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'Wat is de waarde van nostalgie? Het vetleden blijft waarschijnlijk altijd de opium voor 

mensen met een hart. En het ergste dat je kan ovetkomen is dat je een nostalgisch hatt en 

een sceptische geest bezit: Laten we dus maar iets zeggen, we geloven er toch niet in.' 

Nagieb Mahfoez, De suikersteeg. 

De taxi die mij naar de catacomben van Alexandrië zou brengen keerde voor het ter

ras waar ik zojuist had gesptoken met Nagieb Mahfoez, Nobelprijswinnaai voor li

teratuur in 1988, zodat mij nog eenmaal in alle rust een blik op hem vergund was. 

Het was een volstrekt toevallige ontmoeting geweest. Zittend op het tenas van Ho

tel Cecil, waar Somerset Maugham, Lawrence Durrell en Churchill eens logeerden, 

uitzicht op de Middellandse Zee, mij de oude vuurtoren vootstellend en de biblio

theek, 'kooi dei muzen', waai ooit boekrollen uit alle windstreken werden bewaard, 

zag ik een oude man aankomen. Strak wit pak, houten wandelstok, een oude kolo

nialist dacht ik nog, voordat ik hem herkende. Of dat Mahfoez was, had ik zo neu

traal mogelijk gevraagd aan de kelnet. 'Yes, that is mistei Nagieb', spieek hem aan, 

'he will like that'. Het aandtingen van de kelner zorgde voor een dilemma: 'come 

mistei, ask foi an autogiaph', maai mijn korte broek, maffiose zonnebril en te gioot 

fototoestel deden mij wel eig een touri voelen. Toeiisme kon voor dichters gevaarlijk 

zijn, schreef Adrienne Rich ooit, en dat kon voor filosofen ook weleens gelden. Je 

zou maar op de verkeerde gedachten worden gebracht. De kelner bleek gedecideerd. 

Hij griste mijn reisgids van het tafeltje, wenkte me en liep vooi mij uit naar de vaste 

tafel van Mahfoez. De ontmoeting was onveimijdelijk. 

Mahfoez zat diep gebogen over de krant om de woorden te kunnen lezen, alsof 

de glazen van zijn bril nog niet dik genoeg waren. Hij kon mij nauwelijks verstaan. 

Slechtziend, hardhorend, moeizaam lopend. Het moet, een jaar later, niet moeilijk 

zijn geweest om hem in het donker met een mes te steken, van achteren. De dader 

behoorde tot een politieke beweging die de terugkeer naar traditionele islamitische 

waaiden bepleit. Mahfoez heeft ei weleens ovei geschieven. Ook in zijn magnum 

opus, de Trilogie, waarin hij de lotgevallen van een Caïieense koopmansfamilie met 

de tecente geschiedenis van Egypte verweeft. Het islamisme wordt et naast het Ara

bische nationalisme en het socialisme in opgevoeid als één van de wegen die Egypte 

kan inslaan na het veiwerven van de onafhankelijkheid. Hij maakt in dit literaire 

werk aannemelijk dat sociale en economische omstandigheden ertoe kunnen leiden 
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KRISIS 74 dat mensen hun toevlucht nemen tot traditionele, absolute waarden. Zeker als de 

wereldse en veelal westerse denkbeelden hen teleuistellen. 

Het radicale, terroristische islamisme heeft nooit op Mahfoez' sympathie kun

nen rekenen. En dat betekent wat. Want Mahfoez is als groot en gerespecteerd ver

tellet een baken van de Arabische cultuui. De grondlegger van de moderne Arabi

sche romankunst. Modem betekent hiei ook westeis, want de genres waatin hij 

excelleert zijn de toman, de novelle en het korte verhaal. Zijn Nobelprijs eind jaren 

tachtig zorgde voor een lichtpunt in een periode waarin Egypte gebukt ging ondel 

een recessie en strenge economische hervormingen. Dat deze 'echte Caïreen', die tel

kens weei zijn geboortestad gebruikt als setting van zijn literaire werk, waarmee hij 

in de hele Arabische wereld populair werd, deze grote prijs kreeg, werd met gejuich 

