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HERFSTAVONDLEZINGEN 2007:  “ISLAM” 
 
De Islam als godsdienst, als levensopvatting, als bindmiddel voor onze landgenoten  van Turkse en 
Marokkaanse afkomst, als bron van inspiratie en helaas soms ook als aanleiding voor taaie conflicten 
en problemen, houdt ons allen bezig. Bijna dagelijks is er wel een nieuws-item aan gewijd, waarbij 
generalisaties en vooroordelen aan de orde van de dag zijn. Hoog tijd om er ook als Rotaryclub eens 
wat langer bij stil te staan en te zoeken naar achtergronden en samenhangen. We doen dat in een 
serie ontmoetingen met een vijftal sprekers die ieder op hun eigen wijze dit geloof, zijn 
ontstaansgeschiedenis en zijn plaats in onze westerse samenleving belichten. De Islam vormt 
daarmee het thema van deze vierde cyclus Herfstavondlezingen van de Rotaryclub Sittard.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

 
15 oktober:  De koran als religieuze en literaire tekst.  
prof. Ronald Kon, Universiteit Leiden 

  
Ronald Kon is sinds 1985 als arabist verbonden aan de Universiteit Leiden, redacteur van diverse 
vaktijdschriften en media-commentator over het Midden-Oosten, vertaler van Arabische literatuur en in 
een andere hoedanigheid ook nog luitenant-kolonel bij het Ministerie van Defensie. 

 
In zijn lezing gaat hij in op de ontstaansgeschiedenis van de koran en de rol die de islamitische 
rechtsgeleerden daarin speelden. En op de invloed van de koran bij het formuleren van de 
islamitische wet (sharie’a). Daarmee wordt een basis gelegd voor de ander sprekers die stilstaan bij 
wat de islam nu eigenlijk is; immers; de koran is maar één van de grondslagen voor het islamitische 
leven van alledag. De behandeling geschiedt vanuit een grote vertrouwdheid met het Klassiek-
Arabisch en vanuit inzicht in het culturele leven in het Midden-Oosten ten tijde van de vroege islam (en 
de cultuur die eraan voorafging). Professor Kon besluit zijn samenvatting met “Vooral zal ik proberen 
licht te laten schijnen op hetgeen in de koran kraakhelder is en wat er nu juist uiterst duister is: voer 
voor vele avonden”.  
 

22 oktober. Een Moslima’s geestdrift. 
Leyla Çakir.  

 
Leyla Çakir was tot voor kort voorzitter van de moskee in Geleen. Ze werkt als intercultureel 
opbouwwerker in Weert en is bestuurslid en binnenkort voorzitter van de enige landelijke 
moslimvrouwenorganisatie Al Nisa. 
 
In een interactieve bijeenkomst met u als deelnemer aan de discussie, krijgt u een beeld van de Islam 
in de praktijk en wat dit betekent voor een moslim(a) en zijn/haar wereldbeeld. Daarnaast komt de 
beeldvorming over de Islam, moslims, radicalisme, terrorisme, geweld en emancipatie aan de orde. 
Leya Çakir spreekt vanuit haar eigen ervaringen en met humor en relativisme werpt zij, samen met u, 
een blik op bovenstaande thema’s die bij velen verfrissend in de oren zal klinken. 

 

29 oktober. Islam en Christendom in de Limburgse praktijk 
Drs. Ton Storcken S.M.A. 
 
Ton Storcken doceert Islamologie aan het Hoger Instituut voor Catechese en Pastoraat te Luik, is 
Vicaris voor Missiezaken en interreligieuze Dialoog in het Bisdom Roermond en pastoor te Eckelrade. 
Hij studeerde Islamologie te Londen en Rome en werkte acht jaar in Marokko o.a. als pastoor te Fez 
en als docent aan de Islamitische Universiteit aldaar. 
 
