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LUCIS doelstellingen  

 
Het Leids Universitair Centrum voor de studie van Islam en Samenleving (LUCIS) is 

op 1 januari 2009 opgericht als kenniscentrum van de Universiteit Leiden op het 

terrein van de islam en moslimse samenlevingen. LUCIS is een interdisciplinair en 

interfacultair kenniscentrum en samenwerkingsverband van wetenschappers 

verbonden aan de Leidse faculteiten Geesteswetenschappen, Rechtsgeleerdheid en 

Sociale Wetenschappen. LUCIS heeft tot doel het Leidse onderwijs en onderzoek op 

het gebied van de islam en moslimse samenlevingen te bundelen en te versterken. 

Daarnaast beoogt het een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat en 

beleidsvorming. De activiteiten van LUCIS liggen op het terrein van onderzoek, 

maatschappelijke bijdragen en de coördinatie van onderwijs.  
 

 

 

Onderzoek 
 

LUCIS wil een stimulans geven aan het 

onderzoek dat in Leiden op het gebied van de 

islam en moslimse samenlevingen wordt ge-

daan. Via lezingen en symposia beoogt 

LUCIS lopend onderzoek bekend te maken 

onder vakgenoten en andere geïnteresseerden 

en de kennisuitwisseling tussen wetenschap-

pers te bevorderen. Daarnaast geeft LUCIS 

stipendia aan onderzoekers om (een deel van) 

hun onderzoek in Leiden te verrichten en 

tracht LUCIS bestaand onderzoek te bundelen 

in nieuwe onderzoeksprojecten. Bij de oprich-

ting van LUCIS is een wetenschappelijk pro-

gramma vastgesteld, zie hiervoor bijlage 2.7 

in dit verslag. 

 

Maatschappelijke vraag 
 

LUCIS wil voorzien in de maatschappelijke 

behoefte aan kennis op het terrein van de 

islam en moslimse samenlevingen door mid-

del van het organiseren van publiekslezingen 

en -debatten. Bovendien coördineert LUCIS 

cursussen, onderzoek en andere activiteiten in 

opdracht van overheids- of maatschappelijke 

instellingen. 

 

 

Onderwijs 
 

Binnen de Leidse Faculteit der Geestesweten-

schappen verzorgen de afdelingen Midden-

Oostenstudies en Area Studies alsmede het 

Instituut voor Godsdienstwetenschappen 

onderwijs op het gebied van de islam en mos-

limse samenlevingen. Dit onderwijs bestrijkt 

een breed gebied, waarbij onder meer religie, 

politiek, taal, cultuur en recht aan bod komen. 

LUCIS beoogt de bestaande onderwijspro-

gramma‟s op het gebied van de islam en mos-

limse samenlevingen te bundelen en te 

versterken. Het onderwijsportal islamstudies 

op de LUCIS website biedt een overzicht van 

het rijke aanbod van vakken op het gebied 

van de islam en moslimse samenlevingen. Dit 

stelt studenten en andere belangstellenden in 

staat een verantwoorde keuze te maken. Ook 

nodigt LUCIS gastwetenschappers uit die op 

specifieke terreinen colleges verzorgen. 

 

 

 

 

 

  

Fotografie: Universiteit Leiden 
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Jaarverslag LUCIS 2009-2010 
 

In dit verslag vindt u een overzicht van twee 

jaar activiteiten van  het Leids Universitair 

Centrum voor de studie van Islam en 

Samenleving (LUCIS). Het eerste jaar – 2009 

– stond in het teken van de opbouw van  het 

kenniscentrum  in een omgeving waarin ook 

de oprichting van NISIS, de Nederlandse 

Interuniversitaire School voor Islamstudies, 

tot stand moest komen. Het tweede jaar – 

2010 – kenmerkte zich door een breed scala 

aan activiteiten in het eerste semester en een 

verdere expansie in het tweede semester. Dit 

verslag geeft een analytische beschouwing 

van de taken die LUCIS zich heeft gesteld en 

beschrijft de ontwikkelingen die LUCIS de 

afgelopen twee jaar heeft doorgemaakt. De 

bijlagen van dit jaarverslag bieden:  

 

 een overzicht en verslag van de door 

LUCIS georganiseerde activiteiten in 

2009 en 2010 (bijlage 2.1 en 2.2); 

 een overzicht van berichten van en over 

LUCIS (-wetenschappers) in de media 

(bijlage 2.3); 

 een overzicht van stipendia en projecten 

(bijlage 2.4); 

 inzicht in de organisatiestructuur (bijlage 

2.5); 

 financiële overzichten van 2009 en 2010 

(bijlage 2.6); 

 het wetenschappelijk programma van 

LUCIS zoals opgesteld bij oprichting (bij-

lage 2.7); 

 een overzicht van publicaties, lezingen, 

presentaties en lopende onderzoeksbeur-

zen en -aanvragen van stuurgroepleden 

LUCIS 2009-2010 (bijlage 2.8). 

 

2009: Oriëntatie en opbouw 
 

Per 1 januari 2011 bestaat LUCIS twee jaar. 

Het eerste jaar kenmerkte zich door een 

voortvarend begin met een goed bezochte 

openingsconferentie getiteld „Islam, 

wetenschap en beleid‟, waaraan vooraan-

staande wetenschappers (prof. John L. 

Esposito, Dalia Mogahed en prof.dr. Herman 

Philipse), belangrijke politici (prof.dr.mr. Job 

Cohen en prof.mr. Jaap de Hoop Scheffer) en 

de directeur van de Wetenschappelijke Raad 

voor het Regeringsbeleid (dr. Wendy Asbeek 

Brusse) deelnamen. Bovendien presenteerden 

de LUCIS-stuurgroepleden prof.dr.mr. 

Maurits Berger, prof.dr. Léon Buskens, dr. 

Nico Kaptein, prof.mr. Jan Michiel Otto en 

prof.dr. Petra Sijpesteijn hun onderzoek door 

middel van stellingen. Toenmalig secretaris 

van LUCIS, dr. Annemarike Stremmelaar, 

heeft ervoor gezorgd dat het tijdschrift 

ZemZem (tijdschrift over het Midden-Oosten, 

Noord-Afrika en islam) een nummer wijdde 

aan het thema „Wetenschap en beleid‟ (nr. 1, 

2010) waarin een aantal lezingen van de 

openingsconferentie is gepubliceerd. In 2011 

verschijnt bij Leiden University Press onder 

redactie van Jan Michiel Otto de bundel The 

Delicate Debate on Islam: Academics and 

Policy Makers Speaking With Each Other, 

waarin alle lezingen en enkele andere bijdra-

gen zijn opgenomen. 

 

 

 

Als centrum van wetenschapsbeoefening be-

diende LUCIS in 2009 een academisch pu-

bliek met verschillende wetenschappelijke 

bijeenkomsten, zoals het symposium getiteld 

„Dissent, Debate and Discussion in Medieval 

Islam‟ ter gelegenheid van de oratie van Petra 

Sijpesteijn. De publiekslezingen van visiting 

fellow Robert Gleave, hoogleraar Arabisch en 

directeur van het Institute of Arab and Islamic 

Studies in Exeter, brachten de ontwikkeling 

van het sji‟itisch recht onder de aandacht van 

een breder publiek. In samenwerking met de 

School of Middle Eastern Studies (SMES) 

organiseerde LUCIS een serie wekelijkse pu-

Fotografie: Photo & Digital / UFB 
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bliekslezingen over uiteenlopende actuele en 

wetenschappelijke onderwerpen, waaronder 

de positie van moslims in Europa en de 

toepassing van de historisch-kritische 

methode op de koran. LUCIS heeft in 2009 

een aantal kernactiviteiten ontwikkeld waarop 

in 2010 is voortgebouwd.  

2010: Consolidatie en expansie 
 

LUCIS heeft in 2010 de koers die in 2009 is 

uitgezet verder uitgewerkt. Er zijn meerdere 

succesvolle symposia georganiseerd over uit-

eenlopende onderwerpen, zoals een sympo-

sium over de studie van de Maghrib in samen-

werking met uitgeverij Brill en een conferen-

tie over de opkomst van de vroege islam in 

Centraal-Azië. De lezingenreeksen die LUCIS 

in samenwerking met SMES organiseert, zijn 

zowel in het voorjaars- als het najaarssemester 

van 2010 gecontinueerd. Daarbij stonden inte-

ressante sprekers op het programma, onder 

wie een van de belangrijkste hedendaagse 

Duitse islamwetenschappers prof.dr. Gudrun 

Krämer, die sprak over het hervormingspro-

ces dat de moslimsbroeders in Egypte hebben 

geïnitieerd, en dr. Arskal Salim, die een le-

zing verzorgde over de invloed van de islam 

op het moderne Indonesische recht. In het 

voor- en najaar gaven visiting fellows op 

uitnodiging van LUCIS publiekslezingen en 

colleges. François Déroche, hoogleraar 

geschiedenis en handschriftkunde van Arabi-

sche manuscripten aan de universiteit van 

Sorbonne, stelde tijdens zijn verblijf in Leiden 

in het voorjaar van 2010 de vroegste 

geschiedenis van de koran centraal. In het 

najaarssemester bood dr. Robert Hoyland, 

specialist in vroeg-islamitische geschiedenis 

aan Oxford University, een nieuwe visie op 

de beginperiode van het Arabische wereldrijk.  

 

In het tweede semester van 2010 nam het aan-

tal LUCIS-activiteiten verder toe. LUCIS 

werd door instanties binnen en buiten de 

universiteit benaderd voor het organiseren van 

activiteiten. Een voorbeeld hiervan was de 

goedbezochte lezing die de Iraans-

Amerikaanse journalist en godsdienstweten-

schapper dr. Reza Aslan in Leiden gaf in het 

kader van de „Eutopia on College Tour‟.  

LUCIS jaarconferentie  

LUCIS nam in 2010 het initiatief om jaarlijks 

een internationale conferentie over een 

kernonderwerp binnen het vakgebied te 

organiseren. Onderwerp van de eerste LUCIS 

jaarconferentie in juni 2010 was: „Sharia 

Incorporated: Legal Systems in the Muslim 

World – Recent Developments‟, georgani-

seerd in samenwerking met het Van 

Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur en 

Ontwikkeling (VVI). Tijdens deze conferentie 

stonden de resultaten van het internationale 

onderzoeksproject „Sharia and National Law‟, 

waarin de nationale rechtssystemen van 

twaalf moslimse landen zijn vergeleken, cen-

traal. De uitkomsten van dit onderzoek wer-

den tijdens de conferentie gepresenteerd in de 

eerste LUCIS-publicatie die inmiddels de 

status van handboek heeft verworven: Sharia 

Incorporated: a Comparative Overview of the 

Legal Systems of Twelve Muslim Countries in 

Past and Present, in 2010 verschenen bij 

Leiden University Press onder redactie van 

Jan Michiel Otto. 

LUCIS jaarlezing 

Behalve de eerste jaarconferentie vond in 

2010 ook de eerste jaarlezing van LUCIS 

plaats. Professor Robert Gleave (University of 

Exeter), die in 2009 bij LUCIS te gast was als 

eerste visiting fellow, gaf een lezing getiteld 

„Justifications for Violence in Islamic 

Thought‟, waarin hij inging op de manier 

waarop islamitische denkers rechtvaardigin-

gen voor geweld verbinden met de geleerde 

traditie. 

Bijdragen aan het maatschappelijk 

debat 

LUCIS heeft in 2010 een constructieve bij-

drage geleverd aan het publieke debat over de 

islam en de moslimse wereld. Zo gaf Maurits 

Berger regelmatig voor verschillende media 

(dagbladen, radio en televisie) interviews over 

onderwerpen als islamitisch recht, het 

islamitische leerstuk taqiyya, ontwikkelingen 

in de Arabische wereld en de positie van de 

islam in Europa. Tevens schreef hij artikelen 

http://www.rezaaslan.com/
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voor de opiniepagina‟s van de Volkskrant en 

NRC Handelsblad. Léon Buskens analyseerde 

onder meer op verzoek van ZemZem het ver-

band tussen islamonderzoek en de publieke 

aandacht voor de islam. Petra Sijpesteijn en 

Nathal Dessing discussieerden mee in het 

debat met Ayaan Hirsi Ali dat in het kader 

van het televisieprogramma Nova College 

Tour in de Pieterskerk in Leiden werd 

opgenomen. Jan Michiel Otto gaf interviews, 

onder andere voor Radio 1 en de NMO 

(Nederlandse Moslim Omroep). 

 

In het kader van het 87
e
 lustrum van de 

Universiteit Leiden organiseerde LUCIS in 

het voorjaar van 2010 een reeks activiteiten 

onder de titel „Ratio en emotie in het 

islamdebat‟, waaronder een paneldiscussie 

met LUCIS-stuurgroepleden over de vraag: 

„Is er één waarheid over de islam?‟, een inter-

view met wijlen prof.dr. Nasr Abu Zayd en 

een debat tussen mr. Gerard Spong en 

prof.dr.mr. Maurits Berger getiteld „Islam in 

de rechtszaal: bescherming van geloven, of 

van gelovigen?‟. 

 

LUCIS mengde zich ook in de discussie die 

ontstond naar aanleiding van de rechtszaak 

tegen PVV-leider Geert Wilders. Zo schreef 

Jan Michiel Otto samen met hoogleraren Fred 

Leemhuis, Ruud Peters en Gerard Wiegers en 

filosoof Marlies ter Borg in februari 2010 een 

open brief aan de rechtbank in Amsterdam, 

het Openbaar Ministerie en de advocaat van 

Wilders. De brief werd vergezeld door een 

factsheet over de ongegrondheid van het ge-

welddadige karakter dat Wilders volgens de 

dagvaarding aan de islam en de koran toe-

schrijft. Léon Buskens schreef samen met 

Marjo Buitelaar (Rijksuniversiteit Groningen) 

een artikel naar aanleiding van de rechtszaak 

tegen Wilders dat in NRC Next verscheen. In 

september 2010 volgde een tweede factsheet 

ondertekend door negen (overwegend Leidse) 

wetenschappers. In deze factsheet werd een 

aantal wetenschappelijke notities over de 

feitelijke (on)juistheid van de in de dagvaar-

ding opgenomen citaten van Wilders 

gepresenteerd. 

 

Project Marokkanen in Leiden 

Naar aanleiding van het bezoek van de burge-

meester van Leiden, drs. Henri Lenferink, in 

het voorjaar van 2010, heeft LUCIS een 

onderzoeksproject over de Marokkaanse ge-

meenschap in Leiden geïniteerd. Doel van dit 

project is een verkenning van de achtergron-

den van de Marokkaanse gemeenschap in 

Leiden. Een belangrijke vraag daarbij is in 

hoeverre het beleid van de gemeente Leiden 

invloed heeft op de Marokkaanse gemeen-

schap in Leiden. Naast Léon Buskens, 

Maurits Berger en Nathal Dessing is hierbij 

Merel Kahmann, promovenda aan het Leids 

Instituut voor Godsdienstwetenschappen, 

betrokken.  

Islam Research Programme 

Het projectbureau „Islam Research 

Programme‟ verzorgt voor het ministerie van 

Buitenlandse Zaken de coördinatie en het be-

heer van het onderzoeksprogramma 

„Versterking kennis van en dialoog met de 

islamitische/Arabische wereld‟, kortweg 

„Islam Research Programme‟ (IRP). Het IRP 

is ingericht door een consortium waarvan de 

Universiteit Leiden de penvoerder is, en 

waarin ook een wetenschappelijke adviesraad 

functioneert. Binnen de universiteit is het IRP 

ondergebracht bij het Van Vollenhoven 

Instituut, partner van LUCIS vanuit de Facul-

teit der Rechtsgeleerdheid. Stuurgroepleden 

van LUCIS zijn hier nauw bij betrokken, met 

name bij projecten betreffende Marokko en 

Indonesië.   

Coördinatie onderwijsprogramma’s 

Om overleg te voeren over de Leidse 

onderwijsprogramma‟s op het gebied van de 

islam en moslimse samenlevingen zijn docen-

ten verbonden aan de afdeling Midden-

Oostenstudies en het Instituut voor 

Godsdienstwetenschappen in 2010 zes keer 

bijeengekomen in table ronde bijeenkomsten. 

Deze bijeenkomsten sluiten goed aan bij de 

doelstelling van LUCIS om het gevarieerde 

opleidings- en onderwijsaanbod op dit terrein 

te bundelen, onderling af te stemmen en te 
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versterken en blijken zeer vruchtbaar om pro-

blemen van studenten in een vroeg stadium te 

signaleren en doublures in het onderwijspro-

gramma te voorkomen. Voorafgaand aan deze 

table ronde bijeenkomsten presenteren docen-

ten hun onderzoek aan elkaar. 

Doelgroep en betrokkenheid 

Terwijl LUCIS in eerste instantie vooral be-

kendheid genoot onder studenten en 

medewerkers van de Universiteit Leiden is 

het publiek van LUCIS tegenwoordig steeds 

meer gemêleerd. LUCIS-activiteiten worden 

regelmatig bezocht door medewerkers en stu-

denten van andere universiteiten, beleidsma-

kers en journalisten. Het aantal deelnemers 

varieert van 20-25 bij kleinschalige, 

specialistische lezingen, tot zo‟n 75-300 bij 

groter opgezette publieksactiviteiten. Ruim 

750 mensen hebben zich aangemeld voor de 

mailinglijst van LUCIS en ontvangen 

regelmatig bericht over activiteiten die 

LUCIS organiseert. LUCIS telt inmiddels 19 

LUCIS-leden, wetenschappers verbonden aan 

de Universiteit Leiden die zich primair bezig-

houden met onderzoek naar de islam en 

moslimse samenlevingen. Daarnaast zijn 21 

collega‟s als LUCIS-fellow betrokken bij 

LUCIS. LUCIS-fellows zijn medewerkers van 

de Universiteit Leiden wier onderzoeksterrein 

niet primair de islam en/of moslimse samenle-

vingen behelst, maar die wel onderzoek doen 

op het gebied van andere disciplines in 

moslimse samenlevingen. Ook kent LUCIS 

op dit moment twee affiliated fellows, dr. 

Maurits van den Boogert (uitgeverij Brill) en 

dr. Benjamin Soares (Afrika-Studiecentrum).  

 

Informatievoorziening via de LUCIS 

website 

De LUCIS website – www.lucis.leidenuniv.nl 

– is in 2010 aanzienlijk uitgebreid. Zo is in 

het najaar van 2010 het onderwijsportal 

islamstudies gepubliceerd. Hierin is het hui-

dige aanbod van vakken op het gebied van de 

islam en moslimse samenlevingen in kaart 

gebracht en gecategoriseerd per thema en re-

gio. Daarmee weerspiegelt het onderwijs-

portal het interdisciplinaire karakter van 

LUCIS. Voor buitenlandse studenten heeft 

LUCIS een overzicht gemaakt van het aanbod 

van Engelstalige vakken, tevens ingedeeld per 

thema en regio. Verder wordt er momenteel 

hard gewerkt om het onderzoeksportal 

islamstudies gereed te maken voor publicatie 

op de LUCIS-website. Dit portal biedt een 

overzicht van het onderzoek over de islam en 

moslimse samenlevingen dat in Leiden wordt 

gedaan.  

 

Daarnaast informeert de website voortdurend 

over alle activiteiten die LUCIS organiseert, 

signaleert interessante activiteiten buiten 

LUCIS („LUCIS signaleert‟) en biedt een 

overzicht van optredens van Leidse 

islamwetenschappers in de media (rubriek 

„LUCIS in de media‟). 

 

 

Conclusie 
 

In de twee jaar dat LUCIS bestaat is het erin 

geslaagd kennis over de islam en moslimse 

samenlevingen van Leidse wetenschappers te 

verspreiden onder een uiteenlopend publiek 

van studenten, collega-wetenschappers, 

geïnteresseerde leken, beleidsmakers en 

journalisten. Daarnaast bevordert LUCIS de 

samenwerking tussen de verschillende 

opleidingen en instituten die zich met onder-

wijs en onderzoek op het gebied van de islam 

en moslimse samenlevingen bezighouden. 

Bovendien zijn de contacten met vakgenoten 

in binnen- en buitenland aanzienlijk versterkt. 

De Leidse universiteit is nationaal én 

internationaal veel zichtbaarder geworden als 

een „centre of excellence‟ op het gebied van 

islamstudies. 

LUCIS Onderwijsportal  
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Bijlage 2.1 Chronologisch overzicht activiteiten 2009-2010 

Hieronder vindt u een chronologisch overzicht van LUCIS-activiteiten in 2009 en 2010. 

 

2009 

 

Datum 

 

Onderwerp 

 

 

Type activiteit 

 

Betrokkenen 

12 februari 2009 „Iran, Thirty Years of the 

Islamic Revolution that Never 

Was‟ 

lezing  

 

prof.dr. Asef Bayat 

25 maart 2009 „Islam and Muslims in the 

Modern World‟ 

master class  

 

Training Indonesia‟s 

Young Leaders 

Programme (dr. Nico 

Kaptein) 

7 april 2009 „Dissent, Debate and 

Discussion in Medieval 

Islam‟ 

symposium  

 

prof.dr. Petra Sijpesteijn 

26 mei 2009 „Muslims in Europe. Parallel 

Societies?‟ 

LUCIS-lezing  

 

prof. Jørgen S. Nielsen 

10 juni 2009 LUCIS 

oprichtingsbijeenkomst 

informatie- en 

kennismakingsbijeenkomst  

 

prof.dr. Léon Buskens 

oktober-november 2009 „Hermeneutics, Power and 

Juristic Authority: Studies in 

the History of Shi‟i Muslim 

Law‟ 

visiting fellow prof. Robert 

Gleave 

prof. Robert Gleave 

8 oktober 2009 „The Quran and the Critical 

Method‟ 

LUCIS-lezing  

 

dr. Michael Marx 

14 oktober 2009 „Islam, wetenschap en beleid‟ LUCIS 

Openingsconferentie  

 

prof. John L. Esposito, 

Dalia Mogahed, 

prof.dr.mr. Job Cohen, 

prof.mr. Jaap de Hoop 

Scheffer, dr. Wendy 

Asbeek Brusse, prof.dr. 

