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l30l Kalinatuna /ï al-radd 
'ala "Awlad haratina" fli-JNa{íb MahJuz, door

'Abd 
al-Hamrd Ki5k. Cairo ca. 1990. Omslagil lustratie door Al-Zuhayn.

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

Omslag: de blinde sjeik Kislk hanteert de koran cn ce Ir pcn in dc
vorïn van een lans als wapens tegen Nagieb MahÍbcz. MahÍircz
vertrapt een spiegel of plaquette waarop het woord'Nopil', een
verwijzing naar diens Nobelprijs voor de literatuur in 1988.
In 1994 raakte Mahfoez ernstig gewond br.; een aanslag door een
islamitische fundamentalist. (AV)

[3ll Al-AyAt al-bayyinat li-mafi ctsQlír al-Qintní min crl-dalàl wa-al-
kurafat, bi-qalam 

'Umar'Abd Alláh Kámil, qara'ahu [...] Yahyá
Ismá'rl. Al-Qáhira : Maktabat al-Turà! al-Islárnl 141811991.
Omslagi l lustrat ie: 'Yahyá' Abduh. ' 8335 B 3s

'De duidelijke koranverzen over de dwaalleer en de verzinsels in de
Mythen van Al-QimnT.'
Boek van een Saoedische schnjver (zie ook no.29) tegen de
Egyptische auteur Sayyid Mahmld al-QimnT, die in zijn werken een
secularistisch getinte beschnjving geeft van de allervroegste
geschiedenis van de islam. Het woord 'Mythen' in de titel duidt op
een werk van Al-Qimn1 'De mythe en het [islamitisch literair]
e r fgoed ' (1993) .
Omslag: een koran met verblindend licht, neerdalend op het hooÍd
van een duivelsfiguur met gespleten tong, vlammende haren en in
plaats van neus en ogen een spin in zijn web. (AV)

Verboden genotsmiddelen

l32l KaiJ'al-gita' 
'an 

hukm samà' al-gina ', li-Ibn Qayyim al-
Gawziyya, tafqTq RabT' b. Ahrnad Kalaf. Al-Qàhira : Maktabat al-
Sunna, l4l l l  1991. Ornslagi l lustrat ie: 'Gáb Al láh. ' 8 3 3 8  B  3 1

'Het wegnemen der sluier van het oordeel over het luisteren naar
gezang.'
Toen de middeleeuwse auteur Ibn Qayyim alCawziyl,a (1292-1350)
dit traktaat tegen de muziek schreef had h4 vooral de soefi's
(islamitische mystici) op het oog, die in hun seances veel gebruik
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[3ll Al-ayat al-hawinàt ti-nalï asatír al-eimnï min at-ctatat wa-al-kuraJat,
door 'Umar 'Abd 

AIIáh Kámir. caíro 1991. omsrag-ii lustratie door yahyá'Abduh. 'De duideliike koranverzen over de dwaalleer en de verzinsels rn
de ,.Mythen" van Al_eimni. '

42 4.4

nraken van muziek en zang. Het orthodoxe standpunt is dat n.rLrzrck
r,'erboden is omdat het frivool rs en de aandacht van serieuze zakcn
aÍhoudt. Grappig is dat sommige van de muziekinstrumenten dic o1r
het omslag door het hellevuur verteerd worden, zoals de elektrischc
gitaar, in de tijd van de schrijver nog niet bestonden. (AV)

l33l F at cw a al - fta mr w a - a I - mu kaddir ctt, 1 i -A hmad I bn Taym iyya,
i'dàd wa-ta'lIq Ab[ al-Ma[d Harik. [Al-Qáhira] : Al-Kawtar, Dár al-
BaSIr,  [985].  Omslagi l lustrat ie: 'Al-45'al

