
  



 

 
 

 

 

 

 

Woord vooraf 
 
Het jaar 2019 was voor stichting Fahm Instituut een bijzonder jaar. We mochten alhamdulillah ons 5-jarig jubileum 
vieren. Verderop in dit jaarverslag vind je daarover in een paar publicaties meer. We werkten uitgebreid aan een 5-
jarenboek waarin we de lezer meenemen in hoe Fahm Instituut opgericht en ontwikkeld is; heb je deze nog niet 
gezien, ze is echt het doorbladeren waard!  

Daarna was het tijd om te bestendigen. 2019 en het begin van 2020 hebben daarom voor ons in het teken gestaan 
van professionalisering. Het bestuur is uitgebreid met twee toppers: we heten Manal Benaissa als Secretaris (maart 
2020) en Hugo Ruiter als Penningmeester (augustus 2019) (alsnog) van harte welkom als nieuwe bestuursleden. 
Ook heten we onze nieuwe algemeen vrijwilliger Hind Dhissi welkom, en een bijzonder welkom voor onze nieuwste 
vrijwilliger voor de website; Mohammad Habibollah. Ook voelen we ons erg vereerd dat we Tasniem Anwar, die in 
Januari 2020 al bij ons een Fahmily lezing gaf, als nieuwe spreker aan ons team mochten toevoegen (april 2020). 
Voor allen: ahlan bikum! Later in dit jaarverslag1 stellen we ze uiteraard verder aan je voor.  

Achter de schermen vergen deze organisatorische inspanningen veel tijd en aandacht, maar ook voor de schermen 
hebben we niet stilgezeten. In 2019 hebben we 4 verdiepende cursussen gegeven; de “Rumi-Reeks” door imam 
Abdulwahid van Bommel, onze inmiddels klassieker “Islamitische Filosofie” door docent Kamel Essabane en onze 
inmiddels tweede klassieker die dit jaar twee keer gegeven is; “Islamitisch Feminisme?/!” door docent Anne Dijk. 
Daarnaast hebben we een grote ontwikkeling gemaakt met de start van de vrij-toegankelijke-maandelijkse Fahmily 
Meet-up’s; waarbij zoals altijd iedereen welkom is, en kennis – door middel van een verdiepende lezing van ongeveer 
een uur – en verbinding – in het ontmoeten van de gemeenschappelijke interesse - centraal staan; fahmily building 
dus. Dit is echt het kindje van onze activiteiten coördinator en bestuurslid Esther van Pelt. Zonder haar tomeloze 
enthousiasme en passie voor het beschikbaar maken van kennis en verbinding was dit niet gelukt. BarakAllahufeek. 
Dit jaar hebben ruim 900 mensen een cursus en/of lezing - georganiseerd door Fahm Instituut zelf - gevolgd! 
Alhamdulillah. Daarbovenop komen nog de diverse gastlezingen die onze docenten aan andere organisaties gaven. 
In dit jaarverslag beperkten we ons tot de door Fahm Instituut zelf georganiseerde events.  

Hieronder lees je de details van onze activiteiten en - zoals het hoort – tref je achteraan het financieel jaarverslag. 
Want met trots mogen wij zeggen dat we in 2019 ook ANB|-goedgekeurd zijn; wat zoiets betekent dat we een echte 
goedgekeurde niet-winstbeogende stichting zijn waarmee jouw donaties fiscaal aftrekbaar zijn. Help ons onze 
verdere ontwikkeling mogelijk maken door maandelijks een vast bedrag te doneren, op naar nog meer Fahm! 
Komend jaar zullen we de activiteiten nog meer bestendigen en ons richten op het aanscherpen van de missie en 
visie en deze koppelen aan een meerjarenplan.  

Met vredige groeten, fi amaani Allah, namens Team Fahm Instituut,  
Anne Dijk,  
Docent, oprichter en voorzitter van Stichting Fahm Instituut 

 
1 dit jaarverslag is opgesteld door de docenten en vrijwilligers van Fahm Instituut. De vormgeving is gedaan door Sheila 
Mahabali, waarvoor onze grote dank! 



 

 

 

Overzicht van de cursussen 

 

1. RUMI-REEKS | Abdulwahid van Bommel | 
Utrecht | 13 juni-19 mei | 45 cursisten | online 17 

Op de 2e zondagochtend van 2019 verzamelde een groep 
“bewuste zoekers” zich bij de Ulu-moskee te Utrecht. In 10 
bijeenkomsten van 3 uur reisde imam Abdulwahid van 
Bommel door de Masnawi, het bekende werk van de 
filosoof, dichter en soefi Jalāl ad-Dīn Rumi (1207-1273). 