Herman Philipse, 

prof.dr.mr. Maurits Berger, 

prof.dr. Léon Buskens, dr. 

Nico Kaptein, prof.mr. Jan 

Michiel Otto prof.dr. Petra 

Sijpesteijn 

26 oktober 2009 „From Pariah to Pedestal. A 

Symposium on the 

Burgeoning of Iranian 

Cinema‟ 

symposium  

 

dr. Asghar Seyed-Gohrab 

12 november 2009 „Jews and Christians in the 

Early Muslim Period. 

Revisiting the Paradigm of 

Autonomy‟ 

LUCIS-lezing  

 

dr. Uri Simonsohn 

10 december 2009 „Epigraphic discoveries at the 

Awam Temple in Yemen‟ 

LUCIS-lezing  

 

dr. Mohammed Maraqten 

10-12 december 2009 „Musical Traditions in the 

Middle East. Reminiscences 

of the Distant Past‟ 

symposium  

 

dr. Gabrielle van den Berg, 

prof.dr. Joep Bor, drs. 

Theo Krispijn, dr. Anne 

van Oostrum  
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2010 

 
 

 

Datum 

 

 

Onderwerp 

 

Type activiteit   

 

 

Betrokkenen 

4-5 februari 2010 „The Wise Fools, Ascetism on  

the Crossroads of Islam and 

Christianity‟ 

conferentie Organisatie: dr. Asghar 

Seyed-Gohrab en dr. Karel 

Innemee. Sprekers:  

prof.dr. Wim J. Aerts, dr. 

Nicolaas Biegman, prof.dr. 

Burcht Pranger, dr. Johnny 

Cheung, dr. Rokus de 

Groot  

dr. Jan Hofstra, prof.dr. Ab 

de Jong, dr. Annabel 

Keeler,  

prof.dr. Remke Kruk, dr. 

Lenny Lewisohn, prof.dr. 

Sander van Maas, prof.dr. 

Nasrollah Pourjavady, dr. 

Bernd Radtke, prof.dr. 

Priscilla Soucek 

18 februari 2010  

 

„Creating and Transgressing 

Gender Norms in Premodern 

Muslim Qur‟an 

Commentaries‟ 

LUCIS-lezing  

 

dr. Karen Bauer 

2 maart 2010 

 

'Contemporary Indonesian 

Islam: Socio-Cultural and 

Political Dynamics‟ 

lezing 

 

prof. Azyumardi Azra 

4 maart 2010  „Islamisation and the 

Backlash of Multiculturalism 

(the Netherlands 1945-2010)‟ 

LUCIS-lezing  

 

prof.dr. Marlou Schrover 

11 maart 2010 „The New Muslim 

Antisemitism‟ 

LUCIS-lezing  

 

prof. Mark Cohen 

11-12 maart 2010 

 

 

„Current Trends in Studies on 

the History and Society of the 

Maghrib‟ 

symposium i.s.m. Brill 

 

 

dr. Maurits van den 

Boogert, prof.dr. Léon 

Buskens 

 

17 maart 2010  

 

 

„Is er één waarheid over de 

islam?‟ 

paneldiscussie in de reeks 

„Ratio en emotie in het 

islamdebat‟ i.h.k.v. de 

lustrumviering van de 

Universiteit Leiden 

prof.dr.mr. Maurits Berger, 

prof.dr. Léon Buskens, dr. 

Nathal Dessing, dr. Nico 

Kaptein, prof.dr. Jan 

Michiel Otto 

19 maart 2010 Ayaan Hirsi Ali deelname aan discussie 

met Ayaan Hirsi Ali 

tijdens Nova College Tour  

 

dr. Nathal Dessing, prof.dr. 

Petra Sijpesteijn 

april-mei 2010 „The Qur‟ânic Manuscript in 

Umayyad Times‟  

visiting fellow prof. 

François Déroche i.s.m. 

Scaliger instituut: 5 

lezingen en 5 

mastercolleges  

 

prof. François Déroche 

1 april 2010  „Pop, Politics and Piety: 

Islamic Boy-Band Music in 

Southeast Asia‟ 

LUCIS-lezing  

 

dr. Bart Barendrecht 
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7 april 2010  „The Interpretation of the 

Qur‟an‟  

interview met prof.dr. Nasr 

Abu Zayd in de reeks 

„Ratio en emotie in het 

islamdebat‟ i.h.k.v. de 

lustrumviering van de 

Universiteit Leiden 

prof.dr. Nasr Abu Zayd, 

drs. Ronald Kon 

15 april 2010 „East and West Combined: 

Mamluk Metalwork 

Manufactured for a Western 

Public‟ 

LUCIS-lezing  

 

dr. Luit Mols 

29 april 2010 „Koraninterpretaties en feiten 

over de zaak Wilders‟ 

 

vraaggesprek in de reeks 

„Ratio en emotie in het 

islamdebat‟ i.h.k.v. de 

lustrumviering van de 

Universiteit Leiden 

prof.dr. Fred Leemhuis, 

prof.mr. Jan Michiel Otto 

17 mei 2010 „Islam in de hedendaagse 

westerse wereld‟ 

onderzoekspresentatie 

i.h.k.v. table ronde 

docenten Midden-

Oostenstudies en 

Godsdienstwetenschappen 

prof.dr.mr. Maurits Berger 

21 mei 2010  bezoek burgemeester van 

Leiden, drs. Henri 

Lenferink 

prof.dr.mr. Maurits Berger, 

prof.dr. Léon Buskens, dr. 

Nico Kaptein, prof.mr. Jan 

Michiel Otto, prof.dr. Petra 

Sijpesteijn 

2 juni 2010 „Islam in de rechtszaal: 

bescherming van geloven of 

van gelovigen?‟ 

debat in de reeks „Ratio en 

emotie in het islamdebat‟ 

i.h.k.v. de lustrumviering 

van de Universiteit Leiden 

prof.dr.mr. Maurits Berger, 

mr. Gerard Spong 

 

22-23 juni 2010 „Sharia Incorporated: Legal 

Systems in the Muslim World 

– Recent Developments‟ 

 

LUCIS Jaarconferentie 

i.s.m. het Van 

Vollenhoven  

Instituut 

prof. Abdullahi An-Na‟im, 

prof. John Bowen Ian 

Buruma, prof.dr. Léon 

Buskens, dr. Baudouin 

Dupret, mr.dr. Ernst 

Hirsch Ballin, Graham 

Fuller, dr. Nico Kaptein, 

prof.mr. Jan Michiel Otto 

16 september 2010 „Arabic script grammar. Y?‟ LUCIS-lezing  

 

Thomas Milo 

17 september 2010 

 

Nasr Abu Zayd herdenkingsbijeenkomst  

 

prof.dr. Léon Buskens, 

prof.dr. P.S. van 

Koningsveld, dr. Umar 

Ryad, prof.dr. Stefan Wild 

28 september 2010  „Islam in Modern Times: 

How to Win a Cosmic War?‟ 

lezing i.s.m. Eutopia  

 

dr. Reza Aslan,   

prof.dr.mr. Maurits Berger 

30 september 2010 „Sufism and Jihad in the 

Russian Empire‟ 

LUCIS-lezing  

 

prof.dr. Michael Kemper 

5 oktober 2010 „How Intellectuals Can Help 

Overcome the World Crisis 

Involving Islam‟ 

lezing  

 

dr. Achmad Mustofa Bisri 

 

6 oktober 2010 „Justifications for Violence in 

Islamic Thought‟ 

LUCIS Jaarlezing  

 

prof. Robert Gleave 

november-december 

2010 

„The Arab Conquests and the 

Making of an Islamic Empire‟ 

 

visiting fellow dr. Robert 

Hoyland 

 

dr. Robert Hoyland,  

prof.dr. Petra Sijpesteijn 

4 november 2010  „Jeddah in the 19th and Early 

20th Century – a Precarious 

Cosmopolitanism‟ 

LUCIS-lezing  

 

prof.dr. Ulrike Freitag 
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5 november 2010  „Islam and Social Change: the 

Role of the Ulama in 

Acehnese Society‟ 

 prof. Yusny Saby 

11 november 2010 „Legal Pluralism and 

Islamisation of Law in 

Indonesia: a Case Study of 

Aceh‟ 

LUCIS-lezing  

 

dr. Arskal Salim 

18 november 2010  „Making Muslims Modern: 

Hasan al-Banna, the Muslim 

Brothers and the Project of 

Reform‟ 

LUCIS-lezing  

 

prof.dr. Gudrun Krämer 

3 december 2010 „Anthropology, Sociology & 

Minority Studies in EI3‟  

table ronde i.s.m. Brill en 

het Scaliger Instituut   

 

dr. Maurits van den 

Boogert, prof.dr. Martin 

van Bruinessen, prof.dr. 

Léon Buskens, dr. Gerard 

van de Bruinhorst, dr. 

Marjo Buitelaar, dr. Nathal 

Dessing, dr. Baudouin 

Dupret, drs. Birte 

Kristiansen, prof. Brinkley 

Messick, prof.dr. Jorgen S. 

Nielsen, dr. Karin van 

Nieuwkerk, prof.dr. 

Hassan Rachik, 

prof.dr. Armando 

Salvatore, 

prof.dr. Dorothea Schulz, 

dr. Ben Soares, prof.dr. 

Thijl Sunier, dr. Jörn 

Thielman 

6 december 2010 „A Life in the Service of 

Islam and the Colonial 

Government: a Biography of 

Sayyid `Uthmân (1822-1914) 

of Batavia‟ 

 

onderzoekspresentatie 

i.h.k.v. table ronde 

docenten Midden-

Oostenstudies en 

Godsdienstwetenschappen 

dr. Nico Kaptein 

15 december 2010 „The Shiite and Sunnite 

Liaison. 

Religious and Literary 

Interactions between the 

Ottoman and Safavid 

Empires‟ 

symposium  

 

dr. Asghar Seyed-Gohrab 

16 december 2010 

 

„Forms and Elements of 

Muslim Religiosity in 

Europe‟ 

workshop  

 

dr. Nathal Dessing, Nadia 

Jeldtoft MA, drs. Loubna 

el Mourabet, prof. 

Woodhead 

17-18 december 2010 „Shifting Frontiers: Current 

Issues in the History of Early 

Islamic Central Asia‟ 

conferentie  

 

Davron Abdulloev, dr. 

Arezou Azad, prof.dr. 

Margarita Filanovich, 

prof.dr. Minoru Inaba, 

dr. Yury Karev,prof.dr. 

Hugh Kennedy, dr. Luke 

Treadwell, prof.dr. Jürgen 

Paul, Asan Torgoev, dr. 

Valentina Raspopova, 

prof.dr. Petra Sijpesteijn, 

dr. Deborah Tor, prof.dr. 

Etienne de la Vaissière 
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Vergaderingen 2010 
 

 

Frequentie en data datum 

 

 

Soort overleg 

 

Aanwezigen 

zes bijeenkomsten:  

1 maart, 17 mei,  

23 augustus, 27 september,  

15 november, 6 december 

2010 

LUCIS-stuurgroepvergadering prof.dr.mr. Maurits 

Berger, prof.dr. Léon 

Buskens, dr. Nico 

Kaptein, prof.mr. Jan 

Michiel Otto, prof.dr. 

Petra Sijpesteijn 

26 oktober 2010 midterm review I door LUCIS-stuurgoep 

(intern) 

prof.dr.mr. Maurits 

Berger, prof.dr. Léon 

Buskens, dr. Nico 

Kaptein, prof.mr. Jan 

Michiel Otto, prof.dr. 

Petra Sijpesteijn 

zes bijeenkomsten:  

26 april, 21 mei, 25 juni,  

26 augustus, 1 november,  

6 december 2010 

 

table ronde docenten Midden-

Oostenstudies en 

Godsdienstwetenschappen 

dr. Gabrielle van den 

Berg, prof.dr.mr. 

Maurits Berger, dr. 

Petra de Bruijn, 

prof.dr. Léon 

Buskens, dr. Nathal 

Dessing, dr. 

Mohammed Ghaly, 

dr. Nico Kaptein, dr. 

Umar Ryad, dr. 

Ashgar Seyed-

Gohrab, prof.dr. Petra 

Sijpesteijn  
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Bijlage 2.2 Verslag activiteiten 2009-2010 

In deze bijlage vindt u verslagen van de activiteiten die LUCIS in 2009 en 2010 heeft georganiseerd 

of waaraan LUCIS een substantiële bijdrage heeft geleverd (financieel en/of organisatorisch). De 

activiteiten zijn als volgt gecategoriseerd: 

 

- Activiteiten in het kader van oprichting en opening LUCIS 

- LUCIS jaarconferentie en jaarlezing 

- LUCIS lezingenreeks  

- Activiteiten in het kader van bijdragen aan het maatschappelijk debat 

- LUCIS visiting fellows 

- Seminars en symposia 

- Overige / incidentele activiteiten 

- Onderzoekspresentaties LUCIS-leden  

- Activiteiten ter bevordering van onderlinge samenwerking en opbouw netwerk 

 

Uitgebreidere informatie – waaronder programma‟s, abstracts van lezingen, informatie over 

sprekers etc. – over de meeste activiteiten is te vinden in de rubriek „Eerder bij LUCIS‟ op de 

LUCIS website http://www.hum.leidenuniv.nl/lucis/eerder-bij-lucis/. 

 

 

Activiteiten in het kader van oprichting en opening LUCIS 
 

10 juni 2009 | LUCIS 

oprichtingsbijeenkomst  

 

Informatie- en kennismakingsbijeenkomst 

voor medewerkers van de Universiteit Leiden 

die onderzoek doen naar de islam en mos-

limse samenlevingen. Léon Buskens, direc-

teur van LUCIS,  gaf een toelichting op de 

oprichting en plannen van LUCIS. Vervol-

gens brachten de aanwezigen ideeën voor 

activiteiten van LUCIS in. 

 

14 oktober 2009 | LUCIS 

openingsconferentie ‘Islam, wetenschap en 

beleid’  

 

Conferentie in het Academiegebouw ter gele-

genheid van de officiële opening van LUCIS 

door rector magnificus en voorzitter van het 

College van Bestuur prof.dr. Paul van der 

Heijden. Als sprekers traden op John L. 

Esposito, Dalia Mogahed, Job Cohen, Jaap de 

Hoop Scheffer, Wendy Asbeek Brusse en 

Herman Philipse.  

 

Na de opening lichtten Léon Buskens en Jan 

Michiel Otto de doelstellingen van LUCIS en 

het thema van de conferentie toe. Terwijl 

Buskens concludeerde dat het huidige 

islamdebat in Nederland zich kenmerkt door 

een overdaad aan normatieve opvattingen en 

een schrijnende verwaarlozing van empirische 

kennis, benadrukte Otto het belang van de 

aansluiting van wetenschappelijk onderzoek 

bij maatschappij en beleid en de behoefte aan 

toegankelijke kennis onder beleidsmakers. 

 

Wendy Asbeek Brusse, directeur van de 

Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR), reflecteerde op de 

kabinetsreactie op het WRR-rapport Dyna-

miek in islamitisch activisme. 

Aanknopingspunten voor democratisering en 

mensenrechten (2006). Zij concludeerde dat 

dit rapport weinig invloed heeft gehad op het 

Nederlands beleid en debat. Asbeek Brusse 

stelde dat wetenschappelijke kennis een bij-

drage kan leveren aan het debat, maar dat 

rekening moet worden gehouden met de eigen 

dynamiek van media en politiek. 

 

De burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, 

schetste vervolgens de intensivering van het 

debat rondom islam en moslims sinds de 
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aanslagen van 11 september 2001. Hij stelde 

dat LUCIS een uitstekend platform biedt om 

bepalende opvattingen over de islam en mos-

lims te toetsen aan wetenschappelijke inzich-

ten. Ook formuleerde hij een aantal vragen die 

hij graag door de  wetenschap beantwoord 

zou zien. 

 

 
 

 

Jaap de Hoop Scheffer sprak vervolgens over 

de buitenlandse vraagstukken waarmee hij als 

secretaris-generaal van de NAVO werd 

geconfronteerd. De aanwezigheid van een 

buitenlandse troepenmacht in Afghanistan 

riep de vraag op of bij een dergelijke interven-

tie verschillende waardensystemen naast el-

kaar kunnen bestaan. De Hoop Scheffer riep 

de wetenschap op om zich in dit debat te men-

gen. 

 

 
 

In de tweede sessie kwamen wetenschappers 

van LUCIS aan het woord. Léon Buskens 

hield een pleidooi voor het onderkennen van 

de verscheidenheid binnen de islam. Ook be-

toogde hij aan de hand van ontwikkelingen in 

Marokkaans recht dat islamitische rechtsnor-

men daarin een afnemende invloed hebben. 

Petra Sijpesteijn betoogde dat een historisch 

perspectief op de ontwikkeling van de islam 

aantoont dat de islam altijd al divers en veran-

derlijk is geweest. Maurits Berger stelde dat 

het Nederlandse debat in toenemende mate 

getheologiseerd raakt en beargumenteerde dat 

het mogelijk is om als moslim te leven in een 

westerse samenleving, mits men handelt bin-

nen de grenzen van de rechtsstaat. Nico 

Kaptein liet aan de hand van het Training 

Indonesia‟s Young Leaders Programme zien 

dat de Nederlandse overheid belang hecht aan 

de ontwikkelingen binnen de islam wereld-

wijd en hoe samenwerking tussen 

wetenschappers een doorwerking kan hebben 

op beleidsvorming in moslimse landen.  

 

 
 

Jan Michiel Otto presenteerde wetenschappe-

lijk onderzoek betreffende twaalf moslimse 

landen dat uitwijst dat deze landen qua 

vrouwenrechten, lijfstraffen en democratise-

ring de laatste twintig jaar liberaler zijn 

geworden. 

 

 

Fotografie: Photo & Digital / UFB 
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Op de presentaties volgde een levendige 

discussie waarbij panelleden de presentaties 

van kritische kanttekeningen voorzagen. In 

het panel zaten onder anderen advocate 

Famile Arslan, Ali Eddaoudi, islamitisch 

geestelijk verzorger bij de Nederlandse krijgs-

macht, journalisten Janny Groen, Bertus 

Hendriks, Eildert Mulder en Dirk Vlasblom 

en Renk Roborgh, directeur-generaal hoger 

onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschappen. Herman Philipse 

sloot de ochtend af met een terugblik op de 

ochtend en enkele aanbevelingen voor LUCIS.  

 

‟s Middags kwam John Esposito aan het 

woord, deskundige op het gebied van de islam 

en hoofdredacteur van The Oxford Encyclope-

dia of the Modern Islamic World. Hij sprak 

over de polarisatie van het islamdebat in de 

Verenigde Staten en het buitenlandbeleid on-

der president Bush. Daarnaast onderstreepte 

hij het belang van deelname van wetenschap-

pers aan het publieke debat.  

 

Tot slot sprak Dalia Mogahed, directeur van 

het Gallup Centre for Muslim Studies en ad-

viseur binnen president Obama‟s White 

House Office of Faith-Based and Neighbor-

hood Partnerships. Zij spitste haar toespraak 

toe op het boek Who Speaks For Islam? What 

a Billion Muslims Really Think (Gallup Press 

2007) dat zij samen met Esposito publiceerde. 

Dit boek bevat de resultaten van een 

opiniepeiling onder tienduizenden moslims 

over de gehele wereld. Volgens Mogahed 

koestert de meerderheid van moslims idealen 

die vergelijkbaar zijn met die van de bevol-

king in het Westen. 

 

De conferentie werd zowel ‟s ochtends als ‟s 

middags druk bezocht; meer dan 200 belang-

stellenden woonden de dag bij. Ook de media 

besteedden op diverse manieren aandacht aan 

de conferentie. 

 

 

 

 

 

Fotografie: Photo & Digital / UFB 
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LUCIS jaarconferentie en jaarlezing 
 
22-23 juni 2010 | eerste LUCIS jaarconferentie | ‘Sharia Incorporated: Legal Systems in the 

Muslim World – Recent Developments’  
 

Onder auspiciën van LUCIS en het Van Vollenhoven Instituut voor 

Recht, Bestuur en Ontwikkeling (VVI) vond op 22 en 23 juni 2010 in 

het Academiegebouw van de Universiteit Leiden de eerste internatio-

nale LUCIS Jaarconferentie plaats met als titel „Sharia Incorporated: 

Legal Systems in the Muslim World – Recent Developments‟. 

 

Uitgangspunt van deze conferentie vormden de resultaten van het 

internationale onderzoeksproject „Sharia and National Law‟ die bijeen 

zijn gebracht in de publicatie Sharia Incorporated: a Comparative 

Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past 

and Present, in 2010 verschenen bij Leiden University Press onder 

redactie van Jan Michiel Otto. De eerste fase van dit project werd in 

2003 geïnitieerd in opdracht van de Wetenschappelijk Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR). 

 

Sharia Incorporated vergelijkt de nationale rechtssystemen van 

twaalf moslimse landen met als hoofdvraag: wat is de positie van de 

sharia in het nationale recht van die landen? De conferentie bood gelegenheid aan de auteurs van 

het boek om samen met een aantal andere toonaangevende vakgenoten de overeenkomsten, 

verschillen, bevindingen en conclusies in het openbaar te bespreken.  

 

De conferentie werd geopend door de rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur 

van de Universiteit Leiden prof.mr. Paul van der Heijden. Demissionair minister van Justitie en 

Binnenlandse Zaken Ernst Hirsch Ballin nam het eerste exemplaar van het boek in ontvangst. In 

zijn openingstoespraak sprak de minister over de academische traditie van het islamitisch recht in 

Leiden en onderstreepte de betekenis daarvan in de huidige beleidscontext.  

 

De interdisciplinaire benadering van het onderzoek sprak een gevarieerd deelnemersgezelschap aan. 

Allereerst waren bijna alle auteurs van Sharia Incorporated aanwezig. In volgorde van optreden 

waren dat: Ziba Mir-Hosseini (Iran), Andrew Harding (Maleisië), Léon Buskens (Marokko), Jan 

Michiel Otto (Indonesië), Maurits Berger (Egypte), Nadia Sonneveld (Egypte), Esther van Eijk 

(Saudi-Arabië), Sevinc Aydar (Turkije), Nadjma Yassari (Afghanistan), Hamid Saboory 

(Afghanistan) en Philip Ostien (Nigeria). Martin Lau (Pakistan), Olaf Köndgen (Soedan) en 

Dorothea Schulz (Mali) konden niet aanwezig zijn. De aanwezige auteurs presenteerden de meest 

recente ontwikkelingen met betrekking tot hun land, waarbij verschillende invalshoeken werden 

belicht, waaronder de historische context, de rechtsorde, bestuurlijke dilemma‟s en mensenrechten.  