'De fatwa's over wiin en verdovende middelen.'
Een bundel met fatwa's ofwel rechtsgeleerde opinies over het
gebruik van wijn en verdovende middelen, door de middeleeuwse
Syrische auteur Ibn Taymiyya (1263-1328). Het verbod op het
drinken van wijn is onder de islamitische schriftgeleerden nooit een
punt van discussie geweest. Het verbod van verdovende middelen
zoals hasjiesj of opium is nooit zo strikt geweest, omdat de koran het
niet expl ic iet  verbiedt.
Omslag: een man met doodshoofd, gekleed in gangbare westerse
k1ed4, rookt een waterpijp met waarschunluk hasjiesj of opium. Htj
is omringd door een cognacglas en drankflessen. Een aardig
anachronisme: noch de flessen, noch de waterpijp bestonden in de
dagen van de auteur. (AV)

Pal Al-ighaz 
'ola 

al-tilJaz, ta'hf Mulammad b. Ahmad al-
Muqaddam. Makka al-Mukarrama,Dár T.Tba al-Kadrá' ; al-Qáhira :
Dàr al-Safwa. 1 420 I 1 999. 8436 D 61

'De genadeslag aan de televisie.'
Een Saoedisch traktaat tegen de corrumperende invloed van de
televisie. De vergelijking van de tv met 'de éénogige, leugenachtrge
Antichrist' (p 96) doet sterk denken aan het 'blauwe oog van de
duivel' van de orthodoxe protestanten. Op andere plaatsen wordt de
TV een 'elektrische drug' genoemd en een 'elektronische
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kolonisator', een ondubbelzinnige verwrjzing naar
import van westerse waarden.
Op de band van het boek wordt een televisietoestel
getroffen. (AV)

de ongewenste

door de bliksem

l35l Menyingkap 40 karakter jahiliyah, oleh Abu J. Rifqi Al-Hanif.
Surabaya : Penerbit "Karya Ilmu", [1993]. Omslagillustratie: Saiful
Ariev Tanjung. Privécollectie

'Het zichtbaar maken van veertig onislamitische karakters.'
Een Indonesisch boek over veertig verschillende vorïnen van
onislamitisch gedrag. De gebruikte term is 'jahiliyah',
'onwetendheid', in het algemeen de benaming van de trld vóór de
introductie van de islam in het Arabisch schiereiland.
Omslag: een poel van verderf met lichte vrouwen, drank, kaartspel
en vechtpartijen. (AV)

Vrouwen

136l Al-nisa' aktar ahl al-Nàr, al-mu'allif Muhammad 'Abd 
al-Malik

al-Zu$bÍ. Al-Manslra : Maktabat Fayyád, U99ll.
Ornslagi l lustrat ie:  'Tháb Mar'r . '  8338 B 14

'Vrouwen vorïnen de meerderheid van de bewoners van de hel.'
De auteur, verbonden aan de Saoedische Muslim World League,
citeert talnjke tradities van de profeet Mohammed om vrouwen te
helpen bij een deugdelijke levenswandel. Dat deze hulp voor
vrouwen meer noodzakeiak is dan voor mannen blijkt uit de titel van
dit boek, een parafrase van een traditie die opgetekend is door Bulcari
(810-870): 'M4 werd het Vuur (de Hel) getoond en zte, de meesten
vanzijn bewoners zijn vrouwen' (zte A.J. Wensinck, Concordance

[ . - .J ,vr ,p .35)
Omslag: ongesluierde vÍouwen in doodshemd hangen aan kettingen
in het hellevuur. De voorste vrouw wordt daamaast nog aan stukken
gescheurd door de duivel in de vorm van een slang. (AV)
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136l Al-nisa' aktar ahl al-Nar, door Muhammad 
'Abd al-Malik al-ZugbT.

