
de islam in Europa, en hij beschouwt de publicatie van Rushdie's
werk als een krampachtige poging om het trj te keren. De fatwa van
Khomeini is religieusrechtehlk in orde, maar het op pad sturen van
huurmoordenaars is de islam onwaardig. Salman Rushdie moet een
eerl ijk proces krijgen.
Omslag: ergens in Engeland verbranden moslims van Indiase
afkomst pagina's van 'de Duivelsverzen'.

l55l Hamazat ial1taniyya wa-Salman Ruidï,Nabll al-Sammán. Al-
Qáhira ;  

'Ammán 
:  Dár al- Isrá' ,1440 ( i .e.  1410y1990. g26j B l7

'Duivelse influisteringen en Salman Rushdie.'
Een opvallend kenmerk van de affaire rond 'de Duivelsverzen' was
dat de gehele islamitische wereld zijn stem ertegen verhief, terwrll
vrrjwel niemand het boek zelf gelezen had. Dit boek geeft een
samenvattlng van de inhoud en een gedetailleerde repliek op basis
van de islamitische orthodoxie.
Omslag: een bliksemschicht treft de duivel Salman Rushdie, liggend
op de grond naast zqn boek 'de Duivelsverzen'. (AV)

Het joodse gevaar

156l Yà muslimun, ol-Yahud qadimun,Muhammad 'Abd 
al: Az-tz

Mans[r.  fAl-Qáhira] :  Dár al- t ' t isám, f  l978l. 8435 C 36

'O moslims, de joden komen eraan.'
Een analyse van het gedachtengoed en de strategieën van enkele
Israëlische intellectuelen. Allereerst behandelt de auteur de
Israëlische premier en voormalig terrorist Menachem Begin, aan wie
de ergste bloedbaden in een halve eeuw geschiedenis van palestina
worden toegeschreven. Daarna behandelt hry Ben Gurion en het boek
van Yael Dayan (de dochter van Moshe Dayan), New Jace in the
rnirror (1960). Hij besluit zijn exposé met een hoofdstuk over de
positie van de Talmoed brj de joden.

De schrijver waarschuwt, niet toevallig in het jaar dat lsraël en
Egypte vrede sloten, tegen de illusie dat met terroristen als Begin
geen veilige grenzen kunnen worden afgesproken. Hij schraagt zrjn
betoog nog met verschillende anti-joodse passages in de koran,
b4voorbeeld soera 5, vers 64: 'En dejoden zeggen: Gods hand is
dichtgekepen. Mogen hun de handen dichtgeknepen worden en
mogen z4 vervloekt worden om wat zi1 zeggen...' De auteur roept
op tot het hrjsen van het vaandel van de gihad, de 'heilige oorlog', en
heeft zryn boek opgedragen 'aan de helden die de vlag van de islam
zullen hrlsen boven de Rotskoepel en de Aqsa moskee'.
Het omslag toont een grtezel met verward haar en gekleed in zwarte
kleren die een lange grijphand uitsteekt naar de lezer. (JJW)

157 I A I - f s h m w e- al - m u' a ma r at al- Y ahud tyya, ta' I I f M uh ammad
Zakt al-Dtn Muhammad Qásirn. Gardaqa : Dár al-Safwa,141011990.

8 3 3 5  B  3 0
'De islam en de joodse samenzweringen.'
Onder de joodse samenzweringen die de islam bedreigen verstaat de
auteur niet alleen het zionisme, maar ook al die geheime
genootschappen en sekten die actief zijn in de wereld van de islam.
Allereerst is dat de vrijmetselarij, die vrijwel alt4d in het
haatrepertoire van de auteurs van dit soort boeken voorkomt.Indeze
studie gaat de auteur nog wat verder en behandelt ook de duistere
motieven van de Rotary, 'het andere gezicht van de wijmetselarij',
de Zevendedagadventisten en de Jehovah getuigen. Daama worden
de Qadiyanr's behandeld, die in Nederland meestal Ahmadiyya
moslims genoemd worden, maar die in de islam als afvalligen
worden beschouwd omdat zijheï leerstuk dat de profeet Mohammad
de laatste boodschapper van God was verwerpen ten gunste van hun
eigen leider Gholam Ahmad Qadiyani (1835-1908). Ten slotte
worden de babi's, een (tegenwoordig niet meer bestaande) 19e-
eeuwse afsplitsing uit de extreme shi'a in lran, en hun opvolgers, de
baha'is, die tot een wereldgodsdienst zqn uitgegroeid. Van al deze
groepen worden de geschiedenis, de persoon van c1c stichter, de
belangnlkste leerstellingen, de voorwaarden van lidnraatschap en
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hun anti-islamitische activiteit beschreven. Het spreekt welhaast
vanzelf dat zij alle in feite joodse mantelorganisaties zijn. Het boek
eindigt met een oproep tot redding van de Aqsa-moskee die door
vernietiging wordt bedreigd.
Een abstract omslagontwerp, met een vijf(l)armige kandelaar en de
davidsster, geprojecteerd op wat lijkt op land en lucht. (JJW)