 

Dr. Baudouin Dupret, research fellow aan het Centre National de la Recherche Scientifique (Parijs), 

betoogde in zijn bijdrage dat het algemene begrip „sharia‟ nauwelijks betekenis heeft vanwege de 

verscheidenheid aan interpretaties. In plaats daarvan pleitte hij ervoor om de toepassing en praktijk 

van de sharia per specifieke casus te bestuderen. Ian Buruma, publicist en Henry R. Luce Professor 

of Democracy, Human Rights and Journalism (Bard College, New York) sloot de eerste dag af met 

een uiteenzetting over de reactie in het Westen op de islam en de moslimwereld en de 

misverstanden die over het begrip sharia bestaan. Hij onderstreepte het belang om het gebruik van 

religie als politiek middel aan een nadere analyse te onderwerpen.  

 

  Fotografie: Universiteit Leiden 
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De eerste keynote toespraak op de tweede dag werd verzorgd door Abdullahi An-Na‟im, Charles 

Howard Candler Professor of Law aan de Emory University School of Law in de Verenigde Staten. 

An-Na‟im onderstreepte dat een staat an sich niet religieus kan zijn, wat betekent dat de sharia niet 

door de staat kan worden opgelegd. Zodra de sharia wordt gecodificeerd in de vorm van 

bijvoorbeeld staatsrecht, houdt deze op sharia te zijn. De bijdrage van An-Na‟im leidde tot vele 

vragen, onder meer over sharia en constitutionalisme, de subjectiviteit van mensenrechten en over 

de verhouding tussen staat en moraliteit. 

 

‟s Middags gaf Graham Fuller, voormalig vice-voorzitter van de CIA en adjunct-hoogleraar 

geschiedenis aan de Simon Fraser University (Vancouver, Canada) een keynote toespraak. Hij sprak 

vanuit zijn ruime ervaring met het Amerikaanse buitenlandse beleid in een groot aantal moslimse 

landen. In zijn betoog stonden de verhouding tussen religie en macht en de manier waarop religie 

gebruikt wordt om macht uit te oefenen, centraal. Hij illustreerde dit aan de hand van de idee dat 

islamistische bewegingen in de moslimse wereld een reactie zijn op de politiek van het Westen. 

 

De conferentie werd afgesloten met een levendige presentatie van John Bowen, Dunbar-Van Cleve 

Professor in Arts & Sciences aan Washington University. Bowen was gevraagd om niet alleen op de 

discussie van de dag te reflecteren, maar ook in te gaan op de relevantie ervan voor beleidsmakers, 

alsmede om gebieden voor nader onderzoek te helpen definiëren. Bowen begon zijn betoog met de 

stelling dat de pluralistische aard van rechtssystemen niet uniek is voor de islam. Daarom moet de 

islam niet als uitzonderingsgeval beschouwd worden, bijvoorbeeld door meer tijd te besteden aan de 

bestudering van de werkelijke praktijk van rechtssystemen, op fiqh gebaseerde redeneringen, de rol 

van de uitvoerende macht en van belanghebbenden en het identificeren van parallellen in het 

Westen. Een dergelijke benadering zou de heersende vooroordelen kunnen bestrijden en een beter 

begrip van wat sharia werkelijk inhoudt kunnen bewerkstelligen, aldus Bowen. 

 

6 oktober 2010 | LUCIS jaarlezing | prof. Robert Gleave (University of Exeter) | ‘Justifications 

for Violence in Islamic Thought’ 

 

Op woensdag 6 oktober hield professor Robert Gleave 

de eerste LUCIS Jaarlezing over  „Justifications for 

Violence in Islamic Thought‟. Professor Robert Gleave 

is hoogleraar Arabisch aan de University of Exeter en 

directeur van het Institute of Arab and Islamic Studies 

in Exeter. Hij houdt zich onder andere bezig met 

onderzoek naar de ontwikkeling van het sjiïsme, 

sjiïtische jurisprudentie en religieus gezag binnen de 

(sji‟itische) islam. Daarnaast is Gleave directeur van het 

onderzoeksproject „Legitimate and Illegitimate 

Violence in Islamic Thought‟ (LIVIT) dat is 

ondergebracht bij het Institute of Arab and Islamic 

Studies. 

 

In zijn lezing ging Gleave in op de vraag wat islam en 

geweld nu precies behelzen wanneer in het publieke 

debat de vraag gesteld (of beantwoord) wordt of islam 

geweld rechtvaardigt. Door middel van een analyse van 

de historische ontwikkeling van het begrip geweld bij 

moslimse denkers maakte professor Gleave een 

vergelijking tussen vroege, middeleeuwse en 

modernistische islamitische opvattingen over 

sanctionering en veroordeling van geweld.  Fotografie: LUCIS  
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LUCIS lezingenreeks  
 
12 februari 2009 | prof. Asef Bayat (University of Illiniois)| ‘Iran: Thirty Years of the Islamic 

Revolution that Never Was’ 

 

Tijdens de eerste LUCIS-lezing keek prof.dr. Asef Bayat, destijds nog verbonden aan de 

Universiteit Leiden, terug op dertig jaar islamitische republiek Iran en gaf hij een analyse van de 

huidige politieke constellatie en de vooruitzichten voor verandering. Hij behandelde de meest 

gehoorde leuze van 1979: „onafhankelijkheid, vrijheid, islamitische republiek‟, vroeg zich af wat er 

destijds mee bedoeld was en wat er nu van terecht is gekomen. De lezing werd bijgewoond door 

circa honderd belangstellenden. 

 

26 mei 2009 | prof. Jørgen S. Nielsen (Kopenhagen universiteit) | ‘Muslims in Europe. Parallel 

Societies?’ 

 

LUCIS-lezing door Jørgen S. Nielsen, hoogleraar Islamic Studies, directeur van het Centre for 

European Islamic Thought in Kopenhagen en houder van de Belle van Zuylen wisselleerstoel aan 

de Universiteit Utrecht. Nielsen sprak over de positie van moslims in Europa. 

 

8 oktober 2009 | Michael Marx MA (Freie Universität Berlin)| ‘The Quran and the Critical 

Method’ 

 

LUCIS-lezing door Michael Marx, die in Duitsland het „Corpus Coranicum‟ project van de Berlin-

Brandenburgische Akademie der Wissenschaften leidt. Het project heeft als doel de tekst van de 

koran te documenteren op basis van vroege handschriften en verschillende tradities over de 

interpretatie van onduidelijke passages. Naast een omvangrijk commentaar op de koran behelst het 

project ook onderzoek naar de intellectuele omgeving waarin de islam ontstond. Marx sprak tijdens 

deze lezing over het toepassen van een historisch-kritische methode op de koran en over de 

mogelijke gevolgen van dergelijk onderzoek voor het beeld over de vroege islam in 

wetenschappelijke kring en binnen de moslimse gemeenschap. 

 

12 november 2009 | dr. Uri Simonsohn (University of Pennsylvania) | ‘Jews and Christians in 

the Early Muslim Period. Revisiting the Paradigm of Autonomy’ 

 

LUCIS-lezing door dr. Uri Simonsohn, postdoc bij het Leids Instituut voor 

Godsdienstwetenschappen. Simonsohn sprak over de relaties tussen joden en christenen in de 

vroeg-islamitische periode. Hij ging in op de vraag of autonomie de relaties tussen de religieuze 

gemeenschappen bepaalde. 

 

10 december 2009 | dr. Mohammed Maraqten (Universität Marburg) | ‘Epigraphic 

discoveries at the Awam Temple in Yemen’ 

 

LUCIS-lezing door dr. Mohammed Maraqten, kenner van pre-islamitische inscripties, die inzicht 

geven in het ontstaan van de islam. Hij sprak over nieuwe ontdekkingen op dit gebied. 

 
18 februari 2010 | dr. Karen Bauer (Institute of Ismaili Studies) | ‘Creating and Transgressing 

Gender Norms in Premodern Muslim Qur’an Commentaries’   

 

Karen Bauer, research associate aan het Institute of Ismaili Studies in Londen, sprak over de positie 

van de vrouw in korancommentaren. Vaak wordt aangenomen dat de positie van vrouwen in deze 

commentaren vastomlijnd is door onveranderlijke bepalingen in de koran en hadith of door het 
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vrouwonvriendelijke wereldbeeld van mannelijke auteurs. Maar welke bronnen werden gebruikt 

voor commentaren op de koran? Welke methoden werden gehanteerd om tot een interpretatie over 

de positie van vrouwen te komen? Deze en andere vragen behandelde Karen Bauer tijdens haar 

lezing. 

 

4 maart 2010 | prof.dr. Marlou Schrover (Universiteit Leiden) | ‘Islamisation and the 

Backlash of Multiculturalism (the Netherlands 1945-2010)’ 

 

Marlou Schrover werkt als hoogleraar migratiegeschiedenis aan de 

Universiteit Leiden. In het kader van een grootschalig NWO-VICI project 

doet zij onderzoek naar de verschillen tussen mannen en vrouwen in het 

migratieproces in Nederland na 1945. In haar lezing ging zij in op de 

manier waarop de Nederlandse maatschappij tussen 1945 en 2010 

veranderd is. Oorspronkelijk moedigde de Nederlandse overheid het 

behoud van een eigen identiteit aan. Recentelijk heeft zich een omslag 

voorgedaan in het politieke en publieke debat en is het behoud van een 

eigen identiteit juist een probleem en wanneer het gaat om moslims wordt 

het zelfs als een gevaar gezien. 

 

 

11 maart 2010 | prof. Mark Cohen (Princeton University) | ‘The New Muslim Antisemitism’

   

In zijn lezing beargumenteerde Mark Cohen (Princeton University) op basis van moslimse 

traditieliteratuur, moderne politieke publicaties en media dat hedendaags antisemitisme in de 

islamitische wereld geen lange traditie van theologische gefundeerd „anti-judaism‟ kent, maar 

eerder een gevolg is van recente politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten, met name van het 

Israelisch-Arabische conflict en de daarmee samenhangende politieke dynamiek en beeldvorming in 

de publieke debatten in de islamitische wereld. 

 

1 april 2010 | dr. Bart Barendrecht (Universiteit Leiden) | ‘Pop, Politics and Piety: Islamic 

Boy-Band Music in Southeast Asia’   

 

Dr. Barendrecht (Universiteit Leiden) schetste in zijn lezing een breed scala aan „Islamic boy bands‟ 

in Indonesië en Maleisië. Deze muzikale groepjes van jongemannen hebben met elkaar gemeen dat 

hun leden moslims zijn en dat zij op een of andere manier „islamitische muziek‟ maken. Het 

islamitische karakter komt in de uitvoering of in de teksten, of in beide, tot uitdrukking. Er zijn vele 

variaties: van a cappella „nasheed‟ (geestelijke opwekkingsliederen), rock ‟n roll protestsongs tegen 

de onderdrukking van moslims in de wereld tot gladgeschoren „Backstreet Boys‟ die zingen over 

liefde voor God en gevaren van de zonden. 

 

15 april 2010 | dr. Luit Mols | ‘East and West combined: Mamluk Metalwork Manufactured 

for a Western Public’  

 

Dr. Mols (Rijksmuseum van Oudheden, onderzoeksinstituut Sabiel) liet in haar lezing op 

fascinerende wijze zien dat wat Mamlukse kunst – een stijl uit de tijd van de Mammelukse 

heerschappij over Egypte en Syrië tussen de dertiende en de zestiende eeuw – lijkt, niet altijd 

Mammelukse kunst hoeft te zijn. Aan de hand van een aantal objecten die Mammelukse 

eigenschappen deelden, illustreerde dr. Mols dat de populariteit van deze kunststijl leidde tot vroege 

fake-kunst geproduceerd voor een buitenlands publiek, en kunstobjecten geproduceerd door 

Europese kunstenaars voor Europese adel, maar in Mamlukse stijl. 

 

 

Fotografie: Universiteit Leiden 
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16 september 2010 | Thomas Milo (DecoType) | ‘Arabic script grammar. Y?’ 

 

Thomas Milo studeerde een aantal jaren Slavische talen, Arabisch en Turks. Hij is sinds 1985 

partner bij DecoType, een bedrijf dat als eerste in plaats van fonts computermodellen ontwikkelde 

van pretypografisch Arabisch schrift. Het technologische concept dat DecoType ontwikkelde wordt 

wereldwijd toegepast door firma‟s als Microsoft, Apple en Adobe. Samen met Eildert Mulder is 

Thomas Milo auteur van De Omstreden Bronnen van de Islam, een kritisch verslag van westerse 

islamstudies. Als lid van het „Inârah Institut zur Erforschung der frühen Islamgeschichte und des 

Koran‟ in Saarbrücken doet hij momenteel vergelijkend onderzoek naar de manier waarop 

schriftgrammatica in vroege koranhandschriften nieuwe informatie verschaft over interpretatie en 

relatieve datering van de tekst. In zijn lezing demonstreerde Milo aan de hand van de schrijfwijze 

van de letter Y hoe schriftgrammatica een nieuw licht werpt op de verschillen tussen handschriften 

en welke consequenties dat heeft voor de classificatie, interpretatie en relatieve datering van 

Arabisch geschreven tekst. 

 

30 september 2010 | prof.dr. Micha Kemper (Universiteit van Amsterdam) | ‘Sufism and 

Jihad in the Russian empire’ 

 

De lezing van Micha Kemper concentreerde zich op de ontwikkelingen van de islam in Tatarstan en 

Dagestan in de negentiende eeuw, twee deelrepublieken van de Russische Federatie in de Kaukasus. 

Hij liet zien hoe de religieuze organisatievorm van de Naqshbandiyya Khâlidiyya sufi-orde via het 

systeem van „murids‟ (volgelingen) betrokken was bij anti-Russische activiteiten. Tijdens het Sovjet 

regime waren deze soefi-ordes genoodzaakt ondergronds te gaan, maar tegenwoordig beleeft deze 

vorm van islam in Tatarstan en Dagestan een nieuwe bloei. 

 

Micha Kemper is verbonden aan de opleiding Oost-Europese Studies van de Universiteit van 

Amsterdam. Het zwaartepunt van zijn onderzoek ligt bij de bestudering van de islam in Rusland, 

Centraal-Azië en de Kaukasus. Zijn onderzoek richt zich tevens op de geschiedenis van oosterse 

studies in dit deel van Europa.  

 

4 november 2010 | prof.dr. Ulrike Freitag (Zentrum Moderner Orient) | ‘Jeddah in the 19th 

and Early 20th Century – a Precarious Cosmopolitanism’  

 

Prof.dr. Ulrike Freitag, historica van het moderne Midden-Oosten, sprak in haar lezing over de 

geschiedenis van Jeddah van de negentiende tot begin twintigste eeuw. Ze ging onder meer in op de 

samenlevingsvormen van de etnisch diverse bevolking die Jeddah in die tijd rijk was. Als de 

voornaamste haven voor de meeste moslims die op pelgrismtocht gingen en als handelsentrepot 

herbergde Jeddah een gevarieerde bevolking van Arabieren, Turken, Perzen, Afrikanen en Aziaten 

uit alle windstreken. Freitag liet zien hoe de veranderende handels- en politieke patronen tijdens de 

negentiende eeuw, en vooral ook de aanwezigheid van westerse consulaten, de samenstelling van de 

bevolking en de wijzen van interactie en samenwonen vorm gaven en veranderden.  

 

Prof.dr. Ulrike Freitag is sinds oktober 2002 directeur van het Zentrum Moderner Orient in Berlijn. 

Na geschiedenis, islamstudies en moderne Duitse literatuur te hebben gestudeerd in Freiburg, Bonn 

en Damascus, schreef Freitag haar dissertatie getiteld Syrian Historiography, 1920-1990: between 

Science and Ideology (1991) aan de Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Vervolgens was ze 

werkzaam aan de Fern Universität Hagen. Vanaf 1993 was ze docent moderne geschiedenis van het 

Nabije en Midden-Oosten aan de School of Oriental and African Studies in Londen. In 2002 rondde 

Freitag haar „state doctorate‟ af op het gebied van Islamic Studies onder de titel Indian Ocean 

Migrants and State Formation in Hadhramaut (Leiden 2003) aan de Rheinische Friedrich-

Wilhelms-Universität in Bonn. Naast haar directeurschap van het Zentrum Moderner Orient werd 

Freitag aangesteld als hoogleraar Islamic Studies aan de Freie Universität in Berlijn. Ze deed 
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onderzoek in onder andere Syrië, Jemen, Saudi-Arabië, Singapore en Indonesië. Haar belangrijkste 

publicaties zijn: Geschichtsschreibung in Syrien, 1920-1990 (Hamburg 1991), Hadhrami Traders, 

Scholars and Statesmen in the Indian Ocean, 1750s-1960s (ed. with William Clarence-Smith, 

Leiden 1997), Indian Ocean Migrants and State Formation in Hadhramaut (Leiden 2003) en 

Translocality. Challenging the ’Local-Global’ Dichotomy (ed. with Achim von Oppen, Leiden 

2010). 

 

11 november 2010 | dr. Arskal Salim (Aga Khan University) | ‘Legal Pluralism and 

Islamisation of Law in Indonesia: a Case Study of Aceh’ 

 

 

Arskal Salim sprak over recht, politiek en islam in Indonesië vanuit een juridisch pluralistisch 

perspectief. Voortbordurend op Buskens (2000) en Menski (2006) ging hij in op de complexe 

interactie tussen  gewoonteregels, religieuze normen, staatswetten en internationale principes in 

Indonesië. Nadat hij de Indonesische juridische context had geschetst, legde Salim uit waarom en 

op welke wijze islamitische wetgeving in toenemende mate geïmplementeerd en gedecentraliseerd 

is sinds begin jaren negentig. In zijn voordracht liet Salim zien dat de huidige islamisering van het 

recht in Indonesië voornamelijk gekenmerkt wordt door een „plurality of pluralities‟, of –  in de 

woorden van Menski – „law is fuzzy and internally plural, with several levels of plurality within it‟. 

Salim presenteerde de recente wetgeving op het gebied van stenigen in Atjeh als een case study, en 

liet daarmee zien dat elk van de vier juridische tradities elkaar altijd bestreden hebben en dat het 

niet gemakkelijk is om een juiste balans tussen deze strijdige ambities te vinden omdat geen van de 

tradities geheel het zwijgen opgelegd kan worden.  

 

 

Fotografie: LUCIS  
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Dr. Arskal Salim is assistant professor aan de Aga Khan University, Institute for the Study of 

Muslim Civilisations in Londen. In 2006 behaalde hij zijn PhD op het gebied van het recht aan de 

Melbourne Law School, University of Melbourne, Australië. Zijn bachelorgraad op het gebied van 

islamitisch recht behaalde hij aan de Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN) in Jakarta, 

Indonesië. Voordat hij in oktober 2009 naar Londen kwam, werkte hij drie jaar als research fellow 

bij de „Legal Pluralism Project Group, Max Planck Institute for Social Anthropology‟, Duitsland. In 

2007-2008 verbleef hij tien maanden in „post-tsunami‟ Atjeh om veldonderzoek over religie en 

juridisch pluralisme te verrichten. Momenteel werkt Salim aan een monografie met als voorlopige 

titel: Disputes after Disaster: Islam, Custom and the State in the Post-Tsunami Aceh. Een selectie 

van zijn publicaties: Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia 

(Hawai`i University Press, 2008); The Shift in Zakat Practice in Indonesia (Silkworms Books, 

2008); Shari`a and Politics in Modern Indonesia (ISEAS, 2003).  

 

18 november 2010 | prof.dr. Gudrun Krämer (Freie Universität Berlin) | ‘Making Muslims 

Modern: Hasan al-Banna, the Muslim Brothers and the Project of Reform’ 
 

Hasan al-Banna (1906-1949) was de oprichter en levenslange leider van de Egyptische Moslim 

Broederschap die gedurende tientallen jaren de grootste en meest invloedrijke islamitische 

beweging in het Arabische Midden-Oosten was, en nog steeds invloedrijk is in Egypte en vele 

andere moslimse landen. In twee decennia veranderde de Moslim Broederschap van een 

liefdadigheidsbeweging met een sterke soefi-inslag in een brede beweging van stedelijke burgers. 

Tegen de achtergrond van het Britse koloniale bewind in Egypte streefden de Moslimbroeders naar 

de vestiging van islamitisch onderwijs en morele oriëntatie voor hun moslimbroeders om ervoor te 

zorgen dat zij „de islam correct zouden begrijpen‟. Hasan al-Banna voorzag geen terugkeer naar de 

„Gouden Tijd‟ van de Profeet en zijn metgezellen, alhoewel de Profeet zijn ultieme rolmodel bleef. 

Hij streefde naar wat hij noemde een „moderne islamitische stijl‟, aangepast aan de behoeften en 

ambities van de tijd maar tegelijkertijd stevig geworteld in de koran en de soenna van de profeet. 

Al-Banna‟s visie op een „moderne islamitische stijl‟ was ingegeven door het islamitisch reformisme 

van het Salafi-type, het populaire „sobere‟ soefisme en het Egyptisch patriottisme. Zijn visie werd 

onvermijdelijk ook beïnvloed door westerse ideeën en instituties uit die tijd, van liberale idealen 

over „self-help‟ tot fascistische modellen over massamobilisatie. De bijzondere melange die het 

resultaat was van de wisselwerking tussen deze elementen komt duidelijk naar voren in zijn 

pleidooi voor morele verbetering, self-help en gemeenschapssolidariteit, aspecten die centraal 

stonden in de lezing van Krämer. 

 

Gudrun Krämer is directeur van 

het Institut für Islamwissenschaft 

en de Berlin Graduate School of 

Muslim Cultures and Societies, 

beide aan de Freie Universität 

Berlin. Daarnaast is zij lid van de 

Berlin-Brandenburgische 

Akademie der Wissenschaften 

(BBAW) en executive editor van 

The Encyclopaedia of Islam Three. 

