
een wansmakelijke en zelfs weerzinwekkende indruk maakt. Het feit

dat Hitler miljoenen joden liet vermoorden is in de islamitische
wereld niet tot in de details bekend, misschien ook omdat men er in

het onderwijs weinig woorden aan vuilmaakt' Wat bhjft hangen is

het vage idee 'dat Hitler tegen de zionisten gestreden heeft', en

daarmee heeft hr.1 de status van held verdiend. Bovendien weet

vooral de jeugd dat het roepen van 'Hitler, Hitler!' in de westerse

wereld als brjzonder prjnlijk ervaren wordt, en dat is mooi

meegenomen. Een ander aspect is dat Hitler oorlog heeft gevoerd

tegen Groot-Brittannië en Frankr4k, de gehate koloniale
machthebbers. Vertalingen van Mein Kampfbeleven in de

islamitische wereld dan ook druk na druk. Twee Arabische

vertalingen en de tiende druk van de Turkse vertaling van Mine

Toker worden nu aan het pubhek getoond.
De gevaren die de islamitische wereld bedreigen lijken zó totaal en

overweldigend, dat men zich goed kan voorstellen dat het te laat ts

om het t4 te keren. Toch z4n de meeste van de auteurs van de
genoemde boeken geen echte onheilsprofeten. Ztj heffen de vinger

en waarschuwen met de bedoeling een tegenbeweging op gang te

brengen, niet om een onafwendbaar onheil te voorspellen. De auteur

van een van de pamfletten over de Mossad-agentes verwoordt dit

misschien wel het beste met zijn vaststelling dat de 'haviken van

onze geheime diensten' het gevaar gelukkig goed in de gaten hebben

en het ergste onheil weten te voorkomen (nr' 67). En zo eindigen

veel van deze aanklachten, onthullingen en beschuldigingen met een
positieve noot. Uiterndelijk zal het goede zegevieren.

I-eiden, 10 november 2000 Jan Just Witkam
Arnoud Vrolijk
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CATALOGUS'

De hellestraf als sanctie

tll 
'Ádab 

al-nar, li-al-Sayk $iddlq flasan Kán ; dirása wa-Sarh wa-
taqdrm al-Sayyid al-Gumayh. 3'dr., Bayr[t : Dár al-Bihár,1993.

8357 B I
'De kwelling van het heller,uur.'
Dit is een herdruk van een negentiende-eeuwse evergreen van de
Indiase geleerde Muhammad Siddiq Hasan Khan, die overleed in
1 889. Aan de hand van een groot aantal koranverzen en uitspraken
van de profeet Mohammed wordt een beeld geschetst van de Hel:
waar hr1 zich bevindt, hoeveel toegangspoorten er zijn, wie de hel
bevolken, hoe de zondaars eeuwig branden maar niet door het l'uur
verteerd worden, hoe zij ademhalen en wat ze eten.
Omslag: een r,'uurgloed met een duivel met spitse oren en
bloeddoorlopen ogen en een vallende zondaar met van angst
opengesperde ogen. (AV)

l2l63 Qi;;a min nihayat al-7alimín, [am' wa-i'dàd Sa'd YÍsuf AbD. 
Azrz. Al-Qáhira : Dár al-Fapr li-al-Turát, 141911998.

Omslagillustratie: Diyá' Sa'Tda. 8346 A22

'63 verhalen over het uiteinde der misdadigers.'
ln drieënzestig verhalen, doorspekt met koranverzen enprofetische
lritspraken, wordt beschreven hoe een aantal v4anden van de rslam in
dc hel terecht komt en daar gekweld wordt.
( )mslag: een vuurgloed met de 'i jzeren ketting van zeventig el'. dic
tlc zeventig jaar zondig leven van de mens symbohseert (koran socra
(r9. vers 32).In het midden een van pgn vertrokken gezicht. (AV)

I)c hier volgende beschrijvingen zijn gesigneerd met AV (voor Amoud
Vroli jk) en JJW (voor Jan Just Witkam).
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'AdAb 

al-nar, door Sheikh Siddrq flasan Kán. Beiroet 1993
'De kwell ine van het hellevuur.'
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[3] Sakarat al-mawt 
'ala 

al-'asr wa-al-kafir, gam' wa-tartrb AbD
Muhammad Óamal b. Muhammad al-Samr. [Gua: Maktabat al-Nfr
al-Muhammadr, ca. I 995]. Omslagillustratie:' Al-ZuhayrT'.