Al-Mansura 1997.  Omslagi l lust rat ie  door  lhab Mar ' t .  'Vrot t rve t t  v t l r l 'nen de
meerderheid van de bewoners varl t lc lte l. '



l37l Al-mar'a wa-di'ab taf,nuq wa-la tcr'kul,katabahu Ab[ 'Abd al-
Rahmán Ibn 'AqTl al-7áhirl. [Al-Riyád], 141111991. Privécollectie

'De Vrouw en de wolven die wurgen maar niet eten.'
De 'wolven die wurgen maar niet eten' slaan op de goedkope
behoeftes die geen werkelijke bevrediging schenken. Vrouwen
hunkeren naar juwelen, parfum en mooie jurken, en het is de taak
van vaders en echtgenoten om het zwakke geslacht in toom te
houden.
Omslag: diamanten, niet als 'a girl 's best friend', maar als de
bloederige beet van een weerwolfachtig monster. De twee
diacritische punten op de laatste letter van het woord 'wouw' zijn
bloeddruppels die uit de bek van het monster druipen. (AV)

l38l Laftm al-raqi.sa wa-'abdat al-Say.tan ; siru walTmat al-lins al-

lama'T allaÍr inÍahat bi .tahw al-raqi.sa wa-towzí' lahmihà 
'ala 

al-

.fuqara 
', Su'ád H. . [S.1. : De auteur, 1997]. (Qafláyá sá\ina; l)

Omslasillustratie: Hi5ám Mustafà. 8338  B  35

'Het vlees van de danseres en de slavin van Satan : het geheim van
de groepsseks-orgie die eindigde met het koken van de danseres en
het verdelen van haar vlees onder de armen.'
De vrouwelijke auteur, die onder de naam Su'ád H. schrijft, leeft
volgens het boek in Frankrijk. Zij schreef dit nogal expliciete werk
als een waarschuwing aan jongeren die drugs gebruiken of 'een leven
leiden gebaseerd op gebruiken en gewoonten die vreemd zijn aan
onze samenleving', meer in het bijzonder de Satansdienst, die
aÍkomstig is uit 'Amerika, Europa en IsraëI.' De titel doet denken
aan de bekende juristenraadsels, die in de loop der eeuwen het
onderwijs in de islamitische Wet hebben opgevrolijkt (b4voorbeeld:
'Wie is de prediker, die bij het grote offerfeest ons voorgaat in het
gebed en daarna als offerdier geslacht kan worden?'). Omslag: een
dansende wouw in SM-kleding, met een parelketting met kruis en
een tatoeage van een pentagram, wordt van achteren op haar oren
gekust door een duivelsfiguur, omringd door vlammen. (AV)
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l38l Lahm al-ràqi.sa wa-'abdat al-Soytan ; sirr walímat al-{ins al-gama'í
allatt intahat b i .tahw al-ràqi,s a w a-tctwz t' lah m iha' alA al-Juq arà', door

Su'ád H. Egypte 1997. Omslagil lustratie door Hi5ám Mu.qtaÍà. 'Het vlees
van de danseres en de slavin van Satan. Het geheim van de groepsseks-orgie
die eindigde met het koken van de danseres en het verdelen van haar vlees

onder de armen.'



[39-40] Tanbïh al-gafilat min al_nisa' al_mutabarriÈ:AL Ía,ltf
Muhammad Kalid al-Mi'màrT. Al-eàhira : Maktabat al-Turát ar-
Islám1 U9921. Omslagillustratie (vàn nr. 40): .Al_Zuhavrr..

-Privécollectie

'waarschuwing 
aan de onwetenden onder de vrouwen die zich

schaamteloos gedragen.,
'Schaamteloos gedrag' vertoont b4voorbeeld een vrouw die
ongesluierd of met een te dunne sluier het huis verlaat, midden op de
weg loopt en de aandacht trekt van andere mannen dan haar
echtgenoot. Het is de taak van alle mannelijke verantwoordehjken
(echtgenoten, vaders, ooms, broers etc.) om hieraan paal en perk te
stellen.
De omslagen vertonen de vlecht van een vrouw. en hoe deze. in
combinatie met sieraden, kan veranderen veranderen in een slang. De
impliciete boodschap is dat haartooi bedekt moet wortlen. (AV)