Nadat zij geschiedenis, 

politicologie, Engelse literatuur en 

Islamic Studies in Heidelberg, 

Bonn en aan Sussex University 

studeerde, behaalde zij in 1982 

haar doctorsgraad in Islamic 

studies aan de universiteit van 

Fotografie: LUCIS  
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Hamburg. Van 1982 tot 1994 was zij senior research fellow aan de Stiftung Wissenschaft und 

Politik in Ebenhausen vlakbij Munchen. In 1994 werd Krämer benoemd tot hoogleraar Islamic 

Studies aan de Universiteit van Bonn; in 1996 verhuisde ze naar de Freie Universität in Berlijn. 

Gudrun Krämer werkte als visiting scholar in Bologna, Parijs, Erfurt, Cairo, Beiroet en Jakarta. Ze 

heeft veel gepubliceerd over de geschiedenis van het Midden-Oosten, islamitische bewegingen en 

over islamitisch politiek denken. Monografieën van haar hand zijn Hasan al-Banna (Oxford 2010); 

A History of Palestine (Princeton 2008; Munchen 2002); Speaking for Islam. Religious Authorities 

in Muslim Societies, ed. with Sabine Schmidtke (Leiden 2006); „Anti-Semitism in the Arab World‟ 

(Die Welt des Islams 46 (2006) 3); Geschichte des Islam (Munchen 2005); Responsabilité, égalité, 

pluralisme (Casablanca 2000); Gottes Staat als Republik (Baden-Baden 1999); en The Jews in 

Modern Egypt (Seattle, Londen 1989).  
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Activiteiten in het kader van bijdragen aan het maatschappelijk debat 
 

 

In het kader van het 87
e
 lustrum van de Universiteit Leiden organiseerde LUCIS in het voorjaar van 

2010 een reeks activiteiten onder de titel „Ratio en emotie in het islamdebat‟. Vragen die daarbij aan 

de orde kwamen, waren: kan de wetenschap redelijkheid in het islamdebat brengen door feitelijke 

kennis aan te dragen? Of zijn feiten te genuanceerd om in het door emoties gedomineerde debat 

gehoord te worden? Worden wetenschappers verblind door hun wens hun eigen visie op de islam 

over te brengen? 

 

 

17 maart 2010 | ‘Is er één waarheid over de islam?’ | paneldiscussie met prof.dr. Léon 

Buskens, dr. Nathal Dessing, dr. Nico Kaptein, prof.mr. Jan Michiel Otto en  

prof.dr. Petra Sijpesteijn 

 

Op 17 maart organiseerde LUCIS de eerste debatavond in het kader van de reeks activiteiten „Ratio 

en emotie in het islamdebat‟. Tijdens deze debatavond ging een aantal prominente Leidse 

islamwetenschappers met elkaar en het publiek in gesprek over de vraag hoe de wetenschap kan 

bijdragen aan kennis over de islam en welke rol de wetenschap zou moeten spelen in het 

maatschappelijk debat hierover. Het debat vond plaats in de Lorentzzaal van het Kamerlingh Onnes 

Gebouw van de Leidse rechtenfaculteit.  

 

7 april 2010 | ‘The Interpretation of the Qur’an’ | een interview met wijlen prof.dr. Nasr Abu 

Zayd  

 

Woensdag 7 april organiseerde LUCIS een debatavond in het kader van de reeks activiteiten „Ratio 

en emotie in het islamdebat‟ aan de hand van een interview met wijlen Nasr Abu Zayd over de 

interpretatie van de koran.  

 

Nasr Abu Zayd (1943-2010) moest in 1995 zijn vaderland 

Egypte ontvluchten nadat hij door de religieuze autoriteiten 

tot afvallige werd verklaard vanwege zijn visie op de koran 

als religieus, literair werk dat gezien en geïnterpreteerd 

moet worden in een historische en culturele context. Omdat 

een moslimvrouw niet met een afvallige getrouwd mag 

blijven, oordeelde de rechtbank dat het echtpaar moest 

scheiden, waarop zij besloten te vluchten. Sinds 2004 

bekleedde hij de Ibn Rushd leerstoel voor Humanisme en 

Islam aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. In 

zijn werk pleitte hij voor een interpretatie van de koran die moslims in staat stelt hun eigen tradities 

te verbinden met westerse moderniteiten als vrijheid, seksegelijkheid, mensenrechten, democratie 

en globalisering. Bovendien moet de koran wetenschappelijk en historisch onderzocht kunnen 

worden, zonder afbreuk te doen aan de spirituele, religieuze waarde ervan. 

 

Tijdens deze avond ondervroeg de Leidse arabist Ronald Kon Abu Zayd over diens visie op de rol 

die de Koran speelt in de manier waarop de islam door moslims begrepen en beleefd wordt. 

Onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen, waren onder andere de tekstuele aspecten van de 

Koran; de regenboog aan gezaghebbende uitleggingen van de koran en de gevolgen hiervan voor de 

gewone moslim; de rol die vertalingen spelen in de westerse interpretatie van de koran; en de rol die 

de wetenschap zou kunnen spelen in het wegnemen van in het maarschappelijk debat heersende 

Fotografie: Universiteit Leiden 
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misverstanden over de koran. Het publiek kreeg ruimschoots de gelegenheid om zich te mengen in 

het debat.  

 

29 april 2010 | ‘Koraninterpretaties en feiten over de zaak Wilders’ | vraaggesprek tussen 

prof.dr. Fred Leemhuis en prof.mr. Jan Michiel Otto 

 

In het kader van de reeks „Ratio en emotie in het islamdebat‟ ondervroeg Jan Michiel Otto 

koranwetenschapper Fred Leemhuis over koraninterpretaties. In hoeverre geeft de koranwetenschap 

inzicht in de vraag of er ook een gematigde islam bestaat? Wat leren de geschiedenis van de islam 

en de interpretaties ons over de verhouding tussen rekkelijken en preciezen, toen en nu? Vervolgens 

werd Otto, deskundig op het terrein van recht in ontwikkelingslanden, door Leemhuis ondervraagd 

over de huidige stand van kennis over rechtsontwikkeling in de moslimwereld. Kiezen 

moslimlanden overwegend voor een puriteinse islam of voor een meer gematigde vorm van islam? 

Hoe staan moslimlanden tegenover fundamentele mensenrechten? Hoe denken kiezers, politieke 

elites en rechters in de moslimwereld over de invoering van de sharia? Daarna werd de tweede 

factsheet gepresenteerd waarin een aantal wetenschappelijke notities over de feitelijke (on)juistheid 

van uitspraken van Geert Wilders vermeld staan. Tot slot vond er een debat met de zaal en een korte 

quiz plaats.  

 

2 juni 2010 | ‘Islam in de rechtszaal – bescherming van geloven, of van gelovigen?’ | debat 

tussen prof. dr.mr. Maurits Berger en mr. Gerard Spong 

 

Op 2 juni organiseerde LUCIS in het 

kader van de reeks „Ratio en emotie 

in het islamdebat‟ een debat tussen 

Maurits Berger, hoogleraar islam in 

het Westen, en advocaat Gerard 

Spong. Spong stelde in januari 2008 

in het programma NOVA College 

Tour, naar aanleiding van een vraag 

van een student, voor om aangifte te 

doen tegen „haatzaaiende‟ uitspraken 

van politicus Geert Wilders. De 

medewerking van Spong vloeide 

volgens eigen zeggen vooral voort uit 

de uitspraak van Wilders dat de helft 

van wat in de koran staat, fascistisch 

is. Nadat het Openbaar Ministerie 

(OM) besloot Wilders niet te 

vervolgen, spande Spong een Artikel 

12 Sv-procedure aan bij het 

Amsterdams gerechtshof. Het hof 

dwong het OM alsnog tot vervolging 

over te gaan. Tijdens het debat stond 

de vraag centraal in hoeverre het de 

taak van de overheid is om niet alleen 

gelovigen maar ook godsdiensten te 

beschermen. Na het debat was er 

ruimte voor het publiek om vragen te 

stellen en zich te mengen in de 

discussie. 

 

Fotografie: LUCIS  
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LUCIS visiting fellows 
 

Najaar 2009 | LUCIS visiting fellow prof. Robert Gleave (University of Exeter) | 

‘Hermeneutics, Power and Juristic Authority: Studies in the History of Shi’i Muslim Law’ 

 

Gedurende vijf weken was Robert Gleave op uitnodiging van LUCIS visiting fellow aan de 

Universiteit Leiden. Gleave, hoogleraar Arabisch en directeur van het Institute of Arab and Islamic 

Studies in Exeter, is een autoriteit op het gebied van het sjiitisch recht. Hij doet onderzoek naar de 

ontwikkeling van het sjiisme, sjiitische jurisprudentie en identiteit en autoriteit binnen de sji‟itische 

islam.  

 

Gleave sprak in Leiden over de geschiedenis van het sji‟isme, maar ook over het Iran van nu. Hij 

liet zien hoe de complexe hiërarchie van sji‟itische rechtsgeleerden, en daarmee de sji‟itische 

politieke ideeën over autoriteit, in Iran en Irak vorm hebben gekregen en de weg hebben 

vrijgemaakt voor het stichten van de Islamitische Republiek Iran door Khomeini in 1979. Aan de 

hand van de status van de Zoroastriërs, een belangrijke religieuze minderheid in Iran, analyseerde 

Gleave hoe de theorie van het sji‟itisch recht vertaald wordt naar de praktijk in Iran.  

 

Hij verzorgde een serie colleges over sji‟itisch recht voor gevorderde masterstudenten Arabisch, 

waarbij primaire bronnen in het Arabisch werden gelezen. Daarnaast gaf hij een aantal openbare 

lezingen over de ontwikkeling van het sjiitisch recht (zie titels hieronder). De lezingen en colleges 

van Gleave vormden tezamen een vak waarvoor studiepunten werden toegekend. 

 

Programma: 

 

29 oktober „Charisma or Jurisprudence? Shi‟i contributions to the Early Development of Islamic 

Law‟ 

5 november „ “God does not always mean what he says”: The Hermeneutics of the Law and 

Scholarly Authority in Early Classical Shi‟i Jurisprudence‟ 

12 november „Shi‟i Jurisprudence and Safavid legitimacy‟ 

19 november „Piety, Knowledge and Legal Authority: The Intellectual Foundations of Shi‟i 

Juristic Power‟ 

26 november „How “Islamic” is the Islamic Republic of Iran?‟ 

 

 

Voorjaar 2010 | LUCIS visiting fellow prof. François Déroche (Université Paris-Sorbonne) | 

‘The Qur’ânic Manuscript in Umayyad Times’ 

  

In het voorjaar van 2010 verbleef de Franse hoogleraar François Déroche een maand in Leiden als 

gasthoogleraar bij het Scaliger instituut en visiting fellow bij LUCIS. Déroche verzorgde vier 

lezingen: 

 

16 april  „Transcribing the Qur‟ân in early Umayyad times: the Codex Parisino-petropolitanus‟ 

23 april  „The written transmission of the Qur‟ân in hijazi style‟ 

27 april  „The new Umayyad mushaf‟  

7 mei  „An Imperial „scriptorium‟?‟ 

 

Déroche promoveerde in 1987 op „Researches on the Dedan/al-„Ulâ Oasis‟ (Sorbonne). Sindsdien 

heeft hij uitgebreid gepubliceerd over manuscripten van de koran en Arabische codicologie. 

Déroche is sinds 1990 hoogleraar geschiedenis en handschriftkunde van Arabische manuscripten en 

hoofd onderzoek van de École Pratique des Hautes Études (Sorbonne). 
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Najaar 2010 | LUCIS visiting fellow dr. Robert Hoyland (Oxford University) | ‘The Arab 

Conquests and the Making of an Islamic Empire’ 

 

In het najaar van 2010 verzorgde dr. Robert Hoyland (Oxford University) vijf lezingen op 

donderdagmiddag en vijf leessessies tijdens het mastercollege van prof.dr. Petra Sijpesteijn op 

vrijdagochtend. 

 

4 november  „The political and religious ideology of the early Islamic Empire‟ 

11 november „The social and economic conditions of the early Islamic Empire‟ 

18 november  „Non-Muslims and non-Arabs in the Muslim armies‟ 

9 december „The Arab conquests and the status of the conquered peoples‟ 

16 december „The rise of the Arabs and of other new peoples in Late Antiquity‟ 

 

De omvangrijke Arabische veroveringen in de zevende en achtste eeuw – die zich uitstrekten van 

Spanje tot aan de grenzen van China – hadden een enorme invloed op de verschillende 

samenlevingen in dat gebied. Terwijl de gevolgen van de komst van een nieuwe religie in de 

veroverde gebieden uitgebreid onderzocht zijn, is het ingrijpende effect van de veroveringen op de 

sociaal-economische omstandigheden onderbelicht gebleven. In zijn lezingenreeks ging Hoyland in 

op dit aspect van de Arabische veroveringen. Hij liet daarbij zien hoe de veroveraars veranderingen 

op gang brachten die geleidelijk leidden tot hervormingen in de samenlevingen in het laat-antieke 

Midden-Oosten, en tot een nieuwe en zich onderscheidende beschaving: een islamitisch Rijk.  

 

Robert Hoyland is als specialist op het gebied van vroeg-islamitische geschiedenis verbonden aan 

Oxford University en auteur van Seeing Islam as Others Saw It (Princeton 1997), Arabia and the 

Arabs (Routledge 2001) en talloze artikelen over het laat-antieke en vroeg-islamitische Midden-

Oosten.  

Fotografie: LUCIS  
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Seminars en symposia 
 
25 maart 2009 | symposium ‘Islam and Muslims in the Modern World’ | georganiseerd door  

het Training Indonesia’s Young Leaders Programme i.s.m. LUCIS en de Universiteit van 

Kopenhagen (Department of Cross-Cultural and Regional Studies) 

 

Symposium over de islam en hedendaagse moslimse samenlevingen waarin Nederlandse en 

internationale islamologen hun onderzoek over de hedendaagse islam presenteerden. In volgorde 

van optreden kwamen aan het woord: dr. Nico Kaptein, prof.dr. Léon Buskens, prof. Jakob 

Skovgaard-Petersen, Julian Lee, prof.dr. Kees van Dijk, dr. Eric Roose, dr. Mohammad Ghaly, dr. 

Martijn de Koning, drs. Firdaous Oueslati, dr. David Kloos, dr. Michael Feener en prof.mr. Jan 

Michiel Otto. Het symposium vond plaats in het kader van een een masterclass die sinds 2009 in het 

kader van de International Alliance of Research Universities (IARU) wordt gegeven in Kopenhagen 

aan studenten van verschillende universiteiten (University of Copenhagen, de Australian National 

University, de National University of Singapore, Peking University en studenten van andere IARU 

partners). Onderdeel van de masterclass in Kopenhagen in 2009 was een vierdaagse studiereis naar 

Leiden, die bestond uit het eendaagse symposium en bezoeken aan het KITLV (Royal Netherlands 

Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies) en de collectie Oosterse handschriften van de 

Universiteitsbibliotheek. 

 

7 april 2009 | ‘Dissent, Debate and Discussion in Medieval Islam’| seminar ter gelegenheid van 

de inaugurele rede van prof.dr. Petra Sijpesteijn 

 

Seminar georganiseerd ter gelegenheid van de oratie van Petra Sijpesteijn „Hoezo Arabisch?‟ op 6 

april 2009. Internationale wetenschappers op het gebied van de middeleeuwse islam spraken over 

debatten tussen moslimgeleerden in deze periode.  

 

26 oktober 2009 | ‘From Pariah to Pedestal. A Symposium on the Burgeoning of Iranian 

Cinema’ | georganiseerd door dr. Asghar Seyed-Gohrab i.s.m. LUCIS, de KNAW en de NWO 

 

Internationaal symposium over de opkomst van de Iraanse cinema georganiseerd door dr. Asghar 

Seyed-Gohrab in samenwerking met Studium Generale en de afdeling Filosofie. Het symposium 

vormde de afsluiting van het Iraanse filmfestival dat plaatshad in september en oktober 2009. 

Tijdens de conferentie stond de continuïteit van de ontwikkeling van de Iraanse film centraal en 

gingen zeven internationale experts tijdens lezingen in op verschillende aspecten van deze 

ontwikkeling. Zo ging het over de rol die de cinema speelde in het weerspiegelen van moderniteit, 

het conflict tussen islam en modernisme, sociale kritiek, oorlogstrauma‟s, het martelaarschap, 

verbanning en de verslaving. 

 

10-12 december 2009 | ‘Musical Traditions in the Middle East. Reminiscences of the Distant 

Past’ | georganiseerd door dr. Gabrielle van den Berg, prof.dr. Joep Bor, Theo Krispijn en dr. 

Anne van Oostrum i.s.m. het LIAS, het LUF, LUCIS, het Oosters Instituut en het Koninklijk 

Conservatorium Den Haag 
 

Internationaal symposium over muzikale tradities in het Midden-Oosten gekoppeld aan twee 

concerten in Leiden, georganiseerd door dr. Gabrielle van den Berg, Theo Krispijn, dr. Anne van 

Oostrum, and prof.dr. Joep Bor. De conferentie was gewijd aan getoonzette poëzie, een kunstvorm 

die sinds de pre-islamitische tijd in het Midden-Oosten wordt gepraktiseerd. De muzikale tradities 

van het Midden-Oosten dragen vandaag de dag sporen van de antieke culturen. Dit thema werd 

vanuit verschillende perspectieven belicht door 33 sprekers uit vijftien landen in de Verenigde 

Staten, Europa, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Azië. Daarnaast was er een concert 
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van de Iraakse zangeres Farida Muhammad en haar ensemble, het ensemble Musica Romana, en 

Afghaanse poëzie gezongen door Veronica Doubleday begeleid door John Bailey.  

 

4-5 februari 2010 | ‘The Wise Fools, Ascetism on Cross-Roads of Islam and Christianity’ | 

georganiseerd door dr. Karel Innemée en dr. Asghar Seyed-Gohrab i.s.m. LUCIS, het LUF, 

het LIAS en het Scaliger instituut 

Op 4 en 5 februari 2010 vond in de Grote Vergaderzaal van de Universiteitsbibliotheek in Leiden 

een tweedaags internationaal en interdisciplinair symposium rond het thema ascetisme plaats. Het 

symposium werd georganiseerd door Karel Innemée en Asghar Seyed-Gohrab (beiden Universiteit 

Leiden), in samenwerking met LUCIS, LUF, het LIAS het  Scaliger instituut. 

In de laatste decennia is de islam in het Westen in toenemende mate geportretteerd als een directe 

tegenhanger van het christendom. Daarbij is vaak voorbijgegaan aan het onderzoek naar de 

overeenkomsten tussen deze twee religies. Doel van deze internationale conferentie was onderzoek 

te doen naar het thema ascetisme, een van de centrale concepten van zowel de islam als het 

christendom. Met de keuze voor een interdisciplinaire aanpak werd beoogd het ascetisme vanuit een 

literair, religieus en artistiek oogpunt te bekijken.  

11-12 maart 2010 | „Current Trends in Studies on the History and Society of the Maghrib’ | 

georganiseerd door prof.dr. Léon Buskens (LUCIS) i.s.m. Brill en het Scaliger Instituut 

In maart 2010 organiseerde Léon Buskens namens LUCIS in samenwerking met Brill en het 

Scaliger Instituut een seminar over „Current Trends in Studies on the History and Society of the 

Maghrib‟. Tijdens dit seminar bespraken verschillende geleerden uit allerlei Maghrib- en Europese 

landen de laatste ontwikkelingen in hun gebied van onderzoek waarbij onderwerpen als 

geschiedenis, antropologie en geografie, islam en minderheden, maatschappij en politiek, en talen 

van de Maghrib de revue passeerden.  

 

Deelnemers waren onder anderen: dr. Amara Allaoua (Université Mentouri-Constantine, Algerije), 

dr. Edien Bartels (Universiteit Leiden), Aïcha Belabid (Université Abdelhamid Ben Badis de 

Mostaganem, Agerije), dr. Amira Bennison (University of Cambridge), prof. Jean-Philippe Bras 

(Institut d‟études de l‟Islam et des Sociétés du Mondes Musulmans), dr. Lenie Brouwer 

(Universiteit Leiden), Kenneth Brown (Méditerranéennes, Fondation Maison des Sciences de 

l‟Homme, Parijs), prof.dr. Léon Buskens (Universiteit Leiden), Ahmed Chaalal, prof. Mounira 

Chapoutot Remadi (Université de Tunis, Tunesië), dr. Said Ennahid (Al-Akhawayn University, 

Marokko), Sasha Goldstein (Brill), prof. Miguel Hernando de Larramendi (Universidad de Castilla-

la Manga, Toledo, Spanje), Livia Jimenez (Universiteit Leiden), dr. Maarten Kossmann 

(Universiteit Leiden), prof. Abdelkader Lakjaa (Université d‟Oran, Algerije), Paolo de Mas 

(Nederlands Instituut Marokko), dr. Daniela Merolla (Universiteit Leiden), Khalid Mourigh MA 

(Universiteit Leiden), Stanley Oomen, prof. François Pouillon (Centre d‟Histoire Sociale d‟Islam 

Méditeranéen, EHESS)¸ Mohamed Saadouni (Universiteitsbibliotheek Leiden), prof.dr. Harry 

Stroomer (Universiteit Leiden), prof. Houari Touati (Centre d‟Histoire Sociale d‟Islam 

Méditeranéen, EHESS), dr. Arnoud Vrolijk (Universiteitsbibliotheek Leiden) en prof.dr. Gerard 

Wiegers (Universiteit van Amsterdam). 

 

3 december 2010 | table ronde ‘Anthropology, Sociology & Minority Studies in EI3’ | 

georganiseerd prof.dr. Léon Buskens (LUCIS) en Brill  

 

Begin december 2010 organiseerde Léon Buskens (LUCIS) en Maurits van den Boogert (Brill), in 

samenwerking met Marie Miran-Guyon en Denis Matringe, beiden verbonden aan de École des 
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Hautes Études en Sciences Sociales in Parijs, een rondetafelbijeenkomst over „Anthropology, 

Sociology & Minority Studies in EI3‟ (Encyclopaedia of Islam 3). 