158] Al-Yahudfi al-zctlam : dirosa 
'qn 

al-wasa'il wa-al-mu'assasat
allatt ibtakaraha al-Yahud didtl Su'ub al-'alant, kana{ir al-
Masuniyya wct-al-RuÍarí ... fi zuhur al-garbiyyín wa-al-iarqiyyín,
ta'lrf Ahmad SalabT. Al-Qàhira '. Al-Zahrá',141211992.
Omslagillustratie: 'Muhammad Nabrl.' 8304 D 49

'Joden in de duisternis : studie over de middelen en organisaties,
bedacht door dejoden tegen de volkeren der wereld. De dolken van
de vrijmetselarij en de Rotary in de ruggen van westerlingen en
oosterlingen.'
De auteur, die hoogleraar in de geschiedenis aan de Universiteit van
Cairo is, neemt als uitgangspunt voor zijn betoog de 'Protocollen van
de Wijzen vanZion', het gefingeerde verslag van een vergadering
van joodse wqzen waarin het plan tot joodse wereldoverheersing
wordt gesmeed. Vervolgens behandelt hij de 'geheime joodse

organisaties' die naar wereldheerschappij streven en hun activiteiten
in het Midden-Oosten. Deze ziln de vrijmetselarij, de Rotary, de
Lions, Yoga (in 1916 in Cairo ontmaskerd als een politiek-religieuze
organisatie die vanuit Israël werd gefinancierd, en onmiddellqk door
de autoriteiten ontbonden), Jehovahgetuigen, het Babisme en het
Baha'isme.
Het omslag vertoont een davidsster die de bovenzijde is van een
ongenaakbaar gebouw, waarvan de fundamenten in het duister
verdwrlnen. (JJW)

159) Al-kamntáia al-sahyuniyya /ï al-say.tara 
'ala wasa'il ul-i'lam fi

al-'alam, i'dád Mabriik 
'Abd al-SamT' Mu.stafà. Al-Tá'if : Maktabat

al-Siddrq, 141611996.

**i*l:\*

_1601 Al-suq al-Sarq-Awsat@a ; ru'ya Islamiyya, door Husayn flusayn
Sihàta. Al-Mans[ra 1997. Omslagontwerp door al-Zuhayrl. 'De Midden-

Oosterse markt : een islamitisch seziclrtsnrrnt. '
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(Silsilat Br[tukulát hukamá' $ahy[n wa-kataruhá'alà al-da'wa al-
Is lámiyya; 3) 8436D 63

'De zionistische wurggreep op de macht over de internationale
media.' Deel 3 van de reeks 'De Protocollen van de wijzen vanZion
en hun risico's voor de islamitische geloofsverbreiding.'
Dit is een Saoedi-Arabische publicatie. De auteur, die doceert br1 de
sectie'Islamitische geloofsverbreiding', faculteit Fundamentele
theologie, aan de Azhar-universiteit in Cairo, begint met de
beschnjving van de de macht van de zionisten over de pers, de
uitgevenj en de modeme media, en gaat dan verder in op de
zionistische pogingen de media in de wereld te beheersen. Het
tweede deel bevat plannen om de zionisten op hun eigen terrein te
verslaan door het oprichten van islamitische uitgevergen. Het boek
eindigt met citaten uit de koran waaruit bhlkt dat alle complotten
tegen de islam zullen mislukken. 'De stnjd gaat door tot de jongste
dag! '
Het omslag vertoont een wereldbol, met het Midden-Oosten en
Noord-Afrika als een soort hart ingetekend, die door twee handen
wordt vastgegÍepen, de wurggreep uit de titel. (JfW)

[60]Al-suq al-Sarq-Awsqtiyya ; ru'ya Islamiyya. flusayn flusayn
Sihata. Al-Man.sora : Dár al-Kalima, 1418/1997. Omslagontwerp
door al-ZuhayrT. 8435 D 63

'De Midden-Oosterse markt : een islamitisch gezichtspunt.'
De auteur, die hoogleraar is aan de Azhar-universiteit in Cairo,
bespreekt in dit pamflet hoe zaken gedaan moeten worden met de
joden. Dit komt neer op een wijwel totale boycott. Hij citeert
verschillende rechtsgeleerde adviezen die directe of indirecte
financiële transacties met de joden verbieden, en geeft zelf een hlst
met vuistregels hoe zakenlieden en consumenten in dezen dienen te
handelen (pp. a9-50). Dit alles gaat uit van de gedachte dat economre
het sterkste wapen is dat de moslims tegen de joden hebben, en dat
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alleen daarmee Palestina bewijd en de al-Aqsa moskee ontzet kan
worden.
Het omslag vertoont wat kennelijk bedoeld is als een joods altaar,
met een zevenarmige kandelaar. Ervoor liggen zakken met geld,
kennelijk offers aan de Mammon. Tegen de achtergrond een
landkaart van de regio. Van boven komen stralen goddelijk licht.
(JJw)

16ll Al-$ahyunryya : si{ill tcríkí aswad, bi-qalam Básil Marwán. Al-
Mansiira : Dár al-Kalima, 741911998. 8436D 62

'Het zionisme : een historisch zwartboek.'
Het boekje bevat een lijst van Israëlische moordpartijen op
Palestijnen in de periode van 1947-1996. De auteur kan, te oordelen
aan zijn voornaam Básil, een Palestijn zijn. Meer dan een feitelijke
opsomming van de gepleegde gruwelijkheden wordt niet gegeven, de
feiten spreken kennehjk voor zichzelf.
Op het omslag een montage van het Jeruzalemse heiligdom en een
davidsster. (JJW).