Islamitische dictators

l4ll Abraha al-gadtet ; ar-ra{ur ailadí istabaha dima' or-mu,srimTn
yyt--ar1da ctn yafuriq al-Ka'ba, 'aboit-vun'im 

eindrr. [Ar-eáhira] :
Maktabat al-Turá1 al-Islàml, t lgg7l. Omslagillustratie: iAhmad
'Abd 

al- 'Azrz. '  g 334 h 7

'De moderne Abraha : de man die moslims vogelwrj verklaarde en
de Ka'ba in de as wilde leggen.'
volgens de islamitische traditie was Abraha een christeliike konins
uit Zuid-Arabië of Ethiopië, die rond 570 AD Mekka en áe Ka'ba 

"

aanviel. De moderne Abraha is Khomeini, volgens dit boek de
aanstichter van een ernstig incident trldens de Hadj_bedevaart van
1986: Iraanse pelgrrms begonnen eendemonstratre en veroorzaakten
ongeregeldheden, waarop de Saoedische politie hard ingreep. Er
vielen 402 doden en 649 gewonden. Het voorval werd in ds sehele
soennitrsch-rslamitische wereld hoog opgenomen.
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l41l Abraha al-gadïd : al-rafiul alladí istabahq dima' al-muslimtn wa-

arada an yaltriq al-Ka 
'ón, 

door 
'Abd 

al-Mun'im Qindrl. Cairo 1987.

Omslagil lustratie door Ahmad 
'Abd al-'Aziz. 'De moderne Abraha. De man

die moslims vogelvrij verklaarde en de Ka'ba in de as wilde leggen,'
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Omslag: op de voorgrond Khomeini met een bebloede dolk in de
hand. Op de achtergrond de Ka'ba, omringd door een grote
mensenmenigte. Tussen de twee voorstellingen een grote bloedvlek.
(AV)

[42) Hitlir al-íarq wa-balta!í al-'Iraq wa-li;; Bagdad, HilmT
Muhammad al-Qá' i id.  Al-Qàhira :  Dár al- I ' t isam, [990].
Omslagillustratie: 'AlZuhayrl.' 8266 C 27

'De Hitler van het oosten, de gangster van Irak en de dief van
Bagdad.'
Een Egyptische publicatie, verschenen tijdens Saddam Huseins
bezetting van Koeweit (augustus 1990 - februari 1991).
Omslag: Saddam Husein afgebeeld met hakenkruis, Duits Maltezer
kruis en een ijzeren bal met ketting. Onder zijn voeten een
gescheurde en bebloede Koeweitse vlag. In Saddams hand de
gecombineerde vlaggen van de Verenigde Staten, de Sowjetunie,
Groot-Brittannië en Israël, landen die medeplichtig geacht worden
aan de bezeïting van Koeweit. (AV)

l43l Mihn at al - falí g w a- maw q if Mi s r w a- al - Su' ud iyy a w a- al - b i I ad
al-islamiyyct, Afrmad 

'Umar HáSim. Al-Qáhira : Maktabat al-Turát
al- ls laml,  [1991].  Omslagi l lustrat ie:  'Yalryá'Abduh. '  8338 B 19

'De beproeving van de Golf en het standpunt van Egypte, Saoedi-
Arabië en de islamitische landen.'
In deze studie van de Golfoorlog (augustus 1990 - februari 1991)
bekijkt de auteur, vice-president van de Azhar-universiteit in Cairo,
de kwestie vanuit het standpunt van het islamitisch internationaal
recht. Hoe dienen islamitische landen met elkaar om te gaan? Het
bredere, mondiale aspect wordt buiten beschouwing gelaten.
Omslag: de samengesmolten arïnen van Egypte en Saoedi-Arabië
stuiten de klauwhand van Irak, die zich begerig uitstrekt naar
Koeweit. (AV)
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l42l Hitlir al-íarq wa-balta!ï al-'lraq wa-li;.s Bagdad, door Hilmr
Muframmad al-Qá'ud. Cairo 1990. Omslagil lustratie door Al-ZuhayrÍ. 'De