8 3 3 8  B  1 2

'De doodsstrijd van de weerspannige en de ongelovige'.
In zeer kort bestek (31 bladzijden) wordt beschreven wat er gebeurt
na de dood. Volgens de islam wacht elke dode inzljn graf op de Dag
der Opstanding. Iedereen wordt in het graf onderwaagd door de twee
errgelen, NakTr en Munkar. Zondaars worden al tijdens hun wachttijd
in het graf gepunigd. De 'weerspannigen' die in de titel van het boek
genoemd worden zijn zij die zich willens en wetens tegen God verzet
hebben.
Omslag: een man met angstig opengesperde ogen verdwrjnt in een
draaikolk van vuur. (AV)

l4l Ilbat 
'Adab 

al-qabr wa-su'ol al-Malakayn, al-Imàm al-Hàfi2 Abu
Bakr Ahmad b. al-Husayn al-Bayhaql haqqaqahu wa-'allaqa'alayhi
al-Maktab al-Salafï li-Ta[qiq al-TuráIal-Islámï. Bayriit : Dar al-Gtl ;
al-Qáhira: Maktabat al-Turát al-lslámT, 140711987 . 8251 D 27

'Het bewijs van de kwelling van het graf en de onderwaging der
beide doodsengelen.'
Een moderne uitgave van een middeleeuwse tekst van Ab[ Bakr
Ahmad b. al-Husayn al-BayhaqT (994-1066). De tekst gaat over het
wachten tn het graf op de Dag des Oordeels en de onderwaging door
de beide engelen, Nakrr en Munkar.
Omslag: een sinistere scène bij nacht met een vers gedolven graf.
íAV)

l4a,) KuntidT-yi {udayan : haft f;wàn-i akirat, niwiÉta-iH[5ang
Mu' rrrzáda. Courbevoie : ÀdarkuS. 13791[20001.
Met vertaalde titel: The comedy of Gods. La comédie des Dieux.
Ornslagi I h.rstratie: Muhammad Mudabbir.

22

8437 C 43

23

'De goddelijke komedie . Zeven tableaus utt he t Iricrnantaals.'
In verhaalvorm behandelt deze moderne Pe rzischc autcur. die in
balhngschap in Frankrijk woont, de complete islamitische
cschatologie.
Omslag: een Jeroen Bosch-aclitig Perzisch schilderij van Multarnmad
Mudabbir, mogelijk uit de negentiende eeuw. Een voorstelling van
liet Hiernamaals: op de voorgrond een allcsverscheurende slang of
rlraak, links een gekroonde figuur met de tekst 'de Heerser van de
Ilel', rechts een eveneens gekroonde figuur met de tekst 'de Koning
tlcr Kwelling'. Daarachter zieTen die branden in de Hel. Sommigen
lijken hun lot neutraal te ondergaan. Geheel bovenaan de hemel en
zi.1n bewoners, in wit doodskleed gehuld. Links bovenaan een engel
rlet kroon en vleugels. (AV)

Satan enzljnwerken

l5) Madaftit al-Saytan li-iísad al-baiar,li-Ibn Qayyim al-Gawziyya.
A'addahu wa-dab4tahu Abii Mulrammad ASraf b. 'Abd al-Maq5[d
tbn 'Abd al-Rahlm. lAl-Riyad] : Maktabat Tabariyya, 141211992.
( Silsilat al-na!-tr ; 3) 8436D 12

'Wegen van de Satan om het mensdom te corrumperen.'
lren klein traktaat van de middeleeuwse auteur Ibn (al-) Qayyim al-
( iawziyya (1292-1350) over de methoden die de duivel gebruikt om
rlc mens ten val te brengen. Het kwaad wordt daarbrj in zes klassen
onderverdeeld. Onmiddellijk na ongeloof en polytheïsme volgt de
rntroductie van nieuwlichtenlen als belangnjkste bron van kwaad in
tlc wereld.
{ )mslag: de duivel verbeeld als een walmende struik rn een science
l'rction-achtig landschap. Op de voorgrond een ktoon, wellicht als
rvrnbool van hoogmoed, en een glas met de verboden wucht van de
rr rlnstok. (AV)



