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fatwats over de
fonografie van de lroran

JanJustWitkam

Geen moderne moslim denkt er nog

over na ofhet draaien van koranreciet

wel geoorloofd is, het gebeurt gewoon.

Dat was in het verleden wel anders.

De uitvinder van het registreren van ge-
luid is Thomas Alva Edison $A47,t96r).Zijn
eerste fonograaf, zoals hij zijn toestel noem-
de, dateert uit:1877.Hij nam de uitvinding
toen niet in productie, omdat hij er nog geen
emplooi voor zag. Later kwam hij daar op
terug envanaf r896werd de HomePhonograph
een gewild artikel onder de gegoede burgerij.
Het was een bijzondere ervaring dat m enzijn
eigen stem terug kon luisteren.

Al in r8z8 beschreef Edison een aantal mo-
gelijkheden voor zijn uitvinding, waaronder
hij ook wetenschappelijke en onderwijs-
kundige toepassingen noemde: het bewaren
van talen door de exacte reproductie van de
uitspraak; educatieve doelen zoals het bewa-
ren van uitleg door de leraar aan de leerling,
waardoor deze laatste op elk gewenst mo-
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ment deze uitleg kon herhalen zonder dat de
leraar daarvoor behoefde te worden gevraagd;
spelling en uitspraak van een taal kan fono-
grafisch worden geregistreerd en herhaald en
dit diende dan als hulp bij het memoriseren..

Linguisten en antropologen hebben de
fonograaftot in dejaren dertig van de twin-
tigste eeuw gebruikt. De fonograafhad het
voordeel dat met dezelfde machine waarmee
geluid kon worden opgenomen datzelfde

geluid ook kon worden afgespeeld. Het me-
dium waarop dat geluid werd geregistreerd
was dewasrol, waarop tussen de twee en drie
minuten geluid kon worden opgenomen. De
grammofoon, die ongeveer gelijktijdig met
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de uitvinding van de fonograaf tot ontwik-
keling was gekomen, was minder veelzijdig.
Met de ontwikkelingvan de Edison Home
Phonograph, een alles-in-een apparaat voor
het opnemen 6n afspelen van geluid, dat
ook nog eens tegen een betaalbare prijs in de
markt werd gezet, kwam de registratie van
geluid binnen bereik van het grote publiek.

Een leuk stuk speelgoed was die fonograaf
dus voor de beter gesitueerden, ook in de
kolonidn. Wanneer de Indonesische schrijver
Pramoedia Ananta Toer in het begin van zijn
romanBumi manusia,'De wereld der mensen',
het interieurvan het huis van een deftige fa-
milie beschrijft, staan daar ook een fonograaf

snoucklrurgroryeswasrollenmethet geluiddathij inwest-Arabidhad,latenopnemeninca

(c oll e ct ie (J niu er s it eit sbibli otheeh f e ide n).

i . l .  ran iL r l
1909

en een kast met wasrollen. De Egyptische
filmster en zangeres Umm Kulthum vertelt
in haar autobiografie hoe zij met behulp van
de fonograafhet zingen van een beroemde
zanger beluisterde, en zo be.sefte hoe zij zelf
met haar zangtalent moest omgaan: 'Ik zong
zonder gevoel en emotie. Ik herhaalde de lied-
teksten zoals ik die van mijn vader hoorde, op
dezelfdewijze als een scholier de tafels van
vermenigvuldiging [...] herhaalt. [...] Door
deze fonograafluisterde ik naar de stem van
Sjeik Abu al-Ala Muhammad, en het horen
van zijn stemwas een hele schokvoor mij. Ik
had het gevoel dat hij voor mij alleen zong. Ik
beluisterde zijn stem honderden keren [...1.' '
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8+ Islamitische wet
Toen ruim honderdjaar geleden de fono-

graaf in Nederlands-Indi€ zijn intrede deed

werd het apparaat direct populair. Wie het

konbetalen schafte zich er een aan en speelde

in de huiselijke kring met de opnamen van

vrienden en kennissen, of men beluisterde

geluidsopnamen van zang en muziek die

kant-en-klaar in de handel werden gebracht.

Voor wie het zich niet kon veroorloven waren

er publieke en semipublieke voorstellingen.

Suryadi heeft daar een aantal amusante anek-

dotes over gedocumenteerd.: Muziek, zang,

conversaties werden opgenomen en afge-

speeld, en al snel ook islamitische teksten:

koran, iqama en adhan, en religieuze liederen.

Daarmee kwamen ook de islamitische wet-

geleerden inbeeld, want kon dat allemaal zo

maar? Technisch gezien maakte het niets uit

welk geluid met een fonograafwerd gerepro-

duceerd, maarwat zei de islamitischewet

hier nu precies over?

Er is geen domein in het leven van de mens

waarover de islamitische wet geen mening

heeft. Alle handelingen van de mens worden

in een van vijf categorie€n (huhm, mv. ahkam)

ingedeeld: vanverboden, via afkeurens-

waardig, via toegestaan, via aanbevolen tot

verplicht. Ook het mechanisch voortbrengen

van Gods woord moest in een van deze cate-

gorie€n worden ondergebracht. De wetgeleer-

den baseren zich voor al hun opinies op het

materidle recht van koran en de traditie, en

gebruiken de redenering naar analogie en de

consensus van de geleerden als middel om

alle omstandigheden en nieuwigheden die in

de tijd van de Profeet nog niet bekend waren

onder te brengen in een van de vijfcatego-

rieEn. Zo zijnin het begin van de twintigste

eeuw fatwat en andere geschriften ontstaan

waarin het gebruik van Edisons uitvinding

voor sacrale tekstenwerd getoetst aan de isla-

mitischewet.

De Nederlandse islamoloog en arabist

Christiaan Snouck Hurgronj e (r857-r936) was

vanaf medio 1889 totvoorjaar r9o6 in Batavia

werkzaam als adviseur voor Inlandse en Ara-

bische zaken, enbracht met grote regelmaat

adviezenuit aan de gouverneur-generaal over

onderwerpen die veelal met de islamver-

band hielden. Zijn ambtelijke adviezen aan

de koloniale regering kunnen nu nog steeds

gelezen worden als een rijke bron voor de

geschiedenis van de islam in Indonesid rond

de eeuwwisseling.+ 1tt.i.,"d dat deze advie-

zen geschrevenwerdenwaren zij alleenvoor

ambtelijke ogenbestemd enwas de circulatie

beperkt tot de hoogste instanties in Batavia

enDenHaag.
In zijn schaarse vrije tijd schreefSnouck

Hurgronje over zaken die hem bijzonder in-

teresseerden bij dragen in wetenschappelijke

tijdschriften, als een soort spin-offvanzijn

officiele werk. Een daarvan is zijn pionieren-

de artikel over het gebruik van de fonograaf

volgens de islamitische wet.s Er waren allerlei

Thomas E dison met fonogr aaf, ca. fi7 8.
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ideeen, en dus ook fatwa's, van islamitische

wetgeleerden in Indi€ over fonografie in om-

1oop. Het volgen van wat er speelde onder de

wetgeleerden was Snouck Hurgronj es werk.

