gaat het voorspoedig met de jongen. Hij krijgt 
een goede functie en leidt een uitbundig leven met een harem vol mooie vrouwen. Op 
een dag wordt hij verliefd op zijn Franse slavin en aangezien die liefde niet wederzijds 
is, wordt hij al spoedig de slaaf van haar. Zo verklapt hij ook een beroepsgeheim, waar
door zij hem uiteindelijk een streek levert en naar Frankrijk kan ontsnappen, terwijl hij 
zijn baan verliest. Als hij beschaamd door al deze mislukkingen bij zijn vader terug
komt, leert die hem dat men door schade en schande wijs moet worden. 
Zie ook Jeugd (1800). 

FORTUIN (1771) VL/5:2, 562-564: 'De Fortuin. Eene Vertelling van den Persiaanschen 
Philosooph Saadi'. De verteller knjgt bezoek van een vnend die zo arm is dat hij zijn 
vaderland wil verlaten en hem een referentiebrief voor een baan bij de gouverneur van 
Gulistan vraagt. De verteller waarschuwt hem dat er twee soorten functies aan het hof 
zijn: die met het gevaar in zich alleen maar meer macht en aanzien te willen en die 
waarbij men zich met weinig tevreden stelt. Hij demonstreert dit aan de hand van een 
vertelling over een vos en adviseert de man dat hij voortdurend de middenweg dient te 
bewandelen en uit dient te kijken dat men hem niet slecht behandelt. De man krijgt 
inderdaad werk aan het hof en wordt succesvol. Als de verteller op een gegeven 
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moment op bedevaart naar Mekka gaat, ontmoet hij zijn vriend, die er armzalig uitziet. 
Hi] is inderdaad in ongenade geraakt aan het hof, werd gevangen genomen en ver
bannen. Nu is hij weliswaar arm, maar tegelijkertijd is hij vergenoegd. Hi] heeft nu 
immers de mensen leren kennen en weet wat 'fortuin' is. Hij heeft een woning en een 
lapje grond en kan zijn gezin te eten geven. 
Bron: 'Van een die gaem ten Hoof zijn wilde, en bedroeft daar van geraakte'. In Saadi 
1654, 6876. 

GANEM (1755) De Duizend en Ene Nacht/8, 173 e.V.: 'Geschiedenis van Ganem, Zoon 
van Abou Ayoub, toegenaamd de Slaaf der Liefde'. Ganem, de zoon van een koopman 
uit Damascus, vindt tijdens zijn verblijf in Bagdad de favoriete slavin van Haroun 
Alraschid. De jaloerse echtgenote van de kalief heeft haar proberen te vergiftigen. De 
slavin duikt onder bij Ganem. Ze slaagt erin de kalief te waarschuwen waar ze is, maar 
hij interpreteert de situatie verkeerd. Hij denkt dat Ganem de schuldige is en laat hem 
zoeken. Ganem heeft zich ondertussen als slaaf verkleed en is onvindbaar. De kalief 
brengt dan maar Ganems familie in Damascus in opspraak. Ganems moeder en zus 
moeten vluchten naar Bagdad waar zij een arm en zwervend bestaan leiden. Na enige 
bjd slaagt de slavin er eindelijk in de kalief te vertellen dat Ganem in werkelijkheid haar 
redder is. Ook komt zij bij haar steun aan de armen in Bagdad in contact met Ganems 
moeder en zuster. Uiteindelijk loopt alles goed af: Ganem wordt gevonden en wordt 
herenigd met de slavin. De kalief verstoot zijn jaloerse vrouw en trouwt Ganems zuster. 

GEBEURTENIS, CHINEESCHE (1770) AO/6:9, 263-264: 'Buitenspoong dnnken 
verbeterd. Een Chmeesche gebeurtenis' (door V.M.M.). Kamhi, keizer van China, is 
verzot op Europese wijn. Als hij op een dag dronken is, rekent een mandarijn, de 
gunsteling van de keizer, af met diens eigenschap geen maat te kunnen houden. Hij 
laat zich door de eunuch in de gevangenis zetten en deze moet de keizer wijs maken 
dat het diens eigen opdracht was. Als de keizer zijn roes heeft uitgeslapen, hoort hij dat 
hij opdracht heeft gegeven zijn mandarijn te laten doden. De keizer vraagt de manda
rijn wat hij misdaan heeft, maar de mandarijn weet het niet. De keizer laat hem onmid
dellijk vnj en besluit uit schrik voor het gebrek aan bewustzijn, dat de drank blijkbaar 
veroorzaakt had, zich nooit meer te buiten te gaan aan wijn. 

GELALEDDIN (1762) DHW/264, 147-151: 'De Ydelheid der Heerschzucht of de 
Historie van Gelaleddin'. De uit Tauns afkomstige Gelaleddin is een veelbelovende 
student in Bassora. Na een aantal studiejaren wordt hem een professoraat aangebo
den, maar hij weigert het. Hij is bang zijn hele leven vervolgens in stilte te moeten 
slijten en hij besluit eerst eens rond te kijken wat het leven te bieden heeft. Hij 
bezoekt zijn vader. Gelaleddin verwacht dat de geleerden uit Tauris aan zijn vaders 
deur zullen kloppen om met hem te kunnen discussieren, maar dat gebeurt niet. 
Nergens krijgt hij de roem die hij verwachtte en op welke baan hij ook solliciteert, 
overal is hij te hoog voor opgeleid. Dan gaat hij maar terug naar Bassora in de over
tuiging dat het professoraat daar nog steeds op hem wacht, maar mets is minder 
waar. Zijn vroegere vrienden beschouwen hem bovendien als een overloper. Zo is hij 
veroordeeld tot een anoniem bestaan. 
Bron: Samuel Johnson, 'Gelalledin'. In. The Idler 75 (1759). 

GELUK DER KONINGEN (1787) Palmbladen, 101-103: 'Het geluk der koningen'. Een 

233 



brahmaan te Patna vindt op een dag een vondeling, een jongetje, voor zijn deur en 
neemt de zorg voor hem op zich. Het jongetje wordt later koning. Als hij in die func
tie een rechtsdag houdt, ziet hij dat een man hem ontroerd aankijkt. Even later 
brengt de man een zonderlinge persoon bij hem. De man blijkt zijn vader en de zon
derling is een sterrenkundige. De laatste had de jongen vroeger een slechte toekomst 
voorspeld, waarop de vader om dit te voorkomen zijn zoon bij de brahmaan voor de 
deur gelegd had. De man eist van zijn zoon dat hij de sterrenkundige straft; diens 
voorspelling is immers niet uitgekomen; de zoon heeft een goed bestaan. De koning 
meent echter dat de sterrenkundige toch gelijk heeft gekregen: een vorst kan niet 
gelukkig zijn. Hij heeft nauwelijks rust, hij moet alles doen om zijn volk te vnend te 
houden, al is dat vaak moeilijk. Hij is pas gelukkig als zijn volk dat is. 

GEVAL, CHINEESCH (1767) ¥[.7:2, 325-326: 'Een Chineesch geval'. De laatste keizer 
van China is rechtvaardig. Tevens jaagt hij graag zijn vermaken na. Eén van zijn 
onderkoningen heeft de goederen van een koopman in beslag genomen en de laat
ste klaagt bij de keizer. Als deze de koopman een brief aan de onderkoning laat over
handigen, sluit de laatste de koopman op in de gevangenis. Deze kan ontsnappen en 
gaat weer naar de keizer. Die staat op het punt om te gaan lunchen met een dame 
en wil de koopman eigenlijk liever niet te woord staan. Deze wijst hem echter op het 
belang van rechtvaardigheid. Dit maakt veel indruk op de keizer en hij stelt een 
onderzoek in naar het gedrag van de onderkoning. Indien deze schuldig is, zal de 
koopman tot onderkoning benoemd worden. Hij zal geschikt zijn voor deze taak, 
aangezien hij de keizer immers leerde hoe hij hoort te regeren. 

GEZIGT, MIRZA'S TWEEDE (1787) Palmbladen, 167-174: 'Mirea's tweede gezigt'. 
Mirza twijfelt aan het bestaan van de Voorzienigheid: waarom vergaat het goddelo-
zen goed en deugdzamen slecht? 's Nachts wordt hij opgeschrikt door een jongeling 
in een sneeuwwit gewaad, Albunoh Sahareddin, die door de Eeuwige gestuurd is om 
Mirza iets te leren. Hij neemt Mirza mee naar een tempel op een rots waar deze in 
kristal moet kijken. Hij ziet verschillende voorstellingen van mensen die een onge
lukkig leven leiden. Ten slotte ziet Mirza een lieflijk tafereel. Al de mensen die hij 
hiervoor zag, wandelen blij rond in een prachtige omgeving. Mirza wil bij hen zijn, 
maar een stem vertelt hem dat lijdende deugd pas in de eeuwigheid zal worden 
beloond. Mirza moet terugkeren naar waar hij vandaan kwam en hij moet op de 
Voorzienigheid vertrouwen, ook waar deze onrechtvaardig lijkt. Dan ontwaakt Mirza 
met een verkwikt hart en een verlichte geest. 

GIER (1788) I/g, 67-69: 'De gier, de konijnen, en de bosch-kat'. Een gier is op zoek 
naar konijntjes. Hij neemt plaats op het gras en spreekt hen toe terwijl ze in hun 
holen zitten. De gier vertelt welke verschrikkelijke toekomst hun wacht, er is weinig 
voedsel en vanuit de lucht worden ze door roofdieren beloerd. De konijntjes vinden 
dat daar wel een kern van waarheid inzit en verhuizen. De gier lokt hen naar een 
plek tussen de rotsen die hij hermetisch afsluit. Voortaan heeft hij iedere dag een 
vers konijntje als maal. Op een dag pikt hij uit de grote groep konijnen een boskat 
in plaats van een konijn. Dit leidt tot een vechtpartij in de lucht tussen de gier en de 
boskat. Ze storten neer temidden van de konijnen. 
Bron. mogelijk overgeleverd via de uitgave van A. Galland en D.D. Cardonne, 
Indiaansche fabelen en Vertellingen van Bidpai en Lokman (Middelburg, 1781). 
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GRONDREGELS (1782) AO/6:ii, 86-88: Oosterse fabels: Grondregels'. Zinnebeel
dige korte tekst waar vorsten en hovelingen wordt geadviseerd de stilzwijgende 
afgunst op elkaar te mijden. 

HAROUN-AL-RASCHID (1755) De Duizend en Ene Nacht/10, 112 e.V.: 'De Gevallen 
van den Calif Haroun Alraschid'. Haroun-al-Rachid is in een melancholische bui en 
loopt door de stad op zoek naar mensen die hun opmerkelijke levensverhaal willen 
vertellen. Hij komt achtereenvolgens een blinde man, een man met een paard en 
een lijnslager tegen. 

HASSAN (1757) DPOM/29, 225-232: 'Gebeurtenis van Hassan: Oostersche Geschie
denis'. Als de kalief Almaleck voor het eerst op bedevaart gaat naar de tempel in 
Mekka schept hij er genoegen in anoniem, in zijn pelgrimsgewaad, door de stad te 
wandelen en de noodlijdenden te helpen. In een armzalige hut ontmoet hij tot zijn 
verbazing Hassan, de gelukkigste man in zijn rijk. De kalief vraagt of hij iets voor 
hem kan doen, maar Hassan zegt dat hij niets te wensen heeft. De kalief onthult dan 
zijn identiteit en Hassan valt vol eerbied voor zijn voeten neer. Na het vertrek van de 
kalief gaat Hassan piekeren: hij wenst zo njk en machtig te zijn als zijn bezoeker. 
Als de kalief na een jaar terugkomt en de verandering signaleert, voelt hij zich schul
dig en laat Hassan in zijn Bagdadse paleis wonen om zijn welvaart met hem te 
delen. Toch wordt zijn gast niet gelukkig: voedsel smaakt pas goed als het door eigen 
arbeid verkregen is. Omar, kluizenaar van de berg Aubukabius, leert Hassan uitein
delijk tevreden te zijn met zijn oude bestaan. 

Bron: John Hawkesworth, 'Omar the Hermit and Hassan'. In: The Adventurer 32 (1753). 
Zie ook Hassan 1787. 

HASSAN (1787) Palmbladen, 156-161: 'Hassan'. 
Zie Hassan (1757). 

HATEM TAI (1772) VL/i:2, 646-647 en 665-668: 'Verscheide Trekken der Edelmoe
digheid van Hatem Tai, een Arabisch Pnns (Melanges de littérature Orientales). De 
Arabische pnns Hatem Tai staat in het hele Oosten, zelfs daarbuiten, bekend om 
zijn milddadigheid. Zelfs nabunge vorsten, die zelf ook wel zo'n reputatie wensen 
en de proef op de som nemen, komen tot die conclusie. De nabunge vorst Numan 
is echter jaloers op Hatem Tai en geeft een hoveling de opdracht hem te vermoor
den. Op zoek naar de prins, raakt de hoveling bevnend met een Arabier. Hij ver
trouwt hem toe dat hij Hatem Tai zoekt, omdat hij die moet vermoorden, maar dat 
hij met weet hoe de prins eruit ziet. De Arabier blijkt Hatem Tai en hij geeft de hove
ling van koning Numan de kans hem te vermoorden. De hoveling vindt dat te ver 
gaan en hij wd zich niet verlagen tot zo'n laffe daad. Als Numan erover hoort, moet 
hij toegeven dat de edelmoedigheid en menselijkheid van Hatem Tai onovertroffen 
is. Hatem Tai op zijn beurt had vroeger iemand ontmoet die hem op zijn beurt over
trof. Het was een man die hem tijdens een reis onderdak gaf. Hij gaf de pnns zijn 
duiven, zijn enige bezit, als voedsel. Hatem Tai stuurde de man als dank dnehon-
derd kamelen en vijfhonderd schapen, maar toch blijft hij de man het edelmoedigst 
vinden. Hij kende de prins niet maar schonk hem zomaar zijn hele bezit zonder 
enige tegenprestatie te verwachten, terwijl de pnns hem als dank maar een klein 
gedeelte van zijn eigen bezit teruggaf. 
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Bron 'DifFerens traits de générosité d'Hatem-Tai, Pnnce Arabe' In Ordonne 1770 
Deel ι, 163-180 Cardonne noemt als bron Enisel-Ansin-Pirmahmoud no 155 [dit 
zal zijn 'Anis al-anfin', of'De vertrouweling van de gnostici' van Pir Mahmud] 

HERDERSHOND (1788) I/2, 15-16 'De hond, de tijger, en de wolven' Een herders
hond is al lange bjd de schnk van de wolven, omdat hl] de schapen waarop zi) azen 
zo goed beschermt Op een dag raakt hl] gewond en de wolven overmeesteren hem 
Hij is echter sterker en bijt van een aantal wolven het hoofd af De andere willen dat 
wreken en roepen de hulp in van de tijger die rechter moet spelen Aangezien alleen 
de wolven het lef hebben te getuigen, knjgt de herdershond een oneerlijk proces en 
wordt hij het slachtoffer van haat en partijzucht 

Bron mogelijk overgeleverd via de uitgave van A Galland en D D Cardonne, In-
diaansche fabelen en Vertellingen van Bidpai en Lokman (Middelburg, 1781) 

HERDERS-JONGEN, DE (1787) Palmbladen, 1 6 'De Herders-jongen' 
Zie Machomed (1763) 

HEREMIET (1761) DHW/195, 87-94 'Uitmuntende raad van een Kluizenaar' (door 
H L ) Lezersbnef over de ontmoeting in 1746 met een oosterling wiens geest door 
kennis verlicht is en die de voorschnften van deugd en godsdienst bestudeert bij de 
berg Libanon De oosterling, een heremiet, wü het gezelschap, waarvan de verteller 
deeluitmaakt, wijze raad meegeven Zo adviseert hij hen geen bezit te begeren De 
koopman die het brandende zand van Arabie doorkruist om njkdommen uit het oos
ten te halen, zou zich moeten realiseren dat de blijvende njkdom waarmee de arbeid 
en het lijden van een chnsten bekroond worden veel waardevoller is 

HINDE (1755) De Duizend en Ene Nacht/i, 39 e ν 'Geschiedenis Van de eerste Oude 
Man, en het Hinde' De echtgenote van een man kan hem geen kinderen geven 
Daarom heeft hij een slavin aangeschaft die hem een zoon heeft gebaard Als de man 
een lange reis moet maken, vraagt hij zijn vrouw voor de slavin en hun zoon te zorgen 
De echtgenote was echter al die üjd enorm jaloers en gnjpt haar kans zich te wreken 
De zoon betovert zij m een kalf en de slavin in een koe Beide laat ze vetmesten Als de 
man na een jaar thuiskomt, slacht hij de koe en wil hij ook het kalf doden De dochter 
van zijn pachter, een tovenares, waarschuwt hem dat het kalf zijn zoon is Op voor
waarde dat zij met de zoon mag trouwen en degene die hem betoverd heeft mag straf
fen, zorgt ze dat het kalf in de zoon verandert De vrouw verandert ze in een hinde 

HINDOO RAJAH (1798) VL/2, 150-159 en 189-207, 276-280 en 313 322 Overzet 
ting der bneven van een Hindoo Rajah voorafgegaan van een bengt, wegens de 
geschiedenis, den godsdienst en de zeden, der hindoos' (door Eliza Hamilton) 
Zaarmilla, rajah van Almora, schnjft over zijn verblijf in Engeland aan zijn vnend, 
de rajah Maandaara te Agra Hij bespreekt onder andere de Engelse adelstand en 
maakt een vergelijking met het kastenstelsel Ook bespreekt hl] de positie van vrou
wen in Engeland, hun funcbe in het huwelijk en de Engelse vnjheidsdrang 
Bron E Hamilton (1758-1816), Translation of the letters of a Hindoo Rajah, written pre 
vwus to, and during the period of his residence in England To which is prefixed a preli-
mar/ dissertation on the history, religion, and manners, of the Hindoos London, 1796 
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HISTORIE VAN SINDBAD (1755) De Duizend en Ene Nacht/), 294: 'Histone van 
Sindbad de Zeeman'. Hinbad, een arme sjouwer, passeert een prachtig paleis waar 
mooie muziek wordt gemaakt. Hl) hoort dat hier de bereisde Sindbad woont. De 
sjouwer is jaloers op diens rijkdom en murmelt wat woorden van afgunst. Dan 
wordt hij door Sindbad uitgenodigd om mee te eten. Sindbad vraagt wat Hinbad nu 
precies mopperde en deze erkent dat hl) niet zulke aardige dingen gezegd heeft. 
Sindbad vertelt dan dat hl) deze weelde niet voor niets gekregen heeft. Hij heeft er 
heel hard voor moeten werken en hij heeft tijdens zijn vele avonturen genoeg ramp
spoed meegemaakt. Dan vertelt hij één van die avonturen. Na afloop geeft Sindbad 
de sjouwer honderd sequinen en vraagt hem de dag ema weer te komen en nog 
meer verhalen aan te horen. Thuisgekomen bij zijn gezin dankt de sjouwer de 
Voorzienigheid voor dit grote geluk. Na nog meer verhalen te hebben aangehoord, 
realiseert hij zich dat Sindbad zijn rijkdom terecht verdiend heeft. 

HISTORY (1762) DHW/362,142-168: 'Twee cuneuse Uittreksels van de History der 
Arabieren (Beschreeven door den Abt de Marigny)'. Beschrijving van de reis van de 
kalief Omar van Medina naar Jeruzalem. Onderweg ontmoet hij een man die met 
twee zusters getrouwd is. De wet gebiedt hem er een te verlaten maar hij houdt van 
allebei evenveel. De kalief beslist dat het lot zal bepalen welke vrouw hij mag hou
den. Meerdere ontmoetingen passeren de revue alsmede de verordening die hij in 
Jeruzalem ten aanzien van de daar levende christenen uitvaardigt. Het andere uit
treksel gaat over de Karmathianen, tegenstanders van de islam, en bespreekt de ver
breiding van hun geloof. [Het gaat hier om twee twijfelgevallen tussen feit en fictie.] 
Bron: Histoire des Arabes sous le gouvernement des Califes, par De Mangny. Paris, 1750. 

HOND EN HALSBAND (1788) I/2, 12-13: 'De hond en de halsband'. Een schaaps
herder laat zijn hond een halsband met ijzeren pinnen dragen, opdat hij de schaaps
kudde goed bewaakt. Hij vergeet de pijn van de band, omdat de taak hem plezier 
bezorgt. Hij vindt het fijn de baas te zijn over zoveel andere dieren. Als hij bij zijn 
baas in ongenade is gevallen, leidt hij een ambteloos leven. Zijn halsband blijft hij 
echter dragen, omdat deze hem aan zijn voormalige grootheid hennnert. 
Bron: mogelijk overgeleverd via de uitgave van A. Galland en D.D. Cardonne, 
Indiaansche fabelen en Vertellingen van Bidpai en Lokman (Middelburg, 1781). 

HONDEN, ZWARTE (1755) De Duizend en Ene Nacht/i, 46 e.V.: 'Geschiedenis van 
de tweede oude Man, en de twee zwarte Honden'. Dne zoons, kooplieden, knjgen 
bij het overlijden van hun vader duizend sequinen. Twee zoons verliezen hun kapi
taal met zakendoen en zoeken steeds hulp bij de derde. Dan gaan ze gedneen op 
handelsreis en de derde man ontmoet een knappe, armoedig geklede dame met wie 
hij trouwt. De twee broers zijn jaloers en proberen het paar te verdrinken door het 
overboord van een schip te gooien. De vrouw is echter een tovenares. Zij redt haar 
man van de verdrinkingsdood en wil zich op zijn twee broers wreken. Haar man 
haalt haar over dat niet te doen door haar eraan te herinneren dat men geen kwaad 
met kwaad moet vergelden. Dan betovert de zus van de vrouw de twee broers in 
zwarte honden. 

HUISVROUW, TURKSCHE (1723) DAH/17, 130. Een Turkse huisvrouw vraagt aan 
haar man aan wie van het gezin zij zich blootshoofds mag vertonen. Hij antwoordt 
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dat dat aan iedereen mag behalve aan hem. 
Bron: A. Galland, Les paroles remarquables (1694), 18. 

HUSSEIN, SCHA (1733) DHS/135-136,113-128. De Perzische vorst Scha Hussein krijgt 
te maken met een inval van de Tartaren en met een opstand van zijn eigen volk. Hij 
vlucht. De ooit door hemzelf verbannen veldheer Alicouli-kan wil hem helpen zijn njk 
terug te krijgen op één voorwaarde: het uitgangspunt van Husseins bestuur moet voor
taan menselijkheid zijn. De veldheer betreurt het dat Hussein, die van zichzelf een 
goede inborst had, door zijn opvoeding en omgeving verpest is en hierdoor lijdt aan de 
heerszucht die zo eigen is aan de oosterse vorsten. Hussein slaat Alicouli-kans aanbod 
dan ook af en vertrekt: er is nooit meer iets van hem vernomen. 

IBN-HUSSEIN (1771) Vl/y.z, 515-520: 'De Weldadigheid, Een Persiaansch Vertelsel'. 
Hussein is geveld door een besmettelijke ziekte die in de stad Tauns heerst en vraagt 
zijn wijze vnend Ibar de zorg voor zijn zoontje op zich te nemen. Hij wijst zijn vriend 
zijn schatten, maar wenst dat zijn zoon deze voorlopig met onder ogen knjgt. Zijn 
zoon, Ibn-Hussein, verhuist met de vriend van zijn vader naar een womng in de heu
vels. Zij verdienen de kost met het verkopen van vruchten en korven en hebben de 
gewoonte een deel van de opbrengst afte staan aan de armen. Als Ibar vraagt wat Ibn-
Hussein zou doen als de Voorzienigheid hem een groot fortuin zou geven, antwoordt 
deze dat hij het zou afstaan aan zijn ongelukkige vrienden. Ibar beschouwt de opvoe
ding als voltooid, geeft de jongen de schatten van zijn vader en Ibn-Hussein gaat in het 
huis in Tauns wonen. Hij helpt de ongelukldgen, maar wordt er keer op keer door 
bednegers ingeluisd. Ibn-Hussein gaat de mensen haten en zoekt Ibar om advies te 
vragen. Deze wijst hem erop dat deugd niet automatisch op aarde beloond wordt. De 
enige beloning voor de deugd is de deugd zelf. Ibn-Hussein blijft in Tauris wonen maar 
zoekt geen belang meer in het weldoen van anderen. 

INLEIDING (1755) De Duizend en Ene Nacht/1,1 e.V.: 'Inleiding'. In het koninkrijk der 
Perzische koningen sterft een vorst. Zijn zoon Schahnar, de troonopvolger, schenkt 
zijn broer Schahzenan het koninkrijk van Tartarije. Na een tijd bezoekt Schazenan 
Schahnar. Vlak voor zijn vertrek heeft hij ontdekt dat zijn vrouw overspel pleegde, 
waarop hij haar in de gracht heeft gegooid. Als hij op bezoek is bij Schahnar neemt 
zijn verdnet over haar bedrog af, omdat hij merkt dat zijn broer hetzelfde lot treft. Als 
Schahriar daar zelf achter komt, vraagt hij zijn broer hun verdriet in vreemde landen 
te overwinnen. Schahzenan gaat mee op de voorwaarde dat zij terugkeren, zodra ze 
iemand ontmoet hebben die meer verdriet heeft. Onderweg komen ze een geest met 
een glazen kist tegen. Hienn zit een vrouw, die als de reus een dutje doet, de twee 
koningen wenkt. Zij vraagt hen om hun ringen. Als ze die knjgt, schuift ze deze aan 
een touw waar al 98 nngen aan zitten. Met behulp van de 100 nngen die zij nu heeft, 
kan ze de geest wijs maken dat ze honderd minnaars heeft gehad. De koningen reali
seren zich dat de geest het nog erger heeft getroffen dan zij en ze keren naar hms terug. 
Schahriar huwt uit wraak over het overspel van zijn vrouw en om een herhaling te voor
komen voortaan elke dag een jonge maagd en laat haar na de huwelijksnacht doden. 
Het toeval wil dat zijn grootvizier vader is van twee knappe jonge maagden, Dinarzade 
en Scheherazade. De laatste vraagt haar vader of zij met Schahriar mag trouwen. De 
vader is natuurlijk tegen dat huwelijk maar toch voert Scheherazade haar plan uit. 
Tijdens de huwelijksnacht laat zij zich vergezellen door haar zuster: zij moet 
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Scheherazade op een gegeven moment vragen om nog één van haar mooie vertellin
gen te laten horen. Dit gebeurt. [Er volgen nog vele verhalen die Scheherazade's leven 
rekken totdat Schahnar zich realiseert dat met alle vrouwen slecht zijn. Van zijn voor
nemen om Scheherazade te doden ziet hij voorgoed af] 

JACOUB (1772) VL/i:2, 267-270: 'De deugdzame hoveling. Een Oostersch Verhaal'. 
Jacoub is de gunsteling van kalief Mahadi. Op een dag breekt Jacoub zijn been en de 
kalief is ontroostbaar. De andere hovelingen zijn jaloers en zij besluiten Jacoub in 
diskrediet te brengen bij de kalief. Ze vertellen de laatste dat Jacoub heult met de vij
and, de Chliden. De kalief besluit zijn gunsteling te testen en vertrouwt Jacoub toe 
dat hij nooit meer last wil hebben van Memehet uit het geslacht van de Chliden. 
Jacoub sputtert tegen omdat de man geen vlieg kwaad doet. De kalief geeft Jacoub 
een slavin en twintigduizend goudstukken op voorwaarde dat hij Mehemet uit de 
weg ruimt. Jacoub vraagt Mehemet zich nooit meer in Bagdad te vertonen en geeft 
hem de goudstukken. De slavin is echter een spion en zij vertelt het door aan de 
kalief. Deze vraagt Jacoub waarom hij Mehemet heeft laten ontkomen. Jacoub ant
woordt dat hij de kalief wilde beschermen voor het begaan van een misdaad. De 
Voorzienigheid stelt mensen namelijk in staat zwakkeren te beschermen. Door 
Jacoubs woorden is de ziel van de kalief verlicht. Voortaan zal hij zijn machtsuitoe
fening beperken en laten sturen door de wetten van rede en geweten. 
Bron: 'Le courtisan vertueux'. In: Cardonne 1770. Deel 2, 105-112. Cardonne noemt 
als bron: 'Nighiaristan' No. 126 [dit zal zijn: 'Niganstan', een bundel met historische 
anekdotes van Ahmad ibn Muhammad al-Ghaffari, overleden in 1567 of 1568). 

JALECHE SAPERI (1729) DVT/21-11-1729, 162. Arabische brief van Jaleche Saferi 
aan een dame, waann hij de positieve eigenschappen van haar tabaksgebruik, waar 
iedereen van walgt, opsomt. 

JEUGD (1800) VL/2, 40-44 en 79-83: 'Jeugd en Trotschheid, of de Turksche 
Wysgeer. Eene Oostersche Vertelling'. 
Zie Filosoo/"(i782). 

JUFFER, VERMOORDE (1755) De Duizend en Ene Nacht/3, 375 e.V.: 'Geschiedenis 
van de vermoorde juffer, en van de jongman haar man'. Een man ziet een slaaf met 
een appel. De slaaf zegt dat hij die heeft gekregen van zijn bazin die hem vertelde 
hoeveel moeite haar echtgenoot had moeten doen om de appel te bemachtigen. Hij 
had er zelfs voor naar Balsora moeten reizen. De man herkent zichzelf in die echt
genoot en verdenkt zijn vrouw van bedrog. Uit wraak doodt hij haar. Dan vertelt één 
van hun kinderen dat het die appel van de vrouw had weggenomen en dat de slaaf 
de appel van hem gestolen heeft. De vermoorde vrouw was dus onschuldig. 

JULIAAN (1760) DHW/153, 2i9-222:'Vertaaling van een Zeldzaam Stuk, namentlyk 
een Origineele Brief van Juliaan O'den Mohamot Akbar, Keizer van Indostan, aan 
den Koning van Portugal, geschreven in 't Jaar 1583'. Ten tijde van de Portugese over
heersing van delen van India schrijft de keizer van Indostan een vriendschappelijke 
bnef aan de koning van Portugal. Hij vertelt hem dat hij probeert zijn rijk met ver
stand te regeren. De meeste mensen blijven de godsdienst trouw waarmee ze zijn 
opgevoed. De keizer zelf vindt het belangrijk om meer van andere godsdiensten te 
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leren en daarom doet hij het verzoek of iemand uit Portugal zijn geloof aan hem wil 
komen uitleggen. 

JULIO ROMANO (1721) RH/46, 311-312 door Julio Romano. Ter illustratie van de uit
spraak dat vergif en jaloezie onbekende ondeugden zijn van oosterse en Franse 
dames schrijft Julio over de ontmoeting tussen een katholieke en Armeense dame. 
De eerste slaat nederig een kruisteken als ze de tweede tegenkomt maar deze denkt 
dat ze belachelijk wordt gemaakt. Het blijkt dat de katholieke dame dat niet voor 
haar doet, zo ver verlaagt ze zich met, maar voor het diamanten kruis om de hals van 
de andere dame. Er ontstaat een ruzie als de Armeense vrouw het kruis op de grond 
gooit en er op trapt. De katholieke dame slaat driftig twee kruistekens waarop de 
andere bozer wordt en haar begint te krabben. 

KARA HASSAN (1729) DVT/21-11-1729, 163. Arabische brief van de patient Kara 
Hassan die de geneesheer Solyman om advies vraagt nu hij er na zijn genezing door 
de manzieke Saide van wordt beschuldigd haar zwanger gemaakt te hebben. 

KARAZAN (1763) AG/o·;, 470-475: 'De droom van Karazan, een Oostersche Vertel
ling'. (Uit het Fransch vertaalt. Door C.P., Dordrecht, 1762). 
Zie Carazan (1760) en Karazan (1787). 

KARAZAN (1787) Palmbladen, 31-37: 'De gierige koopman van Bagdad'. 
Zie Carazan (1760) en Karazan (1763). 

KARUN (1787) Palmbladen, 43-44: 'Karun'. Karun is Mozes' bloedverwant en omdat 
Karun arm is, brengt Mozes hem de kunst bij om van metaal goud te maken. Karun 
wordt hierdoor rijk, maar ook gieng. God maakt zich kwaad omdat hij nooit iets aan 
armen geeft en staat Mozes toe de aarde te openen en er vervolgens Karuns vee, 
Karuns tent met gereedschap, Karuns gienge vrouw en kinderen in te laten ver
dwijnen. Dit alles dwingt bij Karun geen berouw af, totdat hij zelf tot aan zijn kmeen 
in een draaikolk zakt. Karun bidt Mozes viermaal om vergeving. Toch laat die hem 
naar beneden zinken; Karun heeft zijn straf immers dubbel en dwars verdiend. Na 
enige dagen verwittigt God Mozes echter dat Hijzelf anders gehandeld zou hebben. 
Hij zou Karun al vergiffenis hebben geschonken als hij hem daar slechts eenmaal 
om gesmeekt had. 
Bron: Koran (Sura 28). 