Hitler van het oosten, de gangster van Irak en de dief van Bagdad.'
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[44] I.lamoh : ma'sat al-'asr ullatíJaqut magazir Sabra wa-Satíla,
[zonder auteur]. Al-Qáhira : Dár al-l 't isàm, [1984].
Omslagillustratre: (onleesbaar gesigneerd). 8252 A t]

'Hama : de tragedie van deze t4d die erger is dan de slachtpart4en
van Sabra en Shatila.'
Begin februari 1982 brak in Hama, Syrië, een opstand uit van de
fundamentalisti sche Moslimbroeders. Presid ent Hafez al-Asad gaf de
Syrische luchtmacht de opdracht om Hama plat te bombarderen en
smoorde zo de opstand in bloed. De titel verwgst naar de Palestijnse
vluchtelingenkampen Sabra en Shatila, die enkele maanden later
werden uitgemoord door Libanese christehlke milities met
rugdekking van het Israëlische leger. Het op één lijn stellen van Asad
en de Arabische erfvijand is natuurhlk zeer beledigend.
Omslag: een sinister kijkende Asad met bloed aan zrjn handen kijkt
over zijn schouder naar de rokende puinhopen van Hama. (AV)

Terrorisme

l45l GamA'At al-taklïr.fi Mi,sr : al-u.sul al-tàríkiyya wa-al-fikriyya,
bi-qalam'Abd a1-'AzTm Ramadán. [Al-Qáhira] : Al-Hay'a al-
Misriyya al-'Àmma li-al-Kitáb, 1995. Omslagillustratie: Ahmad
'Abd 

al-Gaffàr. 8 3 1 8  B  2

'Islamitische extremistische groepen in Egypte : historische en
ideologische grondslagen.'
Een uitgebreide Egyptische studie over een zeer gevoelig onderwerp,
het islamitisch extremisme in Egypte onder Sadat en Moebarak
(1970-1995). Het boek heeft een hoog 'officieel' gehalte: het is
uitgegeven door de Egyptische staatsuitgevenl en de auteur, een
bekende intellectueel en tv-persoonlijkheid, heeft zitting in tal van
hoge regeringscommissies en adviesorganen op het gebied van
geschiedenis, cultuur en wetenschap.
Omslag: een foto van de aanslag op president Anwar al-Sadat in
1981.  (AV)

52

[46] At-irhab, Fara|Flda. [Al-Qáhira : de auteur, 19931'

Omslagillustratie: "Abd a1-'À1.' OmslagiIlustratie achterzijde:
'Óawdat KalTfa.' 803 G 45

'Het terrorisme.'
De auteur stelt de extremistische islamitische bewegingen in Egypte

aan de kaak vanwege hun gewelddadigheid en hun zelfverrijking via

islamitische investeringsmaatschappr;en. Hij roept op tot een harde

aanpak binnen het bestaande wettelijke kader en geeft ook zéér

voorzichtige suggesties voor de versterking van de democratie in

Egypte. Fara[ Flda werd in 1992 vermoord door een extremist.

Omslag voorzijde: een cartoon van de archetypische islamitische

fundamentalist, kaalgeschoren met lange baard, met sandalen en een

Afghaanse 'qamees-shalwar', overgehouden van de dagen br1 de

Mujahedin. De blinddoek, de ketting en de bloedspatten suggereren

de toepassing van blind geweld'
Omslag achterzqde: een met bloed bespat portret van de vermoorde

schrijver. (AV)