TWee van de vroege islamitische auteurs

over fonografie waren goede bekenden van

Snouck Hurgronje, de Bataviase geleerde

Sayyid Uthm an (r8zz-r9t 4) en Sayyid Abdal-

lah al-Zawawi (r85o-r924), die Snouck Hur-

gronje al tijdens zijnverblijf inJeddah en

Mekka in 1884-1885 had leren kennen en met

wie hij altijd in contact is gebleven. Sayyid

Uthman had al in 1899 eenwerkje over fono-

grafie geschreven en dat aan zijn geleerde

Hollandse vriend aangeboden. Sayyid Ab-

dallah al-Zawawi schreef in r9o8 op Snouck

Hurgronjes verzoek een fatwa over hetzelfde

onderwerp. Deze fatwa is nooit gepubliceerd.

Een exemplaar is bewaard gebleven in de na-

gelaten papieren van Snouck Hurgronje in de

Leidse Universiteitsbibliotheek.

Snouck Hurgronje had altijd al belangstel-

ling gehadvoor de nieuwighedenvan zijn tijd.

Al toen hij Jeddah en Mekka bezocht, had hij

een complete fotografische uitrusting mee-

gebracht, wat toen inhield dat men behalve

een reusachtige camera voor de opname van

foto's ook een klein chemisch laboratorium

tot zijn beschikking moest hebben voor het

ontwikkelen en afdrukken ervan.6 In het be-

ginvan de twintigste eeuwwas hij gegrepen

door de mogelijkheden die het opnemenvan

geluid hem bood. Hij bestudeerde wat zijn

moslimvrienden erover dachten en speelde

met familie envriendenin zijnhuis inWel-

tevreden met het exemplaarvan Edisons

machine.z Sommige opnamesessies zijn ook

gedocumenteerd.t

Hemelse muziek
Behalve dat de koran, Gods letterlijke en

ongeschapen woord zoals de moslimse wet-

geleerden ons vertellen, de voornaamste bron

is voor de islamitische wet, is het in de dage-

lijkse geloofspraktijk vooral een tekst die ge-

reciteerd moet worden. Het Arabische woord

koran betekent ook 'reciet'. Door te reciteren

komt de klank van de heilige tekst het best

tot zijn recht. Het reciet is een soort hemelse

muziek die direct tot de zielvan de gelovigen

, doordringt. Het voortbrengen van en het

Iuisteren naar dit reciet levert voor de betrok-

kenen, de reciteur en degene die luistert, een

goddelijke beloning op. Mede daarom is het

uit het hoofd leren en kennen van de heilige

tekst eenverdienstelijke bezigheid, enwat

dat betreft is de omgang door moslims met

Gods woord wezenlijk verschillend van de

manierenwaarop joden en christenen met

hun heilige teksten omgaan. In de ogen van

moslims kunnen vertalingenvan de koran

hoogstens verklaringen van de betekenis van

de tekst zijn, want de voor moslims elemen-

taire geluidsdimensie van de heilige tekst kan

op geen enkele wijze in een vertaling worden

weergegeven.

Al in de vroege islam zijn over de status en

de behandeling van Gods woord allerlei idee-

en geformuleerd, die zowel het geschreven als

gereciteerde woord betreffen.g Het maken van

deze 'heilige muziek'wordt beschouwd als

een gesprek met God zelfen daardoor als een

godsdienstige handeling van groot belang.

om deze te verrichten (en daardoor de he-

melse beloning deelachtig te worden) moet de

gelovige aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Rituele reinheid is er daar eenvan, en ook

lichamelijke en geestelijke reinheid zijn een

absolute voorwaarde. Complexe en uitgebrei

de regels bestaan er voor degene die reciteert,

voor de leraar en de leerling in het reciet, en

voor de luisteraars en voor het publiek dat er

iets van opvangt. Het kan daarom geen verba-

zing wekken dat er rond rgoo islamgeleerden

waren die het als hun taak zagen om hun idee-

en te formuleren over deze nieuwe machine

die in staat was om Gods woord mechanisch

te reproduceren.

85

z I zooT



86

T it elp a g in a u an S ay y i d u thm an s v e rh an d elin g

ou er de fonograf.e. Batauia 4q f rB9 9.

Sayyid Uthrnan (Batavia 1899)
Het vroegst bekende document over fo-

nografie dateert van 1899. Het is een fatwa

van Sayyid Uthman.'o Deze Arabier van

Hadhramitische origine was een belangrijk

opinievormer in islamitische kring in Neder-

lands-Indi€, en hij hadvele contacten met de

koloniale autoriteiten, onder wie ook Snouck

Hurgronje. Zijn invloed was aanzienlijk door

de gestage stroom van zijn, meestal in het

Arabisch gestelde, publicaties. Sommige

van zijn drukwerkjes worden nog regelmatig

herdrukt.
Het was haast onvermijdelijk dat deze

opinieleider in allerlei theologische en an-

dere controverses verwikkeld raakte. Sayyid

Uthman verdeelt na een lange inleiding van

algemene aard de vraag offonografie is toege-

staan in drie onderdelen:

Ten eerste ofhet bedrijven van fonografie

een eerbare bezigheid is en ofhet ten gehore

brengen van koranreciet en het gezang van

eenvrouwuit hetzelfde apparaat is toege-

staan? Het antwoord is dat dit is toegestaan

zolang de goede zeden niet in gevaar komen.

Ten tweede: zijn de klanken die worden

voortgebracht werkelijk de koran, en is er een

goddelijke beloning voor wie er naar luistert?

Het antwoord is dat geen sprake kan zijnvan

een beloning omdat het geluid niet door het

menselijk spraakorgaan wordt voortgebracht.

Maar, ten derde, als fonografisch geluid

niet geacht wordt gelijk te zijn aan de mense-

lijke stem, is het dan toegestaan om te luiste-

ren naar de fonografische reproductie van de

stem van een vreemde vrouw? Het antwoord

is dat luisteren naar een fonografisch voort-

gebrachte vrouwenstem verboden is als het

lust opwekt. Wordt geen lust opgewekt, dan

is het luisteren wel toegestaan.

op deze betrekkelijk gematigde fatwa kwa-

men reacties, en om deze te pareren schreef

Sayyid Uthman een tweede, zeer uitgebreide

fatwa, een complete verhandeling die hij sa-

men met zijn eerste fatwa pubiiceerde. Dit is

het werkje dat Snouck Hurgronje gebruikte

voor zijn analyse van islamitische idee€n

over de reproductie van koranreciet met de

fonograaf. De enigszins bombastische titel

van het boek laat zien dat deze discussie on-

derdeel was geworden van een wetgeleerde

controverse: 
(De 

Opkomst van de Maan van

de Verheven Wetenschap en het Verschijnen

van de Ster van de Nuttige Waarheid omtrent

hetJuiste Antwoord over deJuridische Status

van het Kunstmatige Geluid.'

