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In	 de	 periode	 van	 1858	 tot	 1880	 was	 Beiroet	 het	 onbetwiste	
middelpunt	 van	de	Arabische	 journalistiek.	Overheden,	 kerken	en	
individuele	 journalisten	 tezamen	 hebben	 toen	 een	 groot	 aantal	
kranten	en	tijdschriften	uitgebracht.	Een	van	die	vroege	Arabische	
journalisten	 was	 Louis	 Ṣābūnjī	 (1838-1931)	 en	 hij	 vormt	 het	
middelpunt	van	deze	studie. 
	 Louis	Ṣābūnjī	leidde	een	opmerkelijk	afwisselend	leven.	Hij	
is	geboren	in	zuidoost	Turkije	in	een	katholiek	gezin.	Na	zijn	studie	
in	 Libanon	 en	 Rome	werd	 hij	 priester	 in	 Diyarbakır	 and	 Beiroet.	
Tijdens	 zijn	 verblijf	 in	 deze	 laatste	 stad	 schreef	 hij	 polemieken	
gericht	op	verschillende	personen.	Zijn	tijdschrift	al-Naḥla	(‘De	Bij’)	
werd	 zodoende	 in	1870	verboden	door	de	autoriteiten,	 als	 eerste	
Arabische	 tijdschrift	 dat	 dit	 is	 overkomen.	 Vier	 jaar	 later	 moest	
Ṣābūnjī	 Beiroet	 verlaten	 als	 gevolg	 van	 een	 agressief	 pamflet,	
waarmee	hij	zich	de	woede	van	de	–tevens	katholieke–	Maronieten	
op	de	hals	haalde.	Dit	pamflet	haalde	de	Index	van	het	Vaticaan,	de	
lijst	met	boeken	die	de	katholieke	kerk	verbood.	 In	1876	vestigde	
hij	 zich	 in	 Londen,	 alwaar	 hij	 zich	 bezig	 hield	 met	 Egyptisch	
nationalisme,	 Arabisch	 nationalisme	 avant-la-lettre,	 en	 discussies	
over	 het	 islamitisch	 kalifaat.	 Opmerkelijk	 genoeg	 schreef	 hij	 in	
Londen	teksten	voor	en	tegen	de	Ottomanen.	Tussen	1890	en	1914	
woonde	hij	in	Istanboel	en	was	hij	in	dienst	van	de	Sultan.	Hij	hield	
zich	 daar	 bezig	 met	 het	 volgen	 en	 vertalen	 van	 de	 berichtgeving	
over	 het	 Ottomaanse	 rijk	 in	 Europese	 kranten.	 De	 laatste	 dertien	
jaar	 van	 zijn	 leven	 bracht	 hij	 in	 armoede	 door	 in	 de	 Verenigde	
Staten. 
	 Deze	 studie	 richt	 zich	 op	 het	 onderwerp	 van	
gemeenschappelijke	identiteit	in	de	vroege	Arabische	journalistiek,	
en	Ṣābūnjī’s	teksten	gebruik	ik	om	inzicht	hierin	te	krijgen.	Ṣābūnjī	
en	andere	journalisten	konden	meerdere	antwoorden	geven	op	de	
simpele	 vraag:	 ‘wie	 zijn	 wij?’	 Mogelijke	 antwoorden	 waren	
Ottomanen,	 oosterlingen,	 Syriërs,	 en	 Arabieren,	 maar	 ook	
christenen	 –bijna	 alle	 vroege	 Arabische	 journalisten	 waren	
christelijk–	en	Beiroetis. 
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	 Een	 belangrijk	 uitgangspunt	 van	 deze	 studie	 is	 dat	 de	
betekenis	 van	 veel	 van	 deze	 identiteiten	 veranderde	 in	 de	
negentiende	eeuw.	In	het	licht	van	deze	veranderingen	vraag	ik	me	
af	 of	 er	 in	 de	 vroege	 Arabische	 journalistiek	 discussies	 en	
meningsverschillen	 waren	 over	 identiteit.	 Een	 belangrijke	
conclusie	 van	 deze	 studie	 is	 dat	 dit	 inderdaad	 het	 geval	 was;	 er	
werden	heftige	debatten	gevoerd	over	identiteit. 
	 Om	 verschillende	 ideeën	 en	 meningen	 over	 identiteit	 aan	
het	licht	te	brengen	richt	ik	mij	op	de	vraag	hoe	Ṣābūnjī	identiteiten	
aanroept	 en	 gebruikt	 in	 zijn	 teksten.	 Deze	 studie	 onderzoekt	 dus	
Ṣābūnjī’s	 discursieve	 werkwijzen.	 Ik	 combineer	 hiervoor	 twee	
methodologische	 benaderingen.	 Door	 middel	 van	 Membership	
Categorization	 Analysis	 kan	 men	 inzicht	 verkrijgen	 in	 hoe	
individuen	identiteiten	aanroepen	in	hun	taalgebruik.	Door	middel	
van	Discourse	Analysis	kan	men	inzicht	verkrijgen	in	de	sociale	en	
discursieve	context,	die	het	individu	overstijgt. 