 

Sinds de jaren zeventig hebben de sociale wetenschappen een grote rol gespeeld in de ontwikkeling 

van het onderzoek op het gebied van de islam en moslimse samenlevingen. Antropologen, 

politicologen en anderen hebben een overweldigende hoeveelheid onderzoek verricht naar de 

hedendaagse islam. Antropologie is nog altijd een belangrijke inspiratiebron voor historici die zich 

bezighouden met moslimse samenlevingen. Het onderzoek naar moslims in de diaspora is een ander 

dynamisch onderzoeksgebied waarin sociale wetenschappers een belangrijke rol spelen.  

 

In de eerste en tweede editie van de Encyclopaedia of Islam, het voornaamste naslagwerk binnen de 

islamstudies, was de aandacht voor de sociale wetenschappen gering. In de huidige derde editie 

krijgt de sociaal-wetenschappelijke benadering veel meer ruimte conform de belangrijke 

ontwikkelingen op dit gebied. De verhouding tussen de sociale wetenschappen, de meer traditionele 

filologische en historische benaderingen, en de idee van een Encyclopaedia of Islam an sich, 

verdienen serieuze reflectie. 

 

De rondetafelbijeenkomst aan de Universiteit Leiden – een van de traditionele centra van 

islamstudies in de westerse academische wereld – was bedoeld om een dergelijke open en kritische 

reflectie te faciliteren. Een van de doelstellingen was het identificeren van de lemmata die de secties 

antropologie, sociologie en minderhedenstudies zouden moeten bevatten, welke geleerden hieraan 

kunnen bijdragen, en welke middelen nodig zijn om deze secties op een degelijke wijze te 

ontwikkelen. De bijeenkomst bracht een aantal vooraanstaande wetenschappers bijeen. Zij gaven 

elk een korte presentatie waarin zij hun visie op het bovenstaande uiteenzetten, waarop een 

uitgebreide discussie met de andere deelnemers volgde. Deelnemers:  

 

Dr. Gerard van de Bruinhorst  African Studies Centre Leiden 

Prof.dr. Léon Buskens  Universiteit Leiden 

Dr. Nathal Dessing   Universiteit Leiden 

Drs. Birte Kristiansen   Universiteitsbibliotheek Leiden 

Prof. Abderrahmane Lakhsassi Mohamed V University, Rabat 

Dr. Denis Matringe   École des Hautes Études en Sciences Sociales (Parijs) 

Prof. Brinkley Messick  Columbia University 

Marie Miran-Guyon   École des Hautes Études en Sciences Sociales (Parijs) 

Prof. Jørgen S. Nielsen  University of Copenhagen 

Prof. Hassan Rachik   University Hassan II, Casablanca 

Prof. Armando Salvatore  University of Naples 

Prof.dr. Dorothea Schulz  Universität zu Köln 

Dr. Ben Soares   African Studies Centre Leiden 

Prof.dr. Thijl Sunier   Vrije Universiteit Amsterdam 

Dr.phil. Jörn Thielman  Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

 

 

15 december 2010 | ‘The Shiite and Sunnite Liaison. Religious and Literary Interactions 

between the Ottoman and Safavid Empires’ | georganiseerd door dr. Asghar Seyed-Gohrab 

i.s.m. LUCIS  

 

Op 15 december vond in het Gravensteen gebouw in Leiden een internationale conferentie plaats 

onder de titel: „The Shiite and Sunnite Liaison. Religious and Literary Interactions between the 

Ottoman and Safavid Empires‟. Het symposium werd georganiseerd door dr. Asghar Seyed-Gohrab 

(Universiteit Leiden) met de financiële steun van LUCIS.   
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Doel van deze eendaagse conferentie was het onderzoeken van de religieuze en literaire aspecten 

van de historische relatie tussen het sji‟itische Safavidische rijk enerzijds en het soennitische 

Ottomaanse rijk anderzijds. Deze twee enorme wereldrijken domineerden het Midden-Oosten en 

Centraal-Azië gedurende een aantal eeuwen. Ondanks het feit dat ze regelmatig in staat van oorlog 

verkeerden en de soennitische Ottomanen de sji‟itische Safaviden als ketters beschouwden, 

bestonden er nauwe verbanden in allerlei gebieden. Van belang in dit opzicht is het feit dat de 

Safavidische dynastie van Turkse oorsprong was. Verscheidene monarchen en prinsen schreven 

poëzie in het Turks of cultiveerden dichters die in het Turks schreven, terwijl de soennitische 

Ottomaanse sultans – die Perzische literatuur van hun voorgangers, de Seltsjoeken en Ilkhaniden, in 

Anatolië hadden geërfd – Perzische literatuur cultiveerden. 

 

 

 

16 december 2010 | ‘Forms and Elements of Muslim Religiosity in Europe’ | georganiseerd 

door dr. Nathal Dessing i.s.m. LUCIS 

 

Op donderdag 16 december organiseerde dr. Nathal Dessing (Leids Instituut voor 

Godsdienstwetenschappen) in samenwerking met LUCIS een workshop onder de titel „Forms and 

Elements of Muslim Religiosity in Europe‟. 

 

De workshop viel inhoudelijk onder het NWO-onderzoeksprogramma „Individualization, 

Fragmentation of Authority, and New Organizational Forms among Muslims in Europe‟. Doel was 

het identificeren van vormen en elementen van moslimse religiositeit in hedendaags Europa, en 

daarmee bij te dragen aan een beter begrip van religie in de huidige tijd. Het religieuze geloof en de 

Fotografie: LUCIS  
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praktijk van individuen in het dagelijks leven, veranderende vormen van religieuze autoriteit, het 

verenigingsleven en de rol van de media in verschillende contexten werden onder de loep genomen. 

Centrale vragen waren: hoe definiëren moslims in Europa tegenwoordig de identiteit van de islam 

en de aard van „moslim zijn‟? Hoe worden antwoorden of dergelijke vragen geformuleerd binnen en 

buiten de religieuze instituties? Voortbordurend op eigen onderzoek gingen de volgende vier 

sprekers vanuit verschillende, complementaire benaderingen in op deze vragen: 

 

 Dr. Nathal Dessing | Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen | „In the Frame of Islam or 

Beyond the Paths and the Gates: Forms and Elements of Muslim Religiosity in Europe‟ 

 Prof. Linda Woodhead | Lancaster University | „Recent UK Research on Young Muslims‟ 

 Nadia Jeldtoft | PhD fellow aan het Centre for European Islamic Thought, Copenhagen 

University | „Lived Islam: Religiosity with Muslim Minorities in Everyday Life‟ 

 Loubna el-Morabet | promovenda aan het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen | 

„Muslim Religiosity on Campus: British and Dutch Muslim Students on Their Quest for 

Knowledge and Practice of Islam‟ 

 

 

 

 

17-18 december 2010 | ‘Shifting Frontiers: Current Issues in the History of Early Islamic 

Central Asia’ | georganiseerd door LUCIS en LIAS 

 

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 december faciliteerden LUCIS en LIAS een rondetafelbijeenkomst 

onder de titel „Shifting Frontiers: Current Issues in the History of Early Islamic Central Asia‟. De 

bijeenkomst werd georganiseerd door Petra Sijpesteijn (Universiteit Leiden, stuurgroeplid LUCIS), 

Fotografie: LUCIS  
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Etienne de la Vaissière (Ecole Pratique des Hautes Études / EPHE) en Maria Riep (LIAS en EPHE). 

Robert Hoyland (Oxford University), Gabrielle van den Berg (Universiteit Leiden) en  Peter 

Hoppenbrouwers (Universiteit Leiden) traden op als voorzitters. 

 

 

 

De ronde tafel bijeenkomst bracht wetenschappers bijeen die werkzaam zijn in verschillende 

disciplinaire, regionale, nationale en linguïstische contexten teneinde actuele vraagstukken, 

ontwikkelingen en methoden van benadering van de Centraal-Aziatische geschiedenis ten tijde van 

de islamitische veroveringen in de achtste eeuw aan de orde te stellen.  

 

In 653 vielen de Arabieren de stad Balkh in Khorasan aan. Slechts twintig jaar later, in 673, trok de 

Arabische gouverneur van Khorasan, „Ubaidallah b. Ziyad, verder naar het noorden. Hij stak de 

Amur Darya over en begon met een serie veroveringen in Ma‟wara‟annahr – Transoxiana – die 

voortduurden tot het begin van de negende eeuw, toen de locale dynastie van de Samanieden 

Ma‟wara‟annahr en Khorasan veroverden. De islam volgde in het voetspoor van deze Arabische 

overwinningen. Volgens Narshakhi werd de eerste moskee in Bukhara gebouwd in 712. Gedurende 

de negende eeuw verspreidde de islam zich verder over de Syr Darya onder het regime van de 

Samanieden, en vanaf de tiende eeuw zetten de Qarakhanieden de verspreiding van de islam voort 

in de richting van Semireche en de Euraziatische steppegebieden. De manier waarop de islam in 

deze gebieden geïntegreerd was blijft een onderwerp van discussie onder wetenschappers. De 

opkomst van de islam in de vroege middeleeuwen verbindt Ma wara-‟l nahr en Khorasan met de 

gehele islamitische wereld, waarbij de focus komt te liggen op de expansie van de islam en de 

daarbij behorende cultuur. De regio richt zich op het Kalifaat als het centrum en Centraal-Azië als 

Fotografie: LUCIS  
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periferie, waarbij focus op andere centrale culturen, zoals de Tibetaanse en de Chinese minder 

wordt. Tevens echter staan Ma‟wara‟annahr en Khorasan bekend om hun opstanden tegen de 

Arabieren, terwijl de aanwezigheid van lokale dynastieën – bijvoorbeeld in Bukhara of Chach – de 

vraag doet rijzen of het gebied wel veroverd was. De afgelopen decennia hebben wetenschappers 

steeds meer de nadruk gelegd op de continuïteit van locale tradities, de invloed van meerdere andere 

culturen en de grote variëteit in lokale veranderingen in deze gebieden gedurende de vroege 

islamitische periode. Vragen die centraal stonden waren: 

 

 

 Wat was de impact van de moslimse veroveringe op de materiële, ruimtelijke, politieke, 

linguïstische, sociale en economische organisatie van Mā warā-‟l nahr and Khorasan?  

 In hoeverre is de moslimse overname van Centraal-Azië te vergelijken  met die van andere 

gebieden? 

 Hoe heeft de traditionele wetenschap de historiografie van deze regio en periode benvloed? 

 Welke vorm nam het proces van islamisering aan in de eeuwen na de veroveringen? 

 Hoe verhielden de verschillende invloedssferen van de grote rijken in de regio (China, Tibet, het 

islamitische Rijk) zich tot elkaar in dit gebied? 

 

 

Sprekers: 

 

 Dr. Etienne de la Vaissière | Ecole Pratique des Hautes Études | „From Baktra to Balkh‟ 

 Dr. Arezou Azad and prof. Hugh Kennedy | School of Oriental and African Studies, University 

of London | „The coming of Islam to Balkh‟ 

 Dr. Deborah Tor | University of Notre Dame, Indiana, US | „The realm of the Zunbil: a late 

antique survival in early Islamic times‟ 

 Minoru Inaba | „Arab soldiers in China at the time of the An-Shi rebellion‟ 

 Dr. Valentina Raspopova | Russian Academy of Science | „Pendjikent and the Arabic conquest‟ 

 Dr. Yury Karev | Ecole Pratique des Hautes Études | „Temples, idols and construction of 

mosques in Mā‟warā‟annahr (8th century CE)‟ 

 Davron Abdulloev | „The discovery of an early Islamic mosque in southwest Turkmenistan‟ 

 Margarita Filanovich | The Arab conquest and the specifics of Islamisation in zones of contact 

between agricultural and pastoral societies in Central Asia (8th-10th  century CE) 

 Dr. Luke Treadwell | University of Oxford | „Urban militias in the Samanid period (9th-10th 

century CE)‟ 

 Jürgen Paul | „Where did the Dihqāns go?‟ 

 Asan Torgoev | „Islamisation of the Turkic population in Semireche and the Tian-Shan‟ 

 

 

Overige / incidentele activiteiten 
 

2 maart 2010 | lezing prof. Azyumardi Azra (State Islamic University, Jakarta, Indonesië) | 

‘Contemporary Indonesian Islam. Socio-Cultural and Political Dynamics’ 

 

In de lezing van professor Azra, georganiseerd door LUCIS, het IIAS en het KITLV, kwamen 

verschillende aspecten van de ontwikkeling van de hedendaagse Indonesische islam aan de orde. 

Professor Azyumardi Azra ontving zijn doctorsgraad in 1992 aan Columbia University en is 

hoogleraar geschiedenis aan de State Islamic University in Jakarta. Van 1998-2006 was hij tevens 

rector van deze universiteit. Momenteel is hij directeur van de Faculty of Post-Graduate Studies aan 

dezelfde universiteit. Azra heeft uitgebreid gepubliceerd op het gebied van geschiedenis, religie en 

politiek en is een van de meest vooraanstaande moslimse geleerden in Indonesië. 
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23 maart 2010 | Nova College Tour met Ayaan Hirsi Ali | Pieterskerk Leiden 
 

In het kader van het televisieprogramma NOVA College Tour interviewde Twan Huys Ayaan Hirsi 

Ali in de Pieterskerk in Leiden. Na korte filmpjes over het leven van Hirsi Ali debatteerden Leidse 

studenten met haar over de rechten van vrouwen in de islam, over Geert Wilders en over de 

vermeende islamisering van de Nederlandse samenleving. Namens LUCIS waren Nathal Dessing en 

Petra Sijpesteijn bij deze opname betrokken en discussieerden mee.  

 

21 mei 2010 | bezoek burgemeester Leiden, drs. Henri Lenferink  

 

Op vrijdag 21 mei bezochten burgemeester Lenferink en zijn bestuursadviseur mw. Koevoet  

LUCIS en NISIS. Directeur Léon Buskens legde uit hoe beide instituten de gemeente Leiden dienen. 

LUCIS bundelt alle Leidse universitaire activiteiten op het gebied van de islam en moslimse 

samenlevingen en zoekt nadrukkelijk aansluiting bij een breed publiek. NISIS is een landelijke 

onderzoeksschool en samenwerkingsverband waarin acht universiteiten deelnemen. Petra 

Sijpesteijn liet zien hoe onderzoek naar de vroege islam relevant is voor het begrip van het leven 

van moderne moslims. Nico Kaptein presenteerde het al jaren goed lopende samenwerkingspro-

gramma tussen de Leidse universiteit en de Indonesische overheid bij de opleiding van jonge 

geestelijken (Training Indonesia‟s Young Leaders Programme). Het onderzoek van Maurits Berger 

toont aan dat het voor een goed begrip van onze Westerse samenleving van groot belang is om de 

islam niet alleen te onderzoeken in de landen waar moslims in de meerderheid zijn, maar vooral ook 

hoe de islam zich in West-Europese context aan het ontwikkelen is. 

 

Burgemeester Lenferink bleek zeer geïnteresseerd in de activiteiten van LUCIS en NISIS. Hij vroeg 

zich af waarom er in Leiden, in vergelijking met andere steden, zoals bijvoorbeeld Gouda, zo 

weinig problemen zijn met de grote Marokkaanse gemeenschap. Zou dat komen omdat de gemeente 

Leiden al vroeg middelen beschikbaar heeft gesteld voor taalcursussen? Maakt Leiden zijn traditie 

van „stad van vreemdelingen‟ waar? Is Leiden minder gesegregeerd omdat ook studenten en pas 

afgestudeerden verspreid over alle wijken wonen? Dit roept om nader onderzoek naar de 

achtergrond van de Marokkaanse gemeenschap in Leiden waaraan LUCIS invulling zal gaan geven. 

 

17 september 2010 | herdenkingsbijeenkomst ter nagedachtenis van prof. Nasr Abu Zayd  

 

Vrijdag 17 september organiseerde LUCIS een herdenkingsbijeenkomst ter nagedachtenis van de 

onlangs overleden Nasr Abu Zayd (1943-2010). Nasr Abu Zayd moest in 1995 zijn vaderland 

Egypte ontvluchten nadat hij door de religieuze autoriteiten tot afvallige werd verklaard vanwege 

zijn visie op de koran als religieus, literair werk dat gezien en geïnterpreteerd moet worden in een 

historische en culturele context. Omdat een moslimvrouw niet met een afvallige getrouwd mag 

blijven, oordeelde een rechtbank dat het echtpaar moest scheiden, waarop zij besloten te vluchten. 

Via Spanje kwamen zij uiteindelijk in Nederland terecht. Aan de Universiteit Leiden gaf hij enkele 

jaren gastcolleges. Vanaf 2004 bekleedde hij de Ibn Rushd leerstoel voor Humanisme en Islam aan 

de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. In zijn werk pleitte hij voor een interpretatie van de 

koran die moslims in staat stelt hun eigen tradities te verbinden met westerse moderniteiten als 

vrijheid, seksegelijkheid, mensenrechten, democratie en globalisering. Bovendien stelde hij dat de 

koran wetenschappelijk en historisch onderzocht moet kunnen worden, zonder afbreuk te doen aan 

de spirituele, religieuze waarde ervan. In het voorjaar werd hij opgenomen met een 

hersenvliesontsteking in een ziekenhuis in Cairo, waar hij op 5 juli 2010 op 66-jarige leeftijd 

overleed.  
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Tijdens de herdenkingsbijeenkomst sprak prof.dr. Léon Buskens een gedenkwoord uit. Prof.dr. 

Sjoerd van Koningsveld (emeritus hoogleraar Godsdienstgeschiedenis van de islam in West-Europa 

aan de Universiteit Leiden) en prof.dr. Stefan Wild (emeritus hoogleraar Semitische talen en 

islamstudies aan de Universiteit Bonn) belichtten het filosofische gedachtegoed van Nasr Abu Zayd. 

Dr. Umar Ryad (docent Islam in de moderne wereld aan de Universiteit Leiden), die hem goed 

kende, vertelde een persoonlijk verhaal over de mens achter de wetenschapper. Voor ZemZem, een 

tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de islam, schreef dr. Nico Kaptein een in 

memoriam, dat in september 2010 verscheen in ZemZem. 

 

28 september 2010 | lezing dr. Reza Aslan | ‘Islam in Modern Times: How to Win a Cosmic 

War? i.s.m. Eutopia’  

 

In het kader van de „Eutopia College on Tour‟ organiseerde Eutopia en LUCIS op dinsdag 28 

september een lezing van de Iraans-Amerikaanse journalist en godsdienstwetenschapper Reza Aslan 

onder de titel „Islam in Modern Times: How to Win a Cosmic War?‟. Eutopia haalde deze 

flamboyante en populaire spreker naar Nederland vanwege zijn inspirerende perspectief dat de 

islam wel degelijk in staat is tot verandering en modernisering. In zijn lezing nuanceerde en 

verdiepte hij het gangbare islamdebat door in te gaan op verbindingen tussen de islam in Nederland 

en Europa, de islamitische en de westerse wereld. Aslan legt de verantwoordelijkheid voor de 

huidige uitdagingen niet bij één partij, maar betrekt zowel de westerse als de islamitische wereld bij 

een „global issue‟. In zijn lezing maakte Aslan een onderscheid tussen de doelstellingen van 

nationalistische islamistische bewegingen en transnationalistische jihadistische bewegingen. Hij 

wees op het gevaar van jihadistische stromingen die in zijn ogen een „war of the imagination‟ of 

„cosmic war‟ aan het voeren zijn waarin een wij-zij beeld heerst en geen ruimte voor 

onderhandeling is.   

 

Aslan is bekend van zijn internationale bestsellers No God but God: the Origins, Evolution, and 

Future of Islam (2005) en How to Win a Cosmic War: God, Globalization, and the End of the War 

on Terror (2009). In zijn boeken gaat hij in op de islam in de moderne wereld, maakt hij 

onderscheid tussen religie en geloof en geeft hij inzicht in de historische context van het terrorisme.  

Er kwamen ruim honderd mensen – van alle leeftijden – op de lezing af. Namens LUCIS 

interviewde prof.dr.mr. Maurits Berger Aslan na afloop van zijn lezing. Berger introduceerde zijn 

gesprekspartner als een „professor of creative writing‟. Na afloop was er ruimte voor vragen van het 

publiek, hetgeen resulteerde in een levendige discussie. 

 

5 oktober 2010 | lezing dr. Achmad Mustofa Bisri | ‘How Intellectuals Can Help Overcome the 

World Crisis Involving Islam’, met een inleiding van prof.dr. David Henley (Universiteit 

Leiden) 

 

Dr. Achmad Mustofa Bisri werd in 1944 geboren in Rembang, Centraal-Java en studeerde aan de 

Al-Azhar Universiteit in Cairo. Sinds zijn terugkomst in Indonesië bekleedde hij verschillende hoge 

posities binnen religieuze instituties. Bisri heeft de afgelopen dertig jaar aanzienlijke invloed gehad 

op de sociale, culturele en politieke ontwikkelingen in het hedendaagse Indonesië. Hij neemt actief 

deel aan het debat in Indonesië over extremisme en radicalisering. Daarnaast is hij senior adviseur 

van de LibForAll Foundation, een non-profit organisatie die vrijheid en tolerantie beoogt te 

bevorderen. 

 

Dr. Bisri werd ingeleid door prof.dr. David Henley (Universiteit Leiden). In zijn lezing deelde dr. 

Bisri zijn ervaringen met het tegengaan van radicalisering en benadrukte het belang van het voeren 

van een intellectueel debat over de islam. Zijn lezing was onderdeel van het „Ocean of Revelations: 

Understanding Islam as a Blessing for all Creation‟ project, een filmserie die de pluralistische en 

tolerante visie van liberale intellectuele moslimleiders in de wereld beoogt te verspreiden. In het 
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kader van dit project toerde dr. Bisri in het najaar van 2010 door Europa met C. Holland Taylor, 

voorzitter van de LibForAll Foundation. 