De fatwa is Sayyid Uthmans afwijzing van

de idee€n van een moefti in Singapore, wiens

naam hij niet noemt. Deze wetgeleerde was

kennelijk in dezelfde kwesties veel liberaler

gezind dan Sayyid Uthman, en had, kort

samengevat, de volgende denkbeelden over

fonografie, die door Sayyid Uthman overi-

gens met kracht werden afgewezen: het luis-

teren naar mechanischvoortgebracht geluid
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j brengt altijd goddelijke beloning; luisteren

naar fono grafi sch voortgebracht koranre-
ciet is altijd toegestaan; het makenvan een

knielbuiging (saJda)bij het horen van een van

die koranverzen waarbij normalerwijs zo'n

buiging verplicht is, is aanbevolen bij het

horen van fonografisch voortgebracht reciet;

en het in de wasrollen ingegrifte geluid heeft

dezelfde wettelijke status als het schrift van

een handgeschreven of gedrukte koran.

Al-Muti'i (Gairo 1906-1907)
Een paarjaar later heeft een Egyptische

wetgeleerde, Muhammad Najib Husayn

al-Muti'i al-Hanafi, een pamflet geschreven

over twee in zijn tijd moderne onderwerpen,

de fonograafen de verzekering. Hij behan-

delt de twee onderwerpen overigens niet in

relatie tot elkaar. Deze auteur was, blijkens

een mededeling op de titelpagina van zijn

verhandeling, voorzitter van de Wetenschap-

pelijke Raadvanhet Hoge Sharia Gerechtshof

in Egypte en eerder lid van de Egyptische

Hoge Raad. Ookwas hij een tijd Oppermoefti

van Egypte. Hij vertelt in zijn inleiding dat

hij eerder al twee verhandelingen had ge-

schreven, een over fonografie, de ander over

verzekering (die hij suhurtahnoemt, het Itali-

aanse woord sigortadatinTurkije nog steeds

in zwang is). Zijnpamflet, waarinhij beide

onderwerpen behandelt, is een reactie op de

kritiek die hij had gekregen op twee eerdere

geschriften. Ook hij noemt de naamvan zijn

antagonist niet. De titel van zijn pamflet

betekent zoiets als'HetWegnemenvan het

Vooroordeel en de Vergissing voor wat betreft

de Verhandelingen over de Fonograafen de
Verzekering'."

Al-Muti'i gaat bij het wegnemen van de

vooroordelen over fonografie te werkvolgens
een door moefti's veelgebruikte methode. Hij
legt twaalf vragen in de mond van een fictieve

vragensteller en beantwoordt vervolgens

deze vragen. Omdat de islamitische wet alle

P or tr et 1) dn S dyyid IJ thman uit W eekblad voor
Indi€X(t9s-r9rl.

onderdelen van het leven van de gelovige

bestrijkt gaan de fatwa's vaak over onderwer-

pen die niet-moslims niet in eerste instantie

zouden associ€ren met godsdienst. De twaalf

vragen die al-Muti'i zich stelt omvatten de

volgende onderwerpen:

r. Kan een wasrol met koranreciet be-
schouwd worden als van dezelfde aard te
zijn als een koran in boekvorm?

z. Krijgt de persoon die de wasrol met koran-
reciet afdraait dezelfde goddelijke belo-
ning als iemand die een koran afschrijft?

3. Kan de persoon die de wasrol met koran-
reciet afdraait beschouwd worden als een
reciteur van de koran?

4. Gelden imperfecties bij het afspelen van
de koran als een zonde voor de reciteur

wiens reciet is opgenomenT Worden zulke
zonden herhaald bij iedere keer dat het im-
perfecte reciet wordt afgespeeld? En als het
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afgespeelde reciet perfect is, krijgt de reci-

teur dan een goddelijke beloning voor ie-

dere keer dat zijn recietwordt afgespeeld?

5. De vijfde vraag, of het werkelijk reciet

is dat ten gehore wordt gebracht met de

fonograaf, of alleen maar daarop lijkt, ver-

onderstelt de onwetendheid van de fictieve

vraagsteller omtrent het mechanisme van

de fonograaf, en dit wordt vervolgens in

detail uitgelegd, waarbij Edison ook wordt

genoemd.

6. Wat is er te zeggen over het amusementsa-

spect van het gebruik van de fonograaf en

de mechanische reproductie van de koran?

Al-Muti'i antwoordt met een expos6 over

de serieuze toepassingen van de fonograaf.

7. Wat is het verschil tussen de herhaling

van de goddelijke openbaring door een

machine en de herhaling daarvan door de

engel Gabrie l? In zijn antwoord benadrukt

al-Muti'i het verschil tussen lafz (het ge-

luid, van de machine) en maha (de beteke-

nis, van de openbaring).

8. De inhoud van een van de wettelijke

voorschriften van de koran wordt pas een

verplichting voor de gelovige als zo'nvoor-

schrift door een natuurlijk persoon wordt

uitgesproken.

9. Het geluid van koranreciet dat uit een

fonograaf komt is altijd de koran. Het ver-

schil ligt in de voortbrenger van het geluid

(al-natiq,de spreker). Deze kan een intel-

ligentwezen zijn maar ook een niet-intel-

ligente machine.

ro. onder verwijzing naar koranzoir2 (en ko-

ran79:16), vindt al-Muti'i eenparallelvoor

fonografie in de koran zelf. Dit is een wet-

geleerd hoogstandje. Het gaat hier om de

roeping van de profeet Musa (Mozes), die

Gods woord uit het brandende braambos

(vergelijk ook Exodus 3:z-5) hoort komen.

Dit alles is niet onbelangrijk, omdat hier

een materieel argument wordt gegeven,

een precedent uit Gods woord zelf, waar-

uit men mag verstaan dat Gods woord uit

iets van hout kan komen. Edisons Home

Phonograph was immers ook een houten

kastje. De meeste beschouwingen van de

wetgeleerden over fonografi e zijn geba-

seerd op redeneringen naar analogie, maar

, met de verwijzing naar de koranische epi-

sode over het brandende braambos heeft

al-Muti'i een sterk punt in materiele zin.

rr. Hoe zit het bij de fonografische reproduc-

tie van koranreciet met het voorschrift dat

Gods Woordmet emotie (bihazn)moet

worden gereciteerd? Het antwoord is dat

een fonograafgeen gevoel heeft, maar dat

wie Gods woord aanhoort emotie dient

te voelen, ook al wordt het Woord mecha-

nisch gereproduceerd.

Vreemd als dit punt voor niet-moslims

op het eerste gezicht lijkt, dient hier te

worden opgemerkt dat de verplichting

tot emotie door de wetgeleerden als een

belangrijk voorschrift wordt beschouwd.