162l Al-ftatar al-Yahudr :Brutukulat hukama' $ahyiln, tar[amat
Muhammad Kalïfa al-T[nisT; taqdTr al-kitab [...] 

'Abbás Mahm[d al-
'Aqqàd. 

Al-Qàhira : Maktabat Dár al-Turát, 2e druk lca. 1976).
8298D 32

'Het joodse gevaar : de "Protocollen van de wijzen van Zion".'
Dit is een vertaling uit het Engels van The jewish peril. Protocols of
the learned Elders oJ'Zion. 5e druk London, ongedateerd, maar na
1921 (het jaar yan publicatie van de vierde druk). Het bevat ook de
inleiding door Sergej Nilus, die de 'Protocollen' in 1905 voor het
eerst in het Russisch publiceerde. De Egyptische schijver 'Abbàs

Mahm[d al-'Aqqád ( 1 889- 1964) heeft een appreciatie van deze
vertaling van de 'Protocollen' geschreven. Door zijn grote gezag in
de Arabische wereld werd het daardoor een 'net' boek.
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162l Ál-katar al-Yahufr :Britukulat hukamà' gahyun, vertaald door
Muhammad KalÍfa al-T[nisl . Met een appreciatie door'Abbás Mafrmld al-'Aqqád. 

Cairo,2e druk, ca. 1976. 'Hetjoodse gevaar: de "Protocollen van
de wijzen van Zion".'

De 'Protocollen van de wr.lzen vanZion'is een bcrucht antisemitisch

pamflet. Het bevat het fictieve verslag van een conÍèrcntie van
joodse wijzen, waarin een plan wordt gesmeed om de wereld te

overheersen. De tekst is een evidente vervalsing. Het blrlkt een

anonieme remake te z4n van een oudere tekst door Maurice Joly

(1829-1878), getitel d Dialogue aux enfers entre Mrtntesquieu et

Machiavel, ou La politique tle Machiavel uu XIXe sièt:le par un

con.temporain, die met het impressum Genève in 1864 in Brussel

werd gepubliceerd. De Dialogue was een tegen het regime van

Napoleon III gerichte tekst, waarin Montesquieu voor het liberahsme

stond en Machiavelli voor het cynische despotisme van Napoleon III.

In de DialogLze worden Machiavelli (dus eigenlSk Napoleon III)

constateringen over de toestand in Frankrijk in de mond gelegd, die

in de 'Protocollen' door de wijze van Zion worden gesteld, maar dan

als projectie in de toekomst. Het betreft in wezen dezelfde tekst, die

in twee perioden voor geheel verschillende doeleinden is gebruikt.T

De .Protocollen' zijn in verschillende vertalingen in de Arabische

wereld verspreid. De Leidse bibliotheek heeft er in de afgelopen

twintig jaar drie van veÍzameld. In brede lagen van de bevolking van

de Arabische landen wordt de tekst als een authentiek document

beschouwd, een soort besluitenh.lst van een vergadering waarin de
joodse wereldheerschappr.l werd georganiseerd.
Ik herinner mij dat ik in 1971 een exemplaar van Notman Cohns

l4/arrantfor genocide cadeau deed aan een Arabische taaldocent, met

wie ik destijds bevriend was. Ik vond het zo gênant dat hij heilig van

de authenticiteit van de 'Protocollen' overtuigd was, dat ik meende

dat ik hem uit de droom moest helpen. Het feit dat de 'Protocollen'

een versluierd plagiaat waren van Jolys politieke tekst urt 1864 leek

mij een doorslaggevend bewrjs. De reactie van mijn Irakese vriend

was even onverwacht a1s afdoend. Hii was oprecht gegêneerd door

7 De geschiedenis van het ontstaan van de 'Protocollen' en de transfolmatie

var Dialogue naar 'Protocollen' zijn uitgebreid beschreven door Norman

Cohn, Warrant.for genocitte. The myth of the Jewísh world-cortspíracy and

the Protocols ofthe Elders ofZíon. London 1967.
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mrjn naïviteit. Zwijgend wees hij op de achternaam van de auteur en
legde vervolgens het boek terzryde. Dat ik nou toch niet begrepen had
dat remand met zo'n achtemaam de 'Protocollen' wel moest
goedpraten!
Het omslagontwerp toont een octopus met kromme neus die zich, als
een spin midden in het web, in een davidsster vasthoudt. (JfW)

163l Yahudilik ve dónmeler, Yesevizade. istanbul : Aragtrrma
Yayrnlarr, lca. 19941. Omslagillustratie: Selekta Ajans. 8301 B 7