Om Rumi toegankelijk te maken legde Van Bommel ook veel 
dwarsverbanden tussen de denkbeelden van Rumi en 
hedendaagse Nederlandse dichters en elementen uit de 
Westerse populaire cultuur. De aanmeldingen voor deze 
Rumi-Reeks bleven maar binnenkomen! Uiteindelijk zijn we 

gestart met 45 cursisten. Na de tweede les hebben we besloten om de lessen te filmen. Deze cursus is nu ook, 
vanaf les 3, online te volgen. In 2019 hebben 8 mensen gebruik gemaakt van deze digitale mogelijkheid, in de eerste 
maanden van 2020 nog eens 9. In december hebben we een terugkomdag georganiseerd voor alle oud-cursisten, 
waarbij een verdiepingsslag werd gemaakt. 

 

2. ISLAMITISCHE FILOSOFIE | Kamel Essabane |  Rotterdam |  2/3 maart | 40 cursisten 
Het eerste weekend van maart gaven we een Studieweekend Islamitische Filosofie in centrum de Middenweg, 
Rotterdam. De introductielezing in Januari trok 14 deelnemers. 4 van hen deden uiteindelijk ook mee aan de cursus. 
Met 40 cursisten was ook dit studieweekend een groot succes.  

Een reactie van één van de cursisten: 

“Tijdens de cursus islamitische filosofie leerde ik over verschillende islamitische 
filosofen, discussies en een geschiedenis die ik nog niet kende. De docent, 
Kamel Essabane, bracht ons op enthousiaste wijze langs denkers zoals Ibn Sina, 
Al-Farabi en Al-Ghazali. Met voorbeelden en filosofische vragen die wij als 
deelnemers zelf in groepjes moesten bespreken, is de cursus heel interactief en 
word je geprikkeld om zelf na te denken. Doordat er veel in groepsverband wordt 
gewerkt is dit ook een hele leuke manier om andere mensen te leren kennen. 
Met een nieuw gevoel van motivatie en nieuwsgierigheid ben ik teruggegaan naar 
huis, en denk ik nog steeds na over islamitische filosofie.” 

Inhoudelijk stonden de denkers Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina(Avicenna), Al-
Ghazali, Ibn Rushd, Ibn 'Arabi, Ibn Taymiyya, Sjah Waliullah, Mohammed Abduh, 
Fazlur Rahman, Saba Mahmood en Seyyed Hossein Nasr centraal.  

Ben je nieuwsgierig geworden? Wees niet getreurd, de cursus wordt regelmatig (in diverse formats) aangeboden, 
en de meest uitgebreide versie is online beschikbaar!  



 

 

 

3. ISLAMITISCH Feminisme ?/! | Anne Dijk |  Amsterdam |  31 maart, 7/14 april | 12 cursisten 

Het laatste weekend van maart startte de 4-daagse cursus Islamitisch Feminisme?/! in de Schaakschool te 
Amsterdam. De openingslezing Sahabiyyat, trok ruim 30 mensen, waarvan 8 ook de cursus hebben gevolgd. In 
totaal waren er 12 cursisten. Bijzonder aan deze serie was hoe iedereen een eigen persoonlijke motivatie deelde 
voor het meedoen aan de cursus.  

 

 

In 12 uur neemt Anne Dijk de cursisten mee langs concepten van ‘Westers’ Feminisme, kritiek vanuit moslims 
daarop, vrouwelijke geleerden en agency, klassieke en moderne theologische discussies omtrent de positie van de 
vrouw, moderne feministische denkers en hedendaagse kritiek binnen de Islam. De rode draad is vrouwelijk religieus 
leiderschap, agency en de vraag wat feminisme nu eigenlijk is?  

Een van de cursisten vertelt: “Dit is nu de derde keer dat ik de cursus volg. Elke keer zit er weer iets nieuws in, maar 
er is meer waarom ik terugkom.  Door mijn strikt culturele opvoeding en die interpretatie van de islam had ik de islam 
bijna verlaten, want ik kon niet geloven dat een God zoiets van vrouwen vroeg. Maar door het volgen van de cursus 
Islamitisch Feminisme?/! is mijn liefde voor de islam gegroeid en mijn imaan versterkt”.  

  

Wist je dat? .. 
Fahm Insituut bewust dezelfde cursus soms in een ander format aanbiedt? Zo is de ‘filo’ in 2015 gestart met een 9-weekse van 21 uur, maar 
ook wel gegeven in een 5-weekse van 20 uur. Dit jaar kozen we voor een crash-weekend cursus van 14 uur. Feminisme hebben we in een 
drieluik, maar ook in een crash-weekend cursus gedaan. Een deel van de cursisten geeft voorkeur aan het ene format, het andere deel aan 
een ander format. Zo is er voor ieder wat wils.  