De Egyptische koranlezerAliMuhammad

al-Dabba' (r8s6-r96o/r96r) heeft daar de vol-

gende uitspraken over: 'Het is aanbevolen,'

zo schrijft hij in zijn korte verhandeling

over de etiquette die de gelovige in de rela-

tie tot Gods woord in acht dient te nemen,
'dat de reciteurweent tijdens het reciet. Kan

men nietwenen, dan moet men veinzen

dat men weent. De reciteur moet droefheid

en nederigheid tonen. Om het wenen te

veroorzaken dient hij zijn hart te vullen

met droefheid, en daarvan komt vanzelf

het wenen. Om droefheid te veroorzaken

dient hij na te denken over de straffen van

God, en over alle verbonden tussen God en

mens die in de koran worden genoemd, en

daarbij dient de reciteur te bedenken hoe

verschrikkelijk hij tekort schiet bij de in-

achtneming van de Goddelijke geboden en

verboden. Dan is hij zeker bedroefd en zal

hij kunnenwenen. En als droefheid enwe-

nen niet tot hem komen zoals zii komen tot
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lieden met een zuiver hart, dan dient hij te

wenen over het verlies van deze kwaliteit,
want dat is een van de grootste rampen.\'

rz. Wat valt er te zeggen over een fonograaf

waaruit het geluid van het evangelie komt?
Antwoord: niemand kan zeggen dat fono-

grafi sch voortgebracht koranreciet niet

Gods woord is. Enwanneer het evangelie

ten gehore wordt gebracht, is dat het evan-

gelie voor de christenen.
Deze laatste vraag is mogelijk een variant

op de ook aan Sayyid Uthman gestelde

vraag over het luisteren naar de stem van

de vreemde vrouw, de ajnabiyya. Christe-
nen reciteren immers hun heilige teksten
niet op de wijze als moslims. Ik laat hier

de antwoorden van al-Muti'i voor wat zij

zijn.I{lj heeft zelf de twaalfvragen gefor-

muleerd en die gevenvoldoende aan met

welke problemen islamitische wetgeleer-

den honderdjaar geledenworstelden als

het om de fonografie van de koran ging.

Al-Zawawi (Malakka 1908)
De Arabische wetgeleerde Sayyid Abdallah

al-Zawaw i (r85o-r924) was van Maghribijnse

origine. Hij is in Mekka geboren en zijn eerste

ontmoeting met Snouck Hurgronje vond

plaats inJeddah, in het najaar van r884. Hij

was op zeerjeugdige leeftijd al professor in

de Grote Moskee van Mekka. Hij kreeg echter

onenigheid met de tirannieke Groot-sherif

van Mekka, Awn al-Rafiq, en werd gedwongen

in ballingschap te gaan. Velejaren heeft hij in

het Midden-Oosten en Zuidoost-Azid rondge-

reisd, steeds met het verlangen naar Mekka

terug te kunnen keren. Toen Awn al-Rafiq in

r9o5 overleed kon de Sayyid terugkeren naar
Mekka, waar hij Sjeik al-Ulama werd. Bij de

Wahhabitische verovering van al{aif in r9z4

kwamhij omhetleven.
Al-Zawawit fatwa over fonografie is nooit

gepubliceerd en is alleen bekend als bijlage bij

zijn brief aan Snouck Hurgronje, gedateerd

Malaka, rz Shaban 13z6 (8 september 19o8).'s

Kennelijk hield al-Zawawi deze en andere

wetgeleerde adviezen in portefeuille om ze

desgevraagd (en tegenbetaling) afte geven.

Omdat deze fatwa de meest uitgebreide is die
mij over fonografi.e bekend is en nooit eerder
is gepubliceerd volgt hieronder de tekst vrij-

wel compleet in vertaling.

De vraag:
In de naamvan God, de Barmhartige, de
Erbarmende.

Er is een apparaatverschenen dat spreekt

met geluid, metgezang, met alle soorten

van po€zie [. ..] . Op sommige van zijn ta-
bletten, die wasrollenworden genoemd,

komt recietvan de koran en de adhan, de
oproep tot het gebed, voor. Het is een ge-

bruikelijk artikel in de handel geworden,

in bijeenkomsten van mensen in elk caf6.

Het wordt overal verkocht [. ..]. Ik verzoek
hierbij om uitleg omtrent zijn wettelijke

status wanneer dit apparaat koran spreekt,

en omtrent de status van de wasrollen
waarmee het geluid van de koran op ge-

noemd apparaat ten gehore wordt gebracht,

Dit alles wordt gevraagd om te weten wat

het respect is dat men eraan moet geven,

voor wat betreft het transporteren ervan

[. ..] en ook vanuit het oogpunt van de

verplichting tot de knielbuiging (sajda,
prosternatie) bij het reciteren van een
vers waarbij dat dient te geschieden, en
ook in hoeverre bij de adhan hierover iets

is bepaald. Of ookwanneer dit alles niet

verplicht is, omdat de opinies hierover

verschillen. God, de Allerhoogste, heeft
hierover gezegd: 'Vraag daarom de lieden

van de Vermaning als u het nietweet.tc

Het antwoord:

Lofzij aan God alleen, en zegening en vre-

de mogen zijn op hem, na wie er geen pro-

feet is, en op zijn familie, zijn metgezellen,
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zijn partij en zijn leger. Het is welbekend

dat het toegestane is hetgeen God, Hij zij

geprezen, heeft toegestaan, en dat het

verbodene is hetgeen God, Hijzrj geprezen

en verheven, heeft verboden. Hij zwijgt

over bepaalde zaken, niet omdat Hij deze

vergeten heeft, maar alleen omdat Hem

daarover geenvragen zijn gesteld.

Het is bekend dat dit apparaat iets nieuws

is, en dat de wet nog geen bepaalde tekst

heeft om de status van het apparaat vast te

stellen. Ofiets verboden is oftoegestaan

volgens Gods wet, daarvoor dient een

specifieke tekst te bestaan, anders is de

uitspraak daarover zondig. Eenbelangrijk

argument, dat vaak wordt herhaald door

hen die zich bezig houden met de grond-

slagen van de Wet, is dat het principe in

zaken is dat zij geoorloofd zijn en dat de

redenering naar analogie op basis daarvan

is toegestaan. [. ..]

Veel geleerden van onze tijd hebben hun

opinie hierover gegeven. Onder hen is er

iemand die het zonder voorbehoud toege-

staanheeft. De kwestie is eenvoudig en de

tabletten waarop het geluid van de koran is

vastgelegd worden niet beschouwd als iets

waaraan bijzonder respect moet worden

gegeven. Deze autoriteit nuverklaart dat

het is toegestaan de tabletten voor religi-

euze doelen, zoals het inroepen van Gods

hulp, te gebruiken. Een andere autoriteit

behandelt de wasrollen op exact dezelfde

wijze als hij een exemplaar van de koran

zou behandelen. Nog weer een andere

autoriteit verklaart dit voor absoluut

verboden en maakt deze handeling, het

vastleggen van het geluid van de koran op

wasrollen, tot een van de zwaarste zonden.