'Het jodendom en de joodse bekeerlingen tot de islam.'
De auteursnaam is mogehlk een pseudoniem. Dit Turkse boek
behandelt de joodse aanwezigheid binnen de Turkse natiestaat.
Uitgebreide aandacht krijgen de dónmeler, de joodse bekeerlingen
tot de islam. Hun bekering werd zelden als oprecht beschouwd en
wat dat betreft deelden zijhet tragische lot van dejoodse
bekeerlingen tot het christendom op het Iberisch schiereiland. Juist
door hun bekering maakten zlj zich extra verdacht, en moesten zij
aanzien hoe het wantrouwen tegen hen eerder toe- dan afnam. In de
geschiedenis heeft dat geleid tot vervolgingen vanjuist de groep van
de dónmeler, en dat op een wr.lze die maar weinig verschilde van de
methode waarrnee de Spaanse inquisitie juist de maranen aanpakte.
Uitvoeng laat de auteur zien dat er in Turkrle een bevolkingsgroep is,
de joden samen met de dóruneler, aan wier vaderlandsliefde en
loyaliteit ernstig getwijfeld moet worden. De vele gereproduceerde
knipsels geven het boek een soort documentaire authenticiteit. Het
boek kwam uit in een trjd dat er in Turkrje een antisemietische sfeer
heerste die in Istanbul leidde tot een aanslag op een synagoge.
Het omslagontwerp toont een moeihjk te identificeren, enigszins
spookachtig persoon (man of wouw is niet duidelijk) die schuil gaat
achter een masker en gehuld is in een alles bedekkend kleed. De door
de ondergaande zon beschenen stormachtige lucht op de achtergrond
geeft het omslag een extra-dramatische lading. (JJW)
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[64] Yehova'nm o{ullctn ve Masonlar : yeni cli,rn.v-u dtizcni'nin gcrqek

mimarlan. istanbul : Bilim Aragttrma Grubu, 1993. 8304 A 6

'De zonen van Jahweh en de vrijmetselaars : de werkeh.lke
architecten van de nieuwe wereldorde.'
Dit anonieme overzicht brengt alle grote kwesties van de
wereldpolitiek bijeen en verklaart deze door aan te nemen dat er een

sinistere samenzwering van joden en wrjmetselaars bestaat. De vele

gereproduceerde knipsels geven ook dit boek een schijn van

documentaire authenticiteit. Het boek begint met een kort overzicht

van dejoodse geschiedenis, dan volgt het relaas van de opname door

de Osmanen van de Iberische joodse gemeenschappen, en hun succes

in de Levantijnse financiële wereld. Het boek bevat verhandelingen

over het 'zionisme en de terreurstaat Israël', het Europese fascisme

en communisme, de invloed van de Mossad in Centraal-Azrë, de

Mossad als criminele organisatie, het Vaticaan en de zionistische
pausen (met een excursus over de moordaanslag op de paus door de

Turk Mehmed Ali A[ca), de banden tussen Mossad en CIA, het

schandaal in Italië rond de P2 loge, de joodse lobby binnen de NATo,

het contra-guerrilla project Gladio, de invloed van de vrijmetselaars

op de ontwikkelingen in Bosnië-Herzegowina, de déconfiture van

Somalië, de rekeningen die Israël op Cyprus te vereffenen heeft, de
joodse invloeden rond de Zwarte Zee, Israël en de Koerden,

antisemietistische provocaties in Turkije, de joodse invloeden binnen

tle Turkse society, en vervolgens nog een verhandeling over de

donmeler, de joodse bekeerlingen tot de islam. Het laatste hooldstuk

is wel heel kwaadaardig. Het bevat de ledenlijsten van verschillendc

Turkse vr4metselaarsloges, compleet met foto's van de leden en hun

persoonlijke gegevens, adressen thuis en op het werk,

telefoonnummers, enzovoort. Het is duidelijk dat dit niets minder is

dan een hitlist voor wie iets tegen de Turkse vrijmetselarij wil

ondernemen.
De omslagillustratie toont een wijze van Zion, zitÍend op wat nret

anders eeduid kan worden dan een brandstapel. In zrjn rechterhatncl



164l Yehova'nrn o{ttllarr ve Masonlar : yeni diinya diizeni'nin gerqek
mimarlarr. Anoniern. istanbul 1993. 'De zonen van Jahweh en de

vrijmetselaars : de werkelijke architecten van de nieuwe wereldorde.'
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draagt hrl een Tora-rol, in de linker hand houdt hij passcr cn haak, de
symbolen van de vrumetselarij. (JJW)