[6] Al-Ahraz al-'aíara li-al-wiquya min al-Suy.thz, [Ibn Qalyim al-
Gawziyyal; Éam wa-tahqlq Muhammad 'Abd 

al-HakTm al-QádT.
Al-Qáhira: Dár al-Had-rt, [1989]. (Maktabat Ibn al-Qayyim)

8 3 5 0  E  1 0 1
'Tien amuletten om zich tegen de Satan te beschermen.'
Een ander werkje van dezelfde auteur als het vorige: Ibn (al-)Qayyim
al-Óawziyya. Het beschrijft de tien krachtigste bezweringsformules
en religieuze handelingen om de duivel op afstand te houden. Het
betreft meestal het citeren van bepaalde koranverzen. In de band nog
een tweede traktaatje over hetzelfde onderwerp.
Omslag: de duivel als wezen van vuur, met kromme neus, ogen als
gloeiende kolen en slagtanden. (AV)

fl Ifiqayat al-insctn min ul-ginn wu-al-Suynrz, WahTd 'Abd 
al-

Salárn Bálr .  Al-QAhira: Dár al-Ba5Tr, [987].
Omslagillustratie: ' AlZuhayrr'. 8259 C. 14

'Bescherming van de mens tegen de djinn en de duivel.'
Een breed opgezet boek over middelen om zich te verweren tegen
zowel de duivel als de djinn. Op pagina 395-6 een handige checklist
met herkenningspunten van de duivel, zgn gelieÍde verblijfplaatsen
en zrln werken, alles onder het kopje 'Ken uw vijand.'
Omslag: pas in de late Middeleeuwen komen we in de westerse kunst
aÍbeeldingen tegen van de duivel als satyr-achtige figuur met hoorns,
bokkenpoten en een staart. In de kunst van het Midden-Oosten zijn
aÍbeeldingen van de duivel of van demonen uiterst zeldzaam, maar
waar ze voorkomen vertonen ze grote gelijkenis met hun westerse
evenknie. De duivel op dit omslag, compleet met hoorns en sik,
draagt curieus genoeg een keppeltj e. Zijn schedel wordt gespleten
door de formule 'Ik neem mrln toevlucht tot God [tegen de
gestenigde Satanl.' (AV)

l8l Al - S ayt an lï / i l Al al - Qur' an t i - a t - i ay ft S ayy id Qu t b, Ía' lÍf ' U ká5a'Abd 
al-Mannán al-Tayyibi. [Al-Qáhira.] : Maktabat al-Turàt al-

I  s làmT, 11 9921. Orns lagi  I  I  ustrat ie: '  Abu TAl ib '
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l7l \lriqAyat al-insan min al-pinn wa-ol-Suytan, door Wahrd 'Abd al-Salam
Bálï. Cairo 1987. Omslagil lustratie door Al-Zuhayn. 'Bescherming van de

mens tegen de djinn en de duivel.'
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'De duivel in [het boek] "In de schaduw van de koran" van Sayyid
Qqtb. '
Een overzicht van alle passages die handelen over de duivel enzijn
werken die voorkomen in de grote studie over de koran van Sayyid
Qrltb, de Egyptische voorman en ideoloog van de Moslimbroeders
die in 1966 onder Nasser geëxecuteerd werd.
Omslag: een duivel met hoorntjes, slagtanden, kromme neus,
gloeiende ogen en I'urig haar. (AV)

Geesten en magie

l9l flaqrqat al-{inn wa-al-iayatïn min al-Kitab wa-al-sunna, ta'hf
Muhammad 'AlT 

Hamd al-Sayyadàbr. Al-Qáhira: Dàr al-Hadït,
[1989].  Omslagi l lustrat ie:  'Tár iq Ab[ Dikrá' 8338 B 34

'De waarheid omtrent djinns en duivels in de koran en de soenna.'
Volgens de islamitische orthodoxie zijn djinns (geesten) en duivels
wezens die uit vuur geschapen zrln en die niet door de mensen gezien
kunnen worden. Wel kunnen ze de vorm van dieren of zelfs mensen
aannemen. Geesten komen expliciet in de koran voor, dus aan hun
bestaan mag niet getwrjfeld worden. Dit Egyptische boek geeft een
volledig overzicht van de geesten en duivels en hun werken, met veel
citaten uit de koran.
Omslag: tafereel van een geestbezwering. Een koperen bekken met
vuur en rook. Daar bovenuit strjgt een slang op, een symbool van het
demonische.(AV)

ll0l A I - B ay àn al- mu bín fi aftb Ar al - {in n w a - a I - i ay atín, li-Ibn
Taymiyya; lraqqaqahu [...] Afmad Mu.staÍà Qàsim al-lahtawl,
murá[a'at Ahmad 'Abd 

al-Tawwáb 'Awad. Al-Qahira: Dár al-
FadTl a, [1 99 4]. Omslagillus tratte :' AlZuhayrl' 8357 B 2

'De duidelryke uiteenzetting over berichten omtrent de djinns en de
duivels ' .