 

 

5 november 2010 | lezing prof.dr. Yusny Saby | ‘Islam and Social Change: The Role of the 

Ulama in Acehnese Society’ 

 

Op 5 november sprak prof.dr. Yusny Saby over de rol van de reformistische ulama in Atjeh en het 

belang van modern onderwijs. Prof. Yusny Saby studeerde aan de Temple University in 

Philadelphia en behaalde daar zowel zijn MA als zijn PhD-graad. Zijn expertise ligt vooral op het 

gebied van de sociologie van religie. Van 2001-2005 was hij directeur van IAIN Ar-Raniry 

Graduate Studies en van 2005-2009 rector van het State Institute for Islamic Studies. Ook 

bekleedde hij de positie van BRA (Badan Reintegrasi Aceh) tijdens het post-Helsinki vredesverdrag 

in Atjeh. Momenteel is hij de leider van de ICMI (The Associations of Indonesian Muslim 

Intellectuals) van Atjeh en begeleidt en beoordeelt hij MA- en PhD-studenten aan IAIN Ar-Raniry 

Graduate Studies. 

 

  

Fotografie: LUCIS  
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Onderzoekspresentaties LUCIS-leden 
 
Sinds april 2010 komen docenten verbonden aan de afdeling Midden-Oostenstudies en het Instituut 

voor Godsdienstwetenschappen regelmatig bijeen om overleg te voeren over de Leidse 

onderwijsprogramma‟s op het gebied van de islam en moslimse 

samenlevingen. Deze bijeenkomsten sluiten goed aan bij de 

doelstelling van LUCIS om het gevarieerde opleidings- en 

onderwijsaanbod op dit terrein te bundelen, onderling af te stemmen 

en te versterken.  

 

In 2009 begon de LUCIS-stuurgroep met het geven van 

onderzoekspresentaties voor collega‟s. Als eerste sprak de directeur 

van LUCIS, Léon Buskens, over zijn onderzoek. Vanaf september 

2010 is besloten onderzoekspresentaties van LUCIS (-

stuurgroep)leden voorafgaand aan de table ronde open te stellen voor 

een breder publiek. 

   

 

 

 

17 mei 2010 | onderzoekspresentatie prof.dr.mr. Maurits Berger | 

‘Toepassing van sharia in westerse samenlevingen’ 

 

Maurits Berger zette uiteen waar hij zich in het kader van zijn leeropdracht 

„Islam in de hedendaagse westerse wereld‟ mee bezighoudt. Hij wil in de 

eerste plaats de rol van de sharia, de islamitische wetgeving, in het Westen 

onderzoeken. Binnen het Nederlandse rechtssysteem is enige ruimte om de 

sharia in te passen. Daarnaast wil hij de situatie in Nederland vergelijken 

met die in een aantal andere westerse landen. 

  

 

 

 

6 december 2010 | onderzoekspresentatie dr. Nico Kaptein | ‘A Life in the Service of Islam 

and the Colonial Government: a Biography of Sayyid `Uthmân (1822-1914) of Batavia’ 

 

In het kader van de gezamenlijke table ronde van de afdeling Midden-

Oostenstudies en het Instituut voor Godsdienstwetenschappen 

presenteerde dr. Nico Kaptein op maandag 6 december zijn onderzoek 

over Sayyid `Uthmân: „A life in the service of Islam and the colonial 

government: a biography of Sayyid `Uthmân (1822-1914) of Batavia‟. 

Kaptein vertelde over de biografie van `Uthmân die hij voorbereidt. 

Sayyid `Uthmân (1822-1914) was afkomstig uit een familie die deel 

uitmaakt van de Hadramitische diaspora in Nederlands-Indië. Als 

adviseur (mufti) voor de koloniale overheid werkte hij nauw samen met 

Snouck Hurgronje. De rode draad in het onderzoek is hoe Sayyid 

`Uthmân zich als islamitisch geleerde tot de ongelovige koloniale 

overheid verhoudt. 

 

  

Fotografie: Universiteit Leiden 

Fotografie: Universiteit Leiden 

Fotografie: Universiteit Leiden 
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Activiteiten ter bevordering van onderlinge samenwerking en opbouw 

netwerk 
 

Een voornaam doel van LUCIS is het ontwikkelen van contacten met vakgenoten op het terrein van 

islamstudies in binnen- en buitenland. Gedurende 2009 en 2010 hebben de leden van LUCIS fors 

geïnvesteerd in de uitbreiding van het netwerk. Twee voorname middelen hiertoe zijn de lezingen 

en wetenschappelijke bijeenkomsten. Een behoorlijk aantal collega‟s is te gast geweest in Leiden. 

Bij deze bezoeken zijn steeds zoveel mogelijk Leidse medewerkers betrokken, als toehoorders en na 

de lezing vaak als disgenoten. De relaties in binnen- en buitenland zijn hierdoor aanzienlijk 

versterkt. Ook heeft LUCIS middelen ter beschikking gesteld voor reizen van Leidse medewerkers 

naar het buitenland, of zijn zij op uitnodiging van buitenlandse zusterinstellingen op bezoek gegaan 

in het kader van wetenschappelijke bijeenkomsten. Zo bezocht de directeur van LUCIS 

wetenschappelijke bijeenkomsten in Londen, Berlijn, Parijs, Lyon, Rabat, Jakarta, Semarang en 

Kyoto. Tevens had hij zitting in tal van nationale en internationale lichamen, zoals de 

Wetenschappelijke Adviesraad van het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) en de 

deelredactie „Anthropology, Sociology, Minority Studies‟ van de derde editie van de prestigieuze 

Encyclopedia of Islam. 

Fotografie: Photo & Digital / UFB 
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Bijlage 2.3 LUCIS in de media 2009-2010 

Het onderzoek van de bij LUCIS aangesloten wetenschappers trok afgelopen jaar binnen en buiten 

de academische wereld de aandacht. Ook werd Leidse islamwetenschappers regelmatig gevraagd 

commentaar te leveren op actuele vraagstukken. Hieronder volgt een selectie van berichten in 

diverse media over/van onderzoekers van LUCIS. 

 

2009 
 

Datum 

 

 

Onderwerp 

 

Auteur(s) 

(indien 

gespecificeerd) 

 

 

Medium 

17 januari 2009 „Solidariteit prima, maar Gaza is niet te 

vergelijken met dit land‟ 

Maurits Berger AD/Algemeen 

Dagblad 

4 april 2009 „Mohammed op snippers‟ | n.a.v. onderzoek 

Petra Sijpesteijn 

Dorrit van 

Dalen 

NRC Handelsblad 

7 april 2009 „Islamisering langzaam proces‟ | n.a.v. 

onderzoek Petra Sijpesteijn 

 Reformatorisch 

Dagblad 

7 april 2009 Umar Ryad te gast in radioprogramma OBA 

live 

 

 OBA Live / Radio 

5 

9 april 2009  

 

„Papyri belichten begintijd islam‟ | n.a.v. 

inaugurele rede Petra Sijpesteijn 

Eildert Mulder Trouw 

28 april 2009  

 

Petra Sijpesteijn hoofdgast in radioprogramma 

OBA Live 

 OBA Live / Radio 

5 

9 mei 2009 

 

„Rijkdom aan theorieën over ontstaan islam 

geeft rijkdom aan‟| n.a.v. onderzoek Petra 

Sijpesteijn 

 Het Parool 

12 juni 2009 

 

„Religieuze rede Obama is verkeerd signaal‟  

 

Maurits Berger Volkskrant 

 

8 juli 2009 

 

„Er is in dit land helemaal geen 

shariarechtbank‟  

Maurits Berger NRC Handelsblad 

 

10 juli 2009 „Hoort de shariarechtbank bij de democratie? 

Ja, we kennen immers ook joods en katholiek 

recht‟  

Maurits Berger NRC Next 

10 juli 2009 „Ophef over status “shariarechtbanken” in 

Nederland‟ 

Rob Pietersen Trouw 

15 september 

2009 

Umar Ryad te gast in OBA Live 

 

 OBA Live / Radio 

5 

16 september 

2009 

„Islamitisch huwelijk is zaak van moslims‟ Maurits Berger Trouw 

21 september 

2009 

„Wie buiten wordt gesloten, doet niet aan 

orgaandonatie. Islam zelf verbiedt donatie niet‟ 

Mohammed 

Ghaly 

NRC Handelsblad 

 

N.a.v. opening LUCIS 

 

6 oktober 2009 „Islamadviseur Obama naar Leidse 

conferentie‟ 

 

 ANP 

7 oktober 2009 „Adviseur Obama opent Leids islamcentrum‟ 

 

 Leidsch Dagblad 

8 oktober 2009 „Waar waren wij in het debat? Oprichter nieuw  Mare (6) 
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islaminstituut: soms riepen wetenschappers 

maar wat‟ | interview met Jan Michiel Otto 

9 oktober 2009 „Universiteit Leiden bundelt islamkennis‟ 

 

Sjors van Beek Binnenlands 

Bestuur 

14 oktober 2009 „Vragen over wetenschap en islam‟ | toespraak 

Cohen tijdens opening LUCIS 

Job Cohen website de 

Volkskrant 

14 oktober 2009 „Obama Advisor at Opening of Leiden 

University Islam Study Center‟ 

 website 

Amerikaanse 

ambassade in Den 

Haag 

 

15 oktober 2009 

 

„Islamdebat: drammers versus bezweerders‟ 

 

  

Mare (7) 

15 oktober 2009 „Cohen mist nuance in islamdebat‟  Reformatorisch 

Dagblad 

15 oktober 2009 „Wetenschap: laat gewone, hardwerkende 

moslim zien‟ 

Job Cohen de Volkskrant 

15 oktober 2009 „In het islamdebat kent bijna niemand de 

feiten‟ 

 

Hilbert Meijer Nederlands 

Dagblad 

15 oktober 2009 „Wie kent de islam?‟  Leeuwarder 

Courant 

15 oktober 2009 „Adviseuse Obama: dé moslim is zo eng nog 

niet‟ 

 

 Leidsch Dagblad 

17 oktober 2009 „Feiten tellen niet in het islamdebat‟  verschillende 

regionale media 

19 oktober 2009 „Obama moet rede wel waarmaken‟  

 

Eildert Mulder Trouw 

23 oktober 2009 „Onderzoek over zwijgende moslim‟ Sjors van Beek Binnenlands 

Bestuur 

24 oktober 2009 „Islam in de peiling‟ Dorrit van 

Dalen en Dirk 

Vlasblom 

NRC Handelsblad 

31 oktober 2009 „Tegenstanders in het islamdebat. Critici van 

Sultan wijzen op denkbeelden “gewone 

moslim” ‟ 

Wierd Duk Elsevier 

 

- vervolg - 

 

6 november 2009 „De Westerse bijdrage aan islamitische terreur‟ 

| n.a.v. lezing LUCIS fellow Robert Gleave 

Jacob Hoekman Reformatorisch 

Dagblad 

24 november 

2009 

 

Mohammed Ghaly hoofdgast bij 

radioprogramma OBA Live  

 OBA Live / Radio 

5 

27 november 

2009 

 

„Geen islamoloog te vinden die zelf moslim 

wil worden‟ | interview met Léon Buskens en 

Thijl Sunier 

Jacob Hoekman Reformatorisch 

Dagblad 

 

5 december 2009 „Moslims moeten zelf ook donor worden‟| 

interview met Mohammed Ghaly 

Rob Pietersen 

 

Trouw 

 

5 december 2009 „Wetenschap bestellen. Hokjesgeest en 

pikorde. “Quootjes knippen”. “Koosjer 

geregeld”.  De islamoloog als huisknecht. 

Politieke voorkeuren, media en volksmond 

plaatsen de “deskundigen” in hokjes 

Herman 

Veenhof 

Nederlands 

Dagblad 
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7 december 2009 

 

„Ook Iraanse hervormers zijn conservatief‟ | 

interview met LUCIS fellow Robert Gleave 

Iris Ludeker Trouw 

9 december 2009 

 

Maurits Berger te gast in „De Bovenkamer‟ in 

aflevering „Wat is islam?‟ met Jan Jaap van der 

Wal 

 NTR (Ned. 2) 

 

24 december 

2009 

 

„Antilliaanse crimineel gaat langer door‟ | 

Léon Buskens over Marokkaanse jeugd n.a.v. 

onderzoek ministerie van Justitie naar verband 

criminaliteit en etniciteit 

Sjors van Beek Binnenlands 

Bestuur  

 

 

 

2010 
 

 

Datum 

 

 

Onderwerp 

 

Auteur(s) 

(indien 

gespecificeerd) 

 

 

Medium 

winter 2010 „Wetenschap op bestelling‟ Annemarike 

Stremmelaar 

ZemZem 1 (2010) 

winter 2010 „Islamonderzoek in de publieke sfeer‟ 

 

Léon Buskens ZemZem 1 (2010) 

23 januari 2010 „Geen idee wat de islam is‟ | interview Petra 

Sijpesteijn, hoogleraar Arabisch in Leiden‟ 

Janny Groen en 

Annieke 

Kranenberg 

De Volkskrant 

 

23 januari 2010 

 

„Christenen zijn een soft target. Ze vechten niet 

terug – Meer geloven op één kussen‟ | Maurits 

Berger reageert op geweld tegen christenen 

  

verschillende 

regionale 

dagbladen 

27 maart 2010 „Fatwa‟s over Darwin‟ | interview met 

Mohammed Ghaly 

Dirk Vlasblom NRC Handelsblad 

 

N.a.v. open brief hoogleraren aan rechtbank in Amsterdam, OM en advocaat Wilders 

 

5 februari 2010 „Experts: Wilders misbruikt Koran‟ 

 

 NRC Handelsblad 

5 februari 2010 „Geert Wilders is suggestief en misleidend over 

karakter islam‟ 

 De Volkskrant 

8 februari 2010 „Koran bepleit geen afschrikkingstactiek ‟ 

 

 Trouw 

12 februari 2010 „Over de waarheid bestaat geen vaste waarheid. 

Politieke en sociale omstandigheden bepalen 

hoe gelovigen religieuze teksten interpreteren‟ 

Léon Buskens 

en Marjo 

Buitelaar 

NRC Next 

 

- vervolg -  

 

15 mei 2010 „Het bloed van Osman‟ | interview met LUCIS 

fellow François Déroche 

Dorrit van 

Dalen 

NRC Handelsblad 

4 juni 2010 „Grove belediging godsdienst treft ook 

belijder‟ 

 

Eildert Mulder Trouw 

22 juni 2010 „Ammunitie voor islamdebat‟ | n.a.v. 1
e
 LUCIS 

jaarconferentie 

 Leidsch Dagblad 

23 juni 2010 „Invoering van de sharia is vaak deel van 

politiek spel‟ | n.a.v. 1
e
 LUCIS jaarconferentie 

Jacob Hoekman Reformatorisch 

Dagblad 
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23 juni 2010 „Bidden of dansen achter gesloten luiken in 

Iran‟ 

 verschillende 

regionale 

dagbladen 

24 juni 2010 „Zouden ze daar in Leiden geen kranten lezen?‟ 

 

Elma Drayer Trouw 

26 juni 2010 „Onderzoek naar sharia was door zorgen 

gedreven‟ 

 

Jan Michiel Otto Trouw 

 

N.a.v. presentatie 2
e
 factsheet ondertekend door 9 wetenschappers 

 

27 september 

2010 

„Uitspraak “geen gematigde islam” onjuist‟  ANP, Nederlands 

Dagblad 

28 september 

2010 

„Gematigde islam bestaat wel degelijk‟  De Gooi- en 

Eemlander 

28 september 

2010 

„Uitspraak Wilders over islam onjuist‟ 

 

 Nederlands 

Dagblad 

30 september 

2010 

„Tegen de zoons van Allah en hun Mein 

Kampf‟ 

Jacob Hoekman Reformatorisch 

Dagblad 

30 september 

2010 

„ “Wilders zegt dingen die onjuist zijn” 

Hoogleraar geeft PVV-leider tegengas‟ 

Vincent Bongers Mare (4) 

 

- vervolg - 

 

28 oktober 2010 „Takki-watte? Waar heb je het over?‟ 

 

Maurits Berger NRC Handelsblad 

30 oktober 2010 „Ook voor moslims is takiyya middeleeuws. 

Hoogleraar Berger is verontwaardigd over het 

gemak waarmee PVV het begrip hanteert‟ 

Maartje Bakker de Volkskrant 

17 november 

2010 

„Vrees aanjagen of terroriseren. Arabistenstrijd 

– Hans Jansen tegen de rest‟ 

Rutger van der 

Hoeven en Jarik 

Stollenga 

De Groene 

Amsterdammer 

najaar 2010 „In memoriam. Afscheid van Nasr Hamid Abu 

Zaid (1943-2010)‟ 

Nico Kaptein ZemZem 2 (2010) 

2010 „Opzettelijke zwartmakerij‟. Review essay over 

De schijn-élite van de valsemunters. Drees, 

extreem rechts, de sixties, nuttige idioten, 

Groep Wilders en ik van Martin Bosma 

(Amsterdam 2010) 

Maurits Berger ZemZem 3 (2010) 
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Bijlage 2.4 Stipendia en projecten 2009-2010 

Mei-juli 2009 | stipendium post-doc dr. Nadia Sonneveld 

 

Nadia Sonneveld is antropoloog, arabist, jurist en in 2009 gepromoveerd aan de Universiteit van 

Amsterdam (Khul‘ Divorce in Egypt: Public Debates, Judicial Practices, and Everyday Life). Haar 

onderzoek bouwt voort op het internationale onderzoeksproject „Sharia and National Law‟ waarin 

de nationale rechtssystemen van twaalf moslimse landen zijn vergeleken. Het accent in Sonnevelds 

project ligt op verdieping van het onderwerp in vier van de twaalf landen (Egypte, Indoensië, 

Nigeria en Pakistan), in het bijzonder op het gebied van de interpretaties en implementatie van 

sharia-wetgeving door de rechterlijke macht. Sonneveld schreef in deze periode een 

wetenschappelijk artikel voor een peer-reviewed academisch tijdschrift, een niet-wetenschappelijk 

artikel voor ZemZem („Op straat gezet worden of op straat zetten? Echtscheiding in Egypte‟) en 

werkte aan de publicatie van haar proefschrift in boekvorm bij The American University in Cairo 

Press.  

 

September-december 2009  | stipendium promovenda Marie Legendre 

 

Marie Legendre doet onder begeleiding van Petra Sijpesteijn promotie-onderzoek naar de invloed 

van de Arabische verovering van Midden-Egypte (zesde tot twaalfde eeuw) op basis van 

archeologische, papyrologische en tekstuele bronnen. Zij werd vier maanden gefinancierd door 

LUCIS om aan dit onderzoek te werken. Een deel van het onderzoek wordt gefinancierd door de 

subsidie van Sijpesteijns European Research Council project. 

 

Juni-oktober 2010 | onderwijsportal islamstudies op LUCIS website 

 

Arjan Post BA heeft in deze periode het onderwijsportal islamstudies opgezet waarin het huidige 

aanbod van vakken op het gebied van de islam en moslimse samenlevingen – gecategoriseerd per 

thema en regio – in kaart is gebracht. Voor buitenlandse studenten is een apart overzicht gemaakt 

van het aanbod van Engelstalige vakken, tevens ingedeeld per thema en regio. Zie: 

http://www.hum.leidenuniv.nl/lucis/onderwijs/onderwijsportal-islamstudies.html  

 

Oktober 2010 | projectvoorstel onderwijsproject ‘Moslim zijn en Nederlands zijn’ | LUCIS, 

Instituut Clingendael en Cambridge University 

 

Onder leiding van prof.dr.mr. Maurits Berger en prof.dr. Léon Buskens heeft Titia van der Maas 

MA in oktober gewerkt aan een onderwijsprojectvoorstel dat op 31 oktober 2010 bij de Europese 

Commissie ingediend zou worden. Beoogd was een samenwerking tussen LUCIS, Instituut 

Clingendael en Cambridge University, waarbij LUCIS het project zou aanbesteden, coördineren en 

faciliteren, Instituut Clingendael expertise en input zou leveren en Cambridge University kennis, 

ervaring en onderwijsmateriaal beschikbaar zou stellen. Doel van dit onderwijsproject was het 

verkennen en bespreekbaar maken van dilemma‟s waar Nederlandse moslimjongeren in het 

dagelijks leven mee te maken hebben, onder meer door middel van interactieve lessen met 

discussiepanels, mediation rollenspellen over actuele thema‟s en inzet van nieuwe media. Het 

project zou zich vooral richten op tweede en derde generatie moslimjongeren in Nederland (hbo- en 

wo-studenten), enerzijds om hen weerbaar te maken voor kritiek op hun overtuigingen, anderzijds 

om bij hen inlevingsvermogen in andere opvattingen te creëren. 

 

Halverwege oktober bleek dat de Europese Commissie de criteria waaraan de projectvoorstellen 

dienden te voldoen had aangepast. Alleen projecten gericht op een brede doelgroep van 
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probleemjongeren konden worden gehonoreerd. Aangezien er geen tijd meer was het voorliggende 

voorstel zo om te buigen dat het aan deze nieuwe criteria zou voldoen, is besloten geen aanvraag in 

te dienen. 

 

November-december 2010 | stipendium drs. Maria Riep 

 

Onder leiding van prof.dr. Petra Sijpesteijn heeft drs. Maria Riep in november en december 2010 

gewerkt aan haar onderzoek naar de islamisering van Centraal-Azië. Onderdeel hiervan was de 

organisatie van de internationale conferentie „Shifting Frontiers: Current Issues in the History of 

Early Islamic Central Asia‟ op 17 en 18 december 2010. 
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Bijlage 2.5 Organisatiestructuur 2009-2010  

 
LUCIS is een interfacultair en interdisciplinair kenniscentrum dat is ingebed in de Leidse Faculteit 

der Geesteswetenschappen en daarbinnen in het Leiden Institute for Area Studies (LIAS). Het 

beleid van LUCIS wordt bepaald door een stuurgroep die thans bestaat uit prof.dr.mr. Maurits 

Berger, prof.dr. Léon Buskens (tevens directeur), dr. Nico Kaptein, prof.mr. Jan Michiel Otto en 

prof.dr. Petra Sijpesteijn. Prof.dr. Asef Bayat was tot halverwege 2010 tevens stuurgroeplid, maar is 

momenteel werkzaam aan de University of Illinois.  