P7l Qabl al-suqQt, Faraf 
'AlT F[da. 1 0' druk, fAl-Qahira : de auteur,

19921. Omslagillustratie: (onleesbaar geschreven) 8296 A 30

'Vóór de val . '
In dit wat oudere boek van dezelfde schrijver, oorspronkeh.lk

verschenen in 1985, worden de gevaren van het islamitisch

extremisme geschetst. Een opvallend voorbeeld zijn de vier eerste

kaliefen van de islam, van wie er drie door de hand van extremisten

omkwamen. Een groot deel van het boek is gewrjd aan de sombere

srtuatie in de 'islamitische' Soedan van Nimeiry ' Zouhet in Egypte

ook zo ver kunnen komen'l
Omslag: een typische Egyptische volksvrouw met op het hoofd het

rvoord 'Egypte' wordt bedreigd met een pistool en staat op het punt

in de afgrond te vallen. Op de achtergrond een volle maan en een

gordr.ln van bloed. (AV)
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146) Al-irhab, door Fara! F[da. Cairo 1993.
Omslagil lustratie door 'Abd 

al- 'Á1. ,Het terrorisme.,

l48l Al-mutatarrffin : istabáhu dima' al-muslimín u,u-qutulu ul-nisà'
wa-al-qtJdl wa-al-mustct'minrn, ta'lIf 'Umar 'Abd Alláh Kárnil,
qara'ahu wa-qaddama lahu Yusuf al-Qaradawr. Al-Qahira : Maktabat
al-Turát al-lslàmr, 141911998. (Al-kawari[ al-[udad). 8338 C 23

'De extremisten : zij verklaarden de moslims vogelwij en doodden
vrouwen, kinderen en buitenlandse gasten.'
Op 17 november 1997 werden in de tempel van Hatsjepsoet bij
Luxor (Opper-Egypte) 58 toeristen vermoord door islamitische
extremisten. Dit boek uit 1998 werd weliswaar geschreven naar
aanleiding van dat incident, maar schetst toch in meer algemene
termen de gevaren van het islamitisch extremisme. De tekst is van de
Saoediër 'Umar'Abd Al láh Kámil ,  het voorwoord van de bekende
gematigde Egyptische islamgeleerde Y[suf al-QaradáwT. Beide
auteurs zrln verbonden aan de conservatieve Muslim World League,
een door Saoedisch geld gefinancierde organisatie.
Omslag: op de achtergrond de tempel van Hatsjepsoet bij Luxor. Op
de arm met zwaard de tekst van koran soera 5, vers 32: '... dat wie
een ziel doodt anders dan wegens een andere ziel ofwegens
verderÍbrenging op aarde is alsof hrj gedood had de mensen
altezamen.'

Buitenlandse ideologieën

l49l Al-iuyu'iyya : kula;at kull durub al-kuJi wu-ul-mubiqat wa-al-
,íurur wa-ql-'AhAt. Ahmad 

'Abd 
al-GafIr 

'A,!tár. 
[Bayr[t?] : Dár al-

Andalus. 1400/1980. 8172 C 14

'Het communisme : het toppunt van alle soorten ongeloof,
zondigheid, slechtheid en ziekelijkheid.'
De Saoedische auteur beschouwt het communisme als een list van de
duivel. De Arabische landen kunnen de stn.ld tegen het communisme
niet alleen aan, de steun van Europa en Amerika is onontbeerlilk.
Omslag: een harige ('?) duivel met puntstaart, verscholen achter
hellevuur en een hamer en sikkel. (AV)



[50] Al-muslimun wa-al-Rus yuqarrirun ma.sír al-'àlam, Muhamnrad
Óalàl Ki5k. AI-Qáliira : Maktabat al-Turàt al-lslámT. 141011990.
Ornslagi l lustrat ie: 'Gáb AI láh. ' 8335 B 32

'De moslims en de Russen bepalen het lot van de wereld.'
De Egyptische auteur Muhammad Galal Kisk bespreekt de situatie
van de zojuist ontstane islamitische republieken in het zuiden van de
voormalige Sowjetunie, en uit zijn wantrouwen ten opzichte van de
politiek van Gorbatsjow.
Omslag: de Russische beer aan de Bosporus. (AV)