26 27

De middeleeuwse Arabische auteur Ibn Taymiyya (1263-1328) staat
bekend als een hardliner die zich sterk verzette tegen alle votmen
van volksgeloof en nieuwlichter4. Onder huidige fundamentalisten is
hij zeer populair. Stellingen van de auteur dat bijvoorbeeld slangen
in huis eigenlijk geesten zijn, of dat men een stukje korantekst in
water kan weken en vervolgens als medicijn kan gebruiken, behoren
dus tot de orthodoxe islam.
Omslag: geesten leven veel onder de grond, bijvoorbeeld in deze
onheilspellende druipsteengrot. (AV).

llll Al-siltr wa-al-fdnn bayn al-Masífuiyy.a wa-al-Islam, Muhammad
al-Saf i .  Al- 'A[r iza [Al-Qalr i ra] :  Dár al-Sabáb al- 'Arabl, [19921.
Omslagillustratie: KamTs Kalaf.

'Magie en djinns tussen christendom en islam.'
Dit werk legt de nadruk op de magie als middel om de djinns onder
controle te houden ofuit een ziek lichaam te verdnlven. Een curteus
theologisch waagstuk is of de rituele wassing verplicht is na sexuele
omgang tussen een mens en een geest. Het laatste deel van het boek
bevat een interview met een koptische theoloog genaamd Amba
Gregorius, over de rol van de duivel in het christendom.
Omslag: een djinn, afgebeeld als een vnlwel gezichtloze persoon
steekt vermanend de wijsvinger op. De kattenkop op de voorgrond
suggereert de dierlijke vorm die de djinn kan aannemen. (AV)

[l2l Kayfiyyat zawa{ al-{ann min baní al-insan, [am' wa-tartTb Abl
Muhammad óamál  b .  Muhammad a l -Saml .  fGrza .  ca .  19951.
Omslagillustraïie:'AlZuhayrT'. 8338 B 17

'Hoe djinns met mensen huwen.'
De mogeh;kheid van een huwelijk tussen een mens en een djinn
wordt al in de middeleeuwse teksten beschreven. In Egypte komt het
regelmatig voor. De auteur verzet zich tegen sexuele omgang met
geesten en stelt dat een huweltjk tussen een mens en een geest in

luridische zin nietig is. De Groningse arabist Fred Leemhuis schreef
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[12] Kayfiyyat zuwa! al-gánn min bant al-insun, door Muhammad Gamàl b
Muhammad al-Sàmï. Gizeh, ca. 1995. Omslagil lustratie door Al-Zuhayrt.

'Hoe diinns met mensen huwen.'
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cen artikel over het onderwetp in het Italiaanse tr.ldschrrll Quttderni
di  studi arabi 11 (1993),  pp.179-192.
Omslag: een huwelijk tussen een mens en een d1inn. Z4 in
maagdehlk wit, hij keurig in black tie.De ofÍlciële stellingname dat

geesten niet gezien kunnen worden biedt kunstenaars weinig ruimte.
en de tekenaar gr4pt terug op oeroude ideeën over demonen als
wezens met bokkenhooms, spitse oren en een hartg gezicht. (AV)

ll3l larrqat ibrAÉ al-gann min {ism al-insan, [am' wa-tarlrb AbÍ
Mtr l rammad óamàl b. Muhammad al-Samr. lGtza. ca. 19951.
Omslagillus Íratre:' AlZuhayrt' . 8338  B  9