KEES VAN RIE (1729) DVT/27-11-1729, 166-167. Arabische bnef van Kees van Rie 
aan de vermogende Kushr Aga waann hij de door de laatste bestelde rode en witte 
wijn toezegt. 

KEIZER, CHINEESCH (1800) AKL/356, 135-136: 'Historische en Letterkundige 
Anecdotes (Uit. Helvetius: de Mente)'. Een Chinees keizer vreest de strijd te verliezen 
van een patriot en zoekt zijn toevlucht tot het beginsel van eerbied en plicht, zaken 
die kinderen aan hun ouders verschuldigd zijn. Hl) stuurt een officier met een sabel 
naar de moeder van de patnot. Deze beveelt haar haar zoon opdracht te geven zich 
terug te trekken uit de strijd, omdat zij anders gedood zal worden. De vrouw herin
nert hem eraan dat de keizer schuldig is aan deze situatie, aangezien hij zijn volk 
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niet gelukkig maakt. Zi) pakt een sabel, steekt die in haar borst en beveelt de officier 
dit naar haar zoon te brengen met de opdracht de keizer te wreken. 
Bron: CA. Helvétius, De l'esprit, hoofdstuk 6· 'De la puissance des passions' [Ik 
gebruikte uitgave Oeuvres completes d'Helvétius. Paris, 1795, ex. UBN BS 134/2, zie pp. 
263-281]. 

KOFFIE (1721) RH/39, 253"254· ^ e n 'Kameeldryver of Geitenhoeder' uit het geluk
kig Arabie [Jemen] klaagt bij een geestelijke uit een plaatselijk klooster over het feit 
dat zijn kudde enkele malen per week niet naar bed wil gaan, maar liever feestviert 
alsof het vastenavond is. Enkele geestelijken gaan met hem mee om dat zelf te kun
nen aanschouwen. De beesten dansen op een groen tapijt van heesters, struiken en 
bonen. Men neemt wat van die bonen mee naar het klooster en kookt ze. Het blijkt 
dat het zo ontstane vocht helpt tegen de hoofdpijn wanneer de kloosterlingen te diep 
in het glaasje hebben gekeken. Voortaan wordt het dan ook een verplichte drank ten
einde de islam beter te kunnen dienen. 

KOFFY (1743) DAS/125, 33"40: 'Kofïy, belachelyk geschil daar over onder de 
Mahometanen' (door R.G.). In het midden van de vijftiende eeuw laat de gouverneur 
van Mekka nagaan of wijn en koffie hetzelfde effect op mensen hebben. Men con
cludeert dat koffie schadelijk is en de drank wordt verboden. Op een gegeven 
moment staat men de consumptie van deze geliefde drank weer toe, totdat men zich 
realiseert dat gebrande koffie kool is, iets wat door de koran wordt verboden Het 
argument van een slimme mufti dat koffie geen kool maar een geroosterde vrucht 
is, sust de gemoederen en maakt het opnieuw mogelijk om de drank te nuttigen. Het 
verhaal wordt overigens verteld om, naar aanleiding van een incident bij de 
Hernhutters, te illustreren dat er allerlei dwaze ideeën de kop opsteken als het om 
godsdienstige kwesties aangaat. 
Zie ook KqffY (1768). 

KOFFY (1768) VL/v.z, 427-431: 'Berigt wegens 't geen 'er over 't gebruik der koffy in 
't oosten is voorgevallen (uit het Fransch)'. 
Zie Koffy (1743). 

KOFFYHUIS (1793) VL/2, 247-253: 'Het kofïyhuis van Surat. Een Oostersch Vertelzel' 
(Uit de Etudes de la Nature, par M. De St. Pierre.). In Surat staat een koffiehuis waar 
mensen van allerlei nationaliteiten elkaar ontmoeten. Een Perzische rechtsgeleerde 
stelt allerlei vragen over God. Waar komt hl) vandaan en wie is hij? En: indien hij een 
geestelijk wezen zou zijn, dan zou hij toch verstandig en rechtvaardig zijn en ongeluk 
voorkomen? Als hij wat opium heeft gerookt, vraagt de rechtsgeleerde zijn slaaf of hij 
gelooft dat er een God is. De neger toont hem zijn houten aapje en zegt dat deze hem 
al sinds zijn jeugd beschermt. Vervolgens claimen vertegenwoordigers van verschil
lende religies, bijvoorbeeld een brahmaan, een jood, een katholiek, een protestant en 
een moslim, dat hun God de ware is. Een leerling van Confiicius toont door middel van 
een vergelijking met de verschillende ideeèn over de zon van verschillende mensen, 
dat deze mensen ook anders denken over God, maar dat dat niet betekent dat Hij niet 
bestaat. De door hem geschapen natuur is daarvan een bewijs en verenigt hen. 
Bron: Jacques Henri Bernardin de Saint Pierre, Etudes de la nature. Bruxelles, 1788-
1789. 
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KONING, GRIEKSE (1755) De Duizend en Ene Nocht/i, 61 e.V.: 'Historie van de 
Gnekse Koning, en de Medicynmeester Douban'. In het land van Zouman in Perzië 
regeert een verlamde koning. Al zijn pogingen om te genezen zijn mislukt. Op een 
dag komt de befaamde geneesheer Douban in de stad. Hij biedt aan de koning te 
behandelen geneest hem. De koning overlaadt de geneesheer iedere dag met 
geschenken en zijn grootvizier kan dat maar moeilijk verkroppen. Deze laat de 
koning geloven dat zijn genezer een moord op hem beraamt. De koning vertelt de 
geneesheer dat hij spoedig gedood zal worden. Deze toont hem een kostbaar boek. 
Indien hij straks onthoofd wordt, kan de koning door enkele zinnen in het boek te 
lezen, toch met het hoofd van de medicijnmeester communiceren. Na zijn dood 
gebiedt het hoofd de koning door het boek te bladeren en daarbi] telkens de vingers 
met zijn tong te bevochtigen. Na enige tijd begint het vergif dat op de bladzijden zit 
te werken en valt de koning dood neer. 

KOOPMAN (1755) De Duizend en Ene Nacht/i, 31 e.v.: 'Van een Koopman, en een 
Geest'. Een koopman gaat op een dag op zakenreis. Hij reist door de woestijn en aan
gezien het er warm is, zoekt hij een schuilplaats. Hij eet wat en als hl) na afloop wil 
bidden, verschijnt er een geest die hem met de dood bedreigt. De koopman heeft 
door de stenen van de dadels weg te gooien de zoon van de geest in het oog geraakt 
en gedood. De dagen van de koopman zijn geteld. Deze vraagt of hij nog afscheid 
mag nemen van zijn gezin en zijn testament in orde mag maken. Hij krijgt een jaar 
uitstel. Als het zo ver is, zijn zijn vrouw en kinderen heel verdrietig. De koopman 
troost zijn gezin met de woorden dat het lot van de mens is te sterven wanneer God 
dat nodig vindt. Op weg naar de geest ontmoet hij een oude man met een hinde, een 
oude man met twee honden en een oude man alleen. Zij zijn benieuwd naar de ont
moeting met de geest. Als die verschijnt, vraag de eerste oude man uitstel van het 
doodvonnis. Indien de geest het verhaal dat hij te vertellen heeft wonderbaarlijker 
vindt dan de lotgevallen van de koopman, vraagt hij de geest eenderde van de schuld 
kwijt te schelden. Dit gebeurt en de andere oude mannen volgen met hun verhalen 
en uiteindelijk is de koopman weer een vrij man. 

KOOPMAN, CHRISTEN (1755) De Duizend en Ene Nacht/4, 4° e v - : 'Geschiedenis 
welke den Christen koopman verhaalde'. Een man steelt uit liefde, om de traditie dat 
hij bij elk bezoek aan zijn geliefde een beurs geld aan haar overhandigt, voort te zet
ten. Als straf wordt zijn hand afgehakt. Uiteindelijk krijgt hij zowel de liefde van de 
vrouw als zijn geld terug. Zij is echter zo verdriet om zijn verlies van de hand dat zij 
spoedig sterft. 

KOOPMAN, GRIEKSE (1782) AO/ó:!}, 501-505: 'Aanmerkingen over de verschil
lende gewoonten van vreemde volken'. In het begin van deze eeuw woont er in 
Algiers een Griekse koopman die meestal eenmaal per jaar naar Tunis op Egypte 
reist, om de waren die hij van de Europeanen en de Moren heeft gekocht te verhan
delen. Dit jaar wordt hij belast met de nalatenschap van een landgenoot die kort gele
den gestorven is. Een gedeelte ervan is bedoeld voor de behoeftigen en voortaan 
geeft de koopman een Moorse bedelaar elke dag een handvol aspers [muntjes] totdat 
hij zijn jaarlijkse reis maakt en zes maanden wegblijft. Als hij terugkomt, wil hij zijn 
dagelijkse aalmoezen aan de bedelaar geven, maar deze neemt hiermee geen genoe
gen. Hij eist de aalmoezen die hij afgelopen zes maanden gemist heeft, doet de 
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koopman een proces aan en wint het. Het verhaal illustreert dat zeden en gewoon
ten van volkeren verschillen en dat in Barbarije een vnje gift in een schuld verandert, 
iets wat vele kooplieden al ervaren hebben. 

KOOPMAN, JONGEN (1755) De Duizend en Ene Nacht/4, 62 e.V.: 'Geschiedenis, ver
telt door de voorraatbezorger van den Sultan van Casgar'. Een man weigert bij een 
bruiloftsfeest ragout met knoflook te eten. Dit komt omdat hl) in het verleden na het 
eten van knoflook zijn handen niet had gewassen, waarop de vrouw waarmee hl] 
ging trouwen hem de duimen en grote tenen afhakte. 

KU KIAHIA (1729) DVT/27-11-1729, 164-166. Arabische liefdesbrief van Ku Kiahia 
aan Roxane. Hij betuigt zijn voor liefde voor haar, want hoewel hij haar nog nooit 
gezien heeft, maar wel haar prachtige buitenplaats, houdt hij erg veel van haar. 

LADIES, ENGELSCHE (1721) RH/37, 239· Onder de regering van Koningin Anna van 
Groot-Brittanie was er een afscheids-audintie voor de gezant van de koning van Marok
ko. Enkele dames komen afscheid nemen en geven een boodschap mee voor de vorst. 
Indien deze weer een gezant naar Engeland stuurt, moet het deze man zijn. De gezant 
antwoordt dat dat onmogelijk is, want als hij de koning zou vertellen over de aanlok
kelijke geest- en lichaamsbekormgen van de Engelse ladies, zou deze hem het paradijs 
misgunnen en terstond zelf naar Engeland komen en daar tot zijn dood blijven. 

LAST, EEUWIGE (1787) Palmbladen, 48-49: 'De eeuwige last'. Kalief Hakkam houdt 
van pracht, wil zijn tuinen verfraaien. Tevens koopt hij alle landerijen in de buurt op, 
zodat hij de tuinen kan vergroten. Een arme weduwe weigert haar medewerking, 
omdat zij het land van haar vader geërfd heeft. De opziener der koninklijke gebou
wen besluit daarom geweld te gebruiken. De vrouw gaat naar kadi Ibn Bischir om 
haar recht te halen. Deze stapt op zijn ezel en hangt het beestje een grote zak om de 
nek. Hij gaat naar het land van de kaliefen vraagt hem of hij de zak met aarde mag 
vullen. Als de zak vol is, vraagt de kadi of de kalief deze op de ezel wil helpen tillen. 
De kalief doet dat, maar geeft gauw op: de zak is te zwaar. Daar wachtte de kadi op. 
Is het niet vreemd dat de kalief dit beetje aarde te zwaar vindt, terwijl hij pas gele
den op onbillijke wijze een heel terrein van een arme weduwe heeft afgepakt? Hoe 
zal hij dit geroofde land kunnen dragen als hij voor de rechter van de wereld staat? 
De kalief is onder de indruk en geeft het land terug. 

Bron: 'Maniere ingénieuse d'un cadi, pour faire sentir à un calife l'injustice qu'il 
commettoit'. In: Cardonne 1770. Deel 1, 214-217. Cardonne noemt als bron: Novairi 
no. 1145 [dit zal zijn: Shihab al-Din Ahmad al-Nuwayn, 1279-1333]. 
Zie ook Caliph (1792). In Caliph (1792) is Kalief Hakkam een van de Moorse vorsten 
van Spanje, en heet de kadi Bechir. 

LIGTGELOOVIGHEID (1795) VL/2,458-460: 'De goedaartige hgtgeloovigheid'. Een 
boer, een Chaldeeèr, brengt zijn geit naar Bagdad. Hl) wil het beest met goede winst 
verkopen, opdat hij zich eens goed in de nieuwe kleren kan steken. Zich verheugend 
op een nieuwe tulband en een taffen kleed dat met een purperen, zijden gordel kan 
worden vastgebonden, rijdt hij op zijn ezel en intussen ontgaat het hem dat dne 
rovers zijn geit stelen. Vervolgens ontmoet hij één van de dne bij een meertje. De 
man is verdrietig omdat het kistje met diamanten dat hij aan de kalief zou moeten 
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overhandigen in het water is gevallen en hi] met zwemmen kan. Als de boer het kist
je voor hem opduikt, mag hij een gedeelte van de inhoud hebben. De boer heeft daar 
wel oren naar, kleedt zich uit en springt in het water. Ondertussen gaat de rover er 
met zijn kleding vandoor. 

LINNENKOOPER (1726) DEDW/46, 363. Een linnenkoper vertelt dat hij Turkije 
bezocht heeft aan de hand van de reisbeschrijving van Jan van der Linden. De laat
ste schrijft over de liefde voor dieren bi| de Turken en over het feit dat er eens de 
opvoeding van een nest met muizenwezen werd toevertrouwd aan een stokoude 
Turk, die goed voor de dieren zorgde. 

LOCKMAN (1790) VL/5'2, 448: 'Een Oostersche anecdote'. Een karavaan van koop
lieden wordt in Cihcia overvallen door rovers die hun waren en etensvoorraad mee
nemen. De verstandige Lockman bevindt zich onder de ongelukkigen en de koop
lieden vragen hem waarom hij de rovers er niet op heeft aangesproken. Lockman 
antwoordt dat men niets wint bij het prediken aan de onwaardigen: een nagel dringt 
immers niet door steen. 
Bron: Saadi 1654, 138-139. 

MACHOMED (1763) AO/6:5, 161-165: 'Voorbeeld van uitmuntende trouw en eer-
lykheid. Een Oostersch verhaal' (door B.H.M.). Schach Abbas, koning van Perzie, 
ontmoet een herdersjongen die fluit speelt. Hij is onder de indruk van diens pien
terheid en neemt hem mee naar het hof. De jongen groeit op tot een man van grote 
deugden; hij wordt door de koning 'Machomed Ah Beg' tot grootschatmeester 
benoemd. De overige hovelingen zijn jaloers op hem. Als de koning sterft, volgt 
Schach Sefi hem op. De nieuwe koning is vol wantrouwen, wreedheid en gierigheid 
en hij bezwijkt voor de roddels die er aan het hof over Ah Beg de ronde doen. Als Ah 
Beg een bepaalde sabel die de koning van de Turkse keizer had gekregen niet kan 
vinden, wordt de voormalige herdersjongen verdacht van diefstal. Binnen veertien 
dagen moet hl) de schatkist op orde hebben. De koning stelt nog voor die tijd vast 
dat er niets ontbreekt en inspecteert uit wantrouwen dan maar Ali Begs woning. 
Daar ontdekt hij een gesloten ruimte en hij dwingt Ali Beg deze te openen. Hier 
vindt hij diens herdersstaf, een fluit en een aftands gewaad: Ali Begs schatten die 
stammen uit een tijd waarin hij arm was, maar gelukkiger dan aan het njke hof. De 
koning heeft spijt en trekt zijn gewaad uit en als teken van de hoogste genade trekt 
hij het Ah Beg aan. 

Bron: J.B. Tavernier, Les six voyages. Paris, 1676, I, 99-102. 
Fénelon bewerkte het verhaal ook, maar aangezien de herdersjongen bij Fénelon 
'Mahummete Ahbee' heet en bij Tavemier 'Mahamed-Ali Beg' is het aannemelijker dat 
zowel Machomed (1763) als De Herders-Jongen (1787) via Tavemier zijn overgeleverd. 
Zie ook De herdersjongen (1787), waar de hoofdpersoon overigens Ali Beg heet. 

MAGYES, KONING (1721) DAH/9, 65 e.v. Koning Magyes krijgt van zijn arts het 
voorschrift zeven flessen zware wijn te drinken, zodat hij goed kan slapen en zijn 
vermoeide ziel die geteisterd wordt door staatszorgen, even rust kan gunnen. In 
plaats van te rusten laat hij een mooie concubine bij zich roepen. Toch leidt dat 
bezoek niet tot ontspanning en daarom laat zijn kamerheer de oude slaaf Abdul het 
sprookje van een zekere Mumin Gaseli vertellen [zie Mumin Gasai 1721]. 
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MAHADI (1770) AO/6:io, 173: 'De verwaandheid bestraft en te leur gesteld' 
(Getrokken uit de Arabische geschiedenis, door V.M.M.). Kalief Mahadi is dol op de 
jacht. Als hij een keer verdwaalt en te gast is bi) een Arabier, een boer, krijgt hij wijn 
te drinken. De boer vraagt wie hij is. De kalief zegt dat hij één van de belangrijkste 
heren aan het hof van de kalief is. Na meer wijn en nadat de boer dezelfde vraag her
haald heeft, zegt hl] dat hl) kalief is. De boer brengt de kruik wijn snel weg en laat 
na voor zijn hoge gast te buigen. De kalief vraagt hem wat dit voorstelt en de boer 
geeft te kennen dat hij bang is dat als zijn gast nog meer zal drinken hij zichzelf als 
de profeet bekend zal maken en na nog meer wijn als God de Almachtige. 

MAHMOUD (1782) A O / 6 : I I , 86-88: Oosterse fabels: Mahmoud'. Een koning van 
Chorazan ziet in zijn droom een voorganger wiens hele lichaam verteerd is behalve 
zijn ogen, die hem aanstaren. Hij vraagt een droomuitlegger wat dat betekent. Deze 
zegt hem dat de vroegere koning zich realiseert dat er niets van zijn grootheid is 
overgebleven. Het feit dat koningen alleen het goede meenemen daarbij in beschou
wing genomen, duidt er dus op dat de koning nooit iets goeds gedaan heeft De 
droomuitlegger roept de huidige koning op om wel goede dingen te doen, zodat niet 
gauw iemand zal roepen 'de koning is niet meer'. 
Bron: 'Een Konings droom'. In Saadi 1654, 34. 

ΜΑΗΟΜΕΤΗ (1763) AO/6.5, 215-218: 'Gedachten over het voordeel van te onderwy-
zen door fabelen'. Sultan Mahometh heeft zijn land uitgeput door langdurige oorlogen 
met het buitenland en door binnenlandse tirannie. Dan vertrouwt zijn vizier hem toe 
dat hij vogels kan verstaan. Als zij op een avond een paar uilen op een tak zien zitten, 
vraagt de sultan of de vizier hem kan zeggen wat de vogels bespreken. De vizier zegt 
dat de uilen onderhandelen over de bruidsschat van de dochter van één van hen. De 
vader van de bruidegom eist vijftig leeggeplunderde steden, waarop de vader van de 
bruid hem er wel vijfhonderd wil aanbieden. Zolang sultan Mahometh aan de macht 
is, is daar immers geen gebrek aan. De sultan is ontroerd en besluit onmiddellijk zijn 
rijk opnieuw op te bouwen en het welzijn van zijn volk te bewaken. 

MAN, DEUGDZAME (1770) VL/4:2, 42-43: 'Oostersche Fabelen, uit Saadi overge
zet, namelijk 'De Deugdzame man'. Een koning heeft een van zijn slaven de dood
straf opgelegd en deze vervloekt hem. De koning vraagt zijn gunsteling wat de slaaf 
zegt en deze verdraait diens woorden, waardoor de koning van de straf afziet. Een 
andere hoveling verklapt dat de gunsteling gelogen heeft. De koning zegt dat hij een 
menslievende leugen verkiest boven de wrede waarheid. 
Bron: 'Een onschuldig ter dood gedoemde word verlost'. In Saadi 1654, 31-32. 
Zie ook Waare man (1782) 

MAN, RYKE (1782) VL/4:2, 292-293: 'De Rijke Man. Eene Oostersche Vertelling' 
(door N.). Naar het Fransch van Madame de la Fite. Zuta-Zarak, in een noot wordt 
de naam verklaard met 'die den geessel voert', doet zijn naam eer aan. Door een erfe
nis is hij een vermogend man geworden met veel land. Hij woont in een kasteel op 
een hoge rots met een toren die tot de hemel rijkt. Vanuit de toren bekijkt hij iedere 
dag zijn bezit, zijn kudden en zijn slaven. Als hij een slaaf even ziet rusten, wordt 
hij boos. Hij geeft de arme man vijftig geselslagen en beleeft er nog plezier aan ook. 
Niet lang daarna wordt Zuta-Zarak blind. Nog steeds beklimt hij iedere dag de toren, 
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ook al ziet hij niets. Hij betreurt het dat hij niet langer de beul van zijn slaven kan 
zijn. Dat God rechtvaardig is, blijkt uit het feit dat de tiran op een dag door de blik
sem getroffen wordt en dood voor zijn slaven op de grond valt. 
De auteur is Mane Elisabeth Bouée de la Fite (i750?-i794). 

MAN, WAARE (1782) AO/6:ii, 86-88: 'Oostersche fabels: De waare man'. 
Zie Deugdzame man (1770). 

MANUSCRIPT, OOSTERSCH (1799) VL/z, 509-510: 'Vertaling van een Oostersch 
Manuscript'. Oproep van vrouwen aan de monarch Achmet om hun mannen die 
oorlogvoeren naar huis te sturen. Grijsaards moeten nu het vee hoeden en kinderen 
hebben honger. Laat Achmet voor vrede in plaats van oorlog, zegepraal en overwin
ning kiezen. 

MARONIETEN (1729) DDH/i, 188-190. Al enkele eeuwen leven de Maronieten in 
ongestoorde rust op de berg Libanon. Als een procureur er een huis huurt, is het 
gedaan met de lieve vrede. Zo ontstaat er zelfs in de huisgezinnen van de 
Maronieten verdeeldheid. Dienstmeisjes bednegen hun bazinnen en kleuters rebel
leren tegen hun grootmoeders. Sinds die tijd is de eendracht nooit teruggekeerd 
onder deze verdeelde 'bergmarmotten'. 

MASSOUD, SULTAN (1798) VL/z, 577-586: 'Aanmerkelyke regtspleging van den sul
tan Massoud. Eene Oostersche Vertelling'. Sultan Massoud die bekend staat om zijn 
vreemde, doch niet automatisch onrechtvaardige uitspraken, ontmoet als hij er voor de 
jacht op uittrekt, een meisje met bebloede kleren dat naar de gevangenis wordt 
gebracht. Hij gaat na of hij dit kan voorkomen en vraagt haar te vertellen wat er 
gebeurd is. Het meisje, Roxane, heeft een ander meisje, dat op het punt stond te gaan 
trouwen met Roxane's vroegere minnaar, vermoord. Die minnaar, Osman, heeft 
Roxane, die zwanger is, vlak voor hun huwelijk verlaten, en nu voelt zij zich onteerd en 
tot schande gemaakt. De minnaar, die erbij wordt gehaald om te getuigen, vertelt dat 
hij van Roxane's slavin gehoord had dat Roxane hem niet trouw was. Daarom had hij 
haar in de steek gelaten. De slavin had deze geruchten weer gehoord van de moeder 
van het vermoorde meisje. Sultan Massoud wil daarom de uiteindelijke schuldigen aan 
de moord, de moeder van de dode en de slavin, op de markt aan de schandpaal laten 
nagelen, geselen en vervolgens opsluiten in één van zijn werkhuizen. Dit roept protest 
op bij de bevolking. De grootste rechtsgeleerde van Perzié wijst de sultan erop dat bij 
de meeste beschaafde volkeren moord toch een ernstiger misdnjf is dan laster. Een 
andere hoveling hennnert de sultan eraan dat de vrouwen nog niet konden weten dat 
laster als een misdrijf erkend wordt, aangezien de sultan net pas de wet ontworpen 
heeft. De bevelen van de sultan moeten echter worden uitgevoerd. De verteller voegt 
hieraan toe dat een dergelijke wet ook voor het westen veel consequenties zal hebben. 

MEDICYNMEESTER, JODE (1755) De Duizend en Ene Nacht/4, 8 4 e v · · 'Geschie
denis, verhaalt door den (ode Medicynmeester'. Een man reist door Damascus met 
zijn ooms, twee kooplieden. Hij ontmoet twee vrouwen en feest met hen. Een van 
de dames valt plotseling dood neer en de man vlucht naar zijn ooms die op weg naar 
Cairo zijn. Als hl) terugkomt in Damascus vindt hij de ketting van de dode dame en 
verkoopt deze voor een lage pnjs. Dat wekt verbazing. Men denkt dat hij deze gesto-
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len heeft en hakt zijn hand af. Dan blijkt dat de vrouw door haar eigen zuster is 
gedood en dat hem geen blaam treft. Als beloning mag hl] van de vader met diens 
andere dochter trouwen. 

MELOEN, DE (1787) Palmbladen, 87-89: 'De meloen'. Sultan Masud gaat met een 
deel van zijn leger op jacht en ontmoet een huilende boer. Een officier van de sultan 
heeft zijn meloen gestolen die de boer wilde verkojjen om zijn kinderen te kunnen 
onderhouden. De sultan vraagt één van zijn dienaren een meloen te zoeken. Omdat 
de sultan zo'n zin in meloen heeft, zal hij er veel geld voor neertellen. De dienaar 
vindt de officier met de meloen en stuurt hem naar de sultan. Deze laat de officier 
vastketenen en schenkt hem aan de boer als slaaf. De boer gaat er met zijn slaaf van
door en al gauw begint de laatste te onderhandelen over zijn vrijheid. Hij biedt hem 
vijfhonderd sequinen aan en de boer hapt gretig toe. Achteraf wijst de sultan hem 
erop dat hij veel meer had kunnen vragen, aangezien de officier hem zijn hele bezit 
had ontnomen. 
Bron: 'Justice d'un sultan'. In: Cardonne 1770. Deel 1, 121-124. Cardonne noemt als 
bron: 'Béhanstan Molladjami' no 309 [dit zal zijn: 'Bahanstan', 'De Lentetuin' van 
Mawlana Nur-Allah'Abd al-Rahman Djami, 1414-1492]. 

MEMNON (1763) AO/6:5, 252-258: 'Memnon. Eene allegorische geschiedenis' (door 
B.S.M.). Memnon wil volmaakt wijs zijn en besluit zich daarom niet meer over te 
leveren aan hartstochten. Hij besluit ongevoelig te zijn voor het andere geslacht en 
hij neemt geen overdadige maaltijden en drank meer tot zich. Toch stapt hij hier 
spoedig van af en dit leidt tot vervelende omstandigheden. Hij wordt verliefd op een 
meisje maar wordt betrapt door een oom van de door hem beminde, hij dnnkt wijn, 
gaat gokken etc. Tijdens een ruzie naar aanleiding van het gokken, verliest hij zijn 
oog. In zijn droom ontmoet hij zijn beschermgeest die op een kleine ster bij Sinus 
woont, waar de rampen die Memnon heeft meegemaakt met voorkomen. De geest 
vertelt Memnon over de lotgevallen van zijn broer die veel ernstiger zijn dan die van 
hemzelf. Men heeft hem na een vergrijp zijn beide ogen uitgestoken en hij zit opge
sloten in een kerker. Memnon moet zich realiseren dat volmaakte wijsheid of vol
maakt geluk in deze wereld onmogelijk zijn. De grootste wijsheid is zijn eigen 
krachten te wantrouwen en nedeng te zijn. 
Bron: Voltaire, Memnon ou la sagesse humaine, 1749. 

MENSCH, NYDIG (1755) De Duizend en Ene Nacht/2,165 e.V.: 'Geschiedenis van een 
nydig mensch, en van de Nyd'. In een dorp wonen twee ongehuwde mannen naast 
elkaar. Omdat de ene buurman zo jaloers is op de andere verhuist deze naar de 
hoofdstad en koopt daar een landgoed. Hij wordt derwisj en gaat een vroom leven 
leiden. Hierdoor wordt hij beroemd en geliefd. De vroegere buurman aast op wraak. 
Hij gaat met een smoesje bij de derwisj op bezoek en wordt vriendelijk onthaald, 's 
Nachts gooit hij de derwisj echter in de put en gaat er vandoor. Gelukkig wordt de 
derwisj opgevangen door geesten. Deze vertellen hem dat de sultan binnenkort bij 
hem op bezoek komt met de vraag zijn dochter te genezen. De geesten verklappen 
hem de remedie tegen haar ziekte. De pnnses wordt beter en de derwisj mag als 
beloning met haar trouwen. Na een tijdje, als zijn schoonvader overleden is, wordt 
de derwisj sultan. Als hij zijn vroegere buurman tegenkomt, beloont hij hem met 
geld en andere kostbaarheden. 
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MENSCH EN PAARD (1788) I/4, 26-27: 'De mensch en het paard'. Brahma heeft de 
mens begaafd met meer vermogens dan de andere dieren en deze wil dan ook het 
machtigst zijn. De minstvermogende heeft hij al gauw voor zich gewonnen, maar de 
sterkere vluchten voor hem. Het paard biedt de mens zijn hulp aan. In ruil voor zijn 
diensten in oorlogen geeft de mens het dier de kans te schitteren in optochten en der
gelijke. Dit gaat lange tijd goed, ook al gaat de mens zwepen en sporen gebruiken. 
Maar dan ontdekt de mens de olifant en hij laat zich door hem vervoeren. Terwijl paar
den met zwepen worden bewerkt, krijgen olifanten eer door niets te doen. 
Bron: mogelijk overgeleverd via de uitgave van A. Galland en D.D. Cardonne, 
Indiaansche fabelen en Vertellingen van Bidpai en Lokman (Middelburg, 1781). 

MENSCHENHAATER (1782) AO/6:ii, 155-163: 'De Menschenhaater te recht gebragt. 
een Oostersche geschiedenis'. 
Zie Timon (1761) en Deugd (1782) en Asem (1770). 

MINISTER (1770) VL/4:2, 399: 'Een Oostersche Fabel. De Afzondering van 't Hof 
De minister van een groot koning is bij hem ten onrechte in ongenade geraakt en is 
daarom een rustig, teruggetrokken leven gaan leiden. De koning mist hem, zoekt 
hem op en biedt hem zijn functie weer aan. De minister wil niet, omdat hij geen zin 
heeft opnieuw te moeten opboksen tegen de driften die een dergelijke functie met 
zich meebrengt. De koning is teleurgesteld want hij zoekt een vnend die verstandig 
is en hem zal steunen. De ex-minister antwoordt dat hij die zal moeten zoeken onder 
mensen die niet naar de koning op zoek zijn. 
Bron: 'Van een Wisier, die afgeset wierd, en niet weer ten Hoof wilde komen'. In 
Saadi 1654, 66-67. 
Zie ook Ontwyking (1782). 

MIRSA (1800) VL/2, 166-172: 'Mirsa. Eene Persiaansche Vertelling.' 
Zie Mirza (1757) en Mirsa (1787a). 

MIRZA (1757) DPOM/36, 281-288: 'Historie van Mirza, bevelhebber van Tauns: 
Oostersche geschiedenis'. Mirza, die het gezag over het gewest van Tauns heeft 
gekregen vervult zijn taak goed: de zwakken in zijn rijk worden beschermd, de 
geleerden worden geëerd en de ijverigen worden beloond. Maar om zich optimaal te 
kunnen voorbereiden op de naderende eeuwigheid wil hij met zijn werk stoppen. 
Een iman laat weten dat hij ook zoiets heeft meegemaakt. Afgezonderd van de maat
schappij bereidde hij zich voor op de dood. Op een dag zag hij bij dageraad een 
arend bij een vos met gebroken voorpoten neerstrijken. De arend voerde hem. Toen 
hoorde hij de stem van een engel die hem adviseerde te doen zoals de arend. Deugd 
bestaat niet uit ledige rust, maar uit arbeid en het weldoen aan je medemens. 
Bron: John Hawkesworth, 'No life pleasing to God that is not useful to Man: an 
Eastern Story'. In: The Adventurer •$& (1753). 
Zie ook: Mirzo (1787a) en Mirsa (1800). 