Sex als zionistisch wapen

In de loop van 1995 en 1996 verschenen in Clairo plotselrng enkele
journalistieke publicaties waarin nieuwe aspecten van de zionistische
samenzwering werden belicht. Voor de auteurs van deze boeken was
er duidehjk sprake van een offensiefvan sex (en dus van aids) om de
Arabische man te bederven en de Arabische cultuur te vernietigen.
Het betreft een terrein waarvan het algemeen bekend is dat de
Arabische man er bijzonder gevoelig voor is, zoals ook blijkt uit de
vele bepahngen met sexuele implicaties in het islamrtische recht.
Sex en spionage is een thema dat in deze boeken ruimschoots aan
bod komt. 'Wat doen de Israëhsche spionnes in de bedden van onze
politici /' , is de vraag die daarbrj gesteld wordt. Het verschrlnen van
zulke boekles duidt op een wijd verbreid geloof in samenzweringen.
Dat is op zich geen nieuws, want dat geloof is in het Midden-Oosten
endemisch. Deze werkjes voegen nieuwe dimensies toe aan een oude
thematiek, en vertonen dezelfde soort van gesloten universum van
redenering. Als men eenmaal het bestaan van een oorlog met een zo
vitaal en universeel middel als sex aanneemt. met aids als nemesis,
klopt veel opeens en wordt nog veel meer verklaarbaar. En er is
reden voor grote bezorgdheid, want achter de werkelijkheid van
alledag blijken zich werkelrykheden te verschuilen die w4 slechts
kunnen ontwaren als we de uitgangspunten van de auteurs van deze
boekjes aannemen.
De boekjes lagen allen br.1 sommige straathandelaren in de duurdere
wijken (Qasr al-Nil en dergelryke) te koop. Ze waren altijd in plastic
hoesjes verpakt die het doorbladeren voor (nieuws)gierige passanten
onmogehjk maakten en de pr4zen waren gemiddeld vijf maal zo
hoog als andere, vergel4kbare titels in de straathandel. (JJW)



165l 
'ArAyA 

Isrà'rl fawq ar;rfat al-'Arab ; al-qi.s.sa al-kamila ti_
i@iraq al-'Arab bi-al-Ídz wa-al-lins. 'lsám 

Kámil. 2" dr., [Al_
Qahiral : Mi.sriyya, [1996]. privécollectre

'Israëlische naakte vrouwen op de Arabische trottoirs. Het volledige
verhaal over de destabilisatie van de Arabieren door aids en sex.'
In dit werkje, dat voorzien is van een (met zwarte strepen gekuist)
fotodossier, wil de schrrlver het zionistische sexoffensief aan de kaak
stellen. Hr1 doet door een aantal punten onder de aandacht brengen:
Aids wordt door de Mossad, de Israëlische geheime dienst bewust
verspreid. De financiële winsten van de prostitutie zrjn gigantisch.
Het is duidehlk dat er sprake is van een verbond tussen de roodse
maffia en de Israëlische geheime dienst. Er is een complot in de pers
over het verzwijgen van naaktstranden brj Taba, de Egyptische
badplaats vlakbij Eilath. De wel buitengewoon lucratieve activiterten
van Eli Jal, de Israëlische sexkoning, worden speciaal beschreven.
De joodse houding ten opzichte van sex wordt geïllustreerd met
voorbeelden uit het Oude Testament (de huishoudens van de
oudtestamentische profeten waren poelen van ontucht. De
voorbeelden die daarb4 worden gegeven zijn de bekende verhalen:
Abraham laat Sarah zich prostitueren, Lot bezwangert zijn dochters,
enzovoort. verder wordt melding gemaakt van gedocumenteerde
zedenzaken waarin jodinnen betrokken waren in het l5e-eeuwse
Florence, gevolgd door een exposé overjoodse bordelen in de
geschiedenis, enzovoort.) Het boekje heeft vooral een
waarschuwende toon.
Het omslag vertoont een halfnaakte, in bont gehulde vrouw met een
pistool in de hand, die de lezer intens aank4kt. Het topje van haar
bikini is weg geretoucheerd, en op haar borst is, in plaats van de
gebruikeh.lke zwarte streep van de censuur, een zwarte davidsster
aangebracht. Een illustratie in de beste James-Bond traditie. (JJw).

166l Fadtha ismuha Sa'ída Sultan : Danct, nu.tribut ul-girt's ttl-

Isrd'rliyyc, Muhammad al-GaytT. [Al-Qahira : Al-Markaz al-'ArabT],
l  995. Privésollectie

'Een schandaal genaamd Sa'ida Sultan. Dana, de lsraëlische sex-

zangeres.'
Dit werkl-e belicht vooral de kwahlke achtergronden van de
Israëlische vermaaks- en muziekindustrie, met de Israëlische

transsexuele 'zangeres' Dana International als centraal thema.
De bedreiging van de Arabische muziekcultuur die van haar uitgaat
is de voornaamste zorg van de auteur. Sa'ida Sultan is de naam
waaronder Dana International bekend is in Jordanië, Syrië, de

Golfstaten en in Noord-Afrika. Maar het is nog veel gekker, want de

eigenlijke naam van Dana International is Yaron Cohen, en h4 komt

uit een Jemenitische joodse familie. In een breder verband komen

ook Madonna en Michael Jackson ter sprake, en natuurh.lk worden

ook de activiteiten van de internationale w4metselarr.l hrerbrl niet

vergeten. Alcohol en drugs doen daarbrl nog hun verwoestende werk,

alsof het zo allemaal nog nret erg genoeg rs. De onthullingen over de

beeldschone Dana, die behalve man ook nog eens arabofoon bh.lkt te

zijn, benadrukt eens te meer dat niet alles is wat het l4kt te zi.1n.
Hormonenbehandelingen, acupunctuur, het repareren van
maagdenvhezen, het voze leven van mannequins, internationale

spionage, eigenhjk houdt alles met alles verband. Onverwachte
dwarsverbanden worden blootgelegd, onder meer tussen de