 

De dagelijkse leiding van LUCIS is in handen van de directeur, prof.dr. Léon Buskens. De directeur 

wordt ondersteund door een bestuurlijk secretaris, dr. Petra de Bruijn (per 1 juni 2010), en een 

bureau. Het bureau wordt op dit moment door vijf mensen bemand: drie office managers, 

Annemarie van Sandwijk MA (per 15 juni 2010), Titia van der Maas MA (per 15 november 2010) 

en Heleen van der Linden BA (per 1 maart 2011), alsmede twee studentassistenten, Arshad BA en 

Arjan Post BA (beiden per 15 juni 2010), die op projectbasis worden ingezet voor het organiseren 

van activiteiten, onderhoud van de verschillende webportals en voor ondersteuning van de 

onderzoeks- en onderwijstaken van de directeur. De directeur wordt daarnaast ondersteund door een 

onderwijsvervanger (dr. M. Chehrazad, 1 september 2010 – 1 september 2011). 

 

Eerdere LUCIS medewerkers: 

 

Dr. Annemarike Stremmelaar | bestuurlijk secretaris | 1 januari 2009 – 1 februari 2010 

Soumia Middelburg-Aït Hida BA | secretaresse | 1 januari 2009 – 1 mei 2010  

Peter Groen BA | student-assistent | 1 oktober 2009 – 1 februari 2011 

Roy Bernabela BA | student-assistent | 1 maart 2010 – 1 januari 2011 

 

Bij de organisatie van de openingsconferentie op 14 oktober 2009 werkten daarnaast Hannah 

Mason, Maaike de Langen, Kari van Weeren en Cora Bentvelsen mee. 

 
Overzicht LUCIS-stuurgroepleden, -leden, fellows en affiliated fellows 

 

Binnen LUCIS wordt een onderscheid gemaakt tussen stuurgroepleden, leden, fellows en affiliated 

fellows.  

 

 LUCIS-stuurgroepleden komen regelmatig bijeen en bepalen gezamenlijk het beleid van LUCIS.  

 LUCIS-leden zijn verbonden aan de Universiteit Leiden en doen primair onderzoek naar de 

islam en/of moslimse samenlevingen.  

 LUCIS fellows zijn medewerkers verbonden aan de Universiteit Leiden wier onderzoeksterrein 

niet primair de islam en/of moslimse samenlevingen behelst, maar die wel onderzoek doen op 

het gebied van andere disciplines in moslimse samenlevingen. 

 LUCIS affiliated fellows zijn niet verbonden aan de Universiteit Leiden, maar doen wel 

onderzoek op het gebied van de islam en/of moslimse samenlevingen. 
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Naam 

 

 

Affiliatie 

 

Expertise 

 

Directeur en stuurgroep LUCIS 

 

Prof.dr. L.P.H.M. Buskens 

 

LIAS en Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid 

 

Marokko, antropologie van moslimse 

samenlevingen, islamitisch recht, 

geschiedenis van de oriëntalistiek 

Prof.dr.mr. M.S. Berger 

 

Instituut voor 

Godsdienstwetenschappen 

islam in het hedendaagse Westen, 

islamitisch recht 

Dr. N.J.G. Kaptein 

 

LIAS Indonesië, intellectuele debatten 

Prof. Mr. J.M. Otto 

 

Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid, Instituut 

voor Metajuridica, Recht en 

Bestuur 

Indonesië, Egypte, islamitisch recht 

Prof.dr. P.M. Sijpesteijn 

 

LIAS vroege islam, Egypte, intellectuele 

debatten  

 

LUCIS leden 

 

Dr. G.R. van den Berg  

 

LIAS Perzische taal en literatuur, hedendaagse 

literatuur uit Tajikistan, orale poëzie en 

proza in Tajikistan, Ismailis uit het 

Tajikische Badakhshan, Pamir talen 

 

Dr. P. de Bruijn  

 

LIAS Turkse literatuur en uitvoerende kunsten, 

moderne Turkse islam 

Dr. N.M. Dessing  

 

LIAS antropologie van de islam, islam in 

Europa en onderzoek naar rituelen 

Prof.dr. C. van Dijk  

 

LIAS politieke en religieuze ontwikkelingen in 

Indonesië, Maleisië, Singapore, Zuid-

Thailand en de Zuidelijke Filippijnen 

Dr. F.C.W. Doufikar-Aerts  

 

LIAS Arabisch 

Dr. M.M.M.I. Ghaly  

 

Instituut voor 

Godsdienstwetenschappen 

islamitisch recht en islamitische 

theologie, medische ethiek, training van 

imams in het Westen 

Dr. E. Harmsen  

 

LIAS Arabisch 

Dr. U. Ryad  

 

Instituut voor 

Godsdienstwetenschappen 

geschiedenis van de islam en het 

christendom, islamitisch reformisme, 

Rashîd Ridâ, islamitische theologie   

Dr. A.A. Seyed-Gohrab  

 

LIAS Perzische taal en literatuur, islamitische 

mystiek 

Prof. dr. J.J. Witkam  

 

LIAS paleografie en codicologie van de 

islamitische wereld 

 

LUCIS leden (promovendi) 

 

J. Bruning MA  LIAS Egyptische maatschappij, vroeg- 
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 islamitische geschiedenis, papyrologie 

D.A.M.E. van Dalen MA  

 

LIAS Arabische wetenschap in Soedanitisch 

Afrika, Global interactions, intellectuele 

geschiedenis 

Drs. E. van Eijk  

 

LIAS islamitisch recht, oosters christelijk 

familierecht, familierecht in Syrië 

Drs. Stijn van Huis  

 

Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid, Instituut 

voor Metajuridica, Recht en 

Bestuur 

islam en rechtspraktijk in Indonesië 

Drs. M.J. Kahmann  

 

Instituut voor 

Godsdienstwetenschappen 

antropologie van migratie, Marokko 

M.A.L. Legendre MA   

 

LIAS Arabische papyrologie en vroeg-

islamitische archeologie, christelijke 

gemeenschappen onder moslimbewind, 

sociale geschiedenis van het 

middeleeuwse Midden-Oosten 

Drs. L. el Morabet  

 

Instituut voor 

Godsdienstwetenschappen 

Britse en Nederlandse moslimse 

studentenorganisaties 

Drs. F. Oueslati  

 

Instituut voor 

Godsdienstwetenschappen 

islamitische instellingen van hoger 

onderwijs in West- Europa 

K. Mohamed Mahmoud 

Younes MA  

 

LIAS Arabische papyrologie, paleografie, 

islamitische geschiedenis, islamitische 

kunst en archeologie 

 

LUCIS fellows 

 

Drs. N. Atto (promovendus)  

 

Instituut voor 

Godsdienstwetenschappen 

oosters christendom, Syrië 

Dr. B. Barendregt  

 

Faculteit der Sociale 

Wetenschappen, Instituut 

CA/Ontwikkelingssociologie 

Zuidoost-Azië, mobiele technologie, ICT 

4 ontwikkeling, religie (pop islam), 

Aziatische Eco-chic 

Dr. A. Bedner  

 

Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid, Instituut 

voor Metajuridica, Recht en 

Bestuur 

recht, bestuur en ontwikkeling, 

rechtbanken en conflictoplossing, Adat 

recht, milieu wetgeving, staatsrecht, en 

algemeen recht in Indonesië 

Prof.dr. W.B. Drees Instituut voor 

Godsdienstwetenschappen 

filosofie van religie, theologie en 

natuurwetenschappen, religieus 

pluralisme 

Prof.dr. J. Frishman  

 

Instituut voor 

Godsdienstwetenschappen 

Joden en Judaisme in de moderniteit, 

verlichting en moderniteit in de Joodse 

identiteit in West Europa 

 

Dr. J.J.L. Gommans  

 

Instituut voor Geschiedenis geschiedenis van Zuid-Azië, koloniale 

geschiedenis, wereldgeschiedenis 

Dr. M. Immerzeel  

 

LIAS Midden-Oosten, vroege christelijke 

cultuur 

Dr. K.C. Innemée  

 

Faculteit der Archeologie kunstgeschiedenis, christelijke cultuur 

van het Nabije Oosten 

Dr. M.G. Kossmann  

 

LIAS Arabische dialecten en Berbertalen in de 

Maghrib, historische morfologie van het 

Berber 
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B. Kristiansen MA  

 

Universiteitsbibliotheek bibliotheekmedewerker Midden-Oosten 

en de islamitische wereld 

 

Prof.dr. H.L. Murre-van den 

Berg  

 

Instituut voor 

Godsdienstwetenschappen 

geschiedenis van het wereld-christendom, 

„niet westerse‟ vormen van christendom 

in Afrika, Azie en Latijns-Amerika 

Nematollahi Mahani MA  

 

LIAS Perzisch 

N.A.N.M. van Os MA 

(promovenda)  

 

LIAS Turks, laat-Osmaanse vrouwen beweging 

Dr. W.T. van Peursen   

 

Instituut voor 

Godsdienstwetenschappen 

Oude Testament, Hebreeuwse en 

Syrische literatuur   

Dr. J. van Santen  

 

Faculteit der Sociale 

Wetenschappen, Instituut 

CA/Ontwikkelingssociologie 

islam/islamisering, globalisering, gender,  

etnische en religieuze identiteit, 

processen van migratie en toelating, 

relatie tussen sedentaire en nomadische 

groepen in West-Afrika 

Dr. G. Schenke  

 

LIAS Griekse en Koptische papyrologie, 

archeologie van Egypte, 

kloostergemeenschappen 

Drs. K. Setiawan 

(promovenda) 

Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid, Instituut 

voor Metajuridica, Recht en 

Bestuur 

Indonesische en Maleisische nationale 

mensenrechten discoursen 

Dr. H.W. Sneller  

 

Instituut voor 

Godsdienstwetenschappen 

continentale filosofie, Derrida, mystiek 

en spiritualiteit 

Prof.dr. H.J. Stroomer  

 

LIAS Berber, Zuid-Semitisch, taaldiversiteit in 

Noord-Afrika en het Midden-Oosten, 

taalkundige antropologie 

Dr. H.P.A. Theunissen  

 

LIAS Turkse cultuur en islamitische kunst   

H.Wiratraman 

(promovendus)  

 

Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid, Instituut 

voor Metajuridica, Recht en 

Bestuur 

Indonesië, staatsrecht, mensenrechten, 

wetgevend recht en bestuur   

Prof.dr. J.K. Zangenberg  

 

Instituut voor 

Godsdienstwetenschappen 

vroeg christendom, gospel, klassiek 

Judaïsme, Samaritanen, archeologie van 

het klassieke Isral en Samaria 

Prof. dr. E.J. Zürcher  

 

LIAS Turkse talen en culturen, sociale 

geschiedenis, Turkse politiek 

 

Affiliated fellows 

 

Dr. Maurits H. van den 

Boogert 

 

 

Brill academic publishers, 

academic project manager 

Encyclopaedia of Islam 

Three  

 

Arabisch, Osmaanse geschiedenis, 

reizigersliteratuur 

Dr. Ben Soares Afrika-Studiecentrum 

 

religie en moderniteit, islam, religious 

encounters in West-Afrika 
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Bijlage 2.6 Wetenschappelijk programma LUCIS zoals  

   vastgesteld bij oprichting 

 

1. Centrale thema’s 

 

a) Ontwikkelingen in het hedendaagse moslimse denken 

 

Deze ontwikkelingen worden in de volle breedte bestudeerd, dat wil zeggen van wahhabisme tot 

moslims liberalisme en secularisme. In nauwe samenhang hiermee worden de sociale achtergronden 

van deze ontwikkelingen onderzocht, met bijzondere aandacht voor de ontwikkelingen in enkele 

„concentratiegebieden‟ (zie 2) van het centrum.  

 

De onderzoeksprojecten die bij deze thematiek worden ondergebracht en ontwikkeld staan onder 

leiding van Maurits Berger, die dit jaar aan de theologische faculteit is benoemd als hoogleraar 

Islam in Europa op de Sultan of Oman Chair of Oriental Studies, en thans deel uitmaakt van de 

Faculteit der Geesteswetenschappen, en Petra Sijpesteijn, hoogleraar Arabisch aan diezelfde 

faculteit. 

 

b) Moderne sociale en politieke ontwikkelingen in moslimse samenlevingen  

 

Hierbij ligt de nadruk meer op de opvattingen en gedragingen van moslims als actoren in moderne 

samenlevingen en concrete sociale en politieke gebeurtenissen, veranderingen, trends en 

longitudinale ontwikkelingen. De onderzoeksprojecten die bij deze thematiek worden ingebracht en 

ontwikkeld staan onder leiding van Léon Buskens, die hierbij zal samenwerken met Asef Bayat en 

Nico Kaptein.  

 

Het centrum zal zich op enkele geografische concentratiegebieden richten (zie 2). De keuze daarvan 

wordt bepaald door verschillende factoren waaronder het maatschappelijk belang, alsmede de 

bestaande onderzoekstraditie en beschikbare expertise, ontwikkeld door verschillende instituten te 

Leiden. Door systematische vergelijkende studie zal worden getracht op basis van gedegen kennis 

van wat zich afspeelt in concentratieregio‟s te komen tot algemene en theoretische uitspraken over 

de maatschappelijke realiteit in de moslimwereld. Daarnaast wordt tevens ingespeeld op de 

maatschappelijke belangstelling voor historische achtergronden, inclusief de koloniale islampolitiek, 

en de betekenis hiervan voor de hedendaagse debatten. 

 

c. Sharia en nationaal recht in de moslimwereld 

 

Het onderzoek op dit gebied vormt een voortzetting en uitbreiding van het internationale 

onderzoeksproject „Sharia en Nationaal Recht‟ dat het Van Vollenhoven Instituut (VVI) vanaf 2003, 

aanvankelijk op verzoek van de WRR, heeft verricht. Het onderzoek beslaat thans twaalf 

moslimlanden en betreft vier aspecten van de relatie tussen sharia en nationaal recht, namelijk de 

ontwikkeling in de moderne tijd (1800-heden, met nadruk op de laatste 25 jaar), het actueel 

geldende recht op vier gebieden (staatsrecht, familie- en erfrecht, strafrecht, economisch recht), het 

besturen van deze relatie als governance-vraagstuk, en de verenigbaarheid van sharia met 

mensenrechten en rechtsstaat, en het Nederlandse buitenlandse beleid terzake. Onder de genoemde 

landen zijn landen in de hieronder te benoemen concentratiegebieden, zoals Marokko, Egypte, Iran, 

Turkije, Indonesië.  

 

De problematiek van de verhouding tussen sharia en nationaal recht in Europa is in historisch, 

juridisch en politiek opzicht een geheel andere. Toch ligt het voor de hand dat onder dit thema ook 
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aandacht wordt besteed aan de verhoudingen in West-Europa, met name door Maurits Berger en 

Léon Buskens.  

De onderzoeksprojecten die bij deze thematiek worden ingebracht en ontwikkeld staan onder 

leiding van Jan Michiel Otto (VVI), die hierbij nauw zal samenwerken met Léon Buskens. 

 

Voor alle drie hier behandelde centrale thema‟s geldt dat vanzelfsprekend waar mogelijk ook 

andere onderzoekers die relevante expertise kunnen inbrengen actief bij de 

onderzoeksprogrammering zullen worden betrokken, ook als zij in dit startdocument nog niet bij 

naam en toenaam zijn genoemd. 

 

2. Regionale concentratiegebieden 

 

Voor de regionale keuzes valt te denken aan vier concentratiegebieden, te weten:  

- West-Europa (Maurits Berger, Nathal Dessing; Umar Ryad, Mohammed Ghaly); 

- Indonesië/Azië (Nico Kaptein, Jan Michiel Otto, Adriaan Bedner); 

- de Maghreb, in het bijzonder Marokko (Léon Buskens, Harry Stroomer);  

- het Midden-Oosten (Asef Bayat, Petra Sijpesteijn, evt. Maurits Berger en Jan Michiel Otto). 

 

Er bestaat aanzienlijke Leidse expertise betreffende deze gebieden. Onder het Midden-Oosten 

kunnen onder meer worden gevat Egypte, Turkije en Iran. Naast het eigen onderzoek door de drie 

daarbij genoemde wetenschappers wordt ook onder leiding van Léon Buskens promotie-onderzoek 

verricht in bijvoorbeeld Egypte en Syrië. Voor onderzoek naar islam in een vijfde regio, Sub-Sahara 

Afrika, kan bijvoorbeeld samenwerking worden gezocht met het in Leiden gevestigde Afrika-

Studiecentrum (Ben Soares). 

 

3. Disciplines en interdisciplinariteit 

 

De bovengenoemde thema‟s van het centrum vragen om een gecombineerde inzet van verschillende 

wetenschappelijke disciplines, en een intensieve samenwerking op multidisciplinaire en 

interdisciplinaire wijzen. Daarbij staan de volgende disciplines centraal: 

 

- filologie, geschiedenis en cultuurkunde, omdat kennis van taal en cultuur de basis vormt van 

de Leidse bestudering van de moslimwereld; 

- godsdienstwetenschap, met name islamologie en theologie, omdat kennis over de islam als 

godsdienst centraal staat in het eerste thema; 

- sociale wetenschappen, waaronder met name antropologie en sociologie, maar ook politieke 

wetenschap, omdat kennis over samenlevingen centraal staat in het tweede thema; 

- rechtswetenschappen, omdat sharia en nationaal recht centraal staan in het derde thema; 

- geschiedenis, omdat alle drie thema‟s zich ook op de geschiedenis richten, met het accent op 

moderne en hedendaagse geschiedenis voor zover deze licht werpt op de drie genoemde 

thema‟s. 

 

Het is kenmerkend voor de thematiek van het centrum dat de beoogde onderzoeksleiders alle reeds 

interdisciplinair werkzaam zijn, en twee, vaak drie van de bovengenoemde disciplines in hun werk 

combineren.    

 

4. Instituten en personen  

 

Onderzoek en onderwijs vindt grotendeels plaats in projecten en vakken binnen de aangesloten 

instituten in de Faculteit der Geesteswetenschappen, in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en in 

eventuele andere aangesloten faculteiten of instituten.  

Het centrum vervult zes hoofdfuncties, namelijk:   
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- katalysator voor de gedachtevorming van deelnemers, en hun deelname aan de 

wetenschappelijke debatten;   

- coördinator van onderzoeksactiviteiten; 

- presentatie van het gezamenlijke onderzoek en onderwijsaanbod;  

- disseminatie van onderzoeksresultaten en andere relevante informatie; 

- vraagbaak: verzamelplaats/aanspreekpunt voor vragen uit de samenleving; 

- toepassing van kennis op, en deelname aan, het maatschappelijke, bestuurlijke en politieke 

debat. 

 

Daarnaast vormt het beheer van het centrum een onafhankelijke taak. 

 

5. Bijdrage aan het maatschappelijk debat 

 

Het publieke debat over de islam in Nederland wordt dikwijls gevoerd zonder goede kennis van 

zaken. Het centrum dient een actieve rol te vervullen in het voor het voetlicht brengen van 

wetenschappelijke kennis, welke het debat kan verhelderen en verbeteren. Activiteiten die het 

hiertoe zou kunnen ontplooien zijn onder meer de volgende: 

 

- het organiseren van debatreeksen, Studium Generale, jaarlijkse lezing, seminars; 

- het opzetten van een website met overzicht van activiteiten en publicaties; 

- functioneren als punt van samenkomst voor promovendi; 

- het coördineren of uitvoeren van werkzaamheden op opdrachtbasis, bijvoorbeeld het 

leveren  

van achtergrondinformatie voor parlementariërs, diplomaten, militairen, in verband met 

uitzendingen naar of bezoeken aan gebieden waar de islam een belangrijke maatschappelijke 

rol speelt; 

- het geven van lezingen/cursussen voor bijvoorbeeld diplomaten, politie, burgemeesters, 

medici, media, gemeenten, scholen; 

- functioneren als aanspreekpunt voor media. 

 

6. Publicaties 

 

De relevante artikelen, boeken en andere publicaties van de bij het centrum aangesloten leden 

worden beschouwd en verspreid als publicaties van het centrum.  

 

7. Onderwijs 

 

Het centrum zal zelf geen onderwijs verzorgen. Momenteel wordt er bij verschillende 

participerende instituten onderwijs gegeven op het gebied van de islam, veelal door  deelnemers van 

het centrum. Dit onderwijs bestrijkt een breed gebied waarin onder meer religie, politiek, taal, 

cultuur en recht aan bod komen. Als zodanig sluit dit aan bij de voorgestelde thema‟s van het 

centrum. Hier wordt volstaan met een korte aanduiding.  

 

Arabische, Nieuw-Perzische en Turkse talen en culturen 

 

Binnen de richtingen Arabisch, Nieuw-Perzisch en Turks worden verschillende vakken gegeven die 

expliciet te maken hebben met de islam. Op bachelorniveau worden onder andere gegeven: 

„Geschiedenis van he Midden-Oosten‟, „Inleiding islamologie‟, „Islamitische handschriftkunde en 

islamitische teksten/koran‟, „Islam en maatschappij van het Midden-Oosten‟, „Politiek en islam‟. Op 

masterniveau worden gegeven: „Islamic Law and Society‟, „Issues in Islam in the Middle East‟, 

„Theories and Methods of Islamic Studies‟ en „Anthropology of Muslim Societies‟. 
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Islamitische theologie 

 

Binnen de bachelor Islamitische theologie wordt de islam vanuit verschillende perspectieven 

bestudeerd, namelijk theologisch, godsdienstwetenschappelijk en vanuit de taal (het Arabisch). In 

het masterprogramma staat de bestudering van de hedendaagse islam in de Europese context 

centraal. 

 

Minor Islamologie 

 

De minor Islamologie bestaat uit een breed opgezet programma waarin onder andere recht, 

theologie en filosofie van het recht aan bod komen en is gericht op studenten uit verschillende 

faculteiten en opleidingen. Expliciet met betrekking tot de westerse wereld worden de vakken 

„Geschiedenis van de islam in het Westen‟ en „Fatwa‟s voor moslims in het Westen‟ gegeven. 