MIRZA (1762) DHW/304, 20-25: 'De Historie van Mirza en zyn Zoonen: Een 
Oostersche Vertelling'. In Bagdad ligt een man op sterven. Hij geeft zijn dne zoons 
wijze raad voor de toekomst. Zij moeten nooit vergeten dat zij niet alleen voor zich
zelf zijn geschapen, maar dat het vaderland en de maatschappij waann zij leven ook 
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veel van hen verwachten. Ze moeten zich m het leven laten leiden door de deugd en 
zich niet uit het veld laten slaan door tegenslag. De gelukzaligheid die de mens knjgt 
nadat hij het aardse juk van zich afgeschud heeft, is het waard. Na verloop van enige 
jaren na de dood van hun vader komen de zonen samen en bespreken ze in hoeverre 
ze hun vaders advies hebben nageleefd en wat er nog verbeterd zou kunnen worden. 

MIRZA (1787a) Palmbladen, 9-16: 'Het gezigt van den arend en den vos'. 
Zie: Mira» (1757) en Mirso (1800). 

MIRZA (1787b) Palmbladen, 58-64: 'Mirza's gezigt'. Mirza overpeinst op een berg in de 
buurt van Bagdad de nietigheid van een mensenleven en concludeert dat de mens 
slechts een schaduw is en zijn leven een droom. Een geest hoort Mirza's bespiegelin
gen over de nietigheid van de mensen en neemt hem mee naar de hoogste top van een 
berg. In het oosten ziet Mirza een dal waardoor een brede rmer stroomt. Volgens de 
geest is het dal het dal der ellende en is de rmerstroom de stroom des tijds. De geest 
vertelt dat de stroom uit de donkere zee der eeuwigheid ontspringt en daar ook weer 
in uitkomt. De brug boven de stroom is het menselijk leven. Boven de brug ziet Mirza 
aan het begin en aan het einde een zwarte wolk hangen. Er staan veel mensen op de 
brug die uiteindelijk allemaal in het water vallen door valdeuren. Boven de brug vlie
gen vogels, zoals gieren, en enkele zitten op de brug. Volgens de geest zijn dit de zor
gen en hartstochten die het menselijk leven verontrusten, zoals gierigheid, jaloezie, bij
geloof, wanhoop, liefde en dergelijke. De geest vraagt hem te kijken naar de dikke nevel 
die de in het water gevallen mensen met zich meesleept naar een enorme zee. Hierin 
njst een hoge rots van diamanten op die de zee in tweeen splijt. De ene helft blijft don
ker, maar in de andere zeehelft verrijzen ontelbaar veel prachtige eilanden, die met 
bloemen en vruchten bedekt zijn. Hoe meer deugden de doden tijdens hun leven 
gedaan hebben, hoe mooier hun woning na het aardse leven is. Een leven dat zoiets 
mogelijk maakt, verdient niet het predicaat 'nietig'. 
Bron: Joseph Addison, 'The vision of Mirza'. In: Spectator nr. 159 (01-09-1711). 

MOTAUVACEL, KALIF (1723) DAH/ 20,158: 'Een sprookje': Gabriel de Bachtisva is 
de lijfarts van de kalief Motauvacel. In een vrolijke bui grijpt de laatste de eerste vast 
en maakt de knopen van zijn gewaad los. Glimlachend vraagt de kalief wanneer het 
öjd is om de zotten vast te binden. De lijfarts antwoordt dat het zover is als zij zo 
weinig respect hebben voor hun artsen dat zij hen uitkleden. 

MUIL (1782) AO/6 : I I , 258-262: 'De muil van den Sultan; Een Oostersch vertelsel' 
(door V.M.M.). De sultan is onder de indruk van Chemsennissa, de jonge vrouw van 
zijn vizier Feirouz, die doorgaat voor de mooiste en verstandigste vrouw van het land. 
Hij gaat naar haar toe terwijl hij haar man met een smoes heeft weggestuurd. Zij door
ziet hem echter en maakt hem duidelijk dat hij kansloos is. Als hij weggaat, verliest hij 
één van zijn muiltjes. Als Feirouz terugkomt en het muiltje vindt, snapt hij dat zijn 
vrouw hem bednegt en verzint hij een manier om haar kwijt te raken zonder zelf 
gezichtsverlies te lijden. Hij vertelt haar dat ze enkele dagen bij haar vader moet loge
ren omdat hij hun nieuwe paleis dat ze van de sultan hebben gekregen op orde moet 
brengen en geeft haar honderd goudstukken mee. Hij komt haar echter niet ophalen 
en haar broers vragen wat er aan de hand is. Hij antwoordt dat zij haar en de bruids
schat terug mogen hebben. Een en ander leidt tot een rechtszaak in aanwezigheid van 
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de koning. Deze maakt Feirouz in bedekte termen duidelijk dat zijn vrouw niets ver
keerds gedaan heeft. Feirouz houdt voortaan metr van haar dan ooit. 
Bron: 'Le pantoufle du Sultan'. In: Cardonne 1770, deel 1, 8-16. Cardonne noemt als 
bron: 'Adjaïbel Measer' no. 153 [Dit zal zijn: 'Adja'ib al-ma'athir', ofwel 'Wonder
baarlijke merkwaardigheden', waarschijnlijk een anekdotenverzameling). 

MULEY-HASSEIN (1758) DPOM/77, 89-96: 'Schatten en Schoonheid zijn gevaarly-
ke bezittingen. Arabische Geschiedenis'. De Arabische prins Muley-Hassein bezit de 
mijn van Esmerauden, de rijkste ter wereld, in de buurt van de Rode Zee. Muley-
Hassein heeft een goede inborst, heldenmoed en een knappe echtgenote. Van dit 
alles knjgt de Bassa van Egypte lucht en hij brengt Muley-Hassein in opspraak, zodat 
hij zijn bezit kan confisceren. Het leger van de Bassa is bovendien te sterk voor 
Muley-Hassein en zijn onderdanen. Omdat overgave en daarmee het onthullen van 
de precieze locatie van de mijn geen optie zijn, doodt Muley-Hassein zijn onderda
nen en wil hij zelfmoord plegen. Hij stelt voor dat zijn echtgenote een nieuw leven 
met de Bassa begint en hem vergeet. Zij neemt gif in, omdat ze zegt niet laag genoeg 
van ziel te zijn om haar man te overleven. Muley-Hassan slaagt er uiteindelijk in om 
de Bassa te vermoorden, maar wordt vervolgens zelf door diens leger gedood. 

MUMIN GASELI (1721) DAH/9-16, 68 e.V.: 'Het Sprookje van Mumin-Gaseli'. Het 
sprookje wordt ook aangekondigd als 'een Schytische nacht-vertelling'. De genees
heer Mumin-Gaseli is opgegroeid aan de oever van de Bonsthenes, een Scytische 
rivier. Hij was het kind van een weinig kapitaalkrachtige vader en een Circassiaanse 
concubine en had het daarom arm. Als hij zijn kudde schapen hoedt, vindt hij een 
scheur in een rots en hij hoopt er een schat te vinden die hem van de armoede zal 
verlossen. Hij vindt echter niet het gebalsemd lichaam van een vorst of een slapen
de prinses met een diadeem van oosterse juwelen, maar het geraamte van een aap. 
Een slaapgod benevelt Mumin-Gaseli vervolgens en deze knjgt een visioen waann 
hem wordt verteld dat hij geneesheer moet worden. Dat doet hij en zijn beroeps
ethiek bestaat uit het zich ontdoen van zijn patiënten, aangezien de erfgenaam van 
een dode de rekening makkelijker voldoet dan de genezen patiënt. 

MUSSASER (1796) AKL/145, 120: 'Historische en Letterkundige Anekdotes'/'De 
Verlichting'. (Eene Oostersche Anekdote). De vizier Mussaser vraagt aan Aaron 
Raschila [Haroen Alraschid] waarom hij de wetenschappen zo stimuleert. Denkt hij 
op deze manier beter gehoorzaamd te worden? Denkt hij niet dat mensen hem zul
len bekritiseren en dat sommigen hun eigen dwalingen zullen gaan verspreiden? 
Aaron Raschila antwoordt dat weer anderen dit zullen voorkomen. Mussaser moet 
dit beamen, aangezien zijn baas zijn eigen twijfels zojuist weerlegd heeft. 

MUSTAFA (1718) DMO/6, 41-48. Bnef, vertaald uit het Italiaans, van Mustafa P., 
zoon van een koopman uit Constantinopel, die vanuit Amsterdam aan zijn in het 
oosten achtergebleven leermeester Ibrahim schrijft. Mustafa bespreekt de geschie
denis van de Republiek en zijn volk aan de hand van de Nederlandse invulling van 
de begrippen vrijheid, rijkdom, vriendschap en (christelijk) geloof. Hij bewondert 
het volk om zijn bloeiende koophandel en vrijheidsliefde. Over de egoïstische 
manier waar het volk met 'vrienden' omgaat, is hij slecht te spreken. Dat geldt ook 
voor de belijdenis van zijn geloof. Indien men ooit gedoopt is, noemt men zich zijn 
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hele leven lang chnsten, al steelt men of doet men andere slechte dingen, en gaat 
men in andermans ogen door voor een respectabele persoon Het kerkbezoek lijkt 
verder meer op een sociaal evenement waar de snuiftabak met ontbreekt en waar 
minnaars elkaar treffen, dan op een plaats waar ruimte is voor gebed 

NADIR (1799) DAN/14,105-112 'Wysgeenge wandeling door Amsteldam Brief van 
Nadir aan Ah Mahomet, aantonende dat niets nuttiger is by een handeldryvend volk, 
dan den juisten staat van iemands vermogen te weten, om daar door de Commersie 
te doen bloeyen' Nadir is op doorreis en is zojuist gearriveerd in Crasnajor [bedoeld 
is de Nederlandse Republiek, C D ] Hl) schrijft erover aan mufti Ahm Mahomet te 
Constantinopel Nadir vindt het dapper dat mensen hier durven te wonen omdat het 
land lager ligt dan het water Minder gecharmeerd is hij van het feit dat het volk zo
maar de taal, de godsdienst, zeden en mode van een nabung volk overneemt 
[bedoeld is het Franse volk, C D ] De wijze waarop het bezit van het volk wordt gere 
gistreerd kan hij wel waarderen 
Bron De auteur is volgens de aantekeningen van tijdschnftmedewerker Jeronimo 
de Vnes (1776-1853) in het Nijmeegs exemplaar Anton Reinhard Falck (1777-1843) 
of David Jacob van Lennep (1774-1853) 

NAHAMIR (1772) VL/i 2, 396-401 'Nahamir of de geregtvaardigde Voorzienigheid 
Een Arabisch Vertelzel' Een kleine, gebochelde, kreupele, eenogige man bedelt bij 
de poorten van Bagdad en verwijt de Voorzienigheid dat hij mismaakt is Een pas
serende gnjsaard hoort het geklaag en vraagt hem zijn levensgeschiedenis te vertel 
len, zodat hij de bedelaar wellicht enige troost kan bieden De gnjsaard slaagt erin 
elke ongelukkige gebeurtenis in het leven van de gezond geboren bedelaar te relati 
veren en neemt vervolgens de gedaante van een engel aan De engel belooft de bede 
laar na dit aardse lijden na zijn dood een nieuw leven met het grootste geluk 
Voortaan dankt de bedelaar God in plaats van te klagen 

NIJDIGAARD (1787) Palmbladen, 144-145 'De mjdigaard' Een inwoner van Smima 
komt de vrome Bazarlu te Natoliën vragen om voor hem te bidden De eerste klaagt 
namelijk over het feit dat hij een broer heeft die zich in onverdiende weelde baadt 
Dat was allemaal nog met zo erg, als zijn broer maar met zo van zijn leven profi
teerde en door iedereen bemind werd Zelf is hij arm en gehaat Bazarlu is echter 
ongevoelig voor deze klachten en wijst hem boos de deur 

NOURJAHAD (1768) VL/i 2, 265 278 'De Geschiedenis van No^ahad (Uit het 
Engelsch)'. Nouqahad is de gunsteling van de koning van Perzie, Shemzeddin De laat
ste wil Nourjahad aanstellen als eerste staatsdienaar, maar zijn adviseurs raden hem 
dat af Nourjahad zou te jong zijn, te gieng en teveel houden van wellust en ongods-
diensbgheid De koning wil dat echter zelf vaststellen en vraagt zijn gunsteling wat 
diens liefste wens is Nourjahad antwoordt dat hij schatten wil waarvan hij tot in de 
eeuwigheid kan genieten De koning is teleurgesteld en stuurt hem weg Nourjahad 
knjgt spijt en roept de hemel aan Zijn beschermengel belooft zijn grootste wens te ver 
vullen Als Nourjahad echter een misstap begaat, wordt hij gestraft met een tijdelijke 
doodsslaap Nourjahad wil njk zijn en deze wens wordt vervuld Hij houdt een feesten 
gaat zich voor het eerst aan de drank te buiten Vervolgens slaapt hij vier jaar en twin
tig dagen Hij begaat nog wel meer misstappen en is vaker tijdelijk "dood" Als hij 
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opmeuw ontwaakt, ditmaal na het doden van zijn dienares, staat haar broer bij zijn bed. 
Deze doet Nourjahad inzien dat hij berouw moet hebben voor zijn slechte daden en 
haalt hem over zijn schatten uit te delen. Ook moet hij niet meer drinken en voortaan 
moet hij hoogmoed verdringen door liefde, goedertierenheid en aanbidding voor de 
Almachtige. Kort daarna realiseert Nourjahad zich dat hij bedrogen is. Hij heefl geen 
jaren geslapen, de hovelingen hebben onder leiding van de koning een experiment met 
hem uitgevoerd is. De laatste wilde de natuurlijke aard van zijn gunsteling testen en is 
tevreden. Nourjahad wordt zijn dienaar. 
Bron: Frances Sheridan, The History ofNouqahad (Dublin, 1767)? 
Zie ook Beproevingen (1782). De hoofdpersonen in Beproevingen (1782) heten Nour-
shivan en Schemzeddin. 

NOURMAHALL (1796) VL/2, 601-607 e n 649-657: 'Nourmahall, of de Koningin der 
Indien. Een Turksch Vertelzel. (Uit het Engelsch)'. De grote Mogol Gehan-Guir is een 
groot bewonderaar van de schone sekse. Op een dag kloppen twee dames, de vrouw en 
dochter van Ibrahim, bij hem aan. De vrouw vraagt of haar man - de Perzische kapi
tein die deelnam aan een opstand van Merodac, de zoon van Gehan-Guir - mag worden 
vrijlaten. Daar wil Gehan-Guir niets van weten. Dan doet Ibrahims dochter, Nour
mahall haar sluier af en bij het zien van haar schoonheid herroept de machtige man zijn 
besluit en neemt de dochter gevangen in ruil voor de vrijlating van haar vader. Nour
mahall die behalve dat ze een fraai uiterlijk heeft erg slim is, maakt het de vorst naar 
zijn zin door grote feesten te organiseren. Ze realiseert zich echter dat haar schoonheid 
vergankelijk is en zoekt naar andere zaken in het leven, zoals macht en eer. Op een dag 
vraagt ze de vorst of zij voor vierentwintig uur de scepter in het njk mag zwaaien. Hij 
staat haar dat toe. In korte bjd voert zij veranderingen in. Zij ontslaat een aantal cor
rupte ambtenaren. Ondanks haar korte regeringsperiode begrijpt de vorst dat zij veel 
goeds verricht heeft en dat zij het geluk van zijn onderdanen bevordert. Hij wil voor
taan samen met haar regeren en dat gaat goed. Wel neemt na verloop van bjd Nourma-
halls energie af als het op staatszaken aankomt. Ook haar eerzucht taant. Als de vorst 
overlijdt, komt zijn zoon Kouram de rechten op de troon opeisen. In tegenstelling tot wat 
hij verwachtte, wordt hij door Nourmahall met open armen ontvangen en kan hij zon
der enig probleem op de troon plaatsnemen. Nourmahall gaat een rustig leven leiden. 

NOURRADIN (1760) DPOM/181-182, 89-104: 'De Dwaasheid der menschelyke 
Wenschen. Geschiedenis van Nouraddin en Amana' (door L.A.). Heli Ben Hamet, een 
Arabische zedenleraar, die zich met goddelijke overdenkingen bezighoudt, gaat op een 
dag op bezoek bij Rhedi de kluizenaar en hoort van een grijsaard, die daar te gast is en 
die uiteindelijk een engel blijkt, het verhaal over Amana en Nourradin. Het paar wil 
trouwen, maar kalief Osmin die op zoek is naar de mooiste maagd van zijn rijk, neemt 
Amana met hulp van een oude vijand van Nourradin op in zijn serail. Zij probeert haar 
lot te veranderen door de kalief te vergiftigen en Nourradin tracht zijn geliefde terug te 
knjgen door middel van tovenarij, maar uiteindelijk leidt dit tot alles tot Amana's dood. 
Het is duidelijk wat er gebeurt als men de hand der Voorzienigheid tracht te sturen. 
Men kan tegenspoed maar beter met geduld verdragen omdat het anders nog slechter 
afloopt. 

Bron: John Hawkesworth, 'The Story of Amana and Nouraddin'. In: The Adventurer 

72-73 (1753)· 
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NOURREDIN (1755) De Duizend en Ene Nacht/7,3· 'Geschiedenis van Noureddin, en 
de schone Persiaanse vrouw'. Op een dag vindt de dienaar van gouverneur Zinchi van 
Balsora een bijzondere Perzische slavin voor hem. De zoon van de dienaar, Nourredin 
maakt de vrouw wijs dat ze voor hemzelf bestemd is. Zijn vader staat hem toe de sla
vin te huwen en wendt Zinchi voor dat de slavin, die hij toch nog niet gezien heeft, 
ongeschikt voor hem is. Als de vader overlijdt, treurt Nourredm een tijdje, maar daar
na gaat hij een uitbundig leven leiden. Hij heeft vele vrienden, die hem echter in de 
steek laten als zijn geld op is. Zijn echtgenote - vroeger immers slavin - biedt aan zich 
op de markt te laten verkopen, zodat Nourredin zijn schulden kan aflossen. Een oud-
collega en concurrent van zijn vader wil haar kopen, maar dat kan Nourredin niet ver
kroppen en het paar vlucht naar Bagdad. Hier ontmoet het de kalief Haroun Alraschid. 
Als dank voor de prettige tijd die ze met de overigens als visser vermomde kalief door
brengen, wil Nourredin zijn vrouw aan hem cadeau doen. Deze nobele kalief stuurt 
hem met een referentiebrief voor Zinchi naar Balsora en geeft ook zijn vrouw terug. 

NOURREDIN ALI (1755) De Duizend en Ene Nocfit/3-4, 382 e.v.· 'Geschiedenis van 
Noureddin All, en van Behreddin Hassan'. Twee zonen van een vizier in Cairo besluiten 
op dezelfde dag te huwen, op dezelfde dag vader te worden en hun kinderen met elkaar 
te laten trouwen. Een ruzie verhindert dit. Nourredin Ali, een van de twee, verlaat Cairo 
en gaat naar Balsora, waar hij trouwt. Hij knjgt een zoon, Bedreddin Hassan. Als 
Nourredin Ali sterft, is de zoon verdrietig. Terwijl hij slaapt bij zijn vaders graf, nemen 
een geest en een tovenares hem mee naar Cairo waar hij de nacht doorbrengt met een 
knappe vrouw. De geest en de tovenares nemen hem 's ochtends mee naar Damascus. 
De vrouw, in feite zijn nicht, bevalt van een zoontje, Agib, en als deze wat ouder is, 
gaan zij samen op zoek naar hun man en vader. Uiteindelijk komt het oorspronkelijke 
plan van de twee broers die ruzie kregen toch uit en wordt de familie herenigd. 

NOURSHIVAN (1770) VL 4:1, 236: vertelling in recensie van Nieuwe Oostenche Fabelen 
(Uit het Fransch vertaald. Erven de Wed. J.v.Egmont). Nourshivan de Rechtvaardige is 
op jacht en wil graag van het kleine wild eten dat hij gedood heeft. Hij laat zijn hove
ling in het dichtstbijzijnde dorp wat zout halen, maar maant hem uitdrukkelijk het te 
betalen. De hoveling vraagt zich af wat er verkeerd aan is als de koning voor zo'n beet
je zout niet zou betalen. Nourshivan antwoordt dat onderdanen de appelbomen zou
den kappen, als hun koning een appel uit hun tuin zou stelen. 
Bron: 'Nauschirwan wil dat zijn Onderdanen ook 't Sout betaald sal worden'. In 
Saadi 1654, 80-81. 

NURADIN (1764) DPe/3,17-24. 'Een Oostersche Vertelling; of de strydige levenswijze 
van Nuradin en Almamulin' (door O.). Tijdens de regering van Gingischan dnjft 
Nuradin een bloeiende koophandel. Zijn ziekte maakt hieraan een einde. Vlak voor 
zijn dood verklapt hij zijn zoon Almamulin dat hij nog veel meer schatten heeft dan 
iedereen denkt. Als Nuradin is overleden, gaat Almamulin op grote voet leven. Omdat 
hij voortdurend wordt omringd door vrienden, voelt hij zich gelukkig. Op het moment 
dat één van die zogenaamde vrienden hem geld afhandig wil maken en een aanklacht 
tegen hem indient, snapt Nuradin hoe de vork in de steel zit. Hij vraagt een wijsgeer 
om advies. Deze adviseert hem zijn geluk met in goederen te zoeken. Die zijn zeker 
wel nuttig, maar men moet ze wijs gebruiken. Het gelukkigst zal Nuradin worden als 
hij God getuige laat zijn van zijn goede daden. God zal deze gaven in het volgende 
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leven niet onbeloond laten. 
Bron: Samuel Johnson, 'Nouradin the Merchant and his son Almamoulin'. In: 
Rambler, 120 (1751). 

OBIDAH (1763) AO/6:3, 264-269: 'Obidah en de Kluizenaar. Een Oostersch Verhaal' 
(door M.R.). Obidah reist door Indostan. Hij ontdekt langs de grote weg een pad onder 
de bomen dat hi) inslaat omdat het hem beter beschut tegen de zon. Als er onweer uit
barst, realiseert hij zich dat hij verdwaald is. Hij geeft zijn leven over aan de natuur. 
Gelukkig ontmoet hij een kluizenaar die hem onderdak biedt. Aan de hand van 
Obidahs avontuur leert de kluizenaar hem dat het menselijk leven in feite vergelijkbaar 
is met een eendaagse reis. Er komt een moment waarop wij ons overgeven aan zinne
lijk genot, onvermijdelijk gevolgd door een moment van schuldgevoel waarop wij 
wensten het pad der deugd nooit te hebben verlaten. Echter, wanhoop is nergens voor 
nodig. Alles is voor verbetering vatbaar en oprechte vlijt zal niet onbeloond blijven. 
Bron: Samuel Johnson, 'Obidah, the son of Abensima and the Hermit'. In: Rambler, 
65 (1750). 
Zie ook Obidah (1782). 

OBIDAH (1782) AO/6:i5, 241-245: Obidah en de Kluizenaar, een Oostersche ge
schiedenis' (door R.). 
Zie Obdiah (1763). 

OMAR (1770) AO/6:9, 174-176: 'Omar en de Reizigers; Een Oostersch Vertelzel' 
(door M.E.). 
Zie Struiltrovers (1723) en Boosheid (1770). 

OMAR (1786) VL/i:2, 392-401: 'Omar, eene vertelling zonder onthouding geen 
genot' (Naar 't Hoogduitsch). De jongen Omar uit Bagdad komt de wijsgeer 
Abudeneck om advies vragen. Als het mogelijk is om in deze wereld gelukkig te zijn, 
waarom is hij dat dan niet? Abudeneck prent hem in dat onthouding en genot dan 
zijn leven zullen moeten bepalen. Omar snapt dat niet helemaal. Als zijn vnend Ah 
hem overhaalt om te gaan feesten, volgt hij dat advies maar op. Toch heeft dat niet 
het gewenste resultaat. Vervolgens zoekt hij het geluk bij zijn geliefde Fatima, maar 
ook dat bekoort hem niet en hij gaat op reis. Als hij terugkomt, is zijn Fatima van 
verdriet gestorven. Omar is intens ongelukkig, maar zijn vnend Ali neemt hem mee 
naar een gezelschap van losbollen. Dit zorgt even voor vreugde, maar uiteindelijk is 
Omar toch niet gelukkig en hij besluit zich op zijn landgoed terug te trekken. Hier 
ontmoet hij Abudeneck, die zijn kleindochter Remira inschakelt om Omar de zin 
van het leven te laten ontdekken. Het meisje gaat met hem tuinieren onder hete zon. 
Hierdoor geniet Abudeneck voor het eerst echt van een verkwikkend drankje, van 
voedsel en van de schaduw. Uiteindelijk worden hij en het meisje verliefd en gaan 
zij samen een gelukkig leven tegemoet. 

ONDANKBAARE (1770) AO/6:y, 256-264: 'De Ondankbaare. Eene Geschiedenis' 
(door M.B.H.). Door de vroegere koning van Candia, Aristo, is lang geleden een wet 
ingesteld die het mogelijk maakt ondankbaarheid als misdaad aan te klagen. Ten 
tijde van de oorlog tegen Venetië maken de veldheer CasUanes en zijn zoon 
Antinous zich sterk voor de overwinning. Antinous wordt dan, nadat de rechters 
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hebben gekozen tussen hem en zijn vader, uitgeroepen tot verlosser van het vader
land, mede omdat hij zijn vader een keer uit een gevaarlijke situatie heeft gered. Als 
beloning wil hij uit eerbied een standbeeld voor zijn vader laten oprichten. Deze is 
niet blij met de geste, want hij beschouwt die als een teken van hoogmoed en ver
waandheid. Enkele ongunstige omstandigheden leiden ertoe dat hij zi)n zoon aan
klaagt wegens ondankbaarheid. Ζηη dochter klaagt vervolgens de rechters aan 
omdat zij ook ondankbaar zijn geweest ten aanzien van haar vader, door juist zijn 
zoon tot verlosser van het vaderland uit te roepen en de daden van de vader te nege
ren. Uiteindelijk besluit Casilanes zijn zoon vergiffenis te schenken zodat ook de 
aanklacht tegen de rechters vervalt. Het besef dat de wet tegen ondankbaarheid grote 
gevolgen kan hebben, zorgt ervoor dat deze wordt afgeschaft. 

ONGELUKKIGE (1778) VL/7:2, 645-657: 'De Ongelukkige gered. Eene Oostersche 
Vertelling' door C.V.D.G.. De jongeling Serasja heeft zijn woonplaats Visapoer in 
Hindustan verlaten omdat daar de waarheid en trouw veracht worden. Hij klopt aan 
bij de woning van de brahmaan Abdal. Deze stuurt hem terug met dne adviezen. De 
jongen moet altijd de waarheid spreken, moet niemand benadelen, moet iedereen 
proberen goed te doen en moet de armen ondersteunen. Het naleven van de advie
zen brengt hem echter in de problemen. Doordat hij de waarheid te letterlijk spreekt, 
valt hij in ongenade bij de chan en belandt hij in de gevangenis. Abdal redt hem hier
uit en adviseert hem voortaan de waarheid nooit van verwijt of toom vergezeld te 
laten gaan. Vervolgens zet Serasja zich in voor de armen. Teleurgesteld over de slech
te manier waarop een arme, die hij probeerde te helpen, hem behandelt, verlaat hij 
de stad. Hij ontmoet een koopman die ook ongelukkig is. Hij is namelijk failliet en 
heeft zijn gezin ontvlucht. De mannen praten elkaar moed in en Serasja wordt mee
genomen naar het huis van de koopman, waar hij het zo naar zijn zin heeft dat hij 
weer positiefin het leven staat. Uiteindelijk trouwt hij met de dochter des huizes. 

ONSCHULD, GESTRAFTE (1729) DVT/26-09-1729, 100-102. Het sprookje 'De 
gestrafte onschuld' over drie mannen op een betoverd eiland wordt uitgelegd door 
een korte 'Zedelyke uytlegging op dat sprookje' waarin de rechtspraktijk van Turkse 
kadi's als illustratiemodel wordt gebruikt. Voor vrij onschuldige daden als het ont
futselen van een zilveren vork of het leeg stelen van een hoenderhok geven zij zeer 
strenge straffen. 

ONTWYKING (1782) AO/6:ii, 86-88: Oosterse fabels: Ontwyking'. 
Zie Minister (1770). 

ORASMIN (1770) AO/6:8, 80-84: 'Orasmin en Almira; een Oostersch verhaal' (door 
M.U.M.E.). In Bagdad zien Orasmin en Almira uit naar de voltrekking van hun 
huwelijk. Maar dan roept de kalief Almira zij zich, omdat hij nieuwsgierig naar haar 
was geworden door alle verhalen die er over haar schoonheid de ronde deden. 
Vervolgens wordt zij zijn hevehngsvrouw. Orasmin is ten einde raad, beklaagt zich 
tegenover God en wil sterven. Dan hoort hij een donderslag en een stem vertelt hem 
dat hij niet aan Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid mag twijfelen. Almira 
werd van Orasmin afgenomen omdat zij zijn zuster is. 
Bron: Hugh Kelly, 'Orasmin and Almira, an Oriental Tale'. In The Babler 29 (1767). 
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ORTOGRUL (1760) DPOM/189, 153-160: 'Ortogrul van Basra, eene Oostersche 
Vertelling, tot betoog der ormuthgheid van de Rykdommen tot vergenoeging. De Kunst 
om vergenoegd te leeven' (door W.). Ortogrul van Basra wandelt door de straten van 
Bagdad en ziet de grootvizier in zijn paleis terugkeren. Door de grote mensenmassa 
die op de been is, slaagt Ortogrul erin stiekem het paleis binnen te dringen, waar hij 
een ongekende weelde ziet. Nu realiseert hij zich pas dat hi) dergelijke rijkdom mist en 
hij besluit daar verandering in te brengen. Een droom waarin hij ziet dat een vallei 
beter besproeid kan worden door de geleidelijke toevoer van een beekje dan door een 
stortvloed, leert hem dat hij het best langzaamaan fortuin kan vergaren. De rijkdom die 
hi) verwerft en waardoor hij zich een losbandige levenswijze kan permitteren, maakt 
hem echter niet gelukkig. Hl) wordt omringd door vleiers en daar houdt hij niet van. 
Nu betreurt Ortogrul het dat hi) zo ontevreden was. 
Bron: Samuel Johnson, 'Ortogrul of Basra'. In: The Idler 99 (1760). 
Zie ook: Ortogrul (1762) en Azam (1767). 

ORTOGRUL (1762) DHW/285, 243-246: 'De Historie van Ortogrul, een Oostersche 
Vertelling'. 
Zie Ortogrul (1760). Zie ook: Azam (1767) 

PAAR PANTOFFELS, HET (1787) Palmbladen, 137-143: 'Het paar pantoffels'. In 
Bagdad leeft de gierige oude koopman Abu-Kasem Tamburi, die versleten pantoffels 
draagt. In het badhuis adviseert een vnend hem eens nieuwe pantoffels aan te schaf
fen, maar Kasem vindt dat niet nodig. Als hij zich aankleedt kan hij zijn eigen pan
toffels niet terugvinden, maar hij ziet wel een gloednieuw paar. Hij veronderstelt dat 
zijn vriend hem wil verrassen en trekt ze aan. Later blijkt dat het de pantoffels van 
de kadi zijn en deze straft Kasem voor diens diefstal. Om niet als een echte dief met 
openbare schande gestraft te worden, moet hij flink wat geld neertellen. Hij krijgt 
van de kadi zijn eigen oude pantoffels terug en besluit deze veroorzakers van zijn 
onheil weg te doen. Dit leidt tot nog een aantal ongelukkige situaties. De koopman 
realiseert zich dat men niet gauw genoeg een stel nieuwe pantoffels kan kopen zodra 
het oude met meer deugt. 

Bron: 'Les deux pantoufles'. In Cardonne 1770. Deel 1, 95-104. Cardonne noemt als 
bron. 'Adjaïb Mouaser' no 153 [wellicht 'Adja'ib al-ma'athir' ofwel 'Wonderbaarlijke 
merkwaardigheden). 

PAARD, BETOOVERDE (1755) De Duizend en Ene Nacht/n, 262 e.V.: 'Geschiedenis 
van het betoverde Paard'. Een Perzische prins ontmoet tijdens zijn reis op een beto
verd paard, dat hij van een Indiër had gekregen, een Bengaalse prinses en wordt ver
liefd op haar. De prinses wordt door de eigenaar van het paard ontvoerd en komt zo 
in handen van de sultan van Kaschmire die met haar wil trouwen. Net op tijd vindt 
de Perzische pnns haar en hij wordt haar man. 