'Methode voor het uitdr4ven van djinns uit het mensehjk lichaam-'
Dit boek heeft het exorcisme als onderwerp, het uitdrijven van
duivels. De auteur stelt dat het uitspreken van magische formules hel

kwaad alleen maar verergert en dat men het meeste baat heeft bij het

uitspreken van geselecteerde koranpassages.
Omslag: een zieke man in de greep van een duivel met spitse oren
met ring, hangsnor en puntbaardje. De dode tak kan duiden op het
onherbergzame landschap waar de geesten verblijven. (AV)

ll4l fliwar sàf;in ma'a {inn muslim wa-{inn mastfuï, Muhammad
'Abduh 

Magàwirl. Al-Mans[ra: Maktabat al-Imán, | 41 61 1995.
Omslagi l lustrat ie: '  Sultán. ' 8338  B  l 6

'Verhitte discussie met een islamitische en een christelijke djinn.'
Bij het uitdrijven van geesten uit een ziek lichaam is het zogenaamde
Lichtvers uit de koran een zeer krachtig wapen: 'God is het licht der

hemelen en der aarde...' (koran soera24, vers 35), net als het
Troonvers, ' ... Zijn zetel is uitgebreid over de hemelen en de aarde
...' (koran soera 2, vers 255). Een kunststukje van de auteur is het
bekeren tot de islam van een christelijke diinn genaamd Girgis
(Georgius, Joris).
Omslag: de verschrikkingen van de hel liggen vervat in de
gelaatsuitdrukking van deze duivel. (AV)



ll5l AbnA' Ádam min al-{inn wa-al-iayatrz, Muhammad MunTr
Idl ibr.  DimaSq: Dár al-Ahált ,  1993.
(Silsilat alJslám alladT yaghahln ; 2) 8279 C 15

'Mensenkinderen onder de djinn en de duivels.'
Een geheel ander geluid is afkomstig van deze Syrische schr4ver.
Met behulp van de koran en de traditie van de profeet Mohammed
onderbouwt hij de stelling dat het bestaan van duivels en geesten op
volksgeloof en fantasie berust. Hij beschouwt 'exorcisten' als
zakkenvullers en citeert met verbr.ystering de woorden van de
Egyptische sjeik Sa'ráwr, die het gebruik van magie niet alleen
mogelijk maar ook wensehjk acht (p.347).
Omslag: ondanks de positivistische toon van dit boek heeft de
uitgever gekozen voor een wat griezelige voorstelling met een half
aangevreten, blind gezicht en een vogelverschrikker. (AV)

|61Ta'firl al-manfa'a.fi bayan ol-iurur al-arba'a, al-,sihr wa-al-
hased. ta'lTf 'Abd 

al-Muhsin al-Ruway5id. Al-Kuwayt : Maktabat al-
Imám al-Dahabi,  1999.
Omsl agillustratie : Markaz al-Ma!Íutát wa-al-Turát wa-al-W atà' iq,
al-Kuwayt. 8438 B 3

'Het onmiddellijk profijt van een uiteenzetting over de vier kwaden,
de magie en de afgunst.'
Deze publicatie uit Koeweit legt uit wat men kan doen om zich te
verweren tegen afgunst. Middels magie kan een jaloers iemand grote
schade toebrengen aan iemand die meer zegeningen van God
ontvangen heeft dan hijzelf . Een krachtige amulet is soera 1 13 van de
koran, 'de Doorbraak': 'Zeg: Ik zoek toevlucht bij de Heer van de
doorbraak voor het kwaad van dat wat Hr.1 geschapen heeft en voor
het kwaad van een stikdonkere nacht wanneer hrl opdoemt en voor
het kwaad van haar die op de knopen blazen en voor het kwaad van
een afgunstige in zrjn afgunst.'
Omslag: de tekst van soera 113 staat afgebeeld op een soort planeet,
cirkelend rondom de zon. (AV)

llTl Ma'lumát hamma hcnul adA al-finn, 
'Abd Allah al-l.laddad. lAl-

Kuwayt : s.n.l, 141611995. (Silsilat Min aflà al-[inrr : l)
Omslagillustratie: 'Kálid IbráhTm'. u43-5 I;40

'Belangnlke informatie over de schadelijkherd van de djinn.'
Magie bestaat en werkt wel degelijk, maar God heeÍi de mensen
verboden om er gebruik van te maken. De schrijver verwerpt het
dragen van kleine korans als amulet, handlezen, koÍÍiedikkr.lken en
seances met geesten.
Omslag: aÍbeelding van een verboden geestenbezwering met een
bekken met gloeiende kolen. (AV)

[18] Tah;ínat al-insdn min al-hasad wa-al-sihr wa-al-fann. Ma[dI
Muhammad al-Saháwr. Al-Qáhira : Maktabat al-Qur'án, I l99l ].