Het komt de schrijver van deze regels voor

dat hetprobleem invijf kwesties kanworden

onderverdeeld, te weten:

Ten eerste de discussie over de luidspreker

Abdallah al-Zawawi, ca. ryzo.

van het apparaat dat grammofoon's wordt

genoemd. Tentweede de discussie over de

tabletten, dewasrollenwaarop het geluidvan

de koran is vastgelegd. Ten derde de discussie

over de knielbuiging voor het reciet vanwege

het horen van een vers uit de luidspreker

waarbij de buiging noodzakelijk is. Ten vier-

de de discussie over de vraag ofde luisteraar

al dan niet een beloning verwerft. Ten vijfde

de discussie over de vraag ofde persoon die

zijn reciet vastlegt op de tabletten van de luid-

spreker een beloning verwerft ofeen zonde

begaat.
Het antwoord op de eer ste v r aag is dat at-

les, dat respect voor de koran betreft, binnen

de termen van de wet valt, of het nu gebruikt

wordt of niet. Wanneer het apparaatwordt

gebruikt om koranreciet ten gehore te bren-

gen, dan is de meest voor de handliggende

opinie dat de bedoeling van de gebruiker

relevant is. Als het zijn bedoeling is om te

preken ofaan het reciet aandacht te schenken

door het ten gehore te brengen, ofals er een

andere correcte bedoeling is, naast prediking
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ofhet schenken van aandacht, zoals dat het

wordt gebruiktvoor de correcte uitspraak

van de klanken ofvoor enig anderwettig

toegestaan doel, dan is er geen reden om het

apparaat te verbieden, en wie dit doet dient

tewordenbeloondvolgens zijnbedoeling en

intentie. Als het zijnbedoeling is om ermee te

spelen en zich over te geven aan amusement,

zoals vaak het geval is bij het luisteren naar

voornoemd instrument, dan is het verboden

en het werken met het apparaat dient dan te

worden beschouwd als zonde.Ik vrees dat

wie dit doet in de categorie valt van'hen die

hun godsdienst hebben gemaakt tot spel en

zinloos tijdverdrijf', en zo iemand zottzich

iets moeten aantrekken van het woord van

God, de Verhevene, Die heeft gezegd: 'Verlaat

hen die hun godsdienst hebben gemaakt tot

spel en zinloos tijdverdrijf.l6 Aangezien nu

de meeste mensen het voornoemde apparaat

alleen voor vermaak en tijdverdrijf gebruiken,

is het beter om te verbieden de koran ermee

ten gehore te brengen, en zo zal het apparaat

alleen gebruikt worden waarvoor het oor-

spronkelijk is bedacht, namelijkvoor zangen

dergelijke.

Het antwoord op detweedevraagis datde

wasrollen waarop de koran is opgenomen

vanuit het gezichtspunt van de wet op dezelf-

de manier moeten worden beschouwd als de

schrijfplankjes enpapierwaarop tekstvan de

koran is geschreven [. ..] . Dat is omdat ons res-

pect voor het papier en de schrijfplankjes [...]
een permanente eerbied is vanwege de relatie

met de koran. [. ..] Het lijdt geen twijfel dat wij

dat tegenwoordig doen op een manier die in

hoge mate verschilt van de manier waarop

dit werd gedaan in de tijd van de gezellen van

de Profeet. Op vergelijkbare manier is er de

kwestie van de miniatuurkorans die alleen

met behulp van een vergrootglas kunnen

worden gelezen. En deze worden ook met res-

pect behandeld [...]. Vanwege alles dat ik hier

heb genoemd lijkt het mij verplicht om res-

pect te tonen voor tabletten van de luidspre-

ker, dat wil zeggen de wasrollen. Dit is een

verplichting voor iedereen die op de hoogte is

van de aanwezigheid van geluid van de koran

op de wasrollen, vanwege de eerbied waarmee

men de koran moet behandelen. Hieronder

, worden mede begrepen de ingegrifte lijnen

die in de genoemde wasrollen aanwezrgzijn.

Er is niets dat ermee in tegenspraak is dat dit

respectwordt uitgebreid tot normale regels

van schrift, behalve dat die worden vsaar-

genomen door het zintuig van het gezicht

en alleen bekend zijn bij de schrijver ervan,

terwijl de ingegrifte lijnen worden waarge-

nomen met het zintuig van het gehoor en dat

iedereen die ernaar luistert deze ook kan ho-

ren, en daa.rom zijn deze meer adequaat. Wat

miniatuurkorans betreft, het schrift daarin

kan alleen worden waargenomen met een

vergrootglas. Wat de tabletten, de wasrollen,

betreft, deze kunnen alleen worden gehoord

met het instrument van de 'grammofoon'.

[. ..] Daarom is het een verplichting voor de

persoon die op de hoogte is van het feit dat

koran is opgenomen op de wasrollen, om deze

met eerbied te behandelen, op dezelfde wijze

als de schrijfplankjes en het papier waarop

tekst van de koran staat met respect moeten

worden behandeld. Als nu schrijfplankjes en

papier waarop het geheel of een deel van de

koran staat met eerbied wordenbehandeld.

en als het verboden is om deze in aanraking te

brengen [. ..] met ritueel onreine zaken van di-

verse aard, waarom zouden dan de tabletten

en de wasrollenvan de grammofoon niet met

eerbied hoeven te wordenbehandeld en zou

het transport ervan met ritueel onreine zaken

niet verboden zijn? Sterker nog, de gegra-

veerde lijnen in de tabletten en de wasrollen
zijn het meerwaard om schrift genoemd te

worden danregels met schrift, omdat zij een

natuurlijke manier van tekstweergave zijn

die plaats vind door middelvan het golven

van de lucht bii het lezen van de tekst door de
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welbekende naald, en waardoor de spraak van

de spreker foutloos wordt herhaald. [...] soms

echter maakt de schrijver eenvergissing en

dan is het resultaat verschillend van wat de
lezer heeft gedicteerd. Dan produceert hij