PACHIKURD (1770) AO/6:io, 167-172: 'Het leven Pachikurd, een Circassiesch held' 
(door D.). Pachikurd wordt geboren in 1610 in een kustplaats in Circassié. Pachikurd 
wil net zo'n leven als zijn vader die als dappere krijgsman veel avonturen beleefde. Hij 
mag mee met de Kozakse zeerovers en stiekem, zonder dat iemand het weet, verlaat 
hij, na eerst nog wat geld gestolen te hebben, op zijn veertiende het ouderlijk huis. In 
Podolië wordt hij een succesvol zakenman. In de oorlog met de Mingrelièrs strijdt 
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Pachikuid aan de zijde van zijn landgenoten. Hi) boekt grote successen en sucht zijn 
eigen njk aan de Zwarte Zee. Ook geeft hij een krijgswetboek uit. Hij assisteert de 
Polen in de stnjd tegen de Turkse vijand maar wordt door de grootvizier Mustapha in 
1649 vermoord. Als dit niet gebeurd was, zou zijn land het Ottomaanse Rijk in roem 
geëvenaard hebben. Omdat Pachikuid in Europa niet zo bekend is, ncht de Algemeene 
oefenschoole door deze korte biografie een gedenkteken voor hem op. 

PAPEGAAY (1755) De Duizend en Ene Nacht/i, 67 e.V.: 'Geschiedenis van de Man en 
de Papegaay'. Een jaloerse man heeft een knappe vrouw. Als hij op reis moet, laat hij 
een papegaai die goed kan observeren en praten, haar in de gaten houden. Bij zijn 
terugkomst denkt de man op basis van de getuigenissen van de papegaai zijn vrouw 
allerlei verwijten te moeten maken. De vrouw is boos. Als haar man weer weg moet, 
laat ze haar slavinnen de papegaai misleiden zodat het beest denkt dat het onweert. 
Als de papegaai vervolgens concludeert dat het die nacht niet geonweerd heeft, con
cludeert de man dat het beest gelogen heeft en doodt het. 

PARIZADE (1770) AO/6:8,172-176: 'Aanpryzing verwekt begeerte' (door W.E.M.). Met 
haar twee broers woont prinses Parizade in een prachtig paleis. Dan krijgt zij bezoek 
van een oude dame. Als Parizade haar vraagt of ze het paleis mooi vindt, merkt de oude 
vrouw op dat er drie dingen ontbreken: de pratende vogel, de zingende boom en het 
gele of gouden water. Ze vertelt waar die zaken te vinden zijn en Panzade stuurt haar 
broers er op uit. Tijdens hun zoektocht veranderen ze in steen. De verteller concludeert 
dat de hele wereld uit Parizaden bestaat. Met name vrouwen lijden aan de kwaal om 
ijdele en ingebeelde goederen na te jagen, terwijl er in feite weinig mee bereikt wordt. 
Bron: Richard Owen Cambodge, 'Princess Panzade' in World 72 (1754)? 

PHILOSOOPH (1782) A O / 6 : I I , 329-333: 'De Philosooph; een Oostersch vertelsel' 
(door M.U.E.). Abdallah die in Caschmire woont, is bevriend met Abunecker, die 
zich gevestigd heeft in de vlakten van Schiras. Ze zoeken elkaar regelmatig op. 
Abdallah vergezelt zijn vriend op een wandeling door diens grootgrondbezit en 
ergert zich aan de op het oog luie Zuleiman, die door alle andere hardwerkende 
mensen met veel respect wordt bejegend. Zuleiman wordt vanwege zijn wijsheid 
gerespecteerd en bekleedt min of meer de functie van iman. Hij heeft de mensen en 
ook Abunecker onderwezen over de plichten van een mens ten aanzien van het 
Opperwezen, zijn medemens en zichzelf. Door Zuleimans toedoen gaat nu iedereen 
in vrede met elkaar om. 

PIJLSCHOOT (1787) Palmbladen, 45-47: 'De ongelukkige pijlschoot'. Sultan Sandjar 
trekt na een lange oorlog met zijn leger door de stad. Hij denkt hoog op een dak een 
vogeltje te zien, en, fervent vogeljager als hij is, schiet het dood. Het blijkt echter 
geen vogeltje, maar het zoontje van een derwisj. De sultan laat de derwisj komen en 
biedt hem geld. Ook mag de derwisj de sultan onthoofden. De derwisj neemt de sul
tan de dood van zijn zoontje echter niet kwalijk. God heeft deze vroege dood voor
bestemd en dus kan hij geen geld aannemen. De sultan is onder de indruk van deze 
onbaatzuchtige deugd en benoemt de derwisj tot opperrechter in de hoofdstad. 

PRINSESSEN, GOEDAARTIGE (1787) Palmbladen, 136-137: 'De goedaartige prinses
sen'. Kanzade, de koningin van Kaschmire, vertelt aan haar jonge dochtertjes dat hun 
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tante, de koningin van Tibet, een tortelduif heeft die altijd treurt wanneer zij ziet dat de 
deugd of het geluk van iemand op het spel staat. Ze wil de duif laten overkomen omdat 
deze haar kan helpen bij de opvoeding van haar dochtertjes. Het oudste meisje ant
woordt dat ze geen behoefte heeft aan een vogel, wiens tranen haar aan haar fouten 
herinneren. Het jongste meisje vindt het prima als haar moeder het duifje laat komen; 
zij zal zo aardig zijn, dat het beestje in plaats van te huilen altijd zal springen en lachen. 

PRUIKEN (1799) DAN/3,17"24: 'Over de Paruiken der Dames. Een brief van Ali Ben 
Ibrahim aan Sed Abdala Ben sed Mahamad Ben Bukar Aga te Tripoli' (door de heer 
Lenteling). Ali Ben Ibrahim uit Tripoli schrijft aan het thuisfront over de prachtige 
en stormbestendige kapsels van Nederlandse en Franse vrouwen. Ook het feit dat 
dames binnen één nacht van haarkleur kunnen veranderen en dat de wenkbrauwen 
dan ook niet altijd in dezelfde kleur zijn als het kapsel, hebben zijn aandacht getrok
ken. De door hem aanbeden dame is in korte tijd van een blondine veranderd in een 
brunette en hij concludeert dat zij wellicht aan dezelfde ziekte lijdt als de negers met 
zwart kroeshaar die af en toe Tripoli bezoeken. 
Bron: De auteur is volgens de aantekeningen van tijdschnftmedewerker Jeronimo 
de Vries (1776-1853) in het Nijmeegs exemplaar: Anton Reinhard Falck (1777-1843). 

RAARENBURG, JONKER (1765) DBS/2, 139-149. Jonker Raarenburg wordt door 
zijn moeder naar Oost-Indië gestuurd om daar fortuin te maken. Hij ontmoet een 
Chinese vrouw die hem de inhoud van haar koffertje aanbiedt, mits hij haar wil 
beschermen. Voordat hij zijn medewerking kan toezeggen, wordt ze door twee 
matrozen vermoord. Raarenburg vlucht met het koffertje dat vol edelstenen en goud 
blijkt te zitten. Hij is nu een fortuinlijk man, huwt een rijke vrouw en gaat een weel
derig leven leiden. Nu steekt zijn hoogmoed de kop op. Als zijn vrouw overlijdt, 
keert hij terug naar zijn vaderland. Maar door zijn hoogmoedige gedrag wil niemand 
iets met hem te maken hebben. Vervolgens maakt hij een reis door Europa en laat 
hij zich aanspreken met 'Sieur Jacarta'. Ook laat hij een ster op zijn zondagse pak 
borduren, zodat hij voor een prins doorgaat. Niet lang daarna steelt zijn eigen knecht 
zijn geld en moet de berooide jonker naar Panjs vluchten. 

RAJAHS (1761) DHW/186, 46-48: 'Een merkwaardige Fabel, zeer gemeen in de 
mond der Indiaansche Mahometanen'. Een groep mensen vergadert in de woestij
nen van Tartarije uit protest tegen de verdrukkers, de rajahs [titel van Indische vor
sten], die hun eigendommen in bezit nemen. Er heerst verdeeldheid over de manier 
waarop er een eind moet worden gemaakt aan deze situatie. De ene helft van de 
benadeelden betaalt de rajahs met njke munt terug door oneerlijk te werk te gaan en 
door zich bijvoorbeeld als brahmanen te vermommen. Deze manier van handelen 
wordt beloond met respect en waardering van het hele volk. De andere helft wil eer
lijk vechten, berooft karavanen en verdeelt de buit eerlijk. Eén van hen wordt opge
pakt, berecht en naar het schavot gebracht. Hij ziet dan iemand van de tegenpartij 
en moppert dat die ander die zo vereerd wordt, schuldiger is dan hij. De ander is 
namelijk een lafhartige huichelaar. 
Bron: CA. Helvétius, De l'Esprit, 1758. 
Zie ook Rajahs (1766), waar de bron in de achtùende-eeuwse tekst wordt vermeld. 

RAJAHS (1766) VL/6:2, 232-233: 'Oostersche Vertelling' (Helvétius, de l'Espnt). 
Zie Rajahs (1761). 
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RASCHID (1763) AO/6:3, 23-29: 'De voorrechten van een' middelbaaren staat; door 
een Oostersche Fabel opgehelderd' (door R.). Twee herders, Hamet en Raschid, doen 
hun werk onder de brandende zon in Indie. Zi) en hun vee komen om van de dorst 
en de herders vragen de hemel om hulp. Een bovenaards wezen daalt naar beneden. 
Hij komt de herders water geven, maar zij moeten aangeven hoeveel zij nodig heb
ben. Hamet vraagt en knjgt een kleine beek die in de zomer met uitdroogt. Raschid 
daarentegen vraagt of de geest de grote Ganges met zijn waters en vissen door zijn 
land kan laten stromen. Er verschijnt inderdaad een aftakking van de Ganges: ze 
treedt buiten haar oevers en verwoest binnen de kortste keren Raschids velden. De 
bomen en zijn vee stromen weg en Raschid zelf wordt opgegeten door een krokodil. 
Bron: Samuel Johnson, 'Hamet and Raschid'. In: Rambler, 38 (1750). 
Zie ook Raschid (1787) en OnredelijL· begeerten (1799). In Onredelijke begeerten (1799) 
verschillen kleine dingen zoals bijvoorbeeld de namen van de hoofdpersonen, Selim 
en Zadab. 

RASCHID (1787) Palmbladen, 6-8: 'Hamet en Raschid'. 
Zie Raschid (1763) en Onredelijke begeerten (1799). 

RECHTVAARDIGHEID (1782) AO/6:i3, 84-86: 'Rechtvaardigheid van een' cahph' 
(door U.M.M.). Kalief Motated Billah wandelt met zijn hovelingen langs de Eufraat 
en ziet een visser een leren zak binnenhalen die gevuld is met een menselijke hand 
met roodgelakte nagels. Hij laat de rechter een onderzoek insteUen. Het blijkt dat de 
emir Joiah, een familielid van de kalief die de reputatie heeft zijn hoge functie te 
misbruiken waardoor de zedigste vrouwen van de stad niet veilig voor hem zijn, de 
dader is. Hij heeft een slavin die niet voor zijn charmes viel, gedood. De kalief ver
bant de emir uit zijn njk, maar laat hem eerst duizend drachma's goud aan de mees
ter van de vermoorde slavin betalen. 
Zie ook Drie appelen (1755). 

RECHTVAARDIGHEID, TURKSCHE (1782) AO/6:ii, 263-264: 'Aanmerkkelyk 
voorbeeld van Turksche rechtvaardigheid' (door U.M.M.). Een kruidenier le Smima 
heeft een zoon die voor de kadi werkt. Deze moet controleren of zijn vader de maten 
en gewichten eerlijk gebruikt en ontdekt dat zijn vader fraudeert. Hij laat zijn vader 
vijftig piasters betalen en veroordeelt hem tot evenveel stokslagen. Daarna vraagt hij 
zijn vader om vergeving. Hij moest immers zijn plicht tegenover God en zijn vader
land vervullen en zijn vader straffen. Zijn vader moet zich realiseren dat gerechtig
heid nog belangrijker is dan de band tussen vader en zoon. 

REGT (1770) VL/3:2, 211-212: 'Het Regt door Geld gekromd. Een Arabische Geschie
denis'. De hond van een Arabisch koopman gaat dood. De man is verdrietig en 
organiseert een plechtigheid om afscheid te nemen. Jaloerse mensen vertellen dat 
aan de kadi, die de koopman vervolgens verdenkt van ongelovigheid en de verering 
van honden. Maar als hij van de koopman hoort dat de hond de kadi een erfenis 
heeft nagelaten, verdwijnen alle verdachtmakingen als sneeuw voor de zon. 

REIS, SINDBADS EERSTE (1755) De Duizend en Ene Nocfit/3, 298 e.V.: 'Historie van 
Sindbad de Zeeman. Eerste reis'. Sindbad verkwist zijn erfdeel, maar gebruikt het laat
ste restant op een verstandige manier. Hij koopt goederen en gaat in de handel. Vanuit 
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Balsora vertrekt hij naar Oost-Indié en onderweg doet hij zaken. Hij en zijn collega's 
stoppen bij een klein eiland dat de rug van een walvis blijkt te zijn. Als deze beweegt, 
valt Sindbad in zee. Hij spoelt aan bij een echt eiland. In een grot ontmoet hij mannen 
die op dit eiland paarden voor koning Mithrages zoeken. Samen met hen gaat hij naar 
de koning die op het eiland Cassai woont. Door toeval treft hij in een haven van het 
eiland enkele oud-collega's bij zijn oude schip. Hij neemt zijn vroegere plaats m en 
dnjft handel met de bewoners van het eiland. Zo neemt hij aloe- en kaneelhout, kam
perfoelie, nootmuskaat, foelie, kruidnagelen, peper en gember mee terug. Hij verdient 
er veel geld mee en gaat in Bagdad een rijk en vrolijk leven leiden. 

REIS, SINDBADS TWEEDE (1755) De Duizend en Ene Nacht/}, 307 e.V.: 'Historie Van 
Sindbad de Zeeman. Tweede Reis'. Sindbad gaat op handelsreis. Doordat hi) op een 
eiland in slaap valt, vertrekt zijn schip zonder hem. Sindbad verkent het eiland. Hier 
ziet hi) een vogel, een rok, op zijn ei broeden. Sindbad bindt zich met het linnen van 
zijn tulband vast aan de poot van de vogel en hoopt zo het vasteland te kunnen berei
ken. De vogel gaat er inderdaad vandoor en als Sindbad zich losmaakt, komt hij terecht 
in een diepe kuil met veel diamanten, waartussen echter vele slangen krioelen. 
Gelukkig ziet hij een grot waar hij voor de beesten kan schuilen, 's Ochtends vallen er 
stukken vers vlees in de kuil. Dit is een truc van kooplieden. Zij doen dit in de periode 
waarin arenden jongen hebben en hopen dat de diamanten zich aan het vlees hechten 
en zo, met de arenden die voedsel zoeken, naar boven komen. Zo ontdekt Sindbad een 
manier om uit de kuil te komen en hi) neemt de mooiste diamanten mee. Hij wordt 
opgenomen in het groepje kooplieden en ze vertrekken. De reis gaat naar Balsora en 
vanaf daar spoedt Sindbad zich naar Bagdad. Hij heeft goede zaken gedaan, deelt zijn 
winst met de armen en gaat opnieuw een njk leven leiden. 

REIS, SINDBADS DERDE (1755) De Duizend en Ene Nacht/3, 315 e.V.: 'Historie Van 
Sindbad. Derde reis'. Sindbad gaat met enkele collega's op handelsreis maar hun 
schip strandt. Ze komen bij een eiland dat door lelijke wilden met rood haar over het 
hele lichaam wordt bewoond. Hoewel ze maar één voet groot zijn, zijn ze toch 
gevaarlijk. Spoedig hebben de wilden bezit genomen van het schip; ze laten Sindbad 
en zijn collega's achter. In een kasteel doen die een gruwelijke ontdekking. Ze vin
den allemaal menselijke beenderen en ontmoeten een ijselyke zwarte kerel, 'zo hoog 
als een palmboom' (317) die in het midden van zijn voorhoofd slechts één rood oog 
heeft. Het monster zoekt steeds de dikste man uit en eet hem op. De overgebleven 
mannen beramen een vluchtpoging en dat lukt nadat ze de reus met de gnlspiezen 
die voor henzelf bedoeld waren, zijn oog uitgebrand hebben. Ze vertrekken op vlot
ten. De reus heeft echter twee kameraden gehaald en samen gooien zij stenen naar 
de mannen. Alleen Sindbads vlot blijft drijven. Later ontmoet hij de kapitein die hij 
tijdens een eerdere reis uit het oog was verloren en hij komt weer veilig in Bagdad 
aan waar hij een njk leven leidt. 

REIS, SINDBADS VIERDE (1755) De Duizend en Ene Nacht/}, 327 e.V.: 'Historie Van 
Sindbad de Zeeman. Vierde reis'. Sindbad trekt met een karavaan naar Perziè. Nadat 
hij diverse provincies bezocht heeft, reist hij verder over zee. Hij en zijn collega's lij
den schipbreuk en spoelen aan bij een eiland. Ze zien er hutten en ontmoeten een 
aantal zwarten. Dezen zetten hen een soort kruid en rijst voor. Sindbads vrienden 
eten er gretig van, maar Sindbad vertrouwt het voedsel met en eet matig. Het blijkt 
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dat de zwarten hen met dat kruid wilden bedwelmen om hen te kunnen opeten. 
Sindbad ontsnapt. Hij ontmoet blanken, die hem aan hun vorst voorstellen. Deze 
zorgt voor Sindbad. Het valt de laatste op dat er niemand paardrijdt met een zadel 
en hij introduceert dit hulpmiddel. De koning is enthousiast en laat Sindbad het 
zadel in productie nemen voor zijn officieren. Sindbad wordt rijk. De koning huwe-
lijkt hem uit aan een van zijn hofdames, maar toch heeft Sindbad heimwee naar 
Bagdad. Dit neemt toe als een vriend van hem weduwnaar wordt en volgens het 
gebruik van het land levend met zijn vrouw moet worden begraven. De gedachte dat 
Sindbads vrouw eerder sterft, benauwt hem en Sindbad maakt aanstalten te vertrek
ken. Helaas is de dood sneller: zijn vrouw sterft en hij wordt met haar begraven. In 
de grafkelder realiseert hij zich dat alles zijn eigen schuld is. Hij heeft dit lot te dan
ken aan zijn handelsgeest en aan zijn hebzucht. Hij leeft van de broden die nieuwe 
doden meekrijgen en doodt hun levende partners. Dan ontdekt hij een opening in 
het doodshol. Hij rooft de sieraden en kostbare kleding van de doden en ontsnapt. 
Hij kan mee met een passerend schip en keert terug naar Bagdad. 

REIS, SINDBADS VIJFDE (1755) De Duizend en Ene Nacht/i, 340 e.V.: 'Historie van 
Sindbad de Zeeman. Vyfde reis'. Sindbad gaat op handelsreis. Uit gebrek aan drink
water gaat zijn schip voor anker bij een eiland. Sindbads collega's zien een ei van een 
rok uitkomen en eten de vogel op. Als de ouders van de vogel naderen, varen de 
mannen weg. De vogels achtervolgen hen en gooien rotsblokken, waardoor de boot 
zinkt. Alleen Sindbad kan zich redden en spoelt aan bij een eiland vol bomen met 
vers fruit. Hij ontmoet een oude man die hem dwingt op moeilijke plaatsen allerlei 
fruit voor hem te plukken. Op slinkse wijze slaagt Sindbad erin de man dronken te 
voeren en hij ontsnapt. Hij komt scheepslieden tegen die net bezig zijn vers water 
in te slaan en zij nemen hem mee. Uiteindelijk komt Sindbad na een goede handel 
te hebben gedreven rijk te Bagdad terug. 

REIS, SINDBADS ZESDE (1755) De Duizend en Ene Nachtjy 348 e.v. 'Historie Van 
Sindbad de Zeeman. Zesde reis'. Via Perzië en Indie gaat Sindbad naar zee om han
del te drijven. Op zee lijden hij en zijn bemanning schipbreuk. Sindbad is de enige 
overlevende. Hij bouwt een vlot, laadt het vol met handelswaar en vaart weg. Hij ont
moet zwarten die bezig zijn de rijstvelden te besproeien. Een van hen spreekt 
Arabisch en vraagt wat Sindbad doet. Ze zwarten vinden hem zo interessant dat ze 
hem bij hun koning brengen. Sindbad bhjkt zich op het rijke eiland Serendib te 
bevinden. De koning vraagt Sindbad zijn avonturen op papier te zetten. Als dat 
gebeurd is, mag hij terugkeren naar Bagdad. De koning geeft hem allerlei geschen
ken mee en een brief waarin hij zijn vriendschap betuigt aan de kalief van Bagdad. 

REIS, SINDBADS ZEVENDE (1755) De Duizend en Ene Nacht/}, 360 e.V.: 'Historie van 
Sindbad de Zeeman. Zevende en laatste Reis'. De kalief van Bagdad vraagt Sindbad een 
briefen geschenken te sturen aan de koning van Serendib nadat deze hem zijn vriend
schap betuigd heeft. Sindbad beantwoordt het verzoek van de kalief. Op de terugweg 
naar Bagdad wordt zijn schip overvallen. Sindbad en de rest van de bemanning wor
den als slaven verkocht. Sindbad komt terecht bij een rijke koopman die hem opdraagt 
met pijl en boog op olifanten te jagen. Sindbad slaagt enn er een te doden, maar vlak 
erna wordt hij door een hele kudde omnngd en hij vreest voor zijn eigen leven. De oli
fanten brengen hem echter naar een berg met ohfantsbeenderen- en tanden. Als Sind-
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bad zijn meester over zijn vondst vertelt, is deze opgetogen. De tanden zullen veel geld 
opbrengen. Uit dank beschouwt hij Sindbad voortaan als zijn broer en laat hij hem met 
veel geschenken terug naar Bagdad keren. 

REIS NAAR BABYLON (1787) Palmbladen, 163-166: 'De reis naar Babijlon'. Op zijn 
ezel op weg naar Babyion, hoort de verteller geruis achter zich. Hij ziet een groep 
n)k geklede mannen en vrouwen op kamelen aankomen en wordt ingehaald. 
Enigszins teleurgesteld neemt de verteller een rustpauze aan de kant van de weg. 
Dan komt er een groep mensen die zich ook op ezels verplaatst en die net zo een
voudig gekleed is als hij. Hij vertelt over zijn frustratie, maar deze mensen zeggen 
dat het hun niets uitmaakt dat zij wat later in Babyion zullen arriveren. Als hij daar 
samen met dit eenvoudige gezelschap aankomt, ziet hl] de mensen van de kamelen 
op de grond liggen. De beesten hebben hen van zich afgeschud en hun mooie kle
ding is bedorven door het slijk. Op dat moment realiseert hij zich dat het noodlot van 
de mensheid divers is. Iedereen is in Babyion aangekomen, maar de ruiters op hun 
snelle kamelen bijten uiteindelijk in het stof, terwijl hij zelf een aangenaam reisge
zelschap heeft gevonden en zijn eenvoudige ezel hem trouw is gebleven. 

REIZE, RAMPSPOEDIGE (1782) AO/6:i5, 288-292.'Verhaal van eene rampspoedige 
reize door de woestynen van Egypte. (Uit een' Franschen bnef van den 8 February, 
1780)'. Heel Europa is geschokt door het bericht over de ramp die vong jaar op 1 juni 
enkele Europeanen in de woestijnen van Egypte heeft getroffen. Sinds één van de rei
zigers in Parijs terug is, weten we meer over deze treurige geschiedenis. De heren De 
St. Germain en De Chilly waren krijgsgevangenen van de Engelsen, maar kregen toe
stemming om naar Frankrijk terug te keren. Op hun reis werden zij en hun karavaan-
genoten overvallen door twaalfhonderd Arabieren die hun hele bezit inclusief hun kle
ding stalen. De ene helft van de slachtoffers vluchtte naar Sueze, de andere naar Cairo. 
Uiteindelijk werd alleen De St. Germain gered en vonden de andere slachtoffers de 
dood. [Het is niet onwaarschijnlijk dat dit een waargebeurd verhaal is.] 

RICHTER, SCHRANDERE (1787) Palmbladen, 65-68: 'De schrandere rigter'. Een 
koopman die op reis gaat, geeft duizend sequinen in bewaring aan een derwisj die 
hij als zijn vriend beschouwt. Als hij terugkomt, doet deze alsof hij van niets weet. 
De koopman vraagt de kadi om hulp. Deze laat de derwisj bij zich roepen en doet 
alsof hij hem vertrouwt en hoogacht. Hij zegt binnenkort op reis te gaan en vraagt 
de derwisj op zijn schatten te passen. Daarna adviseert de kadi de koopman weer 
naar de derwisj te gaan en om opnieuw zijn geld te vragen. Indien de derwisj weer 
doet alsof hij van niets weet, moet de koopman dreigen naar de kadi te stappen. De 
derwisj is zo bang bij de kadi uit de gratie te raken, dat hij het geld teruggeeft. 
Bron' 'Le dépositaire infidèle'. In: Cardonne 1770. Deel ι, 61-64. Cardonne noemt 
als bron: 'Adjaibel Mouaser' no 153 [wellicht 'Adja'ib al-ma'athir' ofwel 'Wonder
baarlijke merkwaardigheden'] 

RYKDOM (1782) AO/6:i4, 260-264: 'Rykdom, wysheid en deugd. Een Oostersch 
verhaal'. De vriend van Morat, de verteller, overlijdt en Morat erft diens njke bezit. 
Hij is hiermee erg gelukkig. Maar spoedig wordt hij juist erg angstig, bang om het 
kwijt te raken aan de Bassa van Bagdad. Als iemand op de hoogte blijkt te zijn, laat 
de angstige Morat hem vermoorden. Een corrupte dienaar van de Bassa geeft hij de 
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helft van zijn eigendommen, waardoor hl] niets meer van de Bassa zelf te vrezen 
heeft. Dan vraagt hij Fatima, de dochter van Hassan, een moslim, ten huwelijk. Zij 
weigert omdat hij niet wijs genoeg is om zijn bezit goed te gebruiken. Morat bidt tot 
de hemel om wijsheid en zijn gebed wordt verhoord. Nu trouwt hij eindelijk met zijn 
geliefde Fatima. 

>-
SADAK (1770) AO/6:io, 400-408: 'De Wenschen. Eene Arabische Vertelling. Uit het 
Fransch van den Heere de FonteneUe' (door C.P., Dordrecht, 1769). In de woestijn die 
Mekka van Medina scheidt, biedt Sadak hulp aan verdwaalde pelgrims. Hij is gelukkig, 
maar het feit dat hij in contact komt met njke mensen maakt hem bewust van zijn 
materiële armoede en hij wordt ontevreden. Dan klopt er een grijsaard bij hem aan. 
Sadak waarschuwt hem voor de armoede die de grijsaard zal aantreffen en hij beklaagt 
zich er over. Vervolgens verandert de grijsaard in een jongeling met vleugels, de 
beschermgeest van Sadak. Deze verwijt Sadak dat hij de Voorzienigheid heeft aange
klaagd. Allah wilde hem hier eerst voor straffen, maar Sadaks deugden uit het verleden 
wogen zwaarder. Daarom mag hij nu zeven wensen doen. Sadak wil maar één ding: 
rijk worden. Dat mag, maar hij moet er wel voor werken. Hij knjgt een baan bij de sul
tan en wordt een vermogend man die bovendien een rijk, maar ongelukkig huwelijk 
sluit. Uiteindelijk vraagt hij zijn beschermgeest voortaan over zijn geluk te waken, want 
hij ziet in dat hij zelf met de taak van de Voorzienigheid op zich kan nemen. 
Uiteindelijk bevindt hij zich naar volle tevredenheid in zijn vroegere hut. 
Auteur: Bernard Le Bovier de FonteneUe 1657-1757. 

SALADIN (1762) DHW/257, 120-125: 'Verhaal van de Ceremoniën, die gebruikt 
wierden by het geeven van de Ridder order aan Saladin, den vermaarden Sultan van 
Egypten en Synén'. De dappere kruisvaarder Hugo van Tiberias is gevangen geno
men door Saladin, sultan van Egypte. De laatste laat Hugo vrij op voorwaarde dat hij 
binnen enkele jaren een bepaald bedrag betaald heeft en maakt van de gelegenheid 
gebruik om Hugo naar het succes van de kruisvaarders te vragen: welke plechtighe
den zijn in gebruik bij het installeren als kruisvaarder; kan Saladin ook kruisvaarder 
worden? Tiberias zegt dat dat laatste geen zin heeft, omdat Saladin een vijand van 
het ware geloof is. Omdat Hugo nog steeds zijn gevangene is, eist Saladin dat Hugo 
de rituelen uitvoert om iemand kruisvaarder te laten worden. Hugo scheert hem, 
baadt hem en kleedt Saladin aan als een kruisvaarder. Ook brengt hij hem de 
gedragsregels bij die bij een dergelijke functie horen. De kus des vredes moeten ze 
achterwege laten, aangezien Hugo in gevangenschap is. Saladin is zo vergenoegd na 
het horen van de regels om het nobele gedrag van de kruisvaarders te waarborgen, 
dat hij Hugo overlaadt met geschenken inclusief een grote som geld, waarmee de 
laatste meteen een aantal christenen vrijkoopt. 

SALADIN (1770) VL/3:i, 527-528: samenvatting in recensie van Saladin, Sulthan van 
Egipten. Eene waerachtige Geschiedenis (Uit het Fransch vertaeld. Gedrukt voor den 
Vertaler. Te bekomen te Amsterdam en elders). Sultan Saladin reist met zijn gevolg 
door Europa en bevindt zich in een gevaarlijk woud in de buurt van Boulogne. De 
graaf van Bentivoglio geeft hun onderdak. Als Saladin weer naar huis gaat en een 
grote overwinning op het leger van de kruisvaarder behaald heeft, ontdekt hij tussen 
de slaven zijn vnend de graaf. De sultan stelt hem in vrijheid en verzoekt hem een 
keer terug te komen met zijn gemalin en zoon. Dit gebeurt en de sultan toont zich 
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een uitstekend gastheer. Hij probeert de graaf over te halen van godsdienst te ver
anderen, zodat hij hem tot eerste dienaar van het Ottomaanse Rijk kan benoemen, 
maar de graaf wil dat niet. Vervolgens neemt de sultan vol vergenoeging afscheid 
van het gezin, na het overladen te hebben met geschenken. 

SALADIN (1799) VL/2, 464: 'Grootmoedigheid van Saladin'. Sultan Saladin verovert 
Esmessa en laat de zoon van de pnns van dat gebied die nu wees is, aan zijn eigen 
hof opvoeden. Op een dag vraagt hij de jongen hoe ver de studie van de koran vor
dert. De jongen antwoordt dat hij ver genoeg is om te weten dat de man die het bezit 
van een weeskind confisceert, geen koning maar een dwingeland is. De vorst geeft 
hem prompt zijn eigendommen terug. 
Bron· het verhaal wordt weergegeven in De boekzaal van Europe, maart-apnl 1696, 
340-341 als illustratie bij de bespreking van Antoine Gallands Les paroles remar
quables (1694). Of de auteur van de Letter-oefenmgen het uit de Boekzaal kent, via 
Gallands werk, of via een andere weg, is onbekend. 