[5ll Al-tabirr al-'àlantr didd al-Istant ; ahdafuhu, wasa'iluhu,.tt*uq
ntuwàlohatihi,'Abd al-'Azrrn al-Mat'inl Al-eáhira : Maktabat al-
Nur,  141311992. 8346 A26

'De mondiale missie/zending tegen de islam : haar doelen en
middelen, methoden om verzet te bieden.'
De auteur, een Azhar-geleerde, legt uit hoe de christelijke zending en
missie een instrument zijn van het westerse imperialisme, met geen
ander doel dan de ondermrlning van de islamitische samenleving.
omslag: Een klapmes doorklieft een appel (de islamitische wereld)
en legt feilloos bloot hoe deze vanbinnen door wormen (christelijke
zendelingen) wordt aangevreten. (AV)

l52l Risala ilet ctl-Betba wct-al-Vatïkan du al-af'wagh ; ru'ya
Islamiyya hctwl al-hiwàr al-Lrluni at-Masíhí. Abd al-waáud Salaui.
Al-Qáhira : Al-Muktar al-lslámT, [1993]. (Maktabat al-tanslr; l)
Omslagilluslratie: 'AlZuhayrT.' privécollectie

'Brief aan de paus en het Vaticaan met de duizend gezichten : een
rslamitisch gezichtspunt met betrekking tot de islamitisch-christeliike
dialoog. '
De auteur ondersch'jft de noodzaak van een interconrèssionele
dialoog. Immers, de islam erkent als geen andere religie de rechten
van andere godsdiensten. wel verzet de auteur zich tegen christelryke
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geloofsverbreiding, en vraagt zich tevens af wat het morele gezag
van de paus is in een westerse wereld, die in een toestand van totaal
moreel verval verkeert.
Omslag: houten kruis met priestergewaad, om de 'hals' een ketting
met een kruis van mogel4k alruinwortels, een magisch symbool. Op
de grond afgeworpen maskers. (AV)

De Satanic Verses

l$l SaytAniyyat al-Àyat al-iaytaniyya, wa-kayJ'kada' Salmdn Ruídt
al-Garb, Ahmad Drdàt, naqalahu ilá al-'arabiyya [.. ] 

'AtI 
al-

óawharl. At-Qahira : Dár al-FadTla, [1990]. Omslagillustratie:
(onleesbaar geschreven) 8266 C 25

'De duivelsheid van de Duivelsverzen, en hoe Salman Rushdie het
westen voor de gek hield.'
Ahmed Deedat (geb. 1918), een islamitische Zuid-Afrikaan van
Indiase aÍkomst, geniet door zryn talloze toespraken, boeken en
videobanden grote bekendheid onder islamitische minderheden in
Europa en Amerika. Een veel behandeld thema is de verhouding
islam-christendom. Deedat speelde een grote rol in de campagne
tegen Salman Rushdies Duivelsverzen, verschenen in 1988. De
affaire leidde tot Khomeinis beroemde Fatwa of religieus-juridische
opinie, waarin Rushdie vogelvrij verklaard werd.
Omslag: links het portret van Ahmed Deedat. Rechts Salman
Rushdie met duivelshoomtles.

l54l Saytan al-Garb Salmcrn Ruiclí, al-ra{ul al-màriq, Sa'Id Ayylb.
Al-Qáhira : Dár al-I'ti.sárn, [ 989]. 8267 B 19

'De Satan van het westen : Salman Rushdie, de afvallige.'
Het boek 'de Duivelsverzen' is een welbewuste poging van de
Westerse wereld om de islam en de moslims te beschadigen. De
auteur van dit boek, Sa'rd Ayyub, ziet hierin duidelijk de hand van
de duivel zelf. Ook ztetde auteur een steeds grotere verspreiding van