niet precies hetzelfde als wat is geschreven,

ook al kan hij nog zo goed schrijven. Hij is in

dat geval de ontvanger van de voorlezing, die

hij niet met precisie weergeeft. Daarom heeft

een geleerde op het gebied van de grondsla-

gen gezegd dat de continuiteit van de koran

iets op zich is [. ..]. We kunnen echter niet

met zekerheid zeggen dat ons produceren

van deze continue koran identiek is aan de

wijze waarop de Profeet, God zegene hem en

schenke hem vrede, de koran heeft gereci-

teerd. Als er destijds fonografie was geweest,

zodat de manier waarop de Profeet de koran

reciteerde was bewaard gebleven, dan hadden

we hierover zekere kennis bezeten, en zouden

we dit als een continuiim kunnen beschou-

wen. Respect voor de koran is een plicht en

de koran met verachting behandelen is een

zware zonde.[...]
Het antwoord op de derdeuraag:Hetis

duidelijk dat er geen verplichting onder de

wet bestaat om een knielbuiging te maken

wanneer men bij monde van de reciteur een

knielvers uit de luidspreker hoort komen,

want er is geen sprake van intentie (tot re-

ciet). In dejurisprudentie staat duidelijk dat

het geen wettelijk gesanctioneerd gebruik

is om de knielbuiging te verrichten bij het

horen van koranreciet door iemand die geen

intentie heeft geformuleerd tot reciet, zoals

wanneer iemand koran reciteert tijdens zijn

slaap. Dit apparaat is eenlevenloos toestel, en

deze eigenschap geeft in de argumentatie de

doorslag.
Het antwoord op deuierdevraag, namelijk

verwerft iemand door te luisteren [naar ko-
ranreciet uit een fonograafl goddelijke belo-

ning? Het antwoord is: Als de luisteraar met

aandacht, oplettendheid, begrip en gehoor-

zaamheid luistert, zal hij beloond worden.

[. . .] fr is geen verschil tussen het luisteren

naar tekst uit de mond van de reciteur of uit

de luidspreker.
Het antwoord op de vtlfde vrddg, teweten;

Is er een goddelijke beloning voor de persoon

die zijn reciet vastlegt op de tabletten van

de luidspreker, ofbegaat hij een zonde door

aldus te handelen? Uit alles dat hiervoor al

genoemd is, is het evident dat het schrijven

van exemplaren van de koran en van koran op

schrijfplankj es, en het vastleg gen van geluid

op tabletten, van een en dezelfde wettelijke

categorie is. Ik bedoel hiermee dat voor de

persoon die probeert zich ten nutte te ma-

ken en die een beloning zoekt, er inderdaad

eenbeloning is. Voor de persoon die zaken

wil doen en wil spelen is er geen beloning.

In tegendeel, hij wordt gestraft, omdat de

handelingenvolgens de intenties zijn. Mijn

persoonlijke mening luidt dat het beter is dat

de reciteur zijn reciet van geluid van de koran

nietvastlegt op de hiervoor genoemde was-

rollen om te voorkomen dat deze in handen

vallen van lieden die niet serieus zijn en die

handelen op een wijze die strijdig is aan de

godsdienst. Daarvan zou het gevolg kunnen

zijn dat de koran zonder respect wordt behan-

deld. tn dat geval is degene die zijn koranre-

ciet heeft vastgelegd daarvan de oorzaak. God,

Hij zij geprezen en verheven, Hij weet het het

best.

Oudste reciet
Volgens islamitische historici van het ko-

ranreciet heeft er in de ruimveertien eeuwen
dat de koran door gelovigenwordt gereciteerd

geen enkele verandering plaats gevonden in

de wijze waarop dat gebeurt. Iedere klank is

precies en zonder wijziging van generatie op
generatie overgeleverd. Voor de fonologische

weergave van de korantekst kan dit waar zijn,

maar het gaat niet op voor de vele individuele

manieren waarop reciteurs hun koranreciet
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uitvoeren. Toch is de overheersende gedachte

bij de korangeleerden dat niet alleen de ge-

schreven tekst van de koran door eerr uitge-

breide secundaire literatuur, de zogeheten

qira'at, tegen corruptie wordt beschermd,

maar dat datzelfde ook geldt voor het reciet

van de koran.'z

Dat het reciet nooit veranderd is, is een

dogmatisch standpunt, dat wetenschappelijk

niet vol te houden is. Het is ondenkbaar dat in

al die eeuwen nooit enige verandering in het

reciet zouhebbenplaats gevonden. Sayyid

Abdallah al-Zawawi neemt in zijn hierboven

geciteerde fatwa aan dat het reciet in de tijd

van de gezellen van de Profeet verschillend

was van het reciet van nu, dus de opinie van

de islamitische geleerden hierover is niet

unaniem. Wij kunnen ook niet weten hoe dit

oude reciet klonk, omdat er v6cir de uitvin-

ding van de fonograaf nooit opnamen zijn

vastgelegd.

Als we spreken over het oudst bewaarde

koranreciet dan is dat dus altijd recietvan

na 1896, het jaar dat de Home Phonograph

op de markt kwam. omdat Sayyid Uthman

het in 1899 nodig vond een fatwa hierover af

te geven weten we dat de kwestie van koran

en fonograaftoen al speelde, maar van de

opnamen die toen bestonden lijkt niets te zijn

overgebleven . Ze zijnwaarschijnlijk grijsge-

draaid en'afgeschild'voor hergebruik, of ze

zijn gewoon verloren gegaan.

Het oudste mij bekende koranreciet, bij el-

kaar ongeveer z3 minuten lang op in totaal elf

wasrollen, is bewaard gebleven in de Snouck

Hurgronje collectie in de Leidse Universi-

teitsbibliotheek. Ze maken deel uit van de ge-

luidsopnamen die hij in r9o5 of daaromtrent,

toen hij nog in Batavia woonde, is begonnen

te maken. Toen hij in hetvoorjaar van 19o6

repatrieerde liet hij zijn fonograafin Batavia

achter, bij eenArabischevriend, Muhammad

Sa'id Taj al-Din. De familie Taj al-Din bezat

een rederij voor het transport van pelgrims

naar Mekka. De belangen van de firma wer-

den inJeddah enMekka behartigd doorJamal

Taj al-Din, de broer van Muhammad Sa'id.

Pelgrimage is een seizoensgebonden aange-

legenheid, en zij die er hun brood mee verdie-

nen hebben zo'n zeven maanden per jaar tijd

voor andere zaken. Zo kon Snouck Hurgronje

Jamal Taj al-Din soms om een boodschap stu-

ren, bijvoorbeeld fonografie. Vanaf ongeveer

ryo9 zijn zo inJeddah en Mekka opnamen ge-

maakt, en die zijn bewaard gebleven.

Men moet zichbij de organisatie van dit

project voorstellen dat de instructies van

SnouckHurgronje in Leidennaar Muham-

mad Sa'id in Batavia liepen, envandaar naar

Jamal inJeddah. Van de briefjes tussen Mu-

hammad Sa'id en zijn broerJamal zijn er enige

bewaard gebleven en deze geven een indruk

van de, zeer elementaire, instructies die bij

de geluidsopnamen in acht moestenworden

genomen.