Privécollectie

'Bescherming van de mens tegen de afgunst, magie en de djinn.'
Veel wetenswaardigheden om zich op religieus correcte wr.;ze te
beschermen tegen de vloek van de jaloezie ('het boze oog'), magie
en geesten. Het boek bevat een korte lijst met alle manieren
waardoor de Satan toegang krijgt tot het hart van de mensen. De
inhoud vertoont sterke overeenkomsten met de christehjke
'hoofdzonden' : woede, begeerte, afgunst, gierigheid, gulzigheid,
kwaadspreken, hovaardij etc. Als remedie een aantal toepassel4ke
koranpassages.
Omslag: een kunstzinnige voorstelling waarin prominent het
'Fatimahandje' voorkomt, een populair afweermiddel tegen het Boze
oog. (AV)

[l9l Buróng: suatu analisis historis fenomenologis dan hubungannya
dengan Animisme, Dinamisme, dan Hinduisme dalam Masyarakat
Islam Aceh, Husainy Isma'il. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1990.

Privécollectie
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'De boze geest Buróng : een historisch fenomenologische analyse en
de relatie tot het animisme, dynamisme en hindoeïsme in de
islamitische samenleving van At;eh.,
Buróng is de boze geest van een vrouw die tijdens de bevailing
gestorven is, een w4dverbreid volksgeloof in het streng islamitische
Atjeh (Indonesië). De auteur koppelt het verschijnsel aan de
voorgangers van de islam in Atjeh, zoals het animisme en het
hindoeïsme.
Omslag: Disney-achtige voorstelling van kwade geesten. (AV)

[20] Menyingkap rahasia alam iin rlan selukbeluknva. oleh
Mushthofa Ashur, alih Bahasa Ladzi Safrony. Surabaya : Bintang
Timur, 1994. privécollectre

'Onthulling van de geheimen van de wereld van de djinn en hun
eigenschappen.' oorspronkelijk een Arabisch werk door Mustafa'A5ur, 

hier in Indonesische vertaling. De auteur behandelt het
bestaan van de duivel en de djinn aan de hand van passages uit de
koran en de traditie van de profeet Mohammed. De Arabische
teksten zijn vooruien van een vertaling in het Indonesisch.
Omslag: voorstelling van een eerder Chinees dan Indonesisch
aandoende persoon in meditatieve zithouding. Tussen de gevouwen
handen een brandend wierookstokje. om hem heen verscÈeidene.
door hem opgeroepen geesten. (AV)

De Antichrist

l2ll Al-'alam yantaTiru talàtan; [al-Mahdr al-muntazctr, 'Ísa 
b.

Maryam, al-Masrlt al-Da{!al], Sam' wa-tartTb wa-ta'lfq AbU
Muhammad Gamál b. Muhammad ar-samr. lGaa: Ma[tabat ar-N[r
al-Mulrammadl, I 993 l. Omslagil lus tratie:, Al-ZuhayrT.,

8 3 3 8  B  1 5

'De wereld verwacht fde verschrlning van deze] drie: de verwachte
Mahdi, JezusZoonvan Maria en de Antichrist.,

32 3 3
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[ffim"

."ËtrïÁr{& ïl*luh" &$ awa'sÉ.

l20l Menyingkap rahasia alam jin dan selukbeluknya, door Mushthofa
Ashur, vertaald door Ladzi Safrony. Surabaya 1994. 'Onthulling van de

geheimen van de wereld van de djinn en hun eigenschappen.'

.r/'



De Dalfial of Antichrist komt niet in de koran voor. Volgens de
overgeleverde uitspraken van de profeet Mohammed en de daarmee
verbonden populaire eschatologie van de islam za1 de Antichrist
tegen het Einde der Tqden verderfover de aarde brengen en als een
tiran regeren, voordat hry uiteindelijk verslagen wordt. Degene die
hem verslaat is volgens sommigen de profeet Jezus, zoon van Maria,
en volgens anderen de Mahdt, een messianistische figuur die afstamt
van de familie van de profeet Mohammed.
Omslag: afbeelding van de Antichrist, die volgens de overlevering
slechts één oog heeft en die op zijn voorhoofd het woord kàfir,
'ongelovige', heeft staan. Over hem dalen neer een zwaard, de koran
en een lauwerkrans (AV)