SALNED (1760) DHW/93 en 122, 233-242 en 14-23: 'Asem en Sained: een Oostersche 
Vertelling'. Tijdens de huwelijksnacht van een koopman van Basra, Azem, baart zijn 
vrouw Salned een kind dat niet van hem is. Prompt wordt ze door haar echtgenoot en 
vervolgens door haar eigen vader verstoten. Tijdens haar zwerftocht door het bos ont
moet ze Geraldi, een vrouw die dreigt te bezwijken aan de wonden die haar man haar 
heeft toegebracht. Een kluizenaar vangt hen op. Beide vrouwen zijn slachtoffers van 
het lot. Salned is in haar slaap verkracht en Giraldi wordt door haar man onterecht ver
dacht van overspel. Nadat ze afscheid genomen hebben van de kluizenaai; die hen heeft 
geadviseerd de hemel niets te verwijten, maar erop te vertrouwen dat deze voor gerech
tigheid zal zorgen, gaan zij gehuld in mannenkleren, die hen zullen behoeden voor de 
beledigingen waaraan vrouwelijke jeugd en schoonheid blootstaan, aan boord van een 
koopvaaidijschip op reis. Ze worden echter door zeerovers gevangen genomen en ver
kocht. Uiteindelijk komen ze zo terug bij hun echtgenoten, die inmiddels op de hoogte 
zijn van hun onschuld. Naar aanleiding van deze gebeurtenis geeft de spectator zijn le
zers de volgende zes lessen mee. Het sterkste vermoeden is nog geen bewijs van schuld. 
Een zuiver geweten overwint alles. Tegenspoed wordt uiteindelijk overwonnen als men 
er zich in eerste instantie aan onderwerpt. Alleen met mensen die men vertrouwt, moet 
men zijn geheimen delen. Beloften moet men niet te snel doen. Indien men beledi
gingen die men ooit gekregen heeft, vergeeft, is dat de edelmoedigste van alle deugden. 
Bron: M. De la Motte, 'Salned et Geraldi'. In: Mercure de France (1751), 45-65· 

SAYD (1785) VL/7:2, 493-501: 'De Vriendschap en Edelmoedigheid. Of de Geschie
denis van Sayd een Algerijn en Compian een koopman van Marseilles. Een Zede-
leerende Gebeurtenis (uit het Engelsch)'. Compian, koopman van Marseille, wordt 
door een Algerijnse kaper verkocht aan de moslim Sayd, een belangrijke regerings-
functionans in Algiers. Sayd is een deugdzaam man die de mishandeling van chns-
tenslaven in zijn land afkeurt. Hij zorgt dan ook goed voor Compian en geeft hem een 
verantwoordelijke functie. Met Compian gaat het goed totdat hij heimwee naar zijn 
gezin knjgt. Sayd wil hem eigenlijk niet naar Frankrijk laten gaan, omdat hij Compian 
als zijn belangrijkste vnend is gaan beschouwen en hem niet wil missen. Als Compian 
belooft terug te komen, mag hij naar Frankrijk vertrekken. Hij beleeft daar een goede 
tijd. Zijn Franse vrienden zijn bereid zijn losgeld te betalen en Compian vnj te kopen, 
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maar Compian voldoet aan zijn verplichtingen van eer en vriendschap ten aanzien van 
zijn meester Sayd en keert terug naar zijn Algierse slavenbestaan. Sayd, die lang op de 
terugkeer van zijn slaaf heeft gewacht, ging twijfelen aan de inborst van de christenen, 
maar concludeert nu met volle overtuiging dat men edelmoedige en deugdzame zie
len overal vindt. Na verloop van tijd, als hij in de gaten heeft dat Compian stilletjes weg
kwijnt van heimwee, stuurt hij hem voorzien van kostbare geschenken op een mooi 
schip voorgoed terug naar Frankrijk. Hij realiseert zich namelijk dat hij de rechten der 
vriendschap reeds te lang geschonden heeft. 

SCARMENTADO (1759) DHW/12, 60-67: 'Uittrekzel van de Reizen van Scarmen-
tado, een Schimpschrift van Voltaire, onlangs geplaatst m de Geneevsche Druk van 
zyn Werken'. Scarmentado, rond 1600 geboren te Candia als zoon van de gouver
neur van de stad, bezoekt Frankrijk, Engeland, Holland, Spanje, Turkije en Afnka. 
Hij is getuige van religieuze conflicten en wordt door de Afrikaanse negers tot slaaf 
gemaakt. Uiteindelijk keert hij terug naar Candia en stapt daar in het huwelijks
bootje. [De tekst bespreekt in kritische zin een aantal gewoonten in het christelijke 
en het islamitische geloof en slavernij.] 
Bron: Voltaire, Histoire des voyages de Scarmentado (1756). 

SCHAAKSPEL (1763) AO/6.}, 197-200: 'De oorsprong van het Schaak-spel' (door 
H.A.). In het begin van de vijfde eeuw van de christelijke jaartelling leeft er in Indie een 
machtige vorst die vergeten is dat vorsten goed voor hun onderdanen moeten zorgen. 
Mensen die het niet eens zijn met zijn staatsbestuur wacht de doodstraf. Andere vor
sten zien dat hij zich hiermee de haat van zijn onderdanen op de hals haalt en wach
ten op het moment waarop zij het land kunnen innemen. De brahmaan Sissa besluit 
het gedrag van zijn koning ter discussie te stellen. Hij voert het schaakspel in, een spel 
waarbij de koning, de machtigste van alle stukken, geen aanval kan beginnen zonder 
de hulp van zijn onderdanen. Het spel wordt zo populair dat zelfs de koning het wil 
leren; Sissa moet hem de spelregels bijbrengen. Tussendoor wijst hij op slimme wijze 
op het belang van onderdanen. De koning die met een deugdelijke aanleg geboren is, 
projecteert de spelregels op zichzelf, realiseert zich dat de liefde van een volk een 
koning machtig maakt en verandert zijn gedrag. 

SCHATZOEKERS (1726) DEDW/32, 251-254. In het land van Chaus in het konink
rijk Fez bevindt zich een hoge berg met ruïnes van gebouwen uit de Oudheid en een 
diepe put. Schatzoekers verwachten hienn grote schatten aan te treffen. Een edel
man doet samen met enkele kameraden een poging om naar beneden te gaan op 
zoek naar njkdom. Ze ontwarren onder andere mensenbotten en doodshoofden en 
zelfs dukaten, maar toch willen ze meer en gaan ze dieper. Uiteindelijk vallen ze ter 
aarde. Enkele achtergebleven vrienden boven worden ongerust en gaan hen halen. 
Eén blijft er per ongeluk achter, maar vindt jonge hondjes waar hij zich zachtjes 
tegen aan vleit. Dan komt hun moeder, een 'Abach' die wat weg heeft van een wolf 
en met haar hulp lukt het de laatste schatzoeker naar buiten te komen. 

SCHEDAD (1798) VL/2, 368-371: 'Het Paradijs van Schedad. Eene Arabische 
Vertelling'. In Jemen woont Schedad, een monsterlijk vorst, wiens allerslechtste eigen
schap is dat hij als god vereerd wil worden. Hiervoor heeft hij het volgende bedacht. 
Hij laat een groot kasteel bouwen met een schitterende tuin. In het paleis bevinden 
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zich de beste koks en kunstenaars en de knapste vrouwen: het paradijs. Hierin sluit hij, 
die zich voortaan de god noemt, zijn hovelingen op. In het begin hebben zij het naar 
hun zin, maar uiteindelijk ontstaat irritatie. Als de god langskomt treft hij alleen maar 
ontevreden mensen aan, terwijl hij juist vrolijkheid verwachtte. Hierover is hij erg 
ontevreden en hij besluit een hel te stichten voor de ontevredenen. De hovelingen gaan 
zich op den duur aan zijn kuren ergeren en vermoorden hem. 

SCHOOLMEESTER (1723) DAH/17, 130. Een Turkse dame ontmoet een meester van 
de Latijnse school, sleurt hem mee naar een beeldhouwer, roept dat hij zo moet zijn en 
niet anders en vertrekt. Op de vraag aan de beeldhouwer wat de dame bedoelt, ant
woordt deze dat hij een wanschepsel moet maken, maar dat hij nog geen model had. 

SEGED (1770) AO/6:6, 70-80: 'De Historie der hen Dagen van Seged, Keizer van 
Ethiopie. Een Oostersch verhaal' (door R.E.M.). Seged van Ethiopie besluit na een 
jarenlange succesvolle regering over zijn land dat hij toe is aan wat rust en hij gunt zich 
ben gelukkige dagen. In zijn paleis nodigt hij de hovehngen uit waarmee hij denkt een 
aangename tijd te kunnen doorbrengen. Juist het geforceerd zoeken naar de gunstig
ste omstandigheden om zijn tijd zo goed mogelijk te besteden, zorgt ervoor dat hij zijn 
ùjd verkwist. Dit maakt duidelijk dat men dagen van gelukzaligheid niet kan plannen. 
Bron: Samuel Johnson, 'Seged, Lord of Ethiopia'. In: The Rambler 204-205 (1752). 
Zie ook Seged 1787. 

SEGED (1787) Palmbladen, 104-118: 'De tien dagen van den keizer Seged' 
Zie Seged (1770). 

SENTENTIE, SCHYTISCHE (1721) DAH/7,215. Spreuk van de Scytische poèet Wis wos 
Nazebi. Men stelt zonder problemen zijn leven in de handen van een corrupte genees
heer, maar oordeelt dat een ziekelijk man, die niet het verschil ziet tussen het boudoir 
('Nooteboome Lessenaar, waar in de Schytische Vorstinnen Linnen en Wolle bewaa-
ren') van Scytische vorstinnen en een legerkoets [bed], een onvergeeflijke daad begaat. 

SIAM, AMBASSADEUR VAN (1721) RH/37, 239-240. Een vrouw die zo knap is als 
een engel en zo verstandig als Anna Mana van Schurman [1607-1678], zegt tegen de 
ambassadeur van Siam dat ze 'veelheid van vrouwen', de gewoonte van zijn land, 
maar mets vindt. De man antwoordt prompt dat zij niet aan polygamie zouden vast
houden als er in Siam net zulke knappe en verstandige vrouwen als zij waren. 

SIDI NOUMAN (1755) De Duizend en Ene Nacht/10, 134 e v.· 'Geschiedenis van Sidi 
Nouman'. Sidi Nouman is getrouwd met Amine, een vrouw die samen met een slok
op graven plundert, lijken opgraaft en opeet. Als hij van haar wil weten wat dat voor
stelt, wordt hij in een hond betoverd. Een andere tovenares verandert hem uiteinde
lijk in zichzelf en betovert zijn vrouw in een paard. 

SLAAP (1782) A O / 6 : I I , 86-88: 'Oosterse fabels. De slaap der boozen'. 
Zie Boosdoener (1770). 

SLANG EN LANDMAN (1788) I/4, 27-29: 'De slang en de landman'. Een slang is 
een grote plaag voor een boer. Zij heeft de melk voor zijn koeien en zijn gezin be-
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dorven en ander onheil aangericht. Dan wil zi) zijn woning binnendringen om de 
boer te kunnen doden. Ze past echter niet door het gat in de woning en ligt er suf 
bij. De boer vindt haar en grijpt zijn kans om haar terug te pakken. Hl) tuigt haar af. 
Hoewel ze pijn heeft, lukt het haar te ontsnappen. Toch haalt de boer haar in en hl) 
wil haar de genadeslag geven. De slang barst in huilen uit en de boer schenkt haar 
vergiffenis. Als de slang genezen is, doodt ze het kind van de boer. 
Bron: mogelijk overgeleverd via de uitgave van A. Galland en D.D. Cardonne, 
Indiaansche fabelen en Vertellingen van Buipai en Lokman (Middelburg, 1781). 

SLAPER, ONTWAAKTEN (1755) De Duizend en Ene Nacht/9, 305 e.V.: 'Den Wakende 
Slaper'. De zoon van een jonge koopman leidt een verkwistend leven en realiseert 
zich dat hij zijn vrienden kwijt is op het moment dat zijn geld op is. Hij besluit voort
aan elke avond met een nieuwe gast te eten, en dat doet hij dan slechts eenmalig. 
Eén van die gasten is de kalief Haroun Alraschid die zich vermomd heeft. Hi] besluit 
de koopman een streek te leveren door hem, na een diepe slaap te laten geloven dat 
hij de kalief is. De koopman gelooft het verhaal en komt uiteindelijk tot de ontdek
king dat hij maar een gewone koopman is. Hij raakt bevriend met de sultan en diens 
echtgenote en wordt verliefd op de slavin van de laatste, met wie hij in het huwelijk 
treedt. Het echtpaar bedriegt de sultan en zijn echtgenote door om de beurt te doen 
alsof de ander dood is, teneinde extra geld te kunnen opstrijken. Als hij erachter 
komt, schenkt de sultan hun nog vergeving ook. 

SNYDER (1755) De Duizend en Ene Nacht, 4-5, 104 e.v. 'Geschiedenis, welke den 
Snyder vertelt'. Een barbier wil een jongeman helpen door hem te verhinderen om 
te trouwen met de vrouw van zijn dromen, de dochter van een notaris. Door een 
ongelukkige samenloop van omstandigheden wordt de jongeman echter kreupel. 
Nu is hi) dubbel zo boos op de barbier. 

SOLYMAN (1768) DG/38-39, 297-312: 'Solyman en Almena. Eene Oostersche 
Vertelling' (Uit het Engelsch. Door R.). Solyman krijgt van zijn vader toestemming 
om te gaan reizen zodat hij mensenkennis kan opdoen. Bij de berg Taurus ontmoet 
hi) een man die huilt omdat hij afscheid van zijn geliefde moet nemen. Deze is door 
haar geldzuchtige vader verkocht aan een prins. Solyman adviseert de man en de 
vrouw onder te duiken bij zijn eigen vader en brengt hen bij hem. Zelf gaat hij dan 
naar Isfahan, waar hij bevriend raakt met een Engelse koopman. Hij vergezelt de 
Engelsman op weg naar het hof van Bassora. Onderweg ontmoeten ze Abbas de klui
zenaar die hen vertelt over zijn liefde voor Zayre. Deze vrouw is door een struikro
ver ontvoerd en Abbas treurt omdat hij haar kwijt is. Solyman en de Engelsman ver
volgen hun reis en arriveren uiteindelijk bij de haven van Bassora. Solyman reist 
door naar het eiland Ormus, waar hij iemand ontmoet die uit Isfahan verbannen is. 
Vervolgens trekt Solyman naar Delhi, de hoofdstad van de Grote Mogol. Hij maakt 
kennis met Almena, de liefde van zijn leven. Voordat zij voorgoed samen kunnen 
zijn, gaat hi) eerst het stel opzoeken dat hij bij zijn vader had gebracht en gaat hij de 
man op Ormus helpen. Na allerlei spannende avonturen worden hij en zijn Almena 
eindelijk herenigd en treden zij in het huwelijk. 

Bron: John Langhome, 'Story of Solyman and Almena, An Eastern Tale'. In: 
Gentiemaris Magazine 32 (1762). 
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STAATSDIENAAR, GOEDE (1782) AO/6:i3, 174: 'De goede staatsdienaar. Uit de 
Arabische Historie'. De hovelingen van Aaron Raschild [Haroun Alraschid] brengen 
zijn geliefde vizier Giaffar in opspraak. Aaron Raschild gaat op onderzoek uit en ont
dekt dat zijn rijk in grote welvaart verkeert. Het land biedt uitzicht op een overvloe
dige oogst, de kunsten bloeien en mensen zien er gelukkig uit. Hij begeeft zich naar 
de moskee en dankt God dat Hij hem een vizier gegeven heeft van wie de hovelin
gen dan wel kwaad spreken, maar die goed functioneert en over wie het volk niets 
dan goeds zegt. 

STAATSMAN (1765) DBS/2, 137-139. Een staatsman heeft twee dochters op huwba
re leeftijd. Geen enkele huwelijkskandidaat acht hij echter goed genoeg. Dit leidt er 
toe dat de ene dochter zwanger wordt van een Perzische chemist en dat de andere 
door de Turken wordt gevangen en aan een vrijgekochte slaaf geschonken wordt. 

STRUIKROVERS (1723) DAH/28, 223: 'Persiaansch sprookje'. Van dne struikrovers 
gaat er een boodschappen doen, terwijl de anderen de buit bewaken. Degene die weg
gaat, beraamt een plan om de buit helemaal voor zich alleen te hebben en vergiftigt het 
eten dat hij gekocht heeft. De twee achtergebleven struikrovers hebben hetzelfde idee 
en doden hem als hij terugkomt. Uiteindelijk sterven zij zelf ook. 
Zie ook Boosheid (1770) en Omar (1770). In Boosheid (1770) gaat het om drie inwo
ners van Balk. Omar (1770) bevat een kader waar de wijze grijze Omar dit verhaal 
aan reizigers vertelt. 

TAI EN SCHERIK (1787) Palmbladen, 50-54: 'Tai en Schenk of vertrouwen en de 
getrouwheid'. Voordat de goddelijke profeet zijn vaderland met het geloof had ver
licht, waren Arabieren afgodendienaars die op bepaalde dagen in de week een goede 
of een kwade god vereren. Tai bezoekt de koning omdat hij beroofd is en zijn gezin 
honger heeft; hij is door het bijgeloof van de Arabieren bij voorbaat gedoemd tot de 
doodstraf veroordeeld te worden. Hij krijgt enig uitstel om zijn gezin voedsel te 
bezorgen. In de tussentijd moet onder druk van het volk vizier Schenk borg voor 
hem staan. Indien Tai niet terugkeert, zal Schenk worden gedood. Tai keert terug en 
bedankt Scherik. Tevens vraag hij hem voor zijn gezin te zorgen en Scherik belooft 
dat. Het volk is getuige van de beleefde manier waarop de mannen met elkaar 
omgaan en is onder de indruk, waardoor het de voorgenomen wrede maatregelen 
prompt vergeet. De opperpriester deelt het volk mee dat God voor altijd tevreden is 
gesteld door de goede daden van Tai en Scherik. Vanaf nu wordt er alleen nog maar 
honing en melk geofferd en mogen de mensen in leven blijven. 
Bron: 'Trait extraordinaire de générosité d'un Arabe, et fidélité singulière d'un autre, 
à garder sa parole'. In: Cardonne 1770. Deel 1, 1-7. Cardonne noemt als bron-
'Adjaïbel Measer' No 153 [wellicht: 'Adja'ib al-ma'athir' ofwel 'Wonderbaarlijke merk
waardigheden', dit zal een anekdotenverzameling zijn]. 

TAKUPI (1762) DHW/355, 223-226: 'Een Chineesche Vertelling. Vóór 't Jaar 1748 
geschreeven'. De oude Takupi is al geruime tijd eerste staatsdienaar van de koningin 
van Yawaqua. Hij doet zijn werk goed: het land bloeit. Geleerdheid, kunst en handel 
floreren en ook de veiligheid van de burgers is gewaarborgd. Door al die voorspoed 
worden de mensen angstig voor de momenten waarop er misschien tegenspoed zal 
zijn. Ze verbeelden zich zelfs dat er reden tot klagen is en Takupi krijgt daarvan de 
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schuld. Hi) wordt aangeklaagd door drie mensen. Eén beschuldiging vindt de 
koning terecht. Takupi had een vrouw belet zich op de brandstapel van haar overle
den echtgenoot te werpen. De koningin verbant hem vanwege de belediging van de 
vrouwelijke sekse. Takupi wil graag weggestuurd worden naar een geruïneerde stad 
of dorp waarover hij zelf geregeerd heeft. Na enkele maanden concludeert men dat 
een dergelijke locatie niet bestaat. Takupi vraagt de koningin hoe dat mogelijk is in 
een land waar een misdadige staatsdienaar geregeerd heeft. Zij begrijpt dat ze een 
verkeerde beslissing heeft genomen en neemt hem weer in dienst. 
Zie ook Geregtvaardigde visier (1787). 

TCHING-VANG (1769) DG/100, 377-384: 'De weldadige, en de Philosoof; Chinee-
sche Geschiedenis' (Door E.W.). Tching-vang, keizer van China, wil kennismaken 
met een echte filosoof. Het is echter niet zo gemakkelijk om er eentje te vinden. De 
een is wijs, maar haat mensen en de ander houdt wel van mensen behalve als het 
slecht is voor zijn eigen portemonnee. Tijdens zijn zoektocht ontmoet de keizer een 
man die wel het predicaat 'ware filosoof verdient. Het is een oude man die aan de 
armen njst uitdeelt. Als mensen hem plagen, wordt hij nooit kwaad. In het verleden 
is hij onterecht van het hof van de vonge keizer verbannen, omdat anderen hem bij 
de keizer in ongenade hadden gebracht. Toch maakt de oude man niemand verwij
ten. Deze grijsaard die uitblinkt in menslievendheid is een echte filosoof. 
[E.W. is vermoedelijk Elizabeth Wolff (1738-1804).] 
Zie ook: Tching-vang (1770) ('uit het Frans') en Tsching-Ouang (1785) ('uit het Engels'). 

TCHING-VANG (1770) VL 3:2, 495-501: 'De waare phüosooph. (Uit het Fransch)'. 
Zie Tching-vang (1769) en Tsching-Ouang (1785). 

TSCHING-OUANG (1785) VL/y:2, 639-648: 'Tsou-ou, of de wysgeer. Eene Chinee-
sche Geschiedenis. (Uit het Engelsch.)' 
Zie Tching-vang (1769) en Tching-vang (1770). 

TIMON (1761) DHW/203,129-140: 'De bestieringen der Voorzienigheid verdedigt; een 
Oostersche Vertellmg'. Timon is altijd goed geweest voor zijn medemens. Als het op een 
dag slecht met hem gaat, staat er echter niemand voor hem klaar en uit teleurstelling 
besluit hij de bewoonde wereld achter zich te laten en een eenzaam bestaan te gaan lei
den. Timon, bijgenaamd de mensenhater, wordt tijdens één van zijn overpeinzingen 
door een geest meegenomen naar een wereld waar ondeugd totaal afwezig is en waar 
het verstand zegeviert. Doordat de ondeugden ontbreken, zijn er echter ook geen deug
den als sociabditeit en andere zaken die een menselijk leven veraangenamen. Timon 
ontdekt zo de positieve kanten van de wereld waaruit hij gevlucht was en keert terug. 
Zie ook: Menschenhaater (1782), Deugd (1782) [Azem, een deugdzame Turk] en Asem 
(1770) waar de hoofdpersonen Azem/Asem heten. De bron van deze dne teksten is 
vermoedelijk: O. Goldsmith, Asem the man-hater (1769). Timon (1769) lijkt wat de 
naamgeving van de hoofdpersoon betreft (Timon) direct te zijn geïnspireerd door 
Timon de roemruchte Atheense mensenhater uit het einde van de vijfde eeuw v.C. 

TIMUR (1799) VL/2. 377-380: 'Timur en Zadib. Eene Oostersche Vertelling'. Het 
leger van de machtige Timur trekt plunderend door Tartarije. Timurs mannen bren
gen de wijsgeer Zadib bij hem. Deze vraagt Timur waarom ten koste van zijn roem 
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zoveel leed wordt aangencht. Uit dergelijke roem kan immers nooit iets goeds voort
vloeien. Tlmur legt uit dat zijn functie dit met zich meebrengt. Hierin kan hij zijn 
begeerten de vrije loop laten. Zadib heeft een beroep waann dat minder speelt, maar 
Timur biedt aan hem tot zijn vizier te benoemen. Zadib heeft daar wel graag oren 
naar, maar Timur besluit het toch maar niet te doen omdat hij hem wil beschermen 
tegen zijn hoogmoed. Uit de gretigheid waarmee Zadib vizier wil worden, blijkt dat 
bepaalde driften bij hem nog niet geblust zijn. 

TIMUR-BEC (1727) DEDW/3-4, V'ì2- Bespreking van Histoire de Timur-Bec ('livre 
cinquiesme, chap. 47'), waann onder andere zijn relatie met Bazajet en Timurs over
lijden aan bod komen. Na zeven jaar heeft Timur Aziè veroverd, maar dan knjgt hij 
koorts. De beste geneesheren worden geconsulteerd, maar niets helpt. De zieke kan 
nog net zelf zijn opvolger aanwijzen, namelijk Pir Mehemmed Gianghir. 
Bron: F. Pétis de la Croix, Histoire de Timur-Bec. Delft, 1723. Vertaald uit het Perzisch 
van Saraf al-Din Yazdi's (overleden in 1454) 'Gami al-Tawank-i hasam', een biografie 
over Timur Lenk. 

TIRABAYE, ISMAEL (1734a) DHS/271,1-8. Een vriend van de spectator, bekwaam in 
de oosterse talen, vertaalt om zijn enthousiasme voor de Arabische literatuur te 
demonstreren een verhaal uit het zinnebeeldige boek Het Paleis der Phantazien of 
hersenschimmen van Ismael Tirabaye. De grootste zaal is de 'zaal der bezitting, of 
eigendom' waar de meest uiteenlopende voorwerpen zijn verzameld: huizen, paar
den, juwelen, wagens, boeken, hoven, goud en zilver. Mensen proberen er zoveel 
mogelijk goederen te bemachtigen, ook al passen deze niet altijd bij hun interesses. 
Het verhaal keurt hebzucht en kwanselanj af. De spectator realiseert zich dat ook 
onder de Arabieren slechte eigenschappen voorkomen. Overal waar mensen zijn, 
komen zowel goede als slechte eigenschappen voor. 
Zie ook Ismael Tirabaye 1734b. 

TIRABAYE, ISMAEL (1734b) DHS/284, 105-112. Tweede verhaal uit het zinnebeel
dig boek Het Paleis der Phantazien of hersenschimmen. Eén vertrek in het 'Paleis der 
dweperijen' is gevuld met mensen uit alle delen van de wereld, die in groepjes aan 
tafels zitten en allerlei soorten gokspelletjes doen. Sommige mensen die veel geld 
verhezen, verbergen dit achter een glimlach en anderen worden woedend. De emir 
snapt dan ook niet waarom ze telkens opnieuw een kansje aan de goktafel wagen. 
Hij gaat er snel vandoor want hier wil hij zijn tijd niet verdoen. 
Zie ook Ismael Tirabaye 1734a. 

TOPAL (1767) DG/16, 121-128: 'Een Turkse geschiedenis'. De als slaaf gevangen 
genomen moslim Topal Osman ontmoet de uit Marseille afkomstige gouverneur 
Vincent Amoud die hem, hoewel hij Topal met kent, vrijkoopt. De twee houden con
tact en als Topal na vele avonturen tot grootvizier wordt benoemd, bezoekt de 
Fransman hem. Topal overlaadt zijn vroegere bevrijder met geschenken. Verder 
zorgt hij ervoor dat in zijn land de levensmiddelen betaalbaar worden. Er volgen 
meer voorbeelden om aan te tonen dat de avontuurlijke Topal een zeer grootmoedig 
man was, zowel een voorbeeld voor de christenen als de moslims, en dat het daar
om de moeite waard is aandacht aan hem te besteden. 
Zie ook Topoi (1770). 
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TOPAI (1770) AO/6:8, 409-421: 'De merkwaardige levensgevallen van Topai Os
man, en zyne uitsteekenende dankbaarheid jegens zynen weldoener' (door Ν.Β.S.). 
Zie Topai (1767). 

TROGLODITEN (1790) VL/5:2, 206-215: 'De Geschiedenis der Trogloditen' (Naar 't 
Fransch van den beroemden Montesquieu). In Arabie leeft een ruw en wreed volk 
dat afstamt van de Trogloditen, een volk dat op zijn beurt meer op dieren dan op 
mensen leek. De afstammelingen vermoorden hun vorst, iemand die van buiten 
kwam, en doen hetzelfde met diens opvolger. Behalve dat het volk zich met aan der
gelijk bestuur wü onderwerpen, is het egoïstisch. Als één deel van het volk bijvoor
beeld honger lijdt, wil het andere deel dat genoeg te eten heeft, niets afstaan. Als de 
pest uitbreekt, biedt een buitenlands geneesheer hulp. Het volk weigert echter te 
betalen voor zijn diensten en de man keert teleurgesteld terug naar zijn eigen land. 
Als de ziekte weer uitbreekt en het volk de man smeekt terug te komen, laat hij ver
stek gaan. Het volk heeft volgens hem een nog veel ernstigere ziekte, namehgk die 
van onrechtvaardigheid en onmenselijkheid, en hierdoor is het gedoemd spoedig de 
aarde te verlaten. De geneesheer wenst zich niet te mengen in deze zaak tussen God 
en de Trogloditen. De meerderheid van het volk sterft vervolgens, maar de nazaten 
van twee menslievende, rechtvaardige en deugdelijke Trogloditen overleven. Zij 
leven in harmonie op een afgelegen plek. Het volk groeit en weerstaat met glans de 
aanval van een nabung volk. Op een gegeven moment vindt men dat het tijd wordt 
voor een vorst en een grijsaard wordt hiertoe verkozen. De uitverkorene is het hier 
echter niet mee eens en hij wijst erop dat het uitroepen van een vorst puur voor het 
gemak van het volk dient. Het kan denken dat het zich nu alleen aan zijn wetten 
hoeft te onderwerpen, in plaats van aan de deugden, en wijst op het kiem van ver
derf dat dergelijke centrale macht in zich draagt. 
Bron: Montesquieu, Lettres Persanes, 1721, brieven n t/m 15. 

TWEE SLANGEN (1786) VL/i:2, 620-622: 'Siegte Raad van een Vorst. Twee 
Oostersche Vertellingen'. De wijze Saheb vertelt een koningszoon een verhaal over 
een tovenaar die koning Zohak tweemaal in het oor blaast. Er verschijnen vervolgens 
op de plek van het hart van de koning twee slangen die de koning een gelukkig leven 
en een roemvolle regering zullen verzekeren. Wat hij wel af en toe moet doen, is de 
beesten voeden met het vlees en bloed van zijn onderdanen, maar dat is geoorloofd 
aangezien het hem een goed leven zal garanderen. Het slachten van zijn onderda
nen leidt op den duur tot een volksopstand. De koning wordt in een kerker opgeslo
ten en wordt uiteindelijk zelf opgegeten door de slangen. De koningszoon is ontdaan 
door dit gruwelijke verhaal en vraagt om een minder enge vertelling. Die gaat over 
een jonge sultan die al zijn vertrouwen aan een eunuch schenkt. Deze is er de oor
zaak van dat de sultan hoogmoedig en wellustig wordt en dit is niet goed voor zijn 
volk. Het kan de sultan niets schelen. Uiteindelijk verliest hij de troon en resteren 
hem slechts de hoogmoed en wellust. Niet lang daarna sterft hij. De jonge pnns 
vindt dit verhaal minder gruwelijk dan het eerste, maar de wijze zegt dat beide het
zelfde betekenen. 
Zie ook Twee slangen (1787) en Twee slangen (1798). 

TWEE SLANGEN (1787) Palmbladen, 91-94: 'De twee slangen'. 
Zie Twee slangen (1786) en Twee slangen (1798). 
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TWEE SLANGEN (1798) VL/2,167-168: 'De twee Slangen. Een Oostersch Vertelzel'. 
Zie Twee slangen (1786) en Twee slangen (1787). 

TWEE ZUSTERS (1755) De Duizend en Ene Nacht/12, 397 e.V.: 'Geschiedenis der twee 
jaloerse Zusters, van haar jongste Zuster'. Een vrouw trouwt met Khosrouschah, de 
sultan van Perzië, en haar twee zusters zijn daarom jaloers. Ze moffelen haar dne 
baby's weg en zeggen tegen de koning dat hun zus achtereenvolgens van een hond, 
een kat en van een stuk hout is bevallen, waardoor de sultan boos op zijn vrouw wordt. 
Door toedoen van een vrome vrouw, een grijsaard en een sprekende vogel wordt het 
gezin - de sultane, de sultan en hun drie kinderen - herenigd. 

VAGEBOND 1 (1723) DAH/21, 162-163· 'E e n sprookje'. Een vagebond bevindt zich 
tussen de pelgrims van de karavaan van Mekka en vertelt over de bijzonderheden 
van Mohammeds graf. Aan een stukje olifantshuid, waann Mohammeds tanden zijn 
afgedrukt, meent hij te kunnen aflezen dat Mohammed nooit aan scheurbuik heeft 
geleden. Hij schept ook wel erg op. Zo draagt hij een gedicht voor dat zogenaamd 
van hemzelf is, maar iemand komt erachter dat het van Enveri is. De koning wil de 
vagebond bestraffen, maar de uitspraak van de man dat 'Alle leidekkers dagdieven 
zijn, en alle reizigers liegen', weerhoudt hem ervan. 

VAGEBOND 2 (1723) DAH/21-22, respectievelijk 163-166 en 170-171: 'Beschryving van 
den Chaldeeschen Pelgrim'. De 'Chaldeer', zoals hl) zich noemt, arriveerde enkele jaren 
geleden m Brussel. Hij maakt zijn gastheer wijs dat hij al 110 jaar oud is en verklapt zijn 
geheim. Enige üjd later gaat deze 'Babylonische landloper' mee in het gevolg van een 
pons. In diens paleis bewijst hij dat zelfs een chaldeeér goed katholiek kan zijn. Hij 
wordt namelijk betrapt op het binnensmokkelen van een mooie jongen, die een mooi 
meisje blijkt. De man wordt verbannen uit het rechtsgebied der oostelijke Nederlanden. 

VERANDERING (1795) VL/2, 596-597: 'De verandering; of slaaf meester geworden' 
(Naar het Fransch). Ardassam Igli, een jonge moslim, heeft er genoeg van aan zoveel 
mensen te moeten gehoorzamen. Hij wilde dat Allah hem in een uil had geschapen 
in plaats van in een mens. Dan was hij nu tenminste vrij geweest. Oorspronkelijk is 
de mens immers vrij. In een ideale maatschappij zou ieder mens de ander bijstand 
moeten verlenen en dan zou deze op Mahomeths [Mohammeds] paradijs lijken. De 
samenleving waarin hij leeft, lijkt eerder op een hel. Een paar jaar later wordt 
Ardassam Igli 'bassa van drie paardenstaarten' en krijgt hij een weelderig bestaan. 
De wisseling van zijn lot verandert zijn ideeën. Zijn ideeèn over gelijkheid verdwij
nen als sneeuw voor de zon en worden vervangen door het uitgangspunt dat alle 
mensen, behalve zijn meerderen, geschapen zijn om hem Ie dienen. 