 

Islam en islamitisch recht 

 

Aandacht wordt besteed aan islam en islamitisch recht in het kader van algemene vakken als recht, 

bestuur en ontwikkeling. Léon Buskens en Jan Michiel Otto hebben destijds het vak „Recht en 

bestuur in het islamitische Midden-Oosten‟ opgezet en gedoceerd. Het voornemen bestaat om 

parallel aan andere Engelstalige LLC en LLM vakken een vak „Law and Governance in the Muslim 

World‟ en een vak „Introduction to Islamic Law‟ te ontwikkelen. In 2006 werd reeds een 

internationale Honours Class „Sharia and National Law‟ gegeven.  
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Bijlage 2.7 Overzicht publicaties, lezingen, presentaties en   

   lopende onderzoeksbeurzen en -aanvragen van  

   stuurgroepleden LUCIS 2009-2010 

Prof.dr.mr. M.S. Berger 

 

 

 

Publicaties 2009-2010 

 

Berger, M.S. (2009), „Vrijheid of bescherming 

van godsdienst? De rol van islam in een actuele 

discussie‟, NJCM-Bulletin.  

 

Berger, M.S. (2009), „Uitglijders over Gaza‟, 

Internationale Spectator 63 (5), pp. 233-234.  

 

Berger, M.S. (2009), „Religieuze rede Obama is 

verkeerd signaal‟, De Volkskrant, 12 juni 2009. 

 

Berger, M.S. (2009), „Legal Trends in Western 

Europe Related to Freedom of Religion‟, 

Religion and Human Rights 4 (1), pp. 1-6.  

 

Berger, M.S. (2009), „Islamitisch huwelijk is 

zaak van moslims‟, Trouw, 16 september 2009.  

 

Berger, M.S. (2009), „Islam and the Uncertainty 

Principle‟, Inauguration Lecture for the Sultan 

of Oman Chair for Oriental Studies, in 

particular the Study of Islam in the 

Contemporary West, Den Haag: Boom 

Juridische Uitgevers. 

 

Berger, M.S. (2009), „Europa islamiseert‟, 

Roodkoper, maandblad voor cultuur, religie en 

politiek, 13 (4).  

 

Berger, M.S. (2009), „Er is hier helemaal geen 

shariarechtbank‟, NRC Handelsblad, 8 juli 2009.  

 

Berger, M.S. (2009), „De geloofwaardigheid 

van de internationale rechtsorde staat op het 

spel‟, Socialisme & Democratie 10, pp. 50-55.  

 

Berger, M.S. & Sonneveld, N. (2010), „Sharia 

and National Law in Egypt‟ in: Otto, J.M. (Ed.), 

Sharia Incorporated: A Comparative Overview 

of the Legal Systems in Twelve Muslim 

Countries in Past and Present (Law, 

Governance and Development), Leiden: Leiden 

University Press, pp. 51-88. 

 

Berger, M.S. (2010), „Bescherming van 

gelovigen, of ook van godsdiensten en 

godsdienstige gevoelens?‟, Tijdschrift voor 

Religie, Recht en Beleid 1 (1).  

 

Berger, M.S. (2010), „Sharia en religieuze 

rechtbanken in Nederland‟. Tijdschrift voor 

Religie, Recht en Beleid 1 (2). 

 

Berger, M.S. (2010), „Overzicht van burka-

wetgeving in Frankrijk, Belgie en Nederland‟, 

Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 1 (3). 

 

Berger, M.S. (2010), „Jihad and counter-jihad: 

Western Legal Responses to Islamic Militancy‟ 

in: Bassiouni, M.C. & Guellali, A. (Eds.), Jihad 

and its Challenges to International and 

Domestic Law, The Hague: Hague Academic 

Press.  

 

Berger, M.S. (2010), Religie, Integratie & 

Naturalisatie, Den Haag: SDU.  

Berger, M.S. (2010), Religion and Islam in 

Contemporary International Relations, 

Clingendael Diplomacy Papers 27, The Hague: 

Clingendael Institute.  

 

Berger, M.S. (2010), „Sharia in Canada – de 
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toekomst van Nederland?‟, Recht van de Islam 

23.  

 

Berger, M.S. (2010), „Takki-watte? Waar heb je 

het over?‟, NRC Handelsblad, 28 oktober 2010.  

 

Lezingen en presentaties 2009-2010 

 

Berger, M.S. (2010), „Superman, Islam and the 

Tyranny of Identity‟, Cleveringarede, 25 

november 2010, Cairo, Egypte. 

Lopende onderzoeksbeurzen en -aanvragen 

2009-2010 

FP7 aanvraag: zevende kaderprogramma voor 
onderzoek en technologische ontwikkeling, EU. 

Projectvoorstel onderwijsproject „Moslim zijn 

en Nederlands zijn‟, LUCIS, Instituut 

Clingendael en Cambridge University. 

Prof.dr. L.P.H.M. Buskens 

 

 

Publicaties 2010 

2010a, „Sharia and National Law in Morocco‟ 

in: Otto, Jan Michiel (ed.), Sharia  Incorporated. 

A Comparative Overview of the Legal Systems 

of Twelve Muslim Countries in Past and 

Present, Leiden: Leiden University Press, pp. 
89-138. 

2010b, L‟islam dans le système juridique 

marocain‟ in: Vanderlinden, Jacques (ed.), 

Convictions philosophiques et religieuses et 

droits positifs. Textes présentés au colloque 

international de Moncton (24-27 août 2008), 

Bruxelles: Bruylant, pp. 221-270. 

2010c, „La polygamie au quotidien. Notes d‟un 

observateur dans une maison pleine de femmes‟ 

in: Buitelaar, Marjo (ed.), Le Maroc de près et 

de loin. Regards d’anthropologues néerlandais, 
Rabat: Marsam, pp. 61-72. 

2010d, „Islamonderzoek in de publieke sfeer‟ in: 

ZemZem. Tijdschrift over het Midden-Oosten, 
Noord-Afrika en islam 6 (2010) no.1, pp. 25-32. 

2010e, Buitelaar, Marjo & Buskens, Léon, 

„Over de islam bestaat geen vaste waarheid. 

Politieke en sociale omstandigheden bepalen 

hoe gelovigen religieuze teksten interpreteren‟ 

in: NRC Next 4 (12 februari 2010), no. 235, pp. 
22-23. 

Dr. N.J.G. Kaptein 

 

 
 

 

Publicaties 2009-2010 

Kaptein, N.J.G. (2009), „The lament of an old 

man: Sayyid `Uthmân of Batavia (1822-1914) 

on cars‟ in: Putten, Jan, van der & Kilcline 

Cody, Mary (Eds.), Lost Times and Untold 

Tales from the Malay World, Singapore: NUS 

Press, pp. 283-289. 

Kaptein, N.J.G. (2009), „Southeast Asian 

Debates and Middle Eastern Inspiration: 

European Dress in West Sumatra at the 

Beginning of the Twentieth Century‟ in: 

Tagliacozzo, Eric (Ed.) Southeast Asia and the 

Middle East: Islam, Movement, and the Longue 

Fotografie: Photo & Digital / UFB 
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Durée, Singapore: NUS Press/Stanford, 

Stanford University Press, pp. 176-195. 

Kaptein, N.J.G. (2009), „Arabophobia and the 

Aversion against the Tarekat: How Sayyid 

`Uthmân became advisor to the Netherlands 

colonial administration‟ in: Ibrahim, Ibrahim, 

Shouk, Abu, Ibrahim, Hassan Ahmed (Eds.) 

Hadhrami Diaspora in Southeast Asia. Identity 

Maintenance or Assimilation?, Leiden: Brill, pp. 
33-44. 

Review of Brannon Wheeler, Mecca and Eden. 

Rituals, Relics, and the Territory in Islam. 

University of Chicago Press, Chicago, 2006, in: 

Bibliotheca Orientalis LXVI (no. 5-6), 
September-December 2009, pp. 713-715. 

Kaptein, N.J.G. (2010), „The Arabs in the 

Netherlands East Indies and the House of 

Orange‟ in: Robert M. Kerr and Thomas Milo, 

(Ed.), Writings and writing from another world 

and another era (Festschrift J.J. Witkam), 
Cambridge: Archetype, pp. 213-227. 

Kaptein, N.J.G. & Azra, Azyumardi & van Dijk, 

Kees (Eds.) (2010), Varieties of religious 

authority: changes and challenges in 20th 

century Indonesian Islam, Singapore: ISEAS 

Press. 

Kaptein, N.J.G. (2010), „Afscheid van Nasr 

Hamid Abu Zaid (1943-2010)‟, ZemZem. 

Tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-
Afrika en islam 2 (2010). 

Lezingen en presentaties 2009-2010 

10-11 April 2010, „The spread of the ideas of 

the Cairo reformists in the Netherland East 

Indies and some reactions from the Arab 

community‟, International Conference „The 

Development of Hadhrami Society in Southeast 

Asia: Trade, Islam and Culture‟, National 

Library Singapore and National University 
Singapore. 

14 April 2010, „Hadrami Arabs in Southeast 

Asia and Colonial Rule‟, Guest lecture, 

Graduate School University Sains Malaysia, 

Penang. 

10-11 May 2010, „Islamic Studies in Berlin‟, in 

cooperation with Centre for Modern Oriental 

Studies, Humboldt University and Free 

University, Berlin (in cooperation with Prof. Dr. 

Ulrike Freitag and Marise van Amersfoort). 

10 June 2010, „Islam in contemporary 

Indonesia‟, in cooperation with Netherlands 
Embassy Jakarta, IRP Programme. 

10 November 2010, „Discussion meeting Islam 

Research Programme – Jakarta‟, in cooperation 

with Netherlands embassy Jakarta, IRP 

Programme. 

Lopende onderzoeksvragen en -beurzen 

2009-2010 

„Current developments within Islam in 

Indonesia‟ (2010-2012 with € 300.000 grant of 
Dutch Ministry of Foreign Affairs). 

Dutch Islam policy in the Netherlands East 

Indies, focusing on the life and work of Sayyid 

`Uthmân (1822-1914) of Batavia (monograph in 
preparation). 

PhD en postgraduate begeleiding 2010 

Istiqomah, A Vision of Theology of Justice: An 

Intellectual Biography of Masdar F. Mas'udi. 
Graduation: 15 February 2010. 

Hijroatul Maghfiroh, Islam and Ecofeminsim: A 

Case Study on the Environmental Program of 

Fatayat NU. Graduation: 15 February 2010. 

Noblana Adib, Multicultural education: a study 

on the text books of religious education in the 

elementary schools in Indonesia. Graduation: 
15 February 2010. 

Laily, Urban Sufism: the Case of the 

Naqshbandi-Haqqani Sufi Order in Jakarta. 
Graduation: 15 February 2010. 

Munir Ikhwan, Challenges of the Literary 

Approach to the al-Qurʾān: a Study of Al-Fann 

al-Qaṣaṣī fī al-Qurʾān al-Karīm by Muhammad 

Ahmad Khalafallah. Supervised together with 

Prof. Dr. Nasr Abu Zayd. Graduation: 15 
February 2010. 
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Novelia Musda, THE TARÎQA 

NAQSHBANDIYYA-KHÂLIDIYYA IN 

MINANGKABAU IN THE SECOND PART OF 

THE NINETEENTH CENTURY. Graduation: 15 

February 2010. 

Prof.dr. J.M. Otto 

 

 
 

 

Publicaties 2009-2010 

Otto, J.M. (2009), „The gradual incorporation of 

Islamic law in Indonesia‟s national legal system‟ 

in: Austrian Association for the Middle East 

Hammer-Purgstall, (Ed.), Family, Law and 

Religion. Debates in the Muslim World and 

Europe and their Implications for Co-operation 

and Dialogue, Gröbner Druck, Oberwart, 
Austria, pp. 131-156. 

Otto, J.M. (2009), „Rule of Law, Adat Law and 

Sharia: 1901, 2001, and Monitoring the Next 

Phase‟, Hague Journal on the Rule of Law 1, pp. 

15-20. 

Otto, J.M. (2009), „Rule of Law Promotion, 

Land Tenure and Poverty Alleviation: 

Questioning the Assumptions of Hernando de 

Soto‟, Hague Journal on the Rule of Law 1, pp. 
173-194. 

Otto, J.M. (2009), „Islam, Family Law and 

Constitutional Context in Indonesia‟ in: Cotran, 

E. & Lau, M. (Eds.), Yearbook of Islamic and 

Middle Eastern Law (Yearbook of Islamic and 

Middle Eastern Law) Leiden/Boston: Brill 13, 
pp. 73-86.  

Otto, J.M. (2009), „Een historisch-vergelijkend 

onderzoek naar de positie van de sharia in 

nationale rechtssystemen van twaalf 

moslimlanden‟ in: Kruiniger, P. (Ed.) Recht van 

de Islam, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 
23, pp. 57-83.  

Otto, J.M. (Ed.) (2010), Sharia Incorporated. A 

Comparative Overview of the Legal Systems of 

Twelve Muslim Countries in Past and Present 

(Law, Governance, and Development), Leiden: 
Leiden University Press. 

Otto, J.M. (2010), „Introduction: investigating 

the role of sharia in national law‟ in: Otto, J.M. 

(Ed.), Sharia Incorporated. A Comparative 

Overview of the Legal Systems of Twelve 

Muslim Countries in Past and Present (Law, 

Governance, and Development), Leiden: Leiden 
University Press, pp. 17-49. 

Otto, J.M. (2010), „Sharia and national law in 

Indonesia‟ in: Otto, J.M. (Ed.), Sharia 

Incorporated. A Comparative Overview of the 

Legal Systems in Twelve Muslim Countries in 

Past and Present (Law, Governance, and 

Development), Leiden: Leiden University Press, 
pp. 433-490.  

Otto, J.M. (2010), „Towards comparative 

conclusions on the role of sharia in national law‟ 

in: Otto, J.M. (Ed.), Sharia Incorporated. A 

comparative Overview of the Legal Systems of 

Twelve Muslim Countries in Past and Present 

(Law, Governance, and Development), Leiden: 

Leiden University Press, 613-654.  

Otto, J.M. (2010), „Rechtsstaatbevordering in 
Moslimlanden‟, Liberaal Reveil 51 (1) pp. 3-10.  

Otto, J.M. en S.C. van Huis (2010), 

„Modernisation, Tradition and Identity: The 

Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in 

the Indonesian Religious Courts‟, bespreking 

van: Nurlaelawati, E. (2010), Modernisation, 

Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum 

Islam and Legal Practice in the Indonesian 

Religious Courts in Australian Journal of Asian 
Law 11 (2), pp. 318-321.  

Otto, J.M. (2010), „Gagasan-gagasan lama dan 

baru dalam kajian sosio-legal mengenai 

penguasaan tanah dan pembentukan negara 

hukum di Indonesia‟ [„Old and new ideas in 

socio-legal research concerning land titling and 

rule of law formation in Indonesia‟] in: Safitri, 

Fotografie: Photo & Digital / UFB 



67 | J a a r v e r s l a g  L U C I S  2 0 0 9 - 2 0 1 0   

 

 

M.A. & Moeliono, T. (Eds.), Hukum Agraria 

dan Masyarakat di Indonesia (Seri Socio-Legal 

Indonesia, Jakarta: HuMa-Jakarta; Van 

Vollenhoven Institute, Leiden University, 

KITLV-Jakarta, pp. vi-xiv. 

Prof.dr. P.M. Sijpesteijn 

 

 
 

 

Publicaties 2009-2010 

 

Sijpesteijn, P.M. & Boud‟hors, A. & Clackson, 

J. & Louis, C. (Eds.) (2009), Monastic Estates 

in Late Antique and Early Islamic Egypt: 

Ostraca, Papyri, and Studies in Honour of 

Sarah Clackson, Durham, NC: The American 

Society of Papyrologists.  

Sijpesteijn, P.M., Boud‟hors A. and Clackson, 

J., ed, The Administration of Monastic Estates 

in Late Antique and Early Islamic Egypt, 
American Studies in Papyrology (2009). 

Sijpesteijn, P.M. (2009), „A Mid-Eighth-

Century Trilingual Tax Demand to a Bawit 

Monk‟ in: Sijpesteijn, P.M. (Ed.), The 

Administration of Monastic Estates in Late 

Antique and Early Islamic Egypt (American 
Studies in Papyrology), Oxford, pp. 102-119. 

Sijpesteijn, P.M. (2009), „Landholding Patterns 

in Early Islamic Egypt‟, Journal of Agrarian 
Change  9, pp. 120-133. 

Sijpesteijn, P.M. (2009), „Arabic Papyri and 

Islamic Egypt‟ in: Bagnall, R.S. (Ed.), Oxford 

Handbook of Papyrology, Oxford: Oxford 

University Press, pp. 452-472.  

Sijpesteijn, P.M., Federico, M. (2009), ed., 

Papyri from Early Islamic Egypt in Greek, 
Coptic and Arabic, Liverpool University Press. 

Sijpesteijn, P.M. & Margariti, R. & Sabra, A. 

(Eds.) (2010), Studies in the Social and 

Economic History of the Medieval Middle East. 

Essays in Honour of Avram L. Udovitch, Leiden: 
E.J. Brill.  

Sijpesteijn, P.M. (2010), „North American 

Papyrus Collections Revisited‟, Al-Bardiyyat 1, 
pp. 5-18.  

Sijpesteijn, P.M. (2010), „De woestijn als 

archief. Sporen van de vroege islam in papyri‟, 
Geschiedenis Magazine. 

Sijpesteijn, P.M. (2010), „Hijra.‟, Wiley-

Blackwell’s Encyclopedia of Ancient History, 
Oxford. 

Sijpesteijn, P.M. (2010), „Nessana.‟, Wiley-

Blackwell’s Encyclopedia of Ancient History, 
Oxford. 

Sijpesteijn, P.M. (2010), „Quran.‟, Wiley-

Blackwell’s Encyclopedia of Ancient History, 
Oxford. 

Sijpesteijn, P.M. (2010), „Muhammad.‟, Wiley-

Blackwell’s Encyclopedia of Ancient History, 

Oxford. 

Sijpesteijn, P.M. (2010), „Baqt.‟, Encyclopaedia 

of Islam 3, Leiden: E.J. Brill.  

Sijpesteijn, P.M. (2010), „Akhmim.‟, 

Encyclopaedia of Islam 3, Leiden: E.J. Brill. 

Sijpesteijn, P.M. (2010), „Barabra.‟, 
Encyclopaedia of Islam 3, Leiden: E.J. Brill. 

Sijpesteijn, P.M. (2010), „Arabic-Greek 

Archives‟ in: Papaconstantinou, A. (Ed.), The 

Multilingual Experience: Egypt from the 

Ptolemies to the Abbasids, Ashgate Publishing 
Group, pp. 105-126.  

Sijpesteijn, P.M. (2010), A Descriptive 

Catalogue of the A.G.W. Murray Arabic 

Papyrus Collection at the Wren Library, 
Cambridge: Trinity College. 
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Sijpesteijn, P.M. & Schubert, A. (Eds.) (2010), 

Documents and the History of the Early Islamic 
World, Leiden: E.J. Brill. 

Sijpesteijn, P.M. (2010), „Economics of the 

Umayyad Army‟ in: Sijpesteijn, P.M., 

Margarati, R., Sabra, A. (Eds.), Studies in the 

Social and Economic History of the Medieval 

Middle East. Essays in Honour of Avram L. 
Udovitch, Leiden: E.J. Brill. 

Sijpesteijn, P.M. & Morelli, F. (2010), Papyri 

from Early Islamic Egypt in Greek, Coptic and 

Arabic, Liverpool: Liverpool University Press.  

Sijpesteijn, P.M. (2010), Shaping a Muslim 

State: The World of a Mid-Eighth-Century 

Egyptian Official (Oxford Studies in 
Byzantium), Oxford: Oxford University Press. 

Sijpesteijn, P.M. (2010), „Building an Egyptian 

Identity‟ in: Asad, A. & Benner, M. (Eds.), 

Festschrift Michael Cook, Leiden: E.J. Brill.  

Lezingen en presentaties 2009-2010 

„De komst van de Arabieren: de oudste Grieks-

Arabische papyrus uit Egypte‟, 40ste 
Papyrologendag, Leiden, January 2009. 

 „Une nouvelle lettre de Qurra b. Sharik‟, Fourth 
ISAP conference, Vienna, March 2009. 

„Out of Africa‟, Nation, Group and Religion in 

Late Antiquity and the Early Middle Ages, 

Princeton University, April 2009. 

„Becoming Egyptian: Culture and Identity in 

Early Islamic Egypt‟, Visions of Community, 
Vienna, June 2009. 

„Professional Scribes as Evidenced in the 

Arabic Papyri‟, Beyond Free Variation: Scribal 

Repertoires from Old Kingdom to Early Islamic 
Egypt, Oxford, September 2009. 

„Continuity and Change in the Egyptian 

Countryside: Did Islam Matter?‟, with Marie 

Legendre, Eastern Christianity Seminar, Leiden 

University, October 2009. 

„Seals and Papyri in Early Islamic Egypt‟, 

Cleveringa Lecture, NVIC, Cairo, December 
2009. 

„The Islamic State as an Agent of Conversion‟, 

Andrew W. Mellon Foundation Sawyer 

Seminar “Conversion in Late Antiquity: 

Christianity, Islam and Beyond‟, Oxford, 
January 2010. 

„Arabic Documents as a Model for 

Administrative Change in Early Islamic Egypt‟, 

Cambridge Seminar for Late Antiquity, 
February 2010. 

„Witnesses and Authorising Arabic Papyri‟, 

Roman Law Seminar, All Souls College, 
Oxford, May 2010. 

„Control and Policing the Early Islamic 

Egyptian Countryside‟, Authority and Control 

in the Countryside, NWO Internationalisering 

Geesteswetenschappen, Leiden, September 

2010. 

„Arabic Books on Papyrus‟ Pisa, Italy, 
November 2010. 

„Early Islamic Economy in Egypt‟ & „Editing 

Arabic Papyri‟& „Arabic Papyrology: Tools of 

the Trade,‟ Arabic Papyrology Winterschool, 
Alexandria University, December 2010. 

Lopende onderzoeksvragen en -beurzen 

2009-2010 

European Research Council, European Union, 

Brussels. 2009-2113. „The Formation of Islam: 

The View from Below‟. Grant of € 1,000,000 to 

hire two post-doctoral fellows and two PhD 

candidates to edit Arabic, Greek and Coptic 

papyri from the Islamic period, write a 

historical study and publish a website on the 
project. 

 