l22l Màdu ru'rifu 
'on 

al-MusTh ul-Daggal'?. 
'Àtif 

Lammá{a. [Al-
Qáhiral : Al-Dár al-Dahabiyya, [1996]. Omslagillustratie: 'Ma[dT

Bakr.' Privécollectie

'Wat weet u van de Antichrist?'
Dit boek stelt zich zeer nadrukkeh.lk op het standpunt dat het de
profeet Jezus, zoon van Maria, is die de Antichrist uiteindel4k
verslaat. Op pp. 24-25 staat een beschnlving van het uiterlijk van de
Antichrist. Een opvallend aspect is dat zijn volgelingen voornamelijk
joden zullen zijn (pp. 93- 106).
Omslag: volgens de uitspraken van de profeet Mohammed zal de
Antichrist water en vuur brengen. Tussen beide elementen een
gedeelte van het gezicht van de Antichrist, éénogig en met het woord
'ongelovige' tussen de wenkbrauwen. (AV)

[23] Al-Kuyut al-kaJiyya bayn al-Masílt al-Daggàl wa-asrqr Mulalla!
Barmuda wa-al-qtbaq al-ta'ira . tafuQtr li-al-baiariyya {am'a'an!,
Mulrammad 

'Isá Dáwld. Al-Qáhira : Dár al-BaSTr, [1994].
Omslagillustratie:'AlZuhayrT.' 8338 B 4

34 l 5

l23l Al-Kuyut al-kaJiyya baltn al-Masrh ul-Daggàl yua-a.srar Mutallut
I I ur muda w a- al- at b aq a l-t A' ir a . t a hd rr I i- ul - b oi ar i v-y u lunt' à' a n !, door
Muhammad' Isá Dáw[d.  Cairo I994.  Omslagi l lust rat ie  door  Al -Zuhayr i .
l)c geheime draden fverbanden] fussen de Antichrist, de Bermudadriehoek

en de vliegende schotels : een waarschuwing aan cle gchele rlensheidl'



'De geheime draden fverbanden] tussen de Antichrist, de
Bermudadriehoek en de vliegende schotels : een waarschuwing aan
de gehele mensheid!'
Het onverklaarbare verschijnsel van de vliegende schotels bhlkt te
herleiden tot de Bermudadriehoek, waar de Antichrist zijn
verblijfplaats heeft. Een bewering van meer algemene politieke
strekking is dat de Antichrist het speciaal op Egypte voorzien heeft
en dat hU bU het ondermr.lnen van Egypte vooral gebruik maakt van
joodse samenzweringen (p. 103).
Omslag: een hand (van de Antichrist) bespeelt de wereld als een
marionet. (AV)

pal Da|jal : Nabi palsu, M.A. Jaya. IS.1. : s.n, ca. 19941.
Privécollectie

'De Antichrist : de valse profeet.'
Indonesisch stripverhaal over de komst van de Antichrist.
Omslag: op de voorgrond de éénogige Antichrist in ketenen met op
zijn voorhoofd de Arabische letters K-F-R ("Ongelovige"). Op de
achtergrond de echte Messias, de profeet Jezus zoon van Maria.
íAV)

De koran als afweermiddel

125) Al-Mahdt al-muntaTar wa-ad'iyà' al-Mahdiyya, pam' wa-tartTb
Muhammad BayyiimT. Al-Manstira : Maktabat al-Imán. 141611995.
Omsl agi llus tr atie:' AlZu hayrT.' Privécollectie

'De verwachte Messias en de claims van de Messianisten.'
De auteur stelt dat de Messias voortkomt uit het ge slacht van de
profeet Mohammed via diens kleinzoon Al-Hasan (gest. ca. 670),
maar bestrijdt de opvatting van de Sji'ieten dat de Verborgen Imam
de Messias is. Hij noemt de Sji'a de 'Messianisten' (A1-Mahdiyya)
Omslag: de in het wit geklede figuur is de Messias. In zijn handen
draagt hij een koran met op de band het dogma van de Eenheid van
God: 'Lá l láha i l la Al làh' .  De koran dient als afweermiddeltesen de
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l24l Dai.jal . Nahi pulsu,Indonesië ca. 1994. Str-ipverhaal.
'De Antichrist : de valse prol'ee t. '
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Antichrist, die op de grond ligt met een zwaard in de borst geplant.
Let op de gele kledingstukken van de Antichrist: in de middeleeuwse
islam was geel de voorgeschreven kleur voor joden. (AV)