VERBAASDHEID (1770) VL/3:2, 163-173: 'De Wederzydsche Verbaasheid. Eene 
Oostersche Geschiedenis (Uit het Fransch)'. Sefi, een dienaar van de koning van Per-
ziè, ontmoet een oude man en is zijn gast. Hij maakt kennis met zijn kleindochter 
Pehri en de jongen en het meisje worden verliefd. Helaas is het de gewoonte dat 
men trouwt met iemand die men met kent en als Sefi's plicht aan het hof weer roept, 
moet hij zijn geliefde achter laten. Na lange tijd en na vele avonturen wordt hij uit
gehuwelijkt aan een vrouw die hij volgens de gewoonte van zijn land niet kent. Zijn 
verbazing is groot als zijn kersverse echtgenote Pehn blijkt te zijn. 
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VERBEELDING (1782) AO/6:ii, 150-154: 'Vertoog over de Verbeelding' (Uit het 
Engelsch, door M.E.M.). De verteller looft de verbeelding, zolang deze tenminste geen 
ondeugd tot gevolg heeft, en geeft zelf een sterk staaltje verbeeldingskracht Hij 
droomt dat hij in het Vaticaan tot Paus gewijd wordt. Dan voert zijn reis hem naar 
Constantinopel waar hij al spoedig tot keizer gekroond wordt. Toch realiseert hij zich 
al gauw dat een Turks keizer de slaaf van zijn eigen volk is en diens veelwijvenj niet 
strookt met de leer van de Engelse Kerk. Op zijn reis doet hij vervolgens een aantal 
koningshoven aan, waar hij hoge functies bekleedt. Uiteindelijk wordt hij boer en 
trouwt een blozende melkmeid. Nadat zijn landsheer echter zijn vrouw verleid heeft, 
voert de reis de verteller naar Londen waar hij een handelscompagnie gaat leiden. 
Deze functie geeft hem weinig tijd om te rusten, totdat de meid van zijn hospita roept 
dat het eten klaar is en hij zich realiseert dat hij slechts een gebrekkig auteur is. 

VERMOGEN VAN DEN GODSDIENST (1787) Palmbladen, 162-163: 'Het vermogen 
van den godsdienst'. Als kalief Hussain aan tafel zit, laat een van zijn slaven een 
schotel met kokende rijst op zijn hoofd vallen. De kalief kijkt de slaaf boos aan. Deze 
laat zich voor zijn voeten vallen en citeert uit de koran dat het paradijs openstaat voor 
mensen die hun boosheid inhouden. De kalief zegt dat hij met boos is. De slaaf ver
volgt met de woorden dat dat ook geldt voor mensen die vergiffenis schenken aan 
mensen die hen beledigen. De kalief zegt dat hij het de slaaf vergeven heeft. De slaaf 
vervolgt dat God het meest van mensen houdt die kwaad met goed vergelden. De 
kalief schenkt de slaaf zijn vn jheid en vierhonderd drachmen zilver. 

VIER GOUDE KOGELS (1787) Palmbladen, 70-87: 'De vier gouden kogels'. Sarbas, 
koning van Perziè, moet recht spreken in een geschil. Een jonge man zegt de lange 
tijd geleden ontvoerde zoon van een oude man te zijn. De oude man wil zijn testa
ment wijzigen, maar daarvan wil de kadi niets weten omdat de voedster van de jon
gen beweert dat deze man iemand anders is. De koning hecht grotere waarde aan de 
getuigenis van de voedster dan aan de verklaring van de jongen, maar die heeft nog 
een bewijs. Een tijd geleden heeft hij een tovenaar met vier gouden spionagekogels 
ontmoet. De jongen had via de kogels ontdekt dat zijn vader nog leefde, maar dat hij 
hem spoedig zou moeten opzoeken, omdat hij anders overleden zou zijn. De koning 
gaat naar de tovenaar toe en deze leert hem dat zien en horen de voornaamste plich
ten van een koning zijn. Ook moet hij gul zijn en mag hij rechtszaken niet gebrui
ken om zijn eigen schatkist te spekken. De jongen is inderdaad de zoon van de oude 
man en de tovenaar heeft hem sinds zijn negende jaar opgevoed. Terug in zijn rijk 
is de koning dankbaar voor alles wat hij van de tovenaar geleerd heeft. Hij benoemt 
de jongen tot grootvizier en schenkt hem zijn dochter. 

VISIER, GEREGTVAARDIGDE (1787) Palmbladen, 89-91: 'De geregtvaardigde vizier'. 
Mehemet, de koning van Chusistan, laat zich beïnvloeden door zijn vleiers en eunuchs 
en brengt zijn ùjd in de harem bij zijn vrouwen door met weven en spinnen. Zijn vizier 
neemt het staatsbestuur waar en zorgt ervoor dat het welzijn van het land voorop staat, 
iets wat de andere hovelingen een doom in het oog is. Zij zorgen ervoor dat de koning 
hem verbant. De vizier aanvaardt zijn lot en schrijft in een brief aan de koning dat hij 
als beloning voor zijn daden een stukje onbebouwde grond wenst. Maar de koning vindt 
dat nergens: overal worden koophandel en akkerbouw bedreven, leeft men in welvaart 
en nergens vindt men woestijnen, ellende of armoede. De koning geeft zijn gewezen 
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dienaar daarom een bebouwd stuk grond. Deze wilde dat de koning zich realiseerde in 
welke toestand de vizier het land heeft achtergelaten en zijn wens is dat zijn opvolger 
het ook zo goed doet. De konmg komt tot bezinning en laat voortaan het staatsbestuur 
over aan zijn vizier en gaat zelf een teruggetrokken leven leiden in zijn harem. 
Zie ook Takupi (1762). 

VISSCHER (1755) De Duizend en Ene Nacht/i, 53 e.V.: 'Historie Van de Visscher'. Een 
arme visser die weinig vangt, vraagt de Heer de zee net zo gunstig te laten zijn als die 
keer bij Mozes. Hij haalt vervolgens een vaas binnen. Hierin zit een geest die de onder
danige dienaar van Salomon, de profeet van God, blijkt te zijn. Hl) zit al geruime tijd 
opgesloten in de vaas en heeft gezworen zijn bevrijder te doden. Va een truc lukt het de 
visser de geest terug te krijgen in de vaas. Nadat hij beloofd heeft de visser njk te maken, 
komt de geest vnj. Hij neemt de visser mee naar een meer mei bijzondere vissen. De vis
ser verkoopt er enkele aan de koning. Als de vissen bereid worden, gebeuren er vreem
de dingen. Er verschijnen een dame en een slaaf en de vissen zijn binnen de kortste ke
ren verkoold. De sultan wil er het zijne van weten, gaat naar de vijver en verkent de 
omgeving. Hij komt in een zwart marmeren kasteel met zijden tapijten, ledikanten en 
stoelen bekleed met 'mecsies stof, deuren met de rijkste stoffen van Indie, versierd 
met goud en zilver en een fontein die bijna de grond raakt van de kom die op Arabische 
wijze beschilderd is. Dan hoort hij de klagende stem van een jongeling wiens onderli
chaam door zijn overspelige echtgenote in zwart marmer is betoverd. De sultan zorgt er
voor dat de tovenares een lesje leert en dat de jongen wordt omgetoverd, evenals zijn njk 
dat door haar toedoen in een puinhoop was veranderd en zijn volk dat door haar in vis
sen was betoverd. De visser die uiteindelijk gezorgd had voor de redding van de jongeling 
wordt door de sultan beloond en hij en zijn gezin kennen voortaan geen armoede meer. 

VIZIER, GESTRAFTE (1755) De Duizend en Ene Nacht/j, 70 e.V.. 'Historie van de 
gestrafte Visier'. De zoon van een koning is een hartstochtelijk jager. De koning vraagt 
zijn grootvizier de pnns tjdens de jacht niet uit het oog te verhezen. Op een dag 
gebeurt dat wel en de jongen verdwaalt bij het volgen van een hert. Hij ontmoet een 
knappe dame die zachtjes schreit en die hem wijsmaakt dat ze de dochter is van een 
Indische koning die van haar paard is gevallen. De pnns geeft haar een lift. Als ze bij 
een bouwval komen, roept de dame tegen haar kinderen dat ze een goed doorvoede, 
knappe en vette jongeling bij zich heeft. De prins snapt dat de vrouw geen prinses is, 
maar de vrouw van een wilde. Hij vraagt God om hulp en komt uiteindelijk toch veilig 
bij zijn vader aan. De grootvizier wordt bestraft vanwege zijn onoplettendheid. 

VOORSPOED (1761) DPOM/262, 313-320: 'Voorspoed en tegenspoed, de Dochters 
van Voorzienigheid, op de aarde gezonden, en met Fel« en Uranio getrouwd, eene 
zinspeeling' (door W.). De dochters van Voorzienigheid, de mooie. Voorspoed, en de 
lelijke, Tegenspoed, worden naar het huis van de njke Phoeniciaanse koopman 
Velasco te Tyrus gezonden. De zonen des huizes, Felix en Uranio, worden verliefd 
op Voorspoed. Deze wil echter alleen trouwen als haar zusje ook een huwelijkspart
ner vindt; het lot beslist dat Felix met Voorspoed en Uranio met Tegenspoed huwt. 
Bij het overlijden van Velasco erft Felix het grootste deel van zijn bezittingen. Hij en 
zijn vrouw leiden een losbandig leven met nieuwe vrienden en Felix vervreemdt van 
zijn arme broer. Door schulden raakt Felix zijn nieuwe vrienden en zijn vrouw, die 
nu haar ware, lelijke, aard laat zien, kwijt. Hij vlucht naar Egypte en sterft jong. Met 
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Uranio gaat het aanvankelijk niet goed. Zijn handel loopt slecht. Tegenspoed leert 
hem echter hoe hij in het leven moet staan en dat hij de wens aan de goden om rijk
dom moet vervangen door de wens om een deugdzaam gemoed. Tegenspoed verlaat 
hem op den duur en hij leidt met haar lessen als richtsnoer een gelukkig leven. 

VOORZEGGING, TURKSCHE (1799) VL/2, 251-252: 'Turksche Voorzegging' (Uit 
het Fransch: Le voyage de Paul Lucas, au Levant, torn. I, 271. Pans, Vandide, 1704). 
De verteller, een Frans geneesheer, bezoekt de kadi en vraagt waarom hij een huis 
van aarde heeft in plaats van een van steen. Deze antwoordt dat het niet de gewoon
te is huizen te bouwen die langer meegaan dan de bewoners. Bovendien heeft zijn 
volk een gezegde dat de Fransen ooit hun land zullen overheersen en hi] wil met dat 
die van zijn huis kunnen profiteren. De Franse overwinningen in het oosten bewij
zen dat de kadi in 1699 een goed profeet was. 
Bron: Le voyage de sieur Paul Lucas au Levant. Parijs, 1704. 

VRIENDEN (1787) Palmbladen, 38-42: 'De vrienden'. Een njke koopman heeft slechts 
één zoon en hij stuurt hem in het kader van zijn opvoeding op pad om de mensen te 
leren kennen en terug te komen met één vnend. Na korte b]d keert de jongen terug en 
hi) zegt wel vijftig vrienden gevonden te hebben. De vader betwijfelt dat en wil het con
troleren. Hij slacht een bok, doet hem in een zak en besprenkelt de kleren van de zoon 
met het bloed. Hiermee stuurt hij hem langs zijn zogenaamde vrienden. Hij moet hun 
vertellen dat hij iemand vermoord heeft en vragen het li)k in hun huis te mogen ver
stoppen. Geen van de vijfhg vrienden wil dat. De vader klopt bij zijn enige echte vriend 
aan met dezelfde vraag en deze nodigt hem meteen binnen. 
Bron: 'Allegorie sur l'amitié'. In Cardonne 1770. Deel 1, 78-87. Cardonne noemt als 
bron: Ahmedben Arabchah no 1509 [dit zal zijn: Ahmad Ibn'Arabshah Shihab al-
Din, 1392-1450]. 

VRIENDEN EN HET GELD (1787) Palmbladen, 37: 'De vrienden en het geld'. Een 
rijke moslim is al enkele dagen ziek, maar zijn vrienden bezoeken hem met. Hij 
vraag zijn rentmeester waar zij blijven. De rentmeester zegt dat zij het van hem 
geleende geld nog niet terug kunnen betalen en dat ze daarom niet op bezoek dur
ven te komen. De moslim vraagt hem zijn vrienden te halen, aangezien hij liever 
zijn geld kwijt is dan zijn vrienden. 

WELDAADIGHEID (1770) VL/4:2, 484-486: 'De weldaadigheid; een Persiaansch 
vertelzel (Uit het Engelsch)'. Een oude schaapsherder in Arabie vindt een verdrieti
ge jongeling. Deze vertelt dat hij de kudde van Fatima's vader hoedde en dat hij en 
Fatima verliefd werden. Haar vader ontdekte de liefde en maande de jongeling te ver
trekken. Deze smeekte nog of hij voor de man mocht blijven werken, met de belof
te het contact met Fatima te verbreken, maar de man weigerde. De jongen is nu ver-
dnetig. Hij is Fatima kwijt en bovendien moeten zijn vader en broers - zijn moeder 
is overleden - het voortaan zonder zijn inkomen stellen. De herder gaat met de jon
gen naar Fatima's vader. Hl) spreekt met de man en diens enige bezwaar tegen de 
jongen is dat hij arm is, verder overtreft hij de andere herders in godsvrucht, goed
heid en ijver. De oude schaapsherder belooft de vader een gedeelte van zijn kudde 
als de jongen en Fatima herenigd worden en dat gebeurt. 
Zie ook Weldadigheid (1776) 
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WELDADIGHEID (1776) VL/5:2, 385-391: 'De Weldadigheid. Eene Oostersche 
Vertelling' (door C.V.D.G.). Andalar is een oude deugdzame en menslievende man die 
in Indie niet ver van de Ganges, in de vlakte van Ragapoer leeft en reizigers die aan zijn 
woning voorbijtrekken bijstand verleent. In het woud vindt hij de uitgeputte jongeling 
Sin-adin die zoveel verdriet heeft dat hij eigenlijk niet gered wil worden. Andalar vraagt 
hem te vertellen wat er gebeurd is. Sin-adin vertelt dat zijn familie door plunderingen 
erg arm is geworden en dat niet lang daama zijn vader en zijn broer zijn overleden. Hij 
zorgt nu voor zijn moeder en zijn jongere zussen. Daarnaast is hij verliefd op Ne-
belmina, de dochter van een njke man, en zij op hem. Toen haar vader het tweetal kort 
geleden betrapte, was hij woedend. Sin-adin was geen goede parti) voor zijn dochter en 
hij gaf te kennen haar te zullen straffen, ook al zei Sin-adin dat alle schuld bij hem lag. 
Sin-adin is zo verdrietig omdat zijn geliefde nu gestraft wordt en hij machteloos is. Hi) 
is het woud ingetrokken omdat hij het leven niet langer kan verdragen, maar treurt om 
zijn moeder en zusjes die het voortaan zonder zijn zorgen moeten stellen. Andalar 
besluit hem te helpen en geeft hem zijn verborgen schat. Sin-adin is zo een njk man, 
hij en zijn Nebelmma zijn voor altjd samen en ze leiden een vreugdevol leven. 
Zie ook Weldaadigheid (1770). 

WITTEBROODS-ZOONTJE, PERSIAANS (1723) DAH/31, 244: 'Een sprookje'. Een 
njk jongetje waakt bij hel sjieke graf van zijn vader. Een arm jongetje bidt bij het 
armzalige graf van zijn vader. Het rijke jongetje beledigt de ander vanwege diens 
armoede, maar het arme jongetje antwoordt dat op de Dag des Oordeels zijn vader 
al lang en breed in het paradijs verblijft, terwijl de vader van het rijke jongetje dan 
nog verantwoording moet afleggen voor de sjieke grafsteen. 
Bron: Saadi 1654, 312-313. Ook de Boekzaal van Europe (maart-april 1696, 339-340) 
geeft het verhaal weer bij de bespreking van A. Gallands L·s paroles remarquables 
(1694). [Via welke weg Weyerman de tekst kende, is onbekend. Mogelijk kende hij 
zowel de uitgave van Saadi als de uitgave van Galland, zie par. 3.2.] 

XAO (1765) DPe/27, 209-216: Oostersche Vertelling, of het schandelijk gedrag der 
tyramuke Overheersers' (door O.). De spectator bespreekt het 'Gouden boek der 
Chinezen' van Hoangü Xao,2 één van de tweeënzeventig leerlingen van Confucius. 
Het boek is bedoeld om tirannen tegen te spreken en om de overheid ervan te door-
dnngen dat het volk gelukkig gemaakt moet worden. De voornaamste eigenschappen 
van een vorst zijn mildheid, verstandigheid en onverschrokkenheid. Staatsinkomsten 
moeten door hem worden aangewend voor algemene doelen. Deze uitspraak wordt 
geïllustreerd aan de hand van enkele schrijnende voorbeelden van vorsten die hun 
leven moeten verbeteren. 

YAMODIN (1761) DPOM/233, 81-88: 'Dat'er geene Algemeene Regel van Zedelyk 
Gedrag is, zo verre het zelve op de Saamenleeving zyne betrekkingen heeft. 
Geschiedenis van Yamodin en Tamira' (door I.A.). Tijdens de regering van Yamodin 
[de naam betekent: 'Dag des oordeels'] heerst in het njk Galconda de pest. Na tallo
ze mislukte pogingen om de goden te behagen, verbeeldt men zich dat de offering 

2. Deze naam is vergelijkbaar met een samenvoeging als 'Beatrix Willem de Zwijger' 
en het is dan ook onwaarschijnlijk dat hij een bestaande persoon toebehoort, met 
dank aan prof.dr. W.L. Idema. 
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van een maagd van koninklijken bloede de ziekte zal verdrijven. De enige die hier
voor in aanmerking komt, is Yamodins dochter Tamira. Yamodin besluit dat het wel
zijn van zijn volk zijn eigenbelang overstijgt. De dag vóór de voltrekking van haar 
doodvonnis besluit Tamira in te gaan op het huwelijksaanzoek van haar minnaar. Na 
de huwelijksnacht is zij geen maagd meer en kan zij aan de dood ontsnappen. 
Yamodin neemt dit zijn schoonzoon kwalijk omdat deze zijn eigenbelang laat pre
valeren boven dat van miljoenen mensen en hij laat hem verbranden. Tamira is zo 
verdrietig dat zij zich, met toestemming van haar vader, op de brandstapel gooit. Dit 
verhaal bewijst dat er geen algemene regel voor zedelijk gedrag is met betrekking tot 
de samenleving en dat de goddelijke openbanng noodzakelijk is. 
Bron: John Hawkesworth, 'Yamodin and Tamira'. In: The Adventurer m. 91 (1753). 

ZADEL (1771) VL/5:2, 50-51: 'Het zadel en de toom. Eene Oostersche Vertelling'. 
(Uit: Melange de Littérature Orientale). Een jonge sultan is zo verslingerd aan de sla
vinnen in zijn serail dat hij de regeringszaken vergeet. Zijn vizier moet hem er tel
kens aan hennneren. De slavinnen zijn bedroefd als de sultan hun vertelt dat hij van 
de vizier meer tijd aan de regering moet besteden. De moedigste van de slavinnen 
wedt dat zij de strenge vizier zo kan aanpakken dat deze binnen de kortste keren 
haar slaaf in plaats van haar meester is. Ze proberen het uit en de slavin wordt aan 
de vizier cadeau gedaan. Spoedig is de vizier verslingerd aan haar, maar op een gege
ven moment weigert zij hem nog langer haar diensten te bewijzen. Op de voor
waarde dat haar enige wens wordt vervuld, belooft zij voortaan de zijne te zullen zijn. 
Zij neemt een zadel en een toom en tuigt de vizier op. Vervolgens laat ze de sultan 
halen, die vraagt waarom de vizier zo opgedoft is. Deze antwoordt dat hij de jonge 
sultan juist voor de grillen van de gevaarlijke sekse had willen waarschuwen, en dat 
de sultan nu kan zien dat zijn waarschuwing niet voor niets was. 
Bron: 'Le visir sellé et bridé'. In: Ordonne, 1770. Deel 1, 16-21. Ordonne noemt als 
bron: 'Adjaïbel Measer' no. 153 [dit zal zijn 'Adja'ib al-ma'athir', ofwel 'Wonderbaar
lijke merkwaardigheden', waarschijnlijk een anekdotenverzameling]. 

ZADIG (1760) DHW/62, 21-26: 'Extract van een Bnef gezonden naar Coppenhagen, 
door een Deensch Missionaris de Tranquebar, in de Oost-Indien, behelzende een 
Verhaal van de plechtigheden der Begraavems van een Indiaansch koning'. Dit is 
een aflevering over Indiase weduwverbranding ['suti'], die volgens de auteur een 
voorbeeld is van de 'ysselukste gevolgen der bygeloovigheid' (23) en waarover de 
heer Voltaire aantekeningen maakte. Vervolgens vindt de lezer een passage uit diens 
Zadig. De gelijknamige hoofdfiguur is slaaf en vertrouweling van Sedoc, koopman 
te Arabie. Als één van Sedocs bloedverwanten overlijdt, moet zijn weduwe, Almona, 
zich volgens de gewoonte van het land op diens brandstapel werpen. Zadig steekt 
hier een stokje voor als hij ontdekt dat zij dit alleen doet voor de omgeving en niet 
uit liefde voor haar man. Hl) ontwerpt een wet die het verbiedt een weduwe, die van-
tevoren een uur met een jongeman samen is geweest, op de brandstapel te brengen. 
Na die tijd is er in geheel Arabie geen weduwe meer verbrand. Zadig wordt vervol
gens bijna zwaar gestraft door de priesters die door de nieuwe wet alle bezittingen 
van de weduwen mislopen. De charmes van Almona, waarvoor de pnesters allesbe
halve ongevoelig voor zijn, voorkomt een opstand tegen Zadig. 
Bron: Voltaire, Zadig ou Io Destinée (1748). 
Zie ook Zadig (1770). 
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ZADIG (1770) AO/67, 67-85, 150-167, 227-241 en 320-343: 'Zadig, of het noodlot. 
Een Oostersche geschiedenis. Uit het Fransch van den heer de Voltaire' (Door C.P.). 
Zadig is een jongeman uit Babyion met een goede inborst die met Samira gaat trou
wen. Zijn concurrent Orcan ontketent een gevecht waarbij Zadig zijn oog verliest. 
Samira houdt echter met van eenogigen en trouwt binnen enkele dagen met Orcan. 
Zadig stapt nu met een eenvoudigere vrouw in het huwelijksbootje. De eerste huwe
lijksdagen verlopen goed, maar door een ongelukkige situatie, de vrouw denkt dat 
haar man dood is, snijdt ze Zadigs neus af. Zadig stuurt haar vervolgens weg en 
zoekt zijn heil in de filosofie. Het gezelschap der geleerden kan hem op den duur 
niet boeien en hij zoekt zijn heil bij vrolijke feestvierders waardoor hij uiteindelijk 
met de koning en koningin bevriend raakt. Op een gegeven moment wordt hi) de 
eerste staatsdienaar van de koning. Dan worden Zadig en de koningin verliefd op 
elkaar. Door toedoen van een jaloerse burger ontdekt de vorst dit en Zadig vlucht. 
Ook de koningin ontvlucht haar man. Zadig beleeft diverse wonderbaarlijke avontu
ren. Hij en de koningin worden korte tijd herenigd, maar door ongelukkige omstan
digheden moet hij haar verlaten. Zadig beklaagt zich over de Voorzienigheid en ont
moet een heremiet. Deze vertelt hem over het noodlot, het recht, de zedenkunde, 
deugden etc. Zadig verbaast zich over de vreemde daden die de kluizenaar vemcht. 
Deze man blijkt echter de engel ]esrad te zijn die de Voorzienigheid een handje 
helpt. Zadig realiseert zich dan dat hij zich misschien toch beter naar de besluiten 
van de hemel moet schikken. Als Zadig ten slotte aan de koningin wordt uitgehu
welijkt, dankt hij samen met haar de Voorzienigheid. 
Bron: Voltaire, Zadig ou la destinée, 1748. 
Zie ook Zadig (1760). 

ZAFERAH (1761) DHW/196, 94-102: 'De krachtige uitwerkselen van deugdelyke 
Vermaaningen; een Oostersche Vertelling'. De wijze Zaferah die aan de Nijl woont, 
wordt door de jonge vorst Abdumal van Abyssiniê uitgenodigd om als raadsman aan 
het hof te gaan werken. Dit verloopt voorspoedig en met de dag groeien Zaferahs 
rijkdom en roem. Dan halen de hovelingen de vorst over om zijn njk te gaan uit
breiden. Zaferah raadt hem dat af en wijst op de onzin van oorlogvoeren en bloed
vergieten. De vorst ziet dat in en maakt het zijn levenstaak de mensen in zijn rijk 
een zo goed mogelijk leven te laten leiden. 

ZAMAN (1770) VL/4:2, 290-299: 'Zaman. Eene Oostersche Geschiedenis'. Zaman, 
de verteller, geeft zijn levensverhaal. Hij is in eenzaamheid opgevoed door Tachel. 
Volgens Tachel is waarheid het hoogste goed. Op een dag spreekt Tachel over de 
onrechtvaardige daden van de pascha van het land. Iemand hoort dat en spoedig 
dient de dwingeland, Albussar, zich aan om die uitspraak te venfiéren. Zaman heeft 
geleerd nooit te liegen en het gevolg is dat zijn opvoeder onthoofd wordt. Zaman zelf 
wordt meegenomen naar het hof, omdat hij door zijn streven naar waarheid de 
pascha kan vermaken. Aan het hof leidt zijn aanwezigheid tot ongelukkige situaties, 
aangezien Zaman uitspraken doet over mensen waar de laatsten niet zo gelukkig 
mee zijn. Tijdens een reis wordt hij dan ook ergens alleen achtergelaten. Een groep 
pelgrims neemt hem op. Echter ook in dit gezelschap brengt Zamans aandrang om 
de waarheid te zeggen hem in de problemen. Hij wordt opgesloten. Een grijsaard 
zoekt hem op en vertelt hem dat sommige mensen niet tegen de waarheid kunnen. 
Ook adviseert hij hem de woorden van de wijze Lokman als leidraad te nemen, 
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namelijk dat alleen de bedekte waarheid geschikt is voor de mensen. De grijsaard 
belooft Zaman te bevrijden zodra degene die hem gevangen nam overlijdt en dat zal 
niet lang meer duren. Ondertussen moet hij zijn levensverhaal op papier zetten. 

ZAPHNA (1761) DHW/189, 61-65: 'De oorsprong der zedelyke Vertellingen, met 
een Fabel, ontvouwende de misslagen waar door wy gewoonlyk in het zoeken van 
Vergenoeging te leur gesteld worden'. Zaphna kent geen andere wet dan zijn eigen 
wil. Hij hoort graag de geluiden van een veldslag en juicht het toe dat zijn vijanden 
in aantal toenemen. Op een dag moet hij kiezen tussen een leven van wetenschap
pelijke studie of een in materieel opzicht njk leven. Hij kiest het laatste, maar naar
mate zijn rijkdom vermeerdert, neemt zijn gemoedsrust af. Op een dag realiseert hij 
zich dat dit komt doordat hij foute keuzes gemaakt heeft. Hij deelt zijn bezittingen 
uit en de rust keert terug in zijn hart: de gelukzaligheid lacht hem toe. 

ZEMIN (1790) VL/5/2, 82-88: 'Zemin; een Oostersch gezigt' (Naar 't Hoogduitsch). 
Zemin is van zichzelf een goedhartige en tevreden jongeman, maar door zijn jeug
dige onrust verbeeldt hij zich dat hl) kampt met talrijke onvervulde verlangens. Azor, 
de geest aan wiens zorgen het bewind der aarde is overgelaten rekent hiermee af. Hij 
ontmoet Zemin in diens droom en vraagt wat eraan scheelt. Zemin geeft te kennen 
dat het zijn hart aan genoegens ontbreekt en dat bijvoorbeeld zijn mooie Selima haar 
aantrekkingskracht voor hem heeft verloren. Vervolgens droomt hij dat hij de 
beschikking heeft over zeven knappe nimfen. Maar op een gegeven moment heeft 
hij genoeg van al dit vrouwelijk schoon. Ook droomt hij dat hij de heerser is over een 
machtig rijk, maar ook dit leidt op den duur tot ongenoegen. Al zijn begeerten wor
den in de droom vervuld, maar maken hem eerder ongelukkig dan tevreden. Als hij 
ontwaakt, is hij blij te zijn wie hij is en rekent hij zichzelf rijk met wat hij heeft. 

ZEYN (1755) De Duizend en Ene Nachtß, 239 e.V.: 'Geschiedenis Van de Pnns Zeyn 
Alasman, En de Koning der Geesten'. Ondanks het advies van zijn onlangs overle
den vader zich bi) zijn volk bemind te maken leidt de jonge koning een verkwistend 
leven. Van verdriet weet hij zich namelijk geen raad. In een droom vertelt een oude 
man hem dat de koning naar Cairo moet gaan, waar hem voorspoed wacht. De 
koning volgt zijn droom, maar een tweede en derde droom sturen hem terug naar 
huis alwaar schatten verborgen zijn. In zijn paleis vindt hij in een kelder kostbaar
heden, waaronder acht diamanten beelden en een voetstuk waarbij een negende 
beeld hoort. De stem van zijn vader stuurt hem weer terug naar Cairo alwaar hij bij 
een voormalige dienaar van zijn vader het negende beeld tegemoet kan zien. Deze 
dienaar neemt hem mee naar de koning der geesten die dat beeld heeft. Deze heeft 
een eis voordat hij het beeld afstaat. Hij wil dat de jonge koning een jonge maagd 
huwt die hij aan de koning der geesten geeft, zonder dat hij het huwelijk geconsu
meerd heeft. Hij krijgt hulp mee in de vorm een toverspiegel die hem helpt de 
maagd uit te kiezen. In Bagdad vindt hij de juiste bruid. Met tegenzin gaat hij terug 
naar de koning der geesten om haar af te staan. De koning der geesten stuurt hem 
naar Bagdad, waar hij het negende beeld zal vinden. In plaats daarvan treft de jonge 
koning er zijn bruid aan. Het hele avontuur was een test om na te gaan of hij, in 
tegenstelling tot vroeger, nu wel in staat is zijn hartstochten te beheersen. 

ZILIM (1762) DPOM/290, 121-128: 'Zihm en Selena, eene Oostersche Geschie-
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dénis' (door L). Zilim en Selena leiden aanvankelijk een tevreden leven in de lieflij
ke vallei van Arlin op de oostelijke oever van de rivier Kysha. Dan hoort Zilim dat hij 
in het leger van de keizers van het oosten zal moeten dienen. Bij het horen van dit 
bericht valt Selena 'dood' neer, maar na een tijdje wordt ze weer levend en vertelt ze 
Zilim dat ze hun beschermengel zojuist heeft ontmoet. Deze heeft haar beloofd dat 
zij en Zilim na verloop van tijd herenigd zullen worden, mits zij in de tussentijd de 
Schepper vertrouwen en dus met aan hem zullen twijfelen. Vervolgens verdraagt het 
paar vele ontbenngen waaronder het vertrek uit hun huis, het vermeende overlijden 
van Zilim en zijn gevangenschap. Indien dit niet gebeurd was en indien het paar 
niet weggezonden was, zouden Zilim en Selena slachtoffers van de aardbeving in 
hun vallei geweest zijn. De Voorzienigheid is barmhartig. 
Zie ook Zilim (1798). 

ZILIM (1798) VL/2, 39-44: 'Zilim en Selena. Een Oostersche Vertelling'. 
Zie Zihm (1762). 

ZINSPREUK, OTTOMANISCHE (1723) DAH/19, 147. Een Turkse koopman in wij
nen die in de gaten heeft dat Mohammed onverbiddelijk is als het zijn verbod op 
wijn aangaat, zegt het volgende: 'Het drinken van wyn, kond gy ons nooit verbieden, 
want wy zullen het doen in 't heimelyk: maar indien je ons toelaat, dat wy die, vry en 
vrank mogen gebruiken, dan belet gy ons, van uw Wet te overtreeden, en van over 
uw geboden te struikelen'. 