ontvangen. Niet met algemene instemming, dat is waar, anderen zagen dat de No

belprijs Egypte goed uit kwam. Want het vredesakkoord dat Egypte een decennium 

eeidei had gesloten met Israel was weliswaar goed gevallen bij de regeringen van Eu

ropa en de Verenigde Staten maar minder bij die van de Arabische landen. Egypte 

werd ervoor door zijn buren geïsoleerd: geen financiële steun meer uit Saoedi-Ara-

bië en Koeweit, diplomatieke betrekkingen op een laag pitje en een definitieve 

scheiding dei geesten in de Arabische Liga. Net nu de Egyptische toenadeiing tot de 

andere Arabische landen gestalte kreeg in handelsverdragen die een hernieuwde 

Arabische solidariteit uitdrukten, ging de grootste literatuurprijs voor het eerst naar 

een Atabiei. Zoals hij zelf schreef: 'een verhaal zonder politiek bestaat niet'. De keu

ze van het comité was in alle opzichten correct. 

De Europese prijs leidde tot Aiabische debatten. Over culturele identiteit, tradi

tie en vernieuwing, de vethouding tot het westen, de betekenis van de islam voot de 

inlichting van het peisoonlijke en het maatschappelijke leven. Het zijn ook de the

ma's van Mahfoez' oeuvre. Sommigen zeggen, tegen alle literaire codes in, dat hij 

daarin zichzelf heeft opgevoerd. Hij zou staan vooi het personage Kamaal uit zijn 

drieluik. In welk licht het natuuilijk aardig is dat in die trilogie een romanschrijver 

wordt opgevoerd die Kamaal typeert met de woorden: 'Jij inspireert me tot het pers

onage van de oosteise man die niet kan kiezen tussen het oosten en het westen, die 

zoveel om zijn eigen as dtaait dat hij duizelig woidt'. Eldets volgt nog een typering 

van Kamaal, als hij een artikel over Bergson bij het tijdschrift al-Fikr inlevert: 'Het is 

een algemeen overzicht, waarin de rol van zijn filosofie in de geschiedenis van het 

moderne denken woidt uitgelegd'. Een collega die daaibij aanwezig is geeft daatop 

een venijnige karakterisering van Kamaals werk: 'Het waren gevarieerde artikelen 

die soms met elkaar in tegenspiaak waren, naargelang de filosofie die erin werd be

licht. Daaruit begreep ik dat u historicus bent. Maar ik heb teveigeefs geptobeeid af 

te leiden wat uw standpunt was ten opzichte van uw ondetwetpen. Welke filosofie 

hangt u aan?' 

Wat je het meest bekritiseert in jezelf, herken je direct in een andei. Het is de fi-

guui Kamaal die mij het meest intrigeerde en me - nooit te beioetd voor wat wilde 

associaties — deed denken aan de veelgehoorde kritiek op het soott filosofie dat dicht 

tegen de geesteswetenschappen aanleunt. De noodzaak eivan zou ontbieken. En 

daarmee een kritisch perspectief dat zinvol van zinloos ondeizoek weet te onder

scheiden. Resultaat zou een stuurloosheid zijn die Nietzsche vatte in zijn notie van 
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de antiquarische geschiedschrijving: veel samenvatten, veel historisch onderzoek, IMPRESSIES 

zelden wat nieuws. Het ontbreken van een pasklaar nut moet een gruwel zijn voor al 

die filosofen volgens wie hun vak betrokken moet zijn op de dagelijkse praktijk: op 

geld, markt en bezit; op rechtsregels, voorkeursbehandelingen en uitzonderingspo

sities; op techniek, milieu en media. Binnen de humaniora zelf, en de wijsbegeerte 

die zich daar thuis voelt, heeft het nuttigheidsdenken geleid tot ongemakkelijke for

muleringen van de eigen relevantie. Dat de studie van teksten 'een proces van inner

lijke groei en zelfontplooiing' in gang zou zetten die 'harmonieuze, gelijkmatig ont

wikkelde burgers' zou opleveren, is in flagrante tegenspraak gebleken met het gediag 

van sommige 'hoogontwikkelde' personen en culturen uit de recente geschiedenis. 