Israëlische vermaaksindustrie en de zangers van de Falasha, de

zwartejoden uit Ethiopië, die met met hun gebruik van Nubische en

Afrikaanse muziek een bijzondere aantrekkingskracht weten uit te

oefenen op het Arabische publiek. Heel authentiek is het schrijnende
hoofdstuk over Hasan Masaliha, de Palestilnse zanger (met

Israëlische nationaliteit), die vanwege zijn samenwerking met een

Israëlische componist uit eerwraak door zrjn eigen familie werd

doodgeschoten. Het is een harde waarschuwing voor al diegenen die
wetend of onwetend de vijand in de kaart spelen. Het boek eindigt

I
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met waarschuwingen tegen 'de revolutie van de muziekcassettes'
met  hun s lu ipend g i i .
De illustratie op het omslag is kennehjk een foto van Madonna of
een Madonna-look-alike (en niet van Dana International), in wulpse
pose. Haar décolleté is bedekt door een zwarte streep, anders zou het
boek in Egypte niet eens te koop mogen worden aangeboden. Haar
ogen zijn ook met een dergehjke streep bedekt. Dat is niet uit
pruderie, maar om de mogehjk schadelijke magische werking van
Madonna's blikken weg te nemen. In de linkerbovenhoek staat noc:'alleen voor volwassenen'. (JJW)

[67) flarb a[-'àhirat : nisa' al-Yahudwa-al-zu'amà' ctl-'Arab,
Muhammad al-Gayu. [Al-Qáhira] :  Al-Markaz al- 'Arabr,  t19951.

Privécollectie

'De oorlog der prostituées : joodse vrouwen en de Arabische leiders.'
Dit boekje beschrijft de activiteiten van Israëlische hoeren, als
onderdeel van de oorlog die het wereldjodendom voert tegen de
mensheid. De middelen in die oorlog zrln vooral de prostitutie en de
handel in blanke slavinnen. Het is de oudste oorlog die wordt
gevoerd door middel van het oudste beroep. Meer in het bryzonder rs
het de oorlog van Israël tegen de Arabische maatschappij, en de
gebruikte middelen liegen er niet om. Deze oorlog wordt niet meer
gevoerd met geweer en kanon, zelfs niet meer met atoombom en
chemische wapens, maar met het machtigste wapen van alle: sex.
Geld en macht zijn de buit voor de overwinnaar. Ook dit boekje gaat
eerst in op de historische achtergronden en de auteur leest het oude
Testament vooral als een chronique scandaleuse. Als dat de heilige
boeken zijn van een religieuze gemeenschap, dan is die gemeenschap
door en door rot, zo kan niet anders dan de conclusie van de lezer
zt1n.
Het grootse deel van het boek wordt echter gevormd door de
beschrryving van de hjnen van sex en macht in de Arabische wereld
in de afgelopen halve eeuw. Sexschandalen aan het hof en in de
families van de leden van de ministerraad van de decadente koninÍr
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Faroek (afgezet in 1952) worden breed uitgem eÍen. Zij worden mede
in verband gebracht met de activiteiten van de sinistere Eliyahu
Sassoon, hoofd van de Jewish Agency, allemaal net in de trjd dat de
staat Israël werd gesticht, die in het boekje steevast met de in de
Arabische wereld politiek meer correcte term 'zionistische entiteit'
wordt aangeduid. Het boekje gaat ook in op meer recente zaken.
Activiteiten van de Duitse geheime dienst uitgevoerd in
samenwerking met de Mossad worden beschreven. Een onverwachte
wending bestaat hierin dat de campagne in het Westen tegen de
vrouwenbesnrjdenis erbij wordt gehaald. De Mossad ziet er in elk
geval op toe dat zijn wouwelijke agenten niet besneden zijn, anders
zouden zij hun werk, het verschaffen van genot, niet goed kunnen
doen. Kennehjk gaat de auteur ervan uit dat vrouwenbesnijdenis in
Israël gewoon is. De Mossad heeft een speciale afdeling voor het
voeren van de sexoorlog. De namen van de beruchtste vrouwehlke
agenten worden genoemd, en het geheel leest inderdaad als een lijst
met namen van medewerksters van een bordeel, Bianca. Madame
Claude, Barbara, Suzanna, enzovoort. Het fotokatem dat ook in dit
werk aanwezig is liegt er niet om. Het boek is optimistisch van aard,
want'de haviken van onze eigen geheime diensten'Tatenzich
gelukkig niet in de luren leggen.
Het omslag toont twee schaars geklede vrouwen die de prostituées
van de titel moeten verbeelden. Ook brl hen zijn de ogen bedekt door
de kuisheidsstreep, om de lezer tegen schadehjke magie te
beschermen. De davidsster op het omslag geeft al van ver aan wat
het genre van het boek is. (JJW)

De vertalingen van Mein Kampf

168l Kifàhí, Ad[lf Hitlir. 2e druk, Bayrht : Dár al-Kutub al-Sa'biyya,
1975. Omslagillustratie: (naam onleesbaar geschreven) . 8125 C 2