In eenvan de briefiesvanMuhammad

Sa'id aan zijn broer vinden we de volgende

aanwijzingen:'Houd het apparaat schoon

en behandel het voorzichtig. Bewaar het in

zijn kast. Bewaar de wasrollen (hij gebruikt

hiervoor het woordqawalib, dat in ditverband

zoiets als 'afgietsels'betekent) in hun doosjes,

ook na het maken van de opnamen. Noem de

naamvan de kunstenaar, of de naamvanhet

stuk dat wordt opgenomen. Maak twintig

wasrollen met Jemenitische liederen. Maak

twintig wasrollen met stukkenvan lokale

artiesten (waarbij plaatsentussenMekka en

Medina worden genoemd) [...] Maakveertien

wasrollen met koranreciet, van de korte soe-

ra's, zodat een of twee van de korte soera's op

66n wasrol kunnen worden opgenomen [. ..] ,"8

Alleen door archiefonderzoekwetenwe iets

over de registratie van dit oude geluid.

Van de ongeveer zestien uur geluid in de

SnouckHurgronje-collecties is minder dan

een halfuur koranreciet. Dit betreft soera r

(drie maal); s oera z:285-286; soeraz8:zr-27;
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soera 41: 3o-34; soera's 93 t/m SS, soera's rro

tlmln4. De namen van de reciteurs zijn niet

bekend. Er is ook een opname van deiqama

of de adhan. De zanger hiervan is Jabir Rizq.

Misschien heeft hij ook een of meerdere van

de stukken koranreciet ten gehore gebracht.

Snouck Hurgronje heeft na r9o6 aanvan-

kelijk het plan gehad om zijn bestudering

van Arabie, die na de publicatie van zijn boek

MeJe ha in r888-r889 en door zijn vertrek naar

Indi€ min of meer was afgebroken, weer op te

vatten. In zijn nagelaten papieren zijn allerlei

aanzetten daartoe te vinden die duiden op

zijn nooit verflauwde belangstelling voor de

geografie en de antropologievanWest-Arabid.

Met koranreciet lijkt hij echter geen nauw

omschreven plannen te hebben gehad. Trans-

cripten door Snouck Hurgronje van enkele

liederen zijn wel bewaard gebleven.'g

Voor zover ik weet bestaat er geen over-

zicht van bewaard gebleven oude koranop-

namen in de wereld. De wetenschappelijke

bestudering van dit materiaal moet zelfs nog

op gang komen. Het bewaren is problema-

tisch doordat de wasrollen inmiddels breek-

baar zijn geworden. Een oude fonograafzou

er meteen gehakt van maken. Voor het weer

hoorbaar makenvan dit materiaal is tech-

nisch geavanceerde apparatuur nodig. In het

geval van de Snouck Hurgronje-geluidscol-

lectie is dit in r99z-r996 door het Phonogram

Archivvan de Oostenrijkse Academie van

Wetenschappen gedaan.

Een andere vrij oude collectie met koran-

en andere geluidsopnamen op wasrollen

wordt in het Berlijnse Museum fiir Vcilker-

kunde bewaard. De opnamen zijn gemaakt

van de imams van groepen moslimse krijgs-

gevangenen in Duitse interneringskampen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vochten in de

loopgraven van Noord-Frankrijk nogal wat

moslimsoldaten. Aan Engelse zijde waren dat

moslims uit Brits-Indie, aan Franse zijde stre-

den moslimsoldaten uit Noord-Afrika en uit

Senegal. Duitse antropologenwisten toegang

tot hen te krijgen en daarbij zijn geluidsopna-

men gemaakt, ook van koranreciet.'"

De Duitse oridntalist G. Bergstrdsser

(r886-1933) heeft voor zijn bestudering van het

reciet van de koran niet van deze verzameling

gebruik gemaakt. Op zoek naar recente in-

formatie over koranreciet in het intellectuele

centrum van de islam bezocht hij Cairo van

november r9z9 tot januari r93o." Van sommi-

ge van zijn uit Cairo meegebrachte opnamen

zijn kopiedn in de Snouck Hurgronje-collec-

ties beland. Van de wasrollen met koranreciet

uit Bergstrdssers eigen collectie heeft een

aantal de TWeede Wereldoorlog overleefd.

Van al deze discussies is nu zelfs de laatste

echo weggestorven. De schriftelijke neerslag

van het denkwerkvan de moeftit ligt inbibli-

otheken en archieven te verstoffen. De meeste

wasrollen zijn verloren gegaan. De reciteurs

zijn dood. Geen moderne moslim denkt er

nog over na ofhet draaien van koranreciet wel

geoorloofd is, het gebeurt gewoon. In de taxi,

bij de kapper, in theehuizen en restaurants,

de koran klinkt er uit de luidspreker. In boek-

winkeltjes, op straat, op vliegvelden en in

grote warenhuizen zijn geluidsopnamen van

de koran voor weinig geld te koop. Het zingen

van de vreemde vrouw de ajnabiyya, wordt

ook gehoord, maar in sommige landen niet.

Dat verbod heeft niets met fonografie te ma-

ken, het bestond al lang v66r Edisons geniale

uitvinding. u

Notenoppdg.l3g

95

z I zooT



De kunst van het verleiden
(p^9.++)
r Zie'Atradelihe any other'.Female Sing-

er s and"Dancers inEgypt, A'astin ry95.
z Ziehiervoor'Demoeizamebalans

tussen faith en fun', ZemZem, jrg.1nr.3

Peg.97-ro3.
3 Zie Saba Mahmood. Politi cs of Piety.

T h e I sl ami c Reu iu al an d th e F e mini s t

Subject, Princeton en Oxford zoo5.

ZemZem

Damst6,'M6moires van een Atjeh-

schenball ing' inJ. Gonda (red.),  let-

terkund e v an d e Indische Archinel. Am-

sterdam 1947 p ag. 2+5-27o.

Zie bij voorbeeld al-Tibyan f Adab ua-

malat al-@r'an ('De verduidelijking

voor wat betreft de goede manieren

van de dragers van de Koran') door

Yahya b. Sharafal-Nawawi (gest. ru78),

waarvan talrijke, ook moderne, edi-

t ies.

Sayyid Uthman b. Abdallah b. Aqil

b.Yahya. F atwagedateerd r Rabi I r317

ubliceerd o z-8. voor-
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er s and D ancerc in E gypt, Arstin ry9 5.
z Ziehiervoor'De moeizamebalans

tussen faith en f:ur'', ZemZem, jrg.1 nr.3

pag.97-103.

3 Zie Saba Mahmood. Politic s of Piety.

Th e I sl ami c Rev iu al an d th e F emini s t

Subject,Pinceton en Oxford zoo5.

fatwats over de fonografie van

de koran (pag.8z)

r N orth AmericanReuiew, juni 1878, geci-

teerd uit de website van de Library of

Congress.

z Sa'id Uthman,Kawkab al-SharqUmm

Kulthum, h ay atuh a w a- a gh anih a, aI-

Jiza, zoo6 (tweede druk, Maktabat

al-Nafidha), pag. r7.