ZOBEIDE (1755) De Duizend en Ene Nacht/2, 225 e v.· 'Geschiedenis Van Zobeïde'. 
Als hun vader sterft, blijven dne dochters achter en vertrekken de twee halfzussen 
met hun moeder. Twee van de dochters die in het ouderlijk huis zijn gebleven, stap
pen al snel in het huwelijksbootje. Zij treffen het echter slecht en komen weer bij de 
derde zus in het ouderlijk huis wonen. De geschiedenis herhaalt zich en de derde 
zuster, Zobeïde, neemt hen vervolgens mee op handelsreis. In Balsora heeft ze een 
schip bevracht met goederen uit Bagdad en via de Golf van Perzié varen ze naar 
Indie. Daar gaan ze aan wal en komen in een stad waar alles versteend is. Zobeïde 
hoort in een paleis een jongen de koran reciteren. De jongen vertelt haar dat ze is 
aangekomen in een rijk dat vroeger machtig was. Er woonden echter tegenstanders 
van Allah. Hij was de enige die door de opvoeding van een gouvernante tot het ware 
geloof bekeerd was. Na haar dood klinkt uit de lucht een stem die de bewoners 
oproept zich te bekeren tot de enige God. Niemand geeft er gehoor aan en na het 
derde jaar verandert alles en iedereen in steen. Zobeïde veronderstelt net als de jon
gen dat de Voorzienigheid haar hier gebracht heeft en neemt hem mee naar haar 
schip. Ze vertrekken naar Bagdad, maar onderweg worden Zobeïde en de pnns door 
de jaloerse zussen overboord gegooid. De pnns verdrinkt en Zobeïde spoelt aan op 
een strand. Onder een boom rust ze wat uit en ziet daar dat twee slangen elkaar ach
terna zitten. Ze doodt de ene met een steen, waarop de andere slang haar vleugels 
opncht en wegvliegt. Zobeïde valt in slaap; als ze ontwaakt, ziet ze een zwarte vrouw 
voor zich die twee zwarte honden bij zich heeft. Dit blijkt de geredde slang te zijn 
die de twee zusters betoverd heeft. De vrouw brengt de dne naar Bagdad en vraagt 
Zobeïde de honden elke nacht honderd zweepslagen te geven om de dood van de 
pnns te wreken. Als ze er ook maar een te weinig geeft, zal ze tevens zelf in een 
hond veranderen. 
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ZOON VAN EEN GIERIGAART (1726) DEDW/32, 249-250. De zoon van een gie
rigaard wordt doodziek bij gebrek aan brood en wijn. Daarom krijgt zijn vader het 
advies de koran te lezen of een lam te doden als offer om de gezondheid van de jon
gen te bespoeden. De gierigaard besluit te kiezen voor de eerste optie, aangezien het 
lamsvlees momenteel erg pnjzig is. Een van de omstanders begint te lachen om dit 
besluit. De keuze voor de koran ligt op de oever van de lippen van de gierigaard, ter
wijl het geld dat het lam hem zou hebben gekost, op de bodem van zijn ziel ligt 
Bron: Saadi 1654, 283-284. 

ZYDEWEEVER, PERS1AANSCHE (1723) DAH/17, 129 e.V.: 'De vermaakelyke 
Leevensloop van een Persiaansche Zydweever. Overgezet uit een Persiaansch 
Manuscript' [Verderop wordt het verhaal 'nederduits Persiaans sprookje' genoemd 
(242)]. In het 169ste jaar van de hegira [de islamitische jaartelling) komt een merk
waardig gekleed twaalfjarig jongetje naar Isfahan. De inwoners van de stad denken 
aan zijn kleding te kunnen aflezen dat hij een nabestaande van Mohammed is. De 
jongen, die doet alsof hij ziek is, knjgt van een geneesheer te eten en deze geeft hem 
een weefgetouw. Hier volgt een spreuk van de poéet Enverv 'Vyf zaaken zyn onnoot-
zaakelyk op deez' weerelt. Een ontstooke Toorts in den zonneschyn, een schoone 
Tronie voor een blinde, een overvloedige slagregen, in de Oogstmaand, een volle 
Schotel voor een die verzaadigt is, en een braave Huisvrouw aan een geboore 
Verraader, die nacht en dag, derzelve Onschult poogt te belaagen' (168). Als de zij-
dewever wat ouder is, trouwt hij. Hij doet nog pogingen om zijn vrouw kwijt te raken 
door in een Luiks bierhuis een moordaanslag voor te bereiden. Ook wordt er gezocht 
naar overtredingen van de vrouw. Zo heeft zij wel eens haar hals ontbloot en is zij 
wel eens jaloers. In aflevering 37 wordt er nog een oproep gedaan aan de Hennes 
om de vertaling van het manuscnpt afte maken [een slot ontbreekt echter]. 
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Bijlage 2 
Overzicht van de afzonderlijk gepubliceerde oosterse fictie 

Voor het overzicht van de afzonderlijk gepubliceerde oosterse fictie heb ik Oosterse 
btels' uit J Mateboers Bibliografie van het Nederlandstalig Narratief Fictioneel Proza 
1701 1800 (1996) geïnventanseerd Ik heb deze weergegeven onder vermelding van 
het nummer waaronder Mateboer de titels opnam, bijvoorbeeld M 100 In een enkel 
geval vulde ik de door haar gepresenteerde informatie aan na bepaalde werken inge 
zien te hebben of aan de hand van secundaire literatuur over achttiende eeuwse oos 
terse fictie (zie hoofdstuk 1) Mateboer geeft in haar bibliografie alleen de werken 
waarvan exemplaren bewaard worden in een aantal bibliotheken Elders vond ik 
enkele oosterse titels die zij met noemt en die dan vermoedelijk ook met in openba
re collecties zijn overgeleverd Ik vermeld het werk dat de titel noemde In een titel 
is voorzien van *, volgt een andere uitgave/versie van het werk Indien een titel 
wordt gevolgd door -, betekent dit dat de uitgave uit meerdere delen bestaat, die niet 
in hetzelfde jaar zijn verschenen Indien een titel wordt gevolgd door , dan betekent 
dit dat de uitgave van een werk een vervolg heeft gekregen, meestal met een nieuwe 
btel De lijst is alfabetisch geordend op auteursnaam en, indien die ontbrak, op het 
eerste zelfstandige naamwoord uit de titel Een chronologisch geordend overzicht 
van de titels vindt men in het notenapparaat bij hoofdstuk 3 

[Armeno, Chr /) Β de Mailly,] Persmensche Geschiedenissen, Of De Reizen En Wonder 
boere Gevallen Der Dne Prinsen Van Serendib Eerste Deel Vert u h Perzisch [Fr] 
Leiden, Cornells van Hoogeveen jr, 1766 Vermoedelijk gebaseerd op Peregnnaggio 
di tre figliuoli del re di Serendippo, vermoedelijk van Chnstoforo Aremeno (1557) 
M 1235 

Azor en Zimeo, een Armenisch Verhaal In Magazijn van Geschiedenissen Romans en 
Verhalen Deel 2 Vert u h Eng Rotterdam, J Meijer, 1791 
M 1029 0 2 

[Beauchamps, Ρ Godard de]. De Historie van den Pnns Appnus, getrokken uyt de 
Chronyk der Weerelt t'zeedert hare geboorte Perziaensch handschrift gevonden in de 
Bibliotheek van Schah Hussein, Koning van Persien, van den Throon gestoote door 
Mahmouth in het jaar 1722 Keulen, Jacobus Gaillard, 1732 
Zie Buisman [i960], nr 103 

De boer in schyn of de adelyke gelukzoeker Behelzende eene aan een schakeling van de 
allervreemdste noodlottigheden, op en ondergang van de Fortuin, gevecht met de 
Wilden in Oost-indien, Schipbreuk op de Ketting Eilanden, beschryving van dezelve 
Huwelyk en vlugt met een Princes van 's Konings Eiland zyn wederkomst in het 
Vaderland, en tweede Huwelyk met Hennetta van Albergen te Brussel, benevens de 
beruchte Geschiedenis van MejufFr van Ekelen die van den zogenaamden Baron van 
Galeveld, en deeze zyne aanmerkelyk gespeelde Rol in Engeland Amsterdam, David 
Klippink en Martinus de Bruyn, 1769 
M 154 

Calprenède, G de Coste de La, De Historie Van de Princesse Cleopatre Zes delen 
Amsterdam, A Schoonenburg en Zoon, 1742 (tweede druk) 
M 667 01-667 06 
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De Reizende Chinees, Op bevel en kosten van zynen Keizer Gevende denzelve van den 
Staal en Geschiedenissen der Wereld, dog wel bfzonderìyk van Europa Beschryvende 
deszelfs steden, Gewoontens, Wetten, Zeden, Regenngs-Form etc Amsterdam, H 
Bosch, 1727 1728 
Zie Buisman [i960], nr 392 

- (Courtüz, G de Sandras de,] De overzeldzame Historie Van De Markgravtnne De 
Frêne Door haar eigen Man aan een Turkschen zeerover verkost [sic] , en weder te regt 
gebragt, met alle de voorvallen haar voor en na dien stand overgekomen Vert u h Fr 
Rotterdam, Elias Yvans, Boekverkooper, 1702 
M 1214 
* Het Leven Van de Markgravmne De Frêne Synde deze tweede Uytgave vermeerdert met 
een Vervolg tot op haar Dood Tweede dr verm Dordrecht, H Walpot, 1733 
M 1214 en 911 01 

[Courtilz, G de Sandras de,] Vervolg Van Het Leven, Of Overzeldzame Historie Van 
De Markgravmne De Frêne Vert u h Fr Dordrecht, Hendrik Walpot, 1733 
M 911-02 

[Crebillon, C Ρ Jolyot de]. De Minneryen van Zeokmizul, Koning der Kofirane Vert 
u h Fr door J Haverkamp Amsterdam, 1746 
Β 1176 

[Croix, F Petis de la] Historie Van De Sultane Van Persien, En Van De Visiren Ofie Zeer 
Aangename Turksche Vertellingen Beschreven ( ) in de Turksche Taal door Chec Zade, 
Vert u h [Fra via het Hgd '] Den Bosch, Hendrik van Irhoven, Boek-verkoper, 1744 
M 638 

Croix, F Petis de la, Persiaansche Lusthof Ofie De Duizent En Een Dag Persiaansche 
Vertellingen Vert u h Fr Vijf delen Amsterdam, Joannes Pauli, 1724 
* Vijf delen Amsterdam, Antoni Waldorp en Weesp, Jan van der Weyde, 1739 (de 
delen 3,4 en 5 corresponderen met die delen uit de vonge versie) 
* Persiaansche Lusthof Of Duizend En Een Dag Perziaansche Vertellingen Vijf delen 
Derde druk Amsterdam, Fredenk Drayer, 1789 
M 1230 01-1232 02 

[Defoe, D ,] Het Leven En de wonderbaare Gevallen Van Robinson Crusoe Eerste en 
derde deel U h Eng Amsterdam, de Jansoons van Waesberge, 1720 en 1722 
* Twee delen Amsterdam, Jans(s)oons Van Waesberge, 1721 
* Twee delen Amsterdam, Janssoons Van Waesberge, 1721-1722 
* Dne delen Amsterdam, Janssoons van Waesberge, 1735 1736 
* Dne delen Amsterdam, Janssoons van Waesbergen, 1736 (deel 1) en 1752 (deel 2 
en dne) 
* [Defoe, D,], Levensgeschiedenis En Lotgevallen Van Robinson Crusoe Dne delen 
Vert u h Eng Amsterdam, J Allart en Rotterdam, D Vis, 1791 
M 974 01-980 en 991 01-991 03 

Nieuwe Oostersche Fabelen Vert u h Fr [Amsterdam,] Erven van de Wed J ν Egmont, 
ca 1770 
Zie de recensie in Nieuwe Vaderiandsche Letter-oefeningen, 4 1 (1770), 236 

[Galland, Antoine,] De Duizent en Eene Nacht, Arabische Vertellingen Twee delen Vert 
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u.h. Fr. [door] G.D.F. Amsterdam, Pieter Aldewerelt, 1738 (gegraveerd titelblad 1709). 
M 316.01-316.02 

* De Duysent en een Nacht. Arabische Vertellingen Amsterdam, Spaan, 1724. 
Β 1704 

* De Duizend En Ene Nacht, Arabische Vertellingen. Twaalf delen. Herziene editie: 
Amsterdam, Steven van Esveldt, 1755. 

M 317.01-317.04 
* De Duizend En Ene Nacht, Arabische Vertellingen. Twaalf delen. Derde druk. Amster
dam, Steven van Esveldt, 1770. 

M 318.01-318.04 
* De Duyzend En Eenen Nagt, Arabische Vertellingen. Twaalf delen. Gent, C.J. Fernand, 
1788. 

M 319.01-319.12 

* De Duysend En Eene Nacht, Arabische Vertellingen. Vierde druk. Twaalf delen. 
Amsterdam, Steven van Esveldt, z.j.. 

M 320.01-320.04 

Galland, A. en Cardonne D.D., Indiaansche fabelen en Vertellingen [van Bidpai en 
Lokman] U.h. Fr. vert, door L. Stoppendaal Pz.. Middelburg, W. en J. Abrahams, 1781. 
Zie Buisman [i960], nr. 611, waar de toevoeging 'van Bidpai en Lokman' ontbreekt 
en Abkoude 1788,181. 

Chineesche Geschiedenis, Behelzende De Gevallen Van Den Heer Tieh-Chung-U En De 
Jongvrouw Shuey-Ping-Sin. Vert. u.h. Chinees via h. Eng. Amsterdam, Erven v.F. 
Houttuyn, 1767. 
M 192 

GueuUette, Th. S, De Duizend En Een Quartier Uuren, Bestaande m aartige en 
Leezenswaardige Tartaarse Geschiedenissen. Vert. u.h. Hgd. Twee delen. Amsterdam, 
Jacob van Saan, 1732. 

* Tweede druk. Amsterdam, Gemt Tielenburg, 1765. 

* Amsterdam, Gemt Tielenburg, z.j.. 
M 321.01-323.02 

Haller, Α. von, Usong, Oostersche Geschiedenis. Rotterdam, H. Beman, Bennet en 

Hake, 1773. 

Zie Buisman [i960], nr. 756 

Hawkesworth, J., Almoras en Harriet. Oost. geschiedenis. In: Magazyn van Ge
schiedenissen, Romans en Verhalen. Deel ι. Vert. u.h. Eng. Rotterdam, J. Meijer, 1790. 
M 1029.01 

De Historie Van de schoone en Verduldige Helena Van Constantinopolen. Amsterdam, 
Erve vander Putte, 1789. 
* Amsterdam, Erve H. Rynders, z.j.. 

* Amsterdam, Erve H. vander Putte, z.j.. 
* Amsterdam, Erve Hendrik vander Putte en Bastiaan Boekhout, z.j.. 

* Amsterdam, Erve Hendrik ander Putte, z.j.. 
* Amsterdam, Erve vander Putte: Bastiaan Boekhout, z.).. 

* Eene Schoone Historie Van de Verduldige Helena Van Constantinopolen. Amsterdam, 
Gysbert de Groot Keur, 1738. 
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* Een schone Historie Van de Verduldige Helena Van Conslantmopolen. Deventer, Jan de 
Lange, 1775. 
* Een schoone Historie Van de Verduldige Helena, Van Constantmopolen. Amsterdam, 
S. Koene: W. Koene, 1797. 
* Amsterdam, S. Koene: W. Koene, 1800. 
* Een Schoone Historie Van de Verduldige Helena Van Constantinopolen. Amsterdam, 
Erve de Wed. Jacobus van Egmont, z.j.. (twee versies) 
* Groningen, D'N. Greydanus, z.j.. 
M 593-605 

Hogendorp, W. van, Kraspoekol Of: De Droevige Gevolgen Van Eene Te Verre Gaande 
Strengheid, Jegens De Slawen: Zedekundige Vertelling. Batavia, Lodwyk Dominicus, 1780. 
M 846 

[Johnson, S.J, De Historie van Rasselas Prins van Abessmien. Door den Autheur van de 
Hollandsche Wysgeer [Vert. u.h. Eng. door Egbert Buys]. Amsterdam, D. Onder de 
Linden, 1760. 
Zie Buisman [i960], nr. 960 

Jones, M, Geschiedens van Nadir Schon bekend onder den naam Chamas Kulikhan. 
Utrecht, G.T. van Paddenburg, 1780. 
Zie Abcoude 1788, 264 

Langhome, J, Solymon En Almeno: Eene Oostersche Geschiedenis. Vert. u.h. Eng. 
Amsterdam, Wed. K. van Tongerlo en Zoon, 1766. 
* Amsterdam, Pieter Hayman, 1771 (zelfde uitgave) 
M 1363-1364 

[Liebeskind, A.J.j/J.G. Herder, Palmbladen, Of: Uitgelezene Oostersche Vertellingen. 
Vert. u.h. Hgd. Leiden, W.H. Gryp, 1787 (deel I). 
M 1217-1218 

[Lyttelton, G.], Brieven Van Een' Persiaanschen Heer Te Londen, Aan Een' Zyner 
Vrienden Te Hispahan. Vert. u.h. Eng. N.R.Ph.D. & L.A.M. [= P. Ie Clercq?] Am
sterdam, voor Rekening van de Compagnie, 1736. 
* De Staat- En Zedekundigen Persiaan, Bespottende op een geestige wys De Zeden en Ge
woonten Der Europeanen. Vert. u.h. Eng. P. Ie Clercq. Amsterdam, 1737. 
M 176 en 1388 

[Marana, G.P.,] Alle De Bneven, En Gedenkschriflen Van Eenen Turksclien Spion In De 
Hoven Van Europe. Vier delen. Vert. u.h. Eng. door A. Bogaert. Amsterdam, Philip 
Verbeek,1710. 
* Rotterdam, Nikolaes Smithof, 1737. 
* Exemplaar van een tweede deel van de vorige uitgave, maar met een ander uit
geversadres: Amsterdam, Salomon Schouten: Petrus Schouten, 1748. 
M 46-48 
Dit werk verscheen voor het eerst in het Nederlands in 1699. 

De Arabische Mentor, of de Bestemming der Menschen, eene waare Oostersche 
Geschiedenis. Amsterdam, J.H. Trop en Rotterdam, J. Hendriksen, 1790. 
Zie Buisman [i960], nr. 1593 
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[Montesquieu,] De Persiaansche Spion, Of Persiaansche Bneven Behelzende verscheyde 
aanmerkingen op de Godsdienst, Zeden en Gewoontens van de Fransche en andere Europi 
sehe Natten Vert u h Fr Amsterdam, L Foubert, 1736 
M 1234 

[Moreau, dame Monnet, M ,] Oostersche Vertellingen Of De Verhalen Van Den Wyzen 
Caleb, Persiaensch Reiziger Vert u h Fr Rotterdam, Ary Vis, 1783 

M 1199 

Mouhy, [Ch de Fieux] De, Lamekis Buytengewoone Reize Van Een Egyptenaar, Naar de 
Onderaardsche Wereld [Vert u h Fr] Amsterdam, Geertruy de Ruyter, 1736 

M 853 

Nomsz, J, Abdallah Of Het Onvolmaakt Geluk Eene Maroccaansche Geschiedenis 
Middelburg [etc ], Wed A S Callenfels en Zn [etc ], 1767 Colofon Culemborg, 
Coenraadt WishofF 

* Amsterdam, David Klippink, 1771 (overdruk uit De Phtlosooph maar met eigen titel 
blad) 

* Amsterdam, David Klippink, 1774 
* Amsterdam, Erven ν David Klippink, 1782 (in Mengelwerken) 
* Amsterdam, David Klippink, ζ ] 

Dit werk verscheen voor het eerst in De Philosooph afl 37 40, 289 320, zie Abdallah 

(1766) 
M 21-25 

Nomsz, ), Mohammed, Of De Hervorming Der Arabieren Twee delen Amsterdam, 
erven van David Klippink, 1780 
M 1104 01-1104 02 

[Olivier, J ], D' Ongelukkige Napditaen, Of zeldzaem Levensbedryf Van Rozelli Vert 
u h Fr Utrecht, Jakob van Poolsum, 1710 

* D Ongelukkige Napohtaan, Of zeldzaam Levensbednjf Van Rozelli Tweede druk 

Utrecht, Jakob van Poolsum, 1716 

* Dne delen Utrecht, Jacob van Poolsum, 1722 

M 1179 1182 

- G [Olivier, J ] Nieuwe Gevallen Van Den Ongelukkigen Napohtaan, Of Van Den Heer 

Rasetti Twee delen Vert u h Fr Gedrukt voor de Vertaalder Den Haag, s η , 1722 

Μ 1129 01-1129 0 2 

Ovitt, G, De geweldige roof en de daarop gevolgde trouwloze ontvoering van Gotfned 

Opitz, ofdeszelfi reizen door Polen, Mosconi, het Russisch en Asaiatisch-Tartarye Vert 

u h Hoogd Amsterdam, S van Esveldt, 1753 

M 549 

Paape, G, Belgemer En Kehoumi Of De Aartsvader Der Wysgeeren Eene Asiatische 
Vertelling In Negen Boeken Duinkerken, Van Schelle en Comp , 1793 
M 112 

[Perreau, JA], De Wijsgeer Aan Het Hof Oostersche Geschiedenis [Vert uh Fr] 
Amsterdam, W Holtrop, 1784 
M 1692 
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Petzhold, C, De Persiaansche Cromwel, Of Het Leven En Wonderbaare Gevallen Van 
Min- Weis, Vorst van Candahar, en Protector van Persien Vert uh Hgd Utrecht,! v a n 

Poolsum G Paddenburg W Kroon, 1724 
M 1233 

[Pontoppidan, E ,] Gedenkwaardige, Vermaakelyke, En m deze tyden zeer nodige, nuttige 
en leerzaame Deensche Brieven, Waann Op eene aangenaame wyze de Reize en byzon-
dere ontmoetingen van een Asiatisch Pnns Genaamt Menoza, Door verscheide Landen en 
gedeeltens der Wereldt, ( ) beschreven worden Vert [u h Hgd ] door Joh Wilh Heyman 
Dne delen Leiden, Abraham Honkoop, 1749, 
- Vierde t/m zevende deel Leiden, Joannes Hasebroek en Zoon, 1761,1766,1768,1771 

* Gedenkwaardige, Vermakelyke, En in deze en ten alle tyden zeer nodige, nuttige en leer 
zame Deensche Bneven, Waann Op eene aangenaame wyze de Reizen en byzondere ont
moetingen van een Asiatisch Pnns Genaamt Menoza ( ) medegedeelt worden Drie 
delen Tweede druk Leiden Abraham Honkoop, 1759 

Vierde deel Leiden, Johan Hasebroek en Zn , 1763 
* Gedenkwaardige Vermakelyke, En m deze en ten alle tyden zeer nodige, nuttige en leer 
zame Deensche Bneven Eerste Deel Vierde druk Den Haag, Johannes Thierry, 1775 
(tweede t/m zevende deel 1776) 
M 445 01-448 07 

Ravenberg, S, Het gewaad van Sions Dochter Deventer, Lucas Leemhorst, ζ j 

Zie Abkoude 1745, 174 

[Ridley, J ,] Vertellingen Der Schik-Godmnen Of De Bekoorlyke Lessen Van Horam, De 
Zoon Van Asmar Vert u e Persiaansch Handschrift, In het Bezit van den Ridder 
Karel Morell Eerste Deel Vert u h Eng door Egbert Buys Amsterdam, Dirk onder 
de Linden, 1764 

Tweede Deel 1765 
M 1554 01 1554 02 

Saladm, Sulthan van Egipten Een waarachtige Geschiedenis Amsterdam, omstr 
1770 Vertaald uit het Frans 
Zie Buisman [i960], nr 2015 
Zie ook Saladm (1770) 

[Saumery, Ρ L de,] Venetiaansche En Turksche Geheimschnflen Van den Grave van 
Bonneval Vert u h Fr Twee delen Utrecht, De Compagnie Boekverkopers, 1741 
M 1488 01 1488 02 

Schacabak En De Barmecide, Eene Arabische Vertelling Rotterdam, J J Thompson, ζ ) 
M 1322 

[Scudéry, M de]. Des Doorluchtigen Bassa Ibrahims, En der Volstandige Isabellae 
Wonder Geschiedenissen Vert u h Fra via het Duits door Simon de Vries Twee 
delen Amsterdam, Hendrik Bosch Adam Lobé, 1723 
M 310 01 3IO θ2 

* Amsterdam, Jacob Graal, 1738 
Zie Buisman [i960], nr 2097 
Dit werk verscheen voor het eerst in het Nederlands in 1679 
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Spaan Jzn., Gerrit van, Het koddig en vermakelijk Leven Van Louwtje Van Zevenhuizen 
Of Het Schermschool Der Huislieden: Vervat in twee Deden: V/aar agier gevoeg is De 
Afiikaansche en Aziaansche Weg-wyzer. Rotterdam, Pieter de Vries, 1704. 
M 823 

* Tweede druk. Rotterdam, Pieter de Vries, 1704. 
M 85 en 483 
* Rotterdam, Pieter de Vries, 1752. 
M 484 en 824. 

Tufayl, Abu Bakr Muhammad ibn, Het Lieven van Hai Ebn Yolidfian. Vert. u.h. 
Arabisch door Eduard Pocock A.M.. Vert. u.h. Latijn door S.D.B.. Amsterdam, 
Willem van Lamsveld, 1701 
* De Natuurlyke Wysgeer, Of Het Leven Van Hai Ebnjokdan. Vert. u.h. Arabisch, naar 
de Lat. vert. ν. Eduard Pocok door S.D.B.. Herz., ed. opn. vert, door Adriaan Reelant. 
Rotterdam, Pieter van der Veer, 1701. 

* Het Wonderlylt En Zeldzaam Levensgeval van Hai Ebn Jokdan. Utrecht, Hendrik 
Schouten, 1721. 
M 885, 1118 en 1720 
Dit werk verscheen voor het eerst in het Nederlands in 1672. 

De Zwervende Turk. Of: de verbaazende Leevensloop van den Berugten Sultan Achmet, 
Natuurlyke Zoon van Mahomet De IV. Rotterdam, Dirk Vis jr., 1760. 
M 1798 

Verbeet, G, Oosfmdisch« Uitspattingen bestaande m Mengeldichten en Gezangen. 
Leiden, A. Bonte, 1754. Twijfelgeval tussen proza en poèzie. Het werk wordt bij mijn 
weten niet bewaard in een openbare collectie. Ik heb het dan ook niet ingezien. 
Zie Abkoude 1788, 525 

Verhaal wegens den inval van den persiaanschen schach Nadir, anders Thama Gouli Ghan 
in het mogolsche ryk, geduurende dejaaren 1738 en 1739; van ζ ν η Se^raS ^n ^ hofstadt 
Dhaly, mitsgaders van zyne te rug reize naar Persten vertaalt en opgestelt uit Persiaansche 
Brieven, op ordre van een voornaam heer in Oost-Indien. Amsterdam, H. Uitwerff, 1740. 
Zie Abkoude 1743, 379. De Universiteitsbibliotheek Maastricht heeft een exemplaar 
in bezit (sign. MU HP dl 9, convoluut). 

De WondeHyke Turkze VerteUing, Of de Standvastigheid van een Ryk Heer Zyn Zoon En 
de Schrikkelyke Straf van een Jongeling, Over het veranderen van een Christen tot een 
Turk. [Amsterdam:], Wed. J. van Egmont, z.).. 
M 1739 

Oosterschf Verte/iingen voor de Jeugd, z.p.., 1782. Herdruk van Zedelijke Verlustigingen 
(1776). 
Zie Buijnsters en Buijnsters-Smets (1997), nr. 1587. 

Voltaire, De Princes van Babyion. Vert. u.h. Fra. Rotterdam, Dirk Vis, 1768. 
M 1251 

Voorbeeldzels Der Ouden Wyzen: Thans in zuiverder Nederd. gebr. en doorgaans wel 
de helft verm. Joannes Duikerius S.T.C. Amsterdam, Johannes van Heekeren: Jan 
Graal: Piet Visser, 1714. 
* Amsterdam, Piet Visser, 1724. 
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* Amsterdam, Piet Visser, 1740. 
* Voorbeeldzels Der Oude Wyzen Uit meest alk de Oostersche, Gneksche en Romemsche 
Taaien vergaderd. Amsterdam, Jan Morterre, 1765 Dezelfde uitgave als die uit 1740 
maar met een andere titel. 
M 1604-1607 
Dit werk verscheen voor het eerst in het Nederlands in 1623 in de versie van Z. Heyns. 

Zigler und Kliphausen, Heinnch Anshelm von, De Asiatische Banise Cf Het bloedig 
en moedige Pegu Vert u.h. Hgd. Dne Boeken. Amsterdam, Jan Roman, 1769. 
* Amsterdam, Jan Morterre, 1770 
M 83.01-84 03 
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Bijlage 3 
Teksttypen 

De teksten werden op diverse manieren aangekondigd of getypeerd. Ik ontleen de 

typeringen aan de titels boven de tekst of aan de manier waarop de tekst in de 

inhoudsopgave werd aangekondigd. In de gevallen waar beide ontbraken, maar waar 

wel een typering van de tekst werd gegeven, heb ik deze gebruikt. Dit overzicht is 

onderverdeeld in vier groepen, namelijk I) de afzonderlijk gepubliceerde oosterse 

teksten, de oosterse teksten II) in satirische, III) spectatoriale en IV) algemeen-cul

turele tijdschriften. 

i. Afzonderlijk gepubliceerd (54) 

Hier is alléén de titel van de eerste druk in de achttiende eeuw in beschouwing geno

men: 

1) Geschiedenis: (12) 

Geschiedenis (2)1, Oostersche Geschiedenis (j)2 , Chineesche geschiedenis (i)3, 

Tartaarse Geschiedenissen (i)4, Persiaensche Geschiedenissen (i)5 Maroccaansche 

Geschiedenis (1)° Wónder-Geschiedenissen (i)7 

1. Saladin (ca. 1770) en Geschiedenis van Nadir Schon (1780) 

2. ƒ. Langhome, Solyman en Almeno (1766), Α. von Mailer, Usong (1773), [J A. Perreau,] De wijs

geer aan het hof (1784), ). Hawkesworth, Almoras en Hamel (1790) en De Arabische mentor (1790). 

3. Chineesche geschiedenis (1767). 

4. Th.S. Cueullette, De duizend en een quartier uuren (1732). 

5. [Chr. Armeno,] Pemoensche geschiedenissen (1766). 

6. J. Nomsz, Abdallah of: het onvolmaakt gdulc (1767) 

7. [M. de Snidery,] Des äoorluchligen Bassa Ibrahims (1723). 

2) Vertelling: (10) (exclusief 2 die elders ondergebracht zijn') 

Vertelling (i)2 , Oostersche Vertellingen: (3)3, Arabische Vertellling(en): (2)4, 

Asiatische VerteUing (i)5, Persiaansche Vertellingen (i)^, Turkze Vertelling (i)7 en 

Zedekundige VerteUing (1)* 

1. A. Galland en D.D. Cardorme, Indiaansche fabelen en vertellingen (1781) en [F Pétis de la 

Croix,] Historie van de sultane van Persien (...) aangename Turksche vertellingen (1744). 

2. [). Ridley,] Vertellingen der schik-godmnen (1764). 

3. Oosterscfw vertellingen voor de jeugd (1782), [M. Moreau Monnet,] Oostersche vertellingen 

(1783) en [A.J. Liebeskind,] Palmbladen (1787) 

4. |A Galland,) De duizent en eene Nacht, Arabische vertellingen (1709/1738), Schacabak (z.| ). 