Dat de letterenstudie 'de samenhang en waarden van de cultuur in stand kan hou

den en zelfs bevorderen'; het is moeilijk te verkopen in een tijd waarin men beseft 

dat 'de' cultuut vele stemmen heeft en dat zij opgevat als bindende factot eerder uit

sluit dan opneemt. Dat 'übeihaupt de aandacht voor unieke verhalen en objecten 

zou bijdragen aan een grotere tolerantie voor het verscheidenene en het onverenig

bare' is weinig plausibel als men kijkt naar het bereik van kunst en literatuur. Als de 

letterenfaculteit tolerantie kan bevotdeten bij die paar lezers die er zijn en daarvan 

dan nog alleen diegenen die nadenken tijdens of na het lezen, dan is de opbrengst 

wat karig. En bovendien: wat wondt er gelezen? Zwagermans De buitenvrouw als 

normatieve verheldering van de discussie over overspel en racisme, zoals Marianne 

Boenink eens in Krisis beweerde? Sommige boeken vallen domweg in het niet bij se

rieuze interpretatiekaders. 

En toch. Het verbod van Mahfoez' boeken in 1973 toen hij zich uitsprak voor 

vrede met Israel. De toekenning van de Nobelprijs aan hem, in eigen land bekriti

seerd vanwege zijn vermeende pro-westerse houding en de al dan niet in zijn werk 

gepropageerde seculiere waarden. De aanslag op hem door 'radicale elementen'. Het 

vuur waarmee Mahfoez vanuit zijn ziekenhuisbed tekeer ging. Heftig gesticulerend 

fulmineerde hij tegen fanatisme en terrorisme. Je hoeft geen marxist te zijn om in te 

zien dat hier meer aan de hand is. Liteiatuui is een domein waatin het gaat om iden

titeit, culturele oriëntatie en — vooiuit maai - ideologie. Literatuur als belang van de 

elite of juist als 'ondergrondse geschiedschrijving'. De letteren worden niet in een 

vacuüm bedreven. In Egypte. 

En in Nederland? De Nobelprijs is aan de Nederlandse letteren steeds voorbijge

gaan. Dat is des te beter als dit te maken zou hebben met het ontbreken van werke

lijk diepgaande conflicten in de Nederlandse samenleving. Maar wat betekent de 

open en vrij(blijvend)e context vooi de geesteswetenschappen hiet te lande? Op 

zwakke momenten denk ik: Elitaiisme zondet commitment. Identiteitsctises van pu

bers. Vrijblijvend reizen in de verbeelding. Zingeving in het luchtledige. Wat et dan 

oveiblijft voot de Nedetlandse letterenfilosoof is misschien niet meet dan wat parti

culiere vetwondeting bij zijn eigen leeswerk en wellicht enige melancholie over hoe 

de dingen zijn en gaan. En soms een ontmoeting waarin er een suggestie is van we

derzijds begrip die verder reikt dan de uitgesproken woorden. Zoals met Mahfoez in 

Alexandrië, stad van het veizonken wereldwonder en de verbrande boekrollen. O p 

zijn vraag waar ik vandaan kwam, wat ik deed, ontspon zich een dialoog bestaande 

uit het noemen van louter namen. 'Ach literatuur', zei hij: 'Thomas Mann'. 'Ja, en 
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KRISIS 74 Marcel Proust' deed ik ook een duit in het zakje. 'Joyce.' 'Kafka.' 'Musil.' Het lawaai 

van de auto's op de boulevaid maakte een uitgebteider conversatie onmogelijk. 

Vriendelijk glimlachen kon wel, en dat deden we dan ook. Alleen bij het lezen van 

het titelblad van het boek waaiin hij zijn handtekening zette fronste Mahfoez even 

zijn wenkbrauwen. Hans Sttelocke, Egypte. Kunst- en cultuurreisgids. Maar dat kan 

ook inbeelding zijn geweest. 

Als wij bij het stoplicht wegrijden zie ik nog net hoe een vooibijkomende zweifstei 

het glas watei van Mahfoez neemt, het in een teug leegdrinkt en verder loopt. Ik 

denk na over de tekst op een te schrijven ansichtkaart, type buikdanseres in fletse 

kleuren met kameel als inzet: 'lekkei weet hier, 35 graden, en passant nog even een 

Nobelpiijswinnaai ontmoet, straks naar de catacomben'. 
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