3 Zie S. Suryadi, 'The "Talking Machine"

Comes to the Dutch East Indies. The

Arrival of Western Media Technology

in Southeast Asia', BKI169 (zoo6), pag.

2693o5.

4 Ambtelijke ddviezen u an C. Snouck Hur-

gronj e, 1889 -t936. 3 dln. Den Haag7g57-

1965.

5 C.SnouckHurgronje, ' Islamund

Phonograph', Tij ds chrift u anhet B dtdui-

aasch Geno ot schap 4z (r9oo), pag. 393-

427 (= Ver spreide Ge s chriftenll, 418 - 4+7).
Dit artikel werd deels in een Engelse

versie herhaald als'Islam and the

Phonograph', The Mo slemWorld 5 $9ry),
pag. r59-t65.

6 Ztehierover mijn inleiding bij Chris-

tiaan Snouck Hurgronje, Mehk a. Schet-

sen uit het dagelijhs lev en, Arr'sterdam

2OO7,

7 De EdisonPhonographNo. 4746van
C. Snouck Hurgronj e wordt bewaard

in de Leidse Universiteitsbibliotheek.

8 Sessies uit r9o5 of r9o6 metAtjehse

ballingen in Batavia, prins Bentara

Muda en diens echtgenote, zie H.T.

z I zooT

Damst6, 'M6moires van een AtjEh-

schenballing' inJ. Gonda (red.), tet-

terhunde uan de Indische Archipel, Arr'-

sterdam 1947, p ag. 245-270.

9 Zie bij voorbeeld alaibyanf Adab lfa-

malat al- @tr'an('De verduidelijking

voor wat betreft de goede manieren

van de dragers van de Koran') door

Yahya b. Sharaf al-Nawawi (gest. rz78),

waarvan talrijke, ook moderne, edi-

t ies.

ro Sayyid Uthman b. Abdallahb. Aqil

b. Yahya. Fatrua gedateerd r Rabi I r3r7

(rs99), gepubliceerd op pag. 2-8,voor-

afgaand aan zijn werk Tulu Ba dr al-Ilm

d l- Mur t df d w a- Zuhur N g m al - Si d q al -

Munt af a al a S ihh at J aw ab Huhm al - S aw t

al-Muhhtara, dat is gedateerd Batavia,

14Jumada I r3rz fjuli 1899], met dank

aan dr. Nico Kaptein die mij op deze

tekst opmerkzaam heeft gemaakt.

rr MuhammadNajib Husayn al-Muti'i

aI-Hanafr ,, I zah at al-W ahm w a-I zal at

d,l- I sht ib a,h an Ri s al at ay al - F unu ghr af

w aI- Suhur t ah, C air o 4z 4 | ry o 6 -r9 o7.
p Kit ab F ath al- Kar im al- M ann an f A dab

Hamalat al-Qran. Er bestaan vele

edities van ditwerkje.

r3 Nagelaten papieren van Snouck Hur-

gronje in de Leidse Universiteitsbibli

otheek, Or.8952, s.v. Zawawi.

14 Koranr6:43enzr:7.

r5 Al-Zawawi gebruikt steeds het woord
'grammofoon'. Misschien doet hij dat

in de betekenis van fonograaf, maar

hij is niet duidelijk. Een bijkomend

probleem is dat het Arabische woord

voor'rol' (usturlana) in het moderne

Arabisch de betekenis van'gram-

mofoonplaat' heeft gekregen. Zijn

gebruik van het woord lauh is dubbel.

Hij gebruikt het voor grammofoon-

plaat (door mij dan steeds a1s 'tablet'

vertaald) en ook in de betekenis van

het traditionele schrijfplankje. Dit

woordspel was in de vertaling niet te

handhaven. Voor zijn redeneringen

naar analogie is dit gebruikvan lawh
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in meer dan 66n betekenis belangrijk'

Dat op de achtergrond ook het begrip

al-rdwh al' uahfuz meesPeelt,'de

Welbewaarde Tabiet' waarmee het

hemelse archetype van de koran wordt

bedoeld, is evenmin toeval.

16 Koran6:7o.

r7 Labib Sa'id, al-J am al-S awti al-Aww allil'

@r an al-Karim, in verschillende edi

ties in Cairo gepubliceerd. Er bestaat

ook een vertaling van (niet door mij

gezien): The Recited Ko ran. A Hi story of

the F ir st Recor dedV er sio n' Y ertaald door

BernardWeiss, M. A. Rauf, Morroe

Berger, Princet on z j. (ca. r97 5).

r8 Kopie van een ongedateerde brief,

bewaard in de nagelaten papieren van

Snouck Hurgronje, in de Leidse Uni-
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Velde, Christia an Snouch Hur gronl e

Q8 57 -tq6), Orientalist, Leiden 2oo7, rtt.
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het Nederlandse consulaat in Jeddah
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Oostdam & J.J. Witkam, West- Arabian

Encounters, Leiden zoo4, nr.36.

zo Zie Margot Kahleyss, Muslim e inBran-

d.enbur g. Kr i egs g efongene im r. W elthr i e g,

Ansichten und Absichten, Berlijn zooo.

zr G. Bergstrdsser, 
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Mit einem Beitrag von K. Huber', Der

Islam zo (ryz), Pag. r 4z; Der Islam zt

(1933), pag. uo-r4o.
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* Norman Finkelstein, De Holocaust'in'

dustrie. Bespiegelingen ou er de exploi-

tdtie v dnhet j o o dselijden, Amsterdam

zooo; Norman Finkelstein, De drog-

r eden u anhet antis emitisme lsradl, de

VS enhet misbruih u an de qes chiedenis,

Amsterdamzoo6.
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Gedeelde waarden (Pag. roz)

r Mearsheimer enWalt, geciteerd

uit de uitgebreide versie van hun

artikel. www.ksgnotesr.harvard.edu/

Research/wpaper.nsf/rwp/RWPoe-

orr/ $File/rwp-o6-ou-walt.pdf p. 5.

z VooreenpuntvoorPunt-weerleg-
' ging, zie bijvoorbeeld Alan Dersho-

witz, 'Debunking the Newest -and

Oldest -Jewish ConsPiracY: A RePIY

to the Mearsheimer-Walt', www.

ks g.harvard.edu/research/wor-

king-papers/dershowitzreply.pdf;

en Michelle Goldberg,'Is the "Israel-

lobby" distorting Americat Mideast

policies ?, www.salon.com/news/fea-

ture/zoo6/o4/rS/lobby/index-np.html

3 BennyMorris, AndNowForSome

Facts', The Neu RePublic, 8 mei zoo6'

4 Mearsheimer enWalt, Pag. r3.

5 Mearsheimer enWalt, Pag. rr.

6 American{srael Public Affairs Com-

mittee.

7 Bijvoorbeeld in de kwestie van de ver-
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sade naarJeruzalem. Cf. Michael Mas-

sing, 'The storm over the Israel Lobby',
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iewPrint&articleld= 6166.
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