5. G. Paape, Belgemer en Kehoumi (1793). 

6. [F. Pétis de la Croix], Pemaansche lusthof ofle de duizent en een dag Persiaansche vertellingen 

(•724)· 

7. De wonderìyke Turkze verteJJing (z j ). 

8. W van Hogendorp, Kraspoekol (1780). 

3) Historie: (6)1 

1. [G. de Sandras de Courtilz], De overzeldzame historie van de markgravmne De Frêne (1702), 

[P. Godard de Beauchamps,] De historie van den Pnns Appnus (1732), G de Coste de la 

Calprenède, De historié van de princesse Cleopatre (1742), [F. Pétis de la Croix,] Historie van de 

sultane van Persien (. ) aangename Turksche verteUingen (1744), [S Johnson,] De historié van 

Rasselas (1760) en De historié van de schoone en verduldige Helena van Constantinopolen (1789) 
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4) Bneven/geheimschnften (5)1 

ι [G Ρ Marana,] Ail« de bneven, en gedenkschnflen van eenen Turkschen spion (1710), [G 

Lyttelton,] Bneven van een' Persiaanschen heer te Londen (1736), (Montesquieu,] De 

Peniaanschen spwn (1736), [P L de Saumery,] Venetiaansche en Turksche geheimschnflen (1741) 

en [E Pontoppidan,] Cedenkwaardigde ( ) bneven (1749) 

5) Gevallen/nootiottigheden (3)1 (exclusief 1 die elders is ondergebracht 2 ) 

ι [D Defoe,] Het leven ende wonderbaare gevallen van Robinson Crusoe (1720), C Petzhold, De 

Persumnsche CromiveJ (1724) en De boer in schyn of de adelyke gelukzoeker (1769) 

2 (Chr Armeno,] Pcrsuiensche geschiedentssen (1766) 

6) Leven, levensbedryf/loop (3)1 

1 Tufayl, Het leeven van Hat Ebn Yokdhon (1701), [) Olivier,] D'Ongelulttige Napolitain (1710) 

en De zwervende Turk (1760) 

7) Fabel (2) 

Oostersche Fabelen1 en Indiaansche fabelen 2 

1 Nieuwe Oostersche fabelen (ca 1770) 

2 A Galland en D D Cardonne, Indiaansche fabelen en vertellingen (1781) 

8) Verhaal. (2) (exclusief 1 die elders ondergebracht is1) 

verhaal ( i ) 2 en Armenisch Verhaal (i)3 

1 [M Moreau Monnet,] Oostersche vertellingen (1783) 

2 Verhaal wegens den inval van den persiaanschen schach Nadir (1740) 

3 Azor en Zimeo (1791) 

9) Voorbeeldzels (i)1 

1 Voorbeeldzels der oude wyzen (1714) 

10) Mengeldichten en gezangen (i) 1 

1 G Verbeet, Oostindische uitspattingen (1754) 

Geen expliciete benaming (9)1 

1 G van Spaan, Aziaansche weg-wyzer (1704), De reizende Chinees (1727-1728), [Ch de Fieux] De 

Mouhy, Lamekis buytengewoone reize van een Egyptenaar (1736), [C Ρ Jolyot de Crebillon,] De 

minneryen van Zeokimzul (1746) G Ovitt, De geweldige mof (1753), Voltaire, De pnnces van Ba 

bylon (1768), H A von Zigler und Kliphausen, De Asiatische Banise (1769), J Nomsz, Moham

med, of de hervorming der Arabieren (1780) en S Ravenberg, Het gewaad van Sums dochter (ζ ) ) 

il. Satirische tijdschriften (42) 

ι) Brief (7)1 

ι JulUo Romano (ijn), Jaleche Safen (1729), Kara Hassan (1729), Bectas Aga (1729), Ku Kiahm 

(1729), Kees van Rie (1729), Eulad Resul (1729) (tevens een soort dankgedicht) 

2) Fabel (7)1 

1 Hond en halsband (1788), Tweehoofdige adelaar (1788), Herdershond (1788), Mensch en paard 

(1788), Slangen landman (1788), Verslindende dieren (1788) en Gier (1788) 

3) Sprook|e (7) 

Sprookje (5)1, Persiaansch sprookje ( i ) 2 en Turks sprookje (i)3 

1 Mumm GaseJi (1721) (wordt ook 'Scytische Nachtvertelling' genoemd), Kalif Motauvacal 

(1723), Vagebond 1 (1723), Persieans wittebroods-zoontje (1723), Gestrafle onschuld (1729) (de 

tekst wordt afgedrukt zonder inleidende woorden, in een noot die betrekking heeft op deze 

tekst wordt ernaar verwezen met 'sprookje') 

2 Struikrovers (1723) 

3 Ondankbare Fatima (1735) 
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4) His tone (2)1 

ι. Tìmur-bec (1727) en Schatzoekers (1726) (handleiding voor historiettes komt van 'sprook-

jeslderk' en verder wordt de tekst een histone genoemd die temidden van vele andere 

'Nachtvertellingen' gevonden is) 

5) Bericht (i)1 

1. Pnns van Cochinchina (1787) 

6) Blyspel (i)1 

1. CidoJ Achmet (1735) (wordt ook 'treur-eyndende geschiedenis' genoemd). 

7) Overgezet uit een Persiaansch Manuscript '(i)1 

1. Pcrsiaansche Zydeweever (1723) (wordt later 'nederduits Persiaans sprookje' genoemd en 

binnen dit verhaal vindt men nog een sprookje en een bnef) 

8) Sententie (i)1 

1. Scytische sententie (1721). 

9) Zinspreuk (i)1 

1. Ottomamsche zinspreuk (1723). 

10) Voorval uit 't gelukkig Arabien (ι) 1 

1. Staatsman (176$). 

Geen expliciete benaming (13)1 

1. Slerflëlyli creotuur (1721), Engelxhe ladies (1721), Ambassadeur van Siam (1721), Keflw(lj2l), Ko

ning Magfes (1721), Turkse Huisvrouw (1723), Schoolmeester (1723), Vagebond 2 (1723), Zoon van een 

gtengpart (1726), Lutnenkooper (1726), Maronieten (1729), JonJkerRaarenlTUïg (1765), Armila (1766). 

m . Spectatoriale geschriften (58) 

(1) Vertelling (15) 

Varianten: Oostersche vertelling (13),• Chineesche vertelling (i)2 en Turksche vertel

ling (1)3 

1. Ortog™l(i76o), Salned (1760), Chimas (1760), Zajcrah (1761), Tïmon (1761), Azidah (1761), 

Barcas (1762), Ortogrul (1762), Mirza (1762), Ablasah (1762), Nuradm (1764), Xao (1765) en 

Solyman (1768). 

2. Takupi (1762) 

3. Azam (1767). 

(2) Geschiedenis (12) 

Geschiedenis (2)1, Oostersche geschiedenis (5)2, Arabische geschiedenis (i)3, 

Chineesche geschiedenis (i)4, Circassiaansche geschiedenis (i)5, Maroccaansche 

geschiedenis ( i ) 6 en Turksche geschiedenis (i)7 

1. Nourradin (1760) en Yamodm (1761). 

2. Atmcnna (1756), Hassan (1757), Mirza (1757) ('Histone' komt ook voor in btel), Carazan 

(1760), en Zum (1762). 

3. Muiey-Hassem (1758). 

4. Tching-vang (1769). 

5. Diarbec (1761). 

6. Abdallah (1766). 

7. Topai (1767). 

(3) Brief (5)' 
ι. Mustafa (1718), Effendi (1760), Juliaan (1760), Pruiken (1799) en Nadir (1799). 

(4) Zinspeeling (4)1 

1. Emir (1733) (tekst wordt door de auteur als 'zinnebeeld' beschouwd), Ismael Tirabaye 

(1734a), Isamel Tirabaye (1734b) en Voorspoed (1761). 
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(5) Verhaal (3)1 

ι. Dcrvisch (1742), Zadig (1760) en Saladin (1762) 

(6) Historie (3)1 

1. Amurath (1756), Gelalledin (1762) en History (1762). 

(7) Fabel (2)1 

1. Rajahs (1761) en Zaphna (1761). 

(8) Rede (2)1 

1. Bcnhadat 1 (1776) en Benhadat 2 (1777). 

(9) Advertentie (i) 1 

1. Advertentie (1799) 

(10) Gezicht (i) 1 

1. Almet (1759). 

(n) Schimpschrift (i) 1 

1. Scarmentado (1759). 

(12) Voorval uit een Arabisch Manuscript (i) 1 

1. Fadhila (1762). 

Geen expliciete aanduiding (8)' 

1. Scha Hussein (1733), Arzinoe (1734). Kojfy (1743), Bezaldah (1757), Chmg-vang (1760), Here

miet (1761), Antilistos (1762), en Chmgvang (1762). 

iv. Algemeen-culturele tijdschriften (104) 

(1) Vertelling (21) 

Vertelling (2)1, Oostersche Vertelling: (13),2 Arabische vertelling (4),3 Oostersche 

Staatkundige vertelling4 en Persiaansche vertellingS 

1. Fortuin (1771) en Omar (1786) 

2. Karazan (1763), Rajahs (1766), Zadel (1771). Weldadigheid (1776), Ongrlultltige (1778), Rijke 

man (1782), Dervich (1785), Twee slangen (1786), Boekery (1787), Zilim (1798), Sultan Massoud 

(1798), Timur (1799) en Onredelijke begeerten (1799) 

3. Sadak (1770), Beproevingen (1782), Ahmek (1795) en Schedad {1798). 

4. Arsaces (1787) 

5. Mirsa (1800). 

(2) Geschiedenis (16) 

Geschiedenis (7)1, Oostersche geschiedenis (5),2 Allegorische geschiedenis,3 

Arabische geschiedenis,4 Chineesche GeschiedenisS en Turksche Geschiedeni s 6 

1. Ondankbaare (1770), Abdula (1770), Β ra mm (1765), Nour/ahod (1768), Saladin (1770) Sayd 

(1785) en Trogiodilen (1790). 

2. Zadig (1770), Menschcnhaater (1782), Obidah (1782), Verbaasdheid (1770) en Zaman (1770) 

3. Memnon (1763) 

4· K& (177°)· 

5. Tschmg-Ouang (1785). 

6. Filozoof (1782) 

(3) Fabel (13) 

Fabel (2)1 en Oostersche fabel ( π ) 2 

1. Mahometh (1763) en Nourshivan (1770). 

2. Rachid (1763), Woare man (1782), Mahmoud (1782), Grondregels (1782), Slaap (1782), Ont-

wykmg (1782), Duxuiing (1782), Deugdzame man (1770), Boosdoener (1770), Dooling (1770) en 

Minister (1770). 
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(4) Verhaal (12) 

Verhaal (ι)1, Oostersch verhaal (11)2 

1 Rampspoedige reize (1782) 

2 Abouzaid (1763), Obidah (1763), Machomed (1763), Seged (1770), Orasmin (1770) Dwaas 

had (1782), Rykdom (1782), Deugd (1782), Boosheid (ijjo), Jacoub (1772) en AidoJa (1793) 

(5) Vertelsel (n) 

Oostersch vertelsel (7)1 Persiaansch vertelsel (2)2, Arabisch vertelzel(i)3 en Turksch 

vertelzel(i)4 

1 Abdallah (1770), Omar (1770), Muil (1782) Phüosooph (1782) Kogyhuis (1793). Amurath 

(1795) en Tu«« slangen (1798) 

2 /bn-Hussem (1771) en Weldadigheid (1770) 

3 Nohemir (1772) 

4 NourmahaU (1796) 

(6) Oosterse anekdote (2)1 

1 Lockman (1790) en Mussaser (1796) 

(7) Bencht (i)1 

1 ÎCoJy(i768) 

(SjBneffi)1 

1 Hindoo Rajah (1798) 

(9) Chineesche gebeurtenis (i)1 

1 Chin«scfi« gebeurtenis (1770) 

(10) Chineesch geval (i)1 

1. Chineesch geval (1776) 

(11) Oostersch gezigt (i)1 

1 Zemin (1790) 

(12) Turksche voorzegging (i)1 

1 Turlcsche voorzegging (1799) 

(13) Oostersche zamenspraak (i)1 

1 Abdaüach (1785) 

Geen expliciete benaming (22) ' 

1 Chineesch (1763), Schoolspel (1763), Panzade (1770), Topoi (1770), Pachikurd (1770), Mahadi 

(1770) ('ge-trokken uit de Arabische geschiedenis'). Verbeelding (1782) (is illustratie bi] 

'Vertoog over Verbeelding'), Turksche rcchtvaarditficid (1782), Rechtvaardigheid (1782), Goede 

staatsdienaar (1782) ('Uit de Arabische historie'), Griekse koopman (1782), Tchmg-vang (1770), 

Asem (1770), Balthansar-Pascal-Celse (1770), Holem Γαι (1772), Caliph (1792), Ligtgeloovigheul 

(1795), Verandering (1795), Saiadm (1799) Oostersch manuscript (1799) ('vertaling van een 

Oostersch Manuscnpt'), Jeugd (1800) en Chineesch Keizer (1800) 
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Bijlage 4 
Geografische locaties 

In de teksten worden diverse 'oosterse gebieden' genoemd of wordt daar impliciet 
aan gerefereerd Deze bijlage geeft een opsomming van de gebieden (landen en ste 
den) en volkeren uit het corpus Soms moest de locatie afgeleid worden uit de natio 
nahteit van de inwoners van een gebied of stad 'Arabieren' zi)n ondergebracht bi) 
'Arabie' De opsomming is niet helemaal compleet Steden die met vaak voorkomen, 
zijn niet apart vermeld, maar ondergebracht bij het desbetreffende land Sommige 
teksten noemen een grote hoeveelheid plaatsen of gebieden, die niet altijd duidelij
ke te benoemen zijn In die gevallen heb ik alleen de werkelijke localiseerbare aan 
duidingen opgenomen 

West-Europa 
Ambassadeur van Siam (1721) 
Deken van Badajoz (1787) 
Caliph (1792) 
Chineesch (1763) 
Culai Achmet (1735) 
Sterffelyk creatuur (1721) 
Effendi (1760) 
Engelsche ladies (1721) 
Hindoo Rajah (1798) 
Mustafa (1718) 
Nodir (1799) 
Pruiken (1799) 
Vagebond 2 (1723) 

Arabie 
Aìimek (1795) 
Mmet (1759) 
Zesde broeder barbier (1755) 
Dne vrienden (1787) 
Hassan (1787) 
Hongerige Arabier (1787) 
Hatem Tai (1772) 
History (1762) 
Ismael Tirabaye (1734a) 
Ismael Tirabayc (1734b) 
Koffie (1721) (het Gelukkig Arabie of Jemen) 

MY (1743) 
KofY (1768) 
Mahadi (1770) 
Panzade (1770) 
Regt (1770) 
Schedad (1798) (het Gelukkig Arabie of Jemen) 
Staatsman (1765) (het Gelukkig Arabie of Jemen) 
Toi en Schenk (1787) 
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Trogbditen (1790) 
Vagebond 1 (1723) 
Weldaadigheid (1770) 
Zadig (1760) 

Bagdad 
Ablasah (1762) 
Azam (1767) 
Barbier (1755) 
Eerste Calander (1755) 
Carazan (1760) 
Dne appelen (1755) 
Dne Calanders (1755) 
Cogia (1755) 
Haroun-Al-Raschid (1755) 
Historie van Sindbad (1755) 
Jacoub (1772) 
iCorozon (1763) 
Karazan (1787) 
Ligtgeloovigheid (1795) 
Mirza (1762) 
Mirza (1787b) 
Nahamir (1772) 
Omar (1786) 
Orasmm (1770) 
Ortogrul (1760) 
Ortogrul (1762) 
Het Poor Pantoffels (1787) 
Smdbods eerste reis (1755)1 

Smdbads tweede reis (1755) 
Smdbods derde reis (1755) 
Smdbads vierde reis (1755) 
Smdbods î ^de reis (1755) 
Smdbods zesde reis (J755) 
Smdbods zevende reis (1755) 
Rykdom (1782) 
Ontwaakten slaper (1755) 
Goede staatsdienaar (1782) 

Candia 
Antilistos (1762) 
Ondankbaare (1770) 

China 
Aladdm (1755) 

1. Sindbad vertrekt steeds vanuit Bagdad, vanwaaruit hl) de meest uiteenlopende 
bestemmingen bezoekt 
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Chmeesche gebeurtenis (1770) 
Chineesch geval (1767) 
CJtmg vang (1760) 
Chineesch Keizer (1800) 
Takupi (1762) 
Tching-vang (1769) 
Tchmg-vang (1770) 
Tschmg-Ouang (1785) 
Xao (1765) 

Egypte 
Bezaldab (1757) 
Christen koopman (1755) 
Muley-Hassein (1758) 
Nourradin (1760) 
Rampspoedige reize (1782) 
Saladin (1762) 
Saladm (1770) 

Ethiopie 
Seged (1770) 
Seged (1787) 

Bij de oevers van de Eufraat 
Mirza's Tweede Gezigt (1787) 
Rechtvaardigheid (1782) 

Indie/India 
Tweehoofdige adelaar (1788) 
Ahmed (1755) 
Amurath (1756) 
Azidah (1761) 
Onredelijke begeerten (1799) 
Bibliotheek (1787) 
Boekery (1786) 
Bramm (1765) 
Chimas (1760) 
Verslindende dieren (1788) 
Dwaasheid (1782) 
Juliaan (1760) 
Mensch en paard (1788) 
NourmahaU (1796) 
Obidah (1763) 
ObkJeii (1782) 
Omar (1770) 
Ongelukkige (1778) 
Goedaartige Pnnsessen (1787) 
Raschid (1763) 



Raschid (1787) 
Schaakspel (1763) 
Weldadigheid (1776) 
Yamodin (1761) 

Rivier Kysha, vallei van Arlin 
Zihm (1762) 
Zilim (1798) 

Berg Libanon 
Heremiet (1761) 
Maronieten (1729) 

Marokko 
Abdallah (1766) 
Schatzoekers (1726) 

Perzië 
Ahdaüah (1787) 
Ali Baba (1755) 
Banden der liefde (1787) 
Beder (1755) 
Beproevingen (1782) 
Deugd (1782) 
Doodenmiddel (1787) 
Dwaalmg (1782) 
Gelaleddm (1762) 
De Herders-Jongen (1787) 
Scba Hussem (1733) 
/bn-Hussein (1771) 
Vermoorde Juffer (1755) 
Cnelcse Kónmg (1755) 
Machomed (1763) 
Mahometh (1763) 
Menschenhaater (1782) 
Mirsa (1800) 
Mirza (1757) 
Mirza (1787a) 
Nouijahad (1768) 
Betooverde paard (1755) 
Salned (1760) 
Sultan Massoud (1798) 
Struikrovers (1723) 
Tïmon (1761) 
Tivee slangen (1786) 
Tivee slangen (1798) 
Tivee zusters (1755) 
Verbaasdheid (1770) 



Vier Goude Kogds (1787) 
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Balthansar-Pascal Ce/se (1770) Molukse eilanden, Europa en China 
Camaralzaman (1755) Canansche eilanden, Khaledan en China 
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Ryke man (1782) 
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Summary 

Scheherazade's Shadow 
Oriental Tales in the Eighteenth-Century Dutch Republic 

Feridun, King of Persia, is inconsolable after the death of his beloved 
Irandokte. His wise advisor Kulai is able to bring her to life again, 
but in order to do so, the names of three perfectly happy people 
have to be carved into Irandokte's tombstone.Unfortunately, three 
of such people cannot be found. After all, human beings have been 
destined by the Lord to find perfect happiness after death. His will 
had been respected by Irandokte during her life and felicity is her 
reward. Therefore, Kulai advises Feridun to take Irandokte's pious 
attitude as an example and to accept her death (Doodenmiddel 1787). 

With such proof of Oriental wisdom, eighteenth-century readers 
were regularly confronted in magazines and collections of stories. 
The Oriental Tale', of which the story of Feridun is an example, is 
an eighteenth-century term which has been used here to define: 
Eighteenth-Century Prose Fiction from (or so-called from) the Near, 
Middle or Far East written in (or translated into) Dutch. 

Oriental, specifically Islamic, elements were added to Dutch li
terature much earlier than the eighteenth century. Before 1700, 
Dutch translations of Oriental literature had already been pu
blished. However, due to the popularity of Les Mille et une Nuits 
(1704-1717) or Arabian Nights, the stories of Scheherazade, first 
published in French by Antoine Galland (1646-1715), a new kind of 
European literature was bom. Western authors started imitating 
Oriental literature. This book focuses on 300 texts, which, in many 
cases, were presented as being Oriental tales'. Their specific authors 
and readers are hard to find, especially when it concerns Oriental 
literature. 

In chapter 2,1 sketch the eighteenth-century Dutch atmosphere 
in which these stories were received and to which they contributed. 
The eighteenth-century image of the East in the Dutch Republic 
was mainly based on two pillars. On the one hand, there was the 
Dutch attitude towards the Turks (the Muslims) and on the other 
hand, the attitude towards the (Far) East, the latter as a result of the 
trade connections of the Dutch East India Company. Since the 
crusades, Western attitudes towards the Islam had been rather 
hostile. This increased with the Ottoman display of power in 
Europe. Meanwhile, the Dutch were involved in the Levant Trade as 
well and they kept up diplomatic contacts with the Ottoman 
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Empire. The figure of the Turk took a remarkable place in the 
reception of the East. The Turk was despised because of his religion 
but on the other hand protest movements such as the Sea Beggars 
and the eighteenth-century Patriots, who fought the Orangists, 
considered him as their hero. 

The trade empire of the Dutch East India Company covered the 
area between the Cape the Good Hope and Japan and the Dutch 
built trading posts in many locations. The Company brought with it 
the luxurious image of the East. Many songs on the East mentioned 
its lascivious women, but in the end the image of the precious 
products was probably dominant. These were above all tangible 'in 
patria'. Pepper and spices had already been famous goods from this 
part of the world for a long time. In the seventeenth and eighteenth 
centuries tea, coffee, chintz and porcelain became popular. The 
attitude towards the Turks and the richness of the (Far) East 
dominated the image of the East: it had a cruel, Islamic character, but, 
at the same time it was a part of the world which evoked rich and 
exotic associations. 

In the seventeenth century, the East was present in the Dutch 
Republic in many ways. Orientals visited the country and in many 
texts the East was accessible to those who could read. The Western 
expansion in the East had lead to many exciting travel accounts and 
other informative literature on far away (Eastern) places. The 
academic world mainly concentrated on linguistic matters with a 
very special interest in the Arabic language. Thomas Erpenius 
(1584-1624), who filled the first chair of Arabic and other Oriental 
Languages at Leiden University in the beginning of the seventeenth 
century, mentioned four motives for the study of Arabic: a) this 
language was understandable in many Eastern regions, b) the 
beauty of its literature, c) its indispensability for the study of the 
Bible and d) the christianization of the Muslims. The academic world 
supplied publications of translations of Oriental literature. 
However, few influences from this academic world are visible in the 
texts I studied. The one and only Dutch scholar who seems to have 
cared for a popularisation of Oriental literature is Adriaan Reland 
(1676-1718). He was responsible for the correction of Edward 
Pococke's Latin edition of Abu Bakr Muhammad ibn Tufayl's story 
of Hai Ebn Yokdhan and its publication in Dutch in 1701 (two 
editions in one year). Most of the other Dutch scholars prefered 
publishing in Latin. 

As mentioned above, the attitude towards the Muslim world had 

314 



been dominantly negative since the crusades. In the enlightened 
eighteenth century, attempts were made on a rather large scale to 
diminish this negative idea. Reland published De Religione 
Mohammedica (1705) which appeared in many European languages 
including Dutch. Johannes Nomsz (1738-1803) was responsible for 
Mohammed, of de hervorming der Arabieren ('Mohammed, or the 
reformation of the Arabs') (1780), a fictitious story of the life of 
Mohammed. Still, old Medieval misconceptions lived on while new 
ideas had been presented. Ian Netton (1990) defines this web of 
diverse attitudes as the 'Enlightenment Paradigm'. Old (negative) 
and new (more positive) ideas ruled side by side. As we will see, a 
rather paradoxical image is visible in the Dutch Oriental tales. 

After a survey of Oriental influences in Dutch culture closer 
attention is paid to the texts themselves (chapter 3). The 300 texts 
I analysed were published in periodicals or in collections of 
stories. With respect to the periodicals, I selected three types 
which published fiction, namely satirical periodicals, spectator-like 
periodicals and general literary magazines. This selection was 
based on various grounds like the title or the author. Furthermore, 
I tried to make a selection which is representative of the entire 
century. A total of 204 tales was found in 22 periodicals. 
Concerning the story collections, I chose the Dutch version of the 
Arabian Nights (De Duizend En Ene Nacht) in the first, surviving, 
complete translation of GaUands version (1755) and Palmbladen, of 
uitgelezene Oostersche Vertellingen ('Palm-leaves, or selected Oriental 
Tales') (1787) of August Jacob Liebeskind (1758-1793). Together 
these two books contained 96 stories. (See appendix 1 for an 
alphabetic list of these texts.) 

First, the origins of the texts were studied. Authentic Oriental 
texts were the fables of Bidpai and Lokman, based on the age-old 
Kaliela wa-Dimna and the short anecdotes in Saadi's (about 
1212-1292) Perssiaansche Roosengaard ('Persian Rose Garden') The 
edition mentioned above by Reland of Hai Ebn Yokdhan (published 
in 1701 and 1721) as well as Chineesche geschiedenis, behelzende de 
gevallen van den heer Tieh-Chung-U en de jongvrouw Shuey-Ping-Sin 
(1767) ('Chinese history concerning the adventures of Mister Tieh-
Chung-U and Lady Shuey-Ping-Sin') are both authentic. This can 
also be said of the Arabian Nights, of which the first parts in Dutch 
had probably already been published in 1709. Of the 300 texts in 
appendix 1,101 are probably of Oriental origin. At the same time, 77 
of the 204 periodical texts and 38 of the 54 story books (see appendix 
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2) were translated from a European text (which could in their turn 
be a translation of an original Oriental text). All of these texts are in 
fact combinations of East and West and none of them are totally 
Oriental or Western. The title Oriental Tale' which was used by the 
Dutch authors seems to have meant: a) the origin or the genre of the 
text and b) its location. In my opinion a) is the oldest connotation 
which had b) as a result. In the course of time b) became the 
regular connotation. It seems as if the more eighteenth-century 
authors and translators used the tide Oriental tale', the more its 
authenticity was questioned. Many of these stories were translated 
using French and English versions of the texts. The collection of 
Oriental Tales Melanges de littérature orientale (1770) of Denis 
Dominique Cardonne (1720-1783) was popular as well as the 
Oriental stories in English periodicals such as The Adventurer (1752-
1754) and The Rambler (1750-1757). Above all, it appears that the 
texts had a long life span. Medieval Oriental literature was still 
treasured in the eighteenth-century West. 

The next step was to collect eighteenth-century reflections on 
Oriental literature which accompanied a few of the tales (3.3). They 
show us why Oriental literature was so popular. A high grade of 
fantasy, an allegorical style and a moral lesson are distinctive features. 
This specifically goes for Arabic and Persian literature, as Rijklof 
Michael Van Goens (1748-1810), an important Dutch author and 
critic, wants us to believe. In his recommendations for the correction 
of Dutch narrative art, 'Bedenkingen van den philosophe sans fard' 
('Reflections of the philosophe sans fard') in Nieuwe Bydragen tot 
opbouw der Vaderlandsche Letterkunde ('New Contributions for the 
construction of National Literature') (1766), he takes Oriental 
literature as an example. Chinese literature, on the other hand, is 
different from the fantastic and allegorical Oriental literature of the 
Near and Middle East: it is much more modest and with a higher 
level of probability. In fact, we can conclude that Chinese literature 
fits the Western classical ideal of art perfecdy, while typically 
Oriental literature is the opposite: its importance is derived from 
the unbridled imagination and high degree of improbability. 

Most texts are literally presented as Oriental tale'. I suppose they 
follow the model of the 'Thousand and One Night: Arabian Tales'. 
Especially the story on Zeyn Alasman, in which a young man has 
to learn to master his passions, is a key story (Zeyn 1755). Apart 
from the infuential Arabian Nights, an Oriental work which was 
comparable with the fashionable and colourful chintz, Oriental 
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influences were also emanating from the above mentioned story of 
Hai Ebn Yokdhan and from Saadi's anecdotes. 

In these tales, the function of the Orient is diverse. Many could 
be used as an alibi, as we see in the pseudo-letters. In these letters, 
supposedly written by an Oriental visiting the West, this stranger is 
used as a 'lightning conductor' to criticize Western customs. In 
many other cases the Orient is a model. A moral story is located in 
the Orient, an area populated by Orientals. In many texts, the 
central figure who seems to become the victim of his passions has 
been advised by a fellow country-man, for example a visir, a wise 
man, a hermit or an angel, and leams - just like Feridun - how to 
regain his joy of life. Mostly he has to give himself a pious attitude. 
It is not difficult to see a parallel with Hai Ebn Yokdhan. Hai, who 
lives on an uninhabited island, teaches a visitor from a neighbouring 
island who has adhered to a regular religion, how to come closer to 
God. The reader has to follow the spiritual development of Hai's 
pupil. 

The function of the Orient has been examined more carefully by 
means of an analysis of the Orient's image in chapter 4. Here I pay 
attention to the individual and his or her society. National stereotypes 
are hardly present. It is possible to conclude that the Arabs are 
known both for their wildness and for their intellect, while the 
Chinese are known for their docility and filial duty. The presence 
of the stereotype Oriental is much more explicit than national 
stereotypes in a narrow sense. The Oriental person is recognizable 
because of his Islamic religion, his turban, his visits to the mosque 
and his polygamy. Sometimes he is characterised by the age-old 
idea that he is not a serieus Muslim. Most of the central figures are 
male. Furthermore, the central Oriental figure is a passionate 
person who surrenders himself easily to grief or despair. From the 
perspective of climate theory, the Oriental climate was the cause of 
the strong Oriental passions. To Western authors, the Oriental was 
an enlarged example to warn their readers not to lose control of 
their passions and, should this accidentally happen, showed them 
how to find their reason again. It is true that Orientals are different 
in expressing their feelings but in the preface of his above mentioned 
book, Cardonne points out that, in the end, Orientals and Westerns 
have a similar soul. 

A description of the diverse pillars of the Oriental society makes 
this pattern of similarity visible as well. The Oriental government of 
the state, economy, jurisdiction, marriage and religion all look 

317 



different: most of the times a despotic sultan rules the Orient, cruel 
corporal punishments are measured out, polygamy is accepted 
and Islam is the ruling religion. However, the essence of these 
pillars of society is not unlike the ideal Western situation. 
Somewhat simplified: a king should be unselfish and treat his 
subjects well, material wealth is relatively unimportant, justice 
should be just, marriage should be based on love instead of on pure 
rational motives and piety is the pivot on which everything hinges. 
Concerning this (desirable) piety Christianity and Islam are 
comparable. Images of the Orient on another level, such as 
remindings of the early (biblical) Orient and references to Greek 
literature contributed to a strong combination of strangeness and 
familiarity. 

Edward Said's Orientalism (1978) creates the possibility to place 
the above-mentioned Oriental images in a special context (4.3). Said 
states that Europeans portrayed the Orient in a certain way in order 
to dominate it, resulting in nineteenth-century imperialism and 
colonialism. His model of Orientalism connects knowledge of the 
Orient with power over it. The Oriental stereotypes I mentioned 
are, according to Said, comparable with the image of a minor 
Orient. However, he mainly focuses on nineteenth-century England 
and France and their relations with the Orient. Yet, I do think it 
is useful to apply Said's model to eighteenth-century Holland and 
hundreds of Oriental tales in Dutch in this period. Since the 
establishment of the Dutch East India Company, and to a lesser 
extent, since the Levant Trade, the East had become more familiar. 
Oriental and Eastern products were tangible and they were adored. 
Many travel texts informed the eighteenth-century Dutch on 
Eastern life. In the East itself, Dutch representatives were powerful, 
which finally resulted in the nineteenth-century colonialisation of 
the (Dutch) East Indies. According to Said's model, one expects this 
final total power over the East to be perceptible in eighteenth-
century Oriental texts. Nineteenth-century colonialism should have 
been preceded by 'manipulated knowledge' of the East in order to 
dominate it. 

Indeed, the Oriental tales that circulated in the Dutch Republic 
portray a stereotypical East in which a certain licentiousness 
reigned. It should be mentioned that this image of the East was not 
in the last place the result of its 'own' Oriental example in the 
Arabian Nights. Looking deeper, interpreting the tales, another face 
appears. There is not an airy Orient any longer, but we are able to 
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discover a meaningful East. Oriental societies are populated by 
smart men who lead the way to those who have temporarily lost 
their senses. The Western reader should take these lessons to heart. 
This is easy because Easterners and Westerners are soulmates. This 
means everything but an efficient way of stimulating imperialism. 
It is the other side of the medal. 

In chapter 5 some attention has been paid to new research 
topics. It would be interesting to extend the types of texts and the 
period. In addition, other cultural expressions like paintings and 
music should be considered. The second topic is the extension of 
Said's reflections to texts about 'the Dutch West', the areas of the 
West East India Company (the Middle and South of America). It 
would be useful to find out if processes of image building are 
similar or different in such texts. 
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In het begin van de achttiende eeuw verschenen in heel West-Europa 

vertalingen van Duizmd-en-één-nacht, een bundel oosterse vertellingen 

die door Antoine Galland in het Frans op de markt gebracht was. Deze 

bestseller stimuleerde de aandacht voor de oosterse literatuur enorm. 

In het kielzog van Duizend-en-één-nacht ontwierpen achttiende-eeuwse 

westerse auteurs hun eigen verhalen over het oosten. Ze projecteerden 

et ideaal van een verlicht, christelijk bestaan op een oosterse, meestal 

islamitische, samenleving die bevolkt werd door sultans, viziers en 

derwisjen. 

Tegen de achtergrond van de receptie van de oriënt in de Nederlandse 

samenleving ontrafelt In de schaduw van Scheherazade de beelden van het 

oosten in driehonderd verhalen die in de Republiek circuleerden. Het 

boek becommentarieert de westerse creatie die de achttiende-eeuwse 

auteurs als oosters bestempelden en toont hoe de Verlichting een 

papieren brug wilde slaan tussen christendom en islam. 
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