Vanuit een christelijke visie belicht hij in zijn lezing de Islam met name waar het gaat over Gods 
Openbaring aan de mensheid en de antwoorden van met name het Christendom en de Islam hierop. 
Verder wordt er ook aandacht besteed aan de concrete realiteit: hoe vergaat het de Limburgse 
moslims, wat zijn hun problemen en ontmoeten ze in de Limburgse katholieken herkenbare 
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geloofsgenoten in dezelfde God? Er zal ruim aandacht besteed worden aan de vragen van de 
deelnemers aan deze avond. 
 

5 november. Tussen (her-)kerstening en islamisering. 
Jo Stassen. 

  
Door de eeuwen heen heeft grote kerkelijke en politieke hervormers het ideaal van een theocratie 
voor ogen gestaan: een kerkstaat gebaseerd op de absolute autoriteit van de bijbel of van Allahs 
wetten. Tot dat doel werd ruim  honderd jaar geleden in ons land met veel bombast de terugkeer naar 
de orthodoxie van de Dordtse synode gepropageerd. Net zoals tegenwoordig sommige orthodoxe 
Islamieten hun christelijke en andere  ongelovige medeburgers, zonodig met de knoet, willen 
onderwerpen aan de zuivere islam uit de tijd van de profeet Mohammed. 
De herkersteningbeweging van toen sloeg niet aan in ons weinig religieuze land. Is hier dan ooit een 
islamiseringgolf te verwachten? 

 

12 november. Moslims en Christenen in Sittard-Geleen; samen verder. 
Bouchaib Saadane 
 
Bouchaib Saadane is voorzitter van het bestuur van de Moskee in Sittard en tevens voorzitter van de 
Limburgse Islamitische Raad 
 
In zijn inleiding zal hij ingaan op de ontwikkeling van de samenwerking tussen Moslims en 
Christenen in de gemeente Sittard, ontstaan na de moord op Theo van Gogh in het najaar van 2004. 
Daarvoor gingen velen er vanuit dat er redelijke verstandhouding bestond tussen de Nederlandse 
Moslims en de rest van de bevolking. Na deze moord is gebleken dat het tegendeel was waar. En dat 
was meer dan een dringende reden samenwerking te gaan op lokaal niveau, in de gemeente Sittard-
Geleen. Na ruim twee jaar zijn de ontwikkelingen van deze samenwerking bemoedigend te noemen! 
 
 
Voor alle avonden zijn ook de partners van de leden en eventuele andere introducés van harte 
uitgenodigd en we rekenen dan ook op een grote opkomst. Alle avonden beginnen zoals gebruikelijk 
om 18:00 uur. Om 18:15 uur is er een korte broodjesmaaltijd. De lezingen starten om 18:4500 uur en 
duren inclusief discussie tot ca 20:00 uur. Daarna informeel samenzijn.  
In verband met de catering verzoeken wij u ruim  van tevoren bij  Jan Hermkens  aan te melden of uw 
partner of een of meerdere andere introduce’s meekomen. Daartoe zal er op de komende 
clubavonden een intekenlijst circuleren en u kunt zich natuurlijk ook per mail aanmelden 
(j.hermkens@planet.nl).  
 
Voor toehoorders die zelf geen lid zijn van Rotaryclub Sittard bedragen de kosten van de maaltijd € 
10,-  exclusief eventuele drankjes,  op de avond zelf te voldoen bij Mw Thimister. 
 
Verder stelt de Rotaryclub Sittard uw aller vrijwillige bijdrage in haar project “Renovatie speelruimte 
Toon Hermans Huis Sittard” zeer op prijs. In de zaal staat een inzamelbus. 
 
Wij wensen u allen weer een serie zeer interessante avonden toe en nodigen u uit om een zo groot 
mogelijke eigen bijdrage te leveren in de discussies. De sprekers wensen we uiteraard de nodige 
inspiratie toe bij de voorbereidingen en een vruchtbare wisselwerking met de toehoorders. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De Programmacommissie (Bart, Har) 