'Mtjn str4d (Mein Kampfl.'
Dit is een sterk ingekorte Arabische vertaling uit 1975 van Adolf
Hitlers Mein KumpJ, oorspronkehjk verschenen in 1925. De naam
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168l Kíàhí, door AdDlf Hitlir. 2e druk, Beiroet 1975. Sterk ingekorte
Arabische vertaling van Mein KampJ door Adolf Hitler.



van de vertaler wordt niet vermerd. Hitler heeft altijd een zekere
populariteit genoten in de Arabische wereld, uurrrrurrk"llk vanwege
ztln strrld tegen de koloniale overheersers Groot-Brittanïie en
Frank'jk, later vooral door zr.ln ,eindoplossing 

van het joodse
waagstuk', waarbrl men meestal geen onderscheid ,,'uult tussen
antrsemitisme en antizionisme.
omslag: Portret van Hitler, hakenkruisvlag en mogelijk een scène uit
Noord-Afrika in de Tweede wererdoorlog met een Britse helm on
cen bajonet.  (AV)

169l Kifafu, Adulf Hitlir, tar[amat Luwrs Al-Hàgg. Bayr[t : Dár
Sàdir ,  1963. Reprint  [Bayrut]  :  Brsàn, 1995. g3468 lg

'Mr1n strijd (Mein Kampfl.'
Een ongewrjzigde herdruk van de ,ongecensureerde,, 

onvolledige
Arabische vertaling van Mein KampJ'uit 1963. De Libanese
christelijke veftaler LuwTs (Louis) Àl-ryagg beschouwt blijkens een
kort voorwoord de strr.ld tegen het communisme als Hitleis sroorste
verdienste.
Omslag:Fotoportret van Hitler in SA-uniform, gemaakt in de jaren
twintig, hakenkruisvlag en titel in het Duits en hit Arabisch. (Áv)

170l Kavgam, Adolf Hitler, terclime Mine Toker. 10" Druk, istanbul :
Toker Yaynlan, 1994. g302 D 15

'Mr1n str4d (Mein Kamp/).'
De tiende druk van een van de Turkse vertaringen van Mein Kampl.
De vertaler Mine Toker noemt het boek een 'ideologisch werk dat de
gevaren aantoont van het marxisme en het joodse imperialisme, dat
de gehele wereld in zijn greep houdt, en tevens de aliergrootste srag
toebrengt aan deze vrland van het nationalisme, die twee gezichten
heeft, maar slechts één lichaam.'
Omslag: Hitler in burgerkleding trydens een toespraak. (AV)

Register van auteurs, editeurs, vertalers, illustratoren, plaatsen en
uitgevenjen.
De nummers verwijzen naar de volgnummers in dc catalogus.

'Abd 
a l - 'À l  46

'Abd 
al-'Aziz, Ahmad 4l

'Abd 
al-GafÍàr, Ahmad 45

' A b d u h ,  Y a \ y á 3 1 , 4 3
AbÍ al-Gár 27
Abtr'AzÍ2, Sa'd Ylsuf 2
Ab[ Dikrá, Táriq 9
Abo Tálib 8
ÀdarkuS 4a
Amman 55
'Aqqád, 'Abbas Mahm[d al- 62
Aragtrrma Yayrnlarr 63
A5'a l ,  a l -  33
Ashur, Mushtofa 20
'Aftar, 

Ahmad 
'Abd 

al-CaÍIr 49
'Awad, Ahrnad'Abd al-Tawwáb

1 0
Ayy[b,  Sa' rd 54

Bakr, Ma[dI22
Báh, WahId 

'Abd 
al-Salám 7

BayhaqT, Ahmad b. al-Husayn al-
Á

Bayyilmr, Muh. al- 25
Beiroet l, 4, 49 , 68-69
Bilim Araqtrrma Grubu 64
Bintang Timur 20
Brsán 69

Cairo 2,  4,  6-11,  18,22-23,  27 ,
29-34, 39-48, 50-56, 58, 62,
65-61

Courbevoie 4a
Damascus 15
Dár a l -Ahál i  l5

Dár al-Andalus 49
Dár  a l -Ba5 r r  1  , 23 ,33
Dár al-Bihár I
Dár al-Dahabiyya, al- 22
Dár a l -Fadr la 10,  53
Dár al-Fa[r l i-al-Turát 2
Dar al-Grl 4
Dár al-HadIt 6, 9
Dár al-lsrá' 55
Dàr  a l - l ' t i . sám 42 .44 .54 .  56
Dár al-Kalima 60-61
Dár al-Kutub al-Sa'biyya 68
Dár al-Sabáb al-'Arabr I I
Dár al-$aÍwa 34, 57
Dár Sádir 69
Dár ïrbà al-Kadrá' 34
Dáw[d, Muh. 