126l Kayf tanía.siru'qla al-Saytan'/, [am'wa-tartTb Abii Muhammad
Garnál b. Muhammad al-Saml. lóna: Maktabat al-Nrir al-
Muhammadr, ca. 1995]. Ornslagillustratie:, Al-Zuhayrt.,

8 3 3 8 8  1 1'Hoe overwint u de Satan?'
De auteur waarschuwt tegen het wroeten van de Boze, zelfs in rituele
handelingen zoals het verrichten van het gebed ofhet oplezen van de
koran. Op het omslag deinst de duivel machteloos terug voor het
stralende licht van de koran. Zie de reproductie op het omslag. (AV)

[27 ] A I -' i I a ! al-.r a b b aní I i - a l - s ihr w a- al - m a s s a I - í ay t anï, ta, lTf Ma[d r
Mulrammad al-Sahawl. Al-Qáhira : Mu,assasat Badràn, llgg4l.
Omslagi l  lustrat ie: 'Abu al-Gár. ' 8338  B  I

'De Goddelrlke therapie tegen magie en de "Aanraking door de
duivel" . '
De auteur verwerpt het aanroepen van de djinn ofhet gebruik van
amuietten om ziekten te genezen. De koran is de beste medicijn.
Voor de genezing van kanker wordt aanbevolen om gedurende één
maand een aantal geselecteerde koranpassages op te lezen.
op het omslag wordt een geestenbezwering door middel van vuur en
gloeiende kolen ontmaskerd in het stralende licht van de koran. (AV)

?81I'lam al-insan bi-asbah al-híi wa-al-nisyan, Ab[ Hàrun 'Isá 
b.

Sarrf al-Yamánr. Al-Sáriqa, al-lrnárát : Maktabat al-Sahába, [ca.
1ee7l. 8435 D 60

'onderricht der mensen omtrent de oorzaken van het onthouden en
het vergeten.'
Honderd wenken voor de verwerving van kennis, in het b4zonder die
van de koran. De juiste geestelijke instelling en het verïnogen om trjd

goed in te delen zijn belangrijk, maar ook het gebruik van bepaalde
voedingsmiddelen zoals honing of knoflook kan het
concentratieverrnogen vergroten. Het luisteren naar muziek of zang
is echter zeer schadelijk. Niet alleen is het moreel verwerpehjk, het
tast ook het denkvermogen aan. (AV)

Het Secularisme en het Modemisme

í291 Al -' aw d.s im min q aw a; im al-' al man iyy a, Ía' llf 
' 
Umar' Abd

Alláh Kámil, qara'ahu [ . ] 
'Abd al-$abur Sáhrn. Al-Qáhira:

Maktabat al-Turát al-lslámT, | 41411998.

'De behoedeÍs voor de rampen van het secularisme.'
Een felle aanklacht tegen de werken van drie schrijvers die een
modernistische interpretatie voorstaan van de koran en de Traditre
van de Profeet: 

'AlT 
Harb, NaSr Hámid Abu Zayd (nu Cleveringa-

hoogleraar in Leiden) en Mohammed Arkoun. De Saoedische auteur
is directeur van een islamitisch cultureel centrum in Djeddah dat valt
onder de RabÍa, de 'Muslim World League', een grote Saoedische
organisatie voor i slamiti sche geloofsverbreidin g.
Omslag: de gifslang is illustratief voor de gevaren van het
secularisme. (AV)

130) Kalimcttunafi al-radd 
'ala "Awlad harcttina" fli-JNagíh

Mahfuz, 
'Abd al-Harnrd Ki5k. Al-Qáhira : Al-Muktár al-lslánil' [ca.

1 9901. OmslagillusïraÍie: 
"\lZuhayrT.'

8 2 6 9 8 1 1

'Een woord onzerzijds als repliek op "De kinderen van Gabalawi"

[van] Nagieb Mahfoez.'
Aanklacht van de populaire, blinde Caireense volksprediker Sjeik
Kislk (1933-1996;) tegen een boek van Nagieb Mahfoez, dat
jarenlang verboden is geweest omdat het een allegorische
beschnjving bevatte van de grote monotheïstische godsdiensten.

Onlangs werd het in het Nederlands vertaald door Richard van
l eeuwen en Djuke Poppinga.
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