	 In	 de	 eerste	 case	 study	 onderzoek	 ik	 het	 conflict	 tussen	
Louis	Ṣābūnjī	en	zijn	meest	prominente	generatiegenoot,	Buṭrus	al-
Bustānī.	Ṣābūnjī	viel	al-Bustānī	aan	in	1870	omdat	hij	van	mening	
was	 dat	 al-Bustānī	 het	 gedachtegoed	 van	 Voltaire	 verspreidde.	
Volgens	Ṣābūnjī	zouden	oosterlingen	dit	niet	moeten	doen.	Op	deze	
manier	 stelt	 Ṣābūnjī	 al-Bustānī’s	 identiteit	 als	 oosterling	 ter	
discussie.	 Behalve	 verwijzingen	 naar	 de	 oosterse	 identiteit	
onderzoek	ik	ook	verwijzingen	naar	de	Syrische	identiteit,	waar	al-
Bustānī	vaak	naar	verwijst. 
	 In	de	 tweede	case	 study	onderzoek	 ik	 twee	pamfletten	uit	
1874,	waarin	Ṣābūnjī	verschillende	gebruiken	en	leerstellingen	van	
de	Maronieten	aanvalt.	Hij	noemt	onder	andere	de	vieze	kleren	van	
Maronitische	 monniken,	 de	 vermeende	 heiligheid	 van	 Yūḥannā	
Mārūn,	 en	 verder	 stelt	 hij	 dat	 er	 seksuele	 ontmoetingen	 tussen	
monniken	 en	 vrouwen	 plaatsvinden	 in	Maronitische	 kloosters.	 In	
deze	 case	 study	 kijk	 ik	 vooral	 naar	 het	 refereren	 aan	 religieuze	
identiteiten.	 De	 twee	 pamfletten	 breng	 ik	 vervolgens	 in	 verband	
met	 sektarisch	 geweld	 en	 religieuze	 polarisatie,	 bekende	
fenomenen	in	negentiende-eeuws	Libanon	en	Syrië. 
	 In	 de	 derde	 case	 study	 onderzoek	 ik	 het	 vernieuwde	
tijdschrift	 al-Naḥla,	 dat	 Ṣābūnjī	 in	 de	 jaren	 1877-1880	 uitgaf	 in	
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Londen.	Het	was	een	tweetalig	tijdschrift,	Engels	en	Arabisch,	en	de	
twee	versies	waren	vaak	onderling	verschillend.	Sommige	van	die	
verschillen	 maken	 duidelijk	 dat	 Ṣābūnjī	 de	 Arabieren	 zag	 –en	
afschilderde–	als	achterlopend	en	de	Engelsen	als	ontwikkeld.	Mijn	
analyse	laat	zien	dat	Ṣābūnjī	gebruik	maakte	van	deze	tegenstelling	
door	zichzelf	af	te	schilderen	als	een	atypische	–want	ontwikkelde–	
oosterling. 
	 Of	 het	 nu	 gaat	 om	 Maronieten,	 oosterlingen,	 Engelsen,	
Libanezen,	 et	 cetera,	 in	 alle	 case	 studies	 geldt	 dat	 twee	
terugkerende	aandachtspunten	 ten	grondslag	 liggen	aan	Ṣābūnjī’s	
verwijzingen	 naar	 identiteiten.	 Het	 eerste	 is	 de	 noodzaak	 om	
geciviliseerd	te	zijn	of	te	worden,	en	de	tweede	is	de	noodzaak	om	
religieus	te	zijn	of	 te	worden.	 In	termen	van	 identiteit	gaat	het	bij	
Ṣābūnjī	dus	om	het	behoren	tot	de	groep	van	geciviliseerden	en	de	
groep	van	religieuzen. 
	 Een	 groot	 deel	 van	 deze	 studie	 is	 gewijd	 aan	 informatie	
over	 Ṣābūnjī.	 Verschillende	 nog	 niet	 bestudeerde	 bronnen	 laten	
nieuw	 licht	 schijnen	 op	 zijn	 leven,	 en	 dit	 geldt	 vooral	 voor	 de	
periode	 voor	 1876	 en	 na	 1890.	 De	 appendix	 bevat	 een	 nieuwe	
bibliografie.	Deze	studie	naar	Louis	Ṣābūnjī	 laat	mijns	inziens	zien	
dat	minder	bekende	negentiende-eeuwse	Arabische	 intellectuelen	
meer	aandacht	verdienen. 
	
	 	