'Isá 
23

Deedat, Ahmed 53
Drdat, Ahmad zie Deedat,

Ahmed
Fnda, Fara! 46-47

óau Rttan :2, so
Gardaqa, al- zie Hurghada
Gawharr, 

'AlT 
al- 53

GaytT, Muh. al- 66-61
Gizeh 3,  12-13,21,26
Gumayh, al-Sayyid al- 1

H . .  Su 'ád  38

Haddad,  
'Abd 

Al láh a l -  l7
Há[[, Luwïs al- 69
HaniÍ-, Abu J. Rifqi A1- 35
Har ik ,  Abu a l -Mafd 33
HáSim. Ahrnad 

'Umar 43
76 77



Hay'a al-Misriyya al- 'Ámma li-
al-Kitàb, al- 45

Hitler, Adolf 68-70
Hurghada 57

Ibn'Abd al-RahTm, Ab[ Muh.
A5raf 5

Ibn 'Aqr l  a l -Záhir Í ,  AbD'Abd a l -
Rahmán al- 37

Ibn Qayyim al-Gawziyya 5-6,32
Ibn Taymiyya,  Ahmad 10,33
Ibràhrm, Kàl id  l7
Id l ib l  Muh.  Munir  l5
Isma'i l, Husainy l9
Ismà'r l ,  Yahyá 3 |
Istanbul 63-64,70

Jakarta 19
Iaya ,M.A .24
Joly, Maurice 62

Kalaf, Kamrs I I
Kalaf, RabI' b. Ahmad 32
Kallfa, Óawdat 46
Kámil, ' l .sám 

65
I (ám i l , 'Umar 'Abd  A l l áh  29 ,  31 ,

48
Kàn, Siddrq Hasan 1
Kawtar, al- 33
Kiók, 'Abd 

al-Hamrd 30
Ki5k, Muhammad óalàl 50
Koewei t  16-17

Lammáda, 'Atif 
22

Magáwirï, Muh. 'Abduh 
14

Mahftz, Nafirb 30
Mat ' inr , 'Abd a l - 'AzIm al -  51
Maktab al-Salafir, al- 4

Maktabat al-lmám al-DahabI l6
Maktabat al-Iman 14,25
Maktabat al-NDr 5l
Maktabat al-NDr al-Muhammadi

3 , 2 1 ,  2 6
Maktabat al-Qur'án l8
Maktabat al-Sahába 2g
Maktabat al-Siddïq 59
Maktabat al-Sunna 32
Maktabat al-Turát al-lsláml4, g,

29,31,39-41,  43,  48,  50
Maktabat Fayyád 36
Maktabat Dar al-Turàï 62
Maktabat Tabariyya 5
Manslr, Muh. 'Abd 

al: Azrz 56
Mansurah, al- 14,25,36, 60-61
Mar'l lháb 36
Markaz al-'Arabl, al- 66-6i
Markaz al-Mak[tAt wa-al-Turát

l 6
Marwàn,  Bási l61
Mekka 34
Mi 'márr ,  Muh.  Kál id  a l -  39-40
Misr iyya 65
Mu'assasat Badr-an 2l
Mudabbir, Muhammad 4a
Mu'ïnzáda, HuSang 4a
Muktár al-lslámi, al- 30,52
Muqaddam, Muh. b. Ahmad al-

34
Muttafà, HiSam 38
Mu.staÍà, Mabrlk'Abd al-Samï'

59

Nabll, Muh. 58
Nilus, Sergej 62

Penerbit Erlangga 19
Penerbit 'Karya Ilmu' 3_5

Qádr, Muh. 'Abd 
al-Haklm al- 6

Qá'i ld, HilmÏ Muh. al- 42
QaradáwT, Y[suf al- 48

Qàsim, Muh. Zakï al-Drn 57
Qimni, Sayyid Mahmud al- 3l
QindTl, 

'Abd 
al-Mun'im 4l

Qutb, Sayyid 8

Ramadan, 'Abd 
al- 'Azïm 45

Riyadh 5, 37
RuSdr, Salmàn zie Rushdie,

Salman
Rushdie, Salman 53-55
Ruway5id, 

'Abd 
al-Muhsin al- ló

Saf i, vuh. al- t t
Safrony, Ladzi20
Saháwï,  (Ma[di )  Muh.  a l -  18,27
Sahin, 

'Rbd 
al-Sab[r 29

Sa' Ída,  Diyá '2
Salabl, 'Abd 

al-Wadnd 52
Salabl  Ahmad 58
Samr,  Abu Muh.  Óamál  a l -  3 ,12-

13 ,  2 r ,  26
Sammán, Nabil al- 55
Sariqa, al- zie Sharga, al-
Sayyadábr,  Muh.  'A l r  

a l -  9
Selekta Ajans 63
Sharga, al- (Ver. Arabische

Emiraten) 28
Sihata, flusayn l.lusayn 60
Sul tán l4
Surabaya 20, 35

Tahtawr, Ahmad Mrrstafà al- 10
Ta' i f  59
'Ianjung, 

Saiful Ariev 3,5
Jayy ib r , '  LJkáSa 'Abd  a l -Mannàn

a l -  8

Toker, Mine 70
Toker Yayrnlarr 70
T[n isr ,  Muh.  KalTÍa a l -  62

'Ubáda,  
Galá l  l8

Yamanr, Abri Hárun 'Isá 
al- 28

Yesevizade 63

Zahrá', al- 58
ZugbI, Muh. 

'Abd 
al-Malik al-

3 6
Zuhayn,  a l -  3 ,1,  10,  12-13,21,

23,  25-26,  30.  40,  42,  52,  60

78