 

 

4. ISLAMITISCH FEMINISME ?/! |  Anne Dijk | Rotterdam |24/25 augustus | 12 cursisten 

24 Augustus startte de vijfde cursus Islamitisch Feminisme?/! , in Rotterdam. Ditmaal werd alles in één weekend 
gestopt. De cursus werd gefilmd, mogelijk gemaakt dankzij een gulle donateur. Deze kun je hier aanschaffen en 
volgen. Voor de sahabiyya-introlezing hadden we 32 aanmeldingen, dit naast de 12 cursisten die de weekendcursus 
gevolgd hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je Fahm Instituut verder helpen ontwikkelen, doneer dan ook! 
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AHLAN BIKUM! Fahm-Team 
 

Het afgelopen jaar hebben we een aantal nieuwe teamleden mogen verwelkomen, we stellen ze graag aan je voor: 
 

Tasniem Anwar, PhD kand., Politicoloog 

Anwar is PhD kandidaat bij de afdeling politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft een 
MSc in ‘Conflict Resolution and Governance’ van de Universiteit van Amsterdam en een LLM in ‘Law 
and Politics of International Security’ van de Vrije Universiteit. Haar promotieonderzoek gaat over 
rechtszaken rondom de financiering van terrorisme in Europese context. Daarnaast geeft zij 
verschillende vakken binnen de bachelor politicologie. Voor Fahm Instituut is zij spreker op het 
gebied van dekolonialisme en het snijvlak van moslims en politiek. 

 

Hugo Ruiter, MSc, Penningmeester, Bedrijfskundige 

Hugo Ruiter is afgestudeerd in bedrijfskunde met een focus op sociale ondernemingen. Hij is in het 
dagelijks leven werkzaam in zijn familiebedrijf en bij een organisatie die lespakketten over duurzaam 
ondernemen voor basisschoolleerlingen ontwikkelt. Bij Fahm Instituut is hij penningmeester in het 
bestuur en richt hij zich op de professionalisering rondom de groei van de stichting. 

 

Manal Benaissa, Secretaris 

zie Team-pagina Fahm Instituut 

 

       Mohammad Habibollah, Online-mediaspecialist 

Als trotse eigenaar van het bedrijf CraziQ houdt Mohammad zich bezig met design, development 
en beheer van diverse websites voor bedrijven in Nederland en Duitsland. We zijn trots dat hij 

dit ook voor Fahm Instituut doet. Verder adviseert hij op het gebied van online- en sociale 
media strategie. Hij heeft ruime ervaring in de sales, service en sociale media branche. 

Mohammad is enorm gepassioneerd over het samen brengen van verschillende groepen 
moslims en het dichten van gaten tussen moslims en niet-moslims. 

 

 

Hind Dhissi, algemeen vrijwilliger 

zie Team-pagina Fahm Instituut 



 

 

MEET-UP’S EN ANDERE LEZINGEN 
 

In 2019 zijn we dankzij onze activiteiten coördinator Esther van Pelt begonnen 
met de uitbreiding van de Fahm-ily Meet-up’s door deze maandelijks te 
organiseren. Op een vast moment, namelijk ergens in het derde weekend van 
de maand, organiseert Fahm Instituut een inspirerende en informatieve 
bijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk, laagdrempelig maar wel 
verdiepend. Na afloop is er voldoende tijd voor ontmoeting en napraten. De 
bijeenkomsten variëren van locatie, spreker en onderwerp. Fahm-ily Meet-up’s 
zijn mooie introductiebijeenkomsten van zowel onze cursussen als ons 
kennisinstituut. Ook gebruiken we deze Meet-up’s om nieuwe onderwerpen te 
introduceren. Ze zijn goed bevallen, gezien de enorme groei van mensen die ons 
wisten te vinden, dus in 2020 willen we met deze maandelijkse bijeenkomsten 
doorgaan! 

In mei en juni 2019 waren er geen Meet-up’s. We hadden toen ons Ramadan-
programma met 7 verschillende lezingen door 4 verschillende sprekers op 6 verschillende locaties. Zie verder onder 
kopje “Ramadan”. 

5-JAAR EVENT 

In juni 2019 vierden we samen met ruim 100 gasten ons 5-jarig bestaan tijdens een event!  Host van de avond was 
ons teamlid Berna Toprak! 

Onder het kopje media vind je 3 uitgebreide verslagen van ons 5-jaar event.  

En vergeet niet ons 5-jarenboek te bekijken! 

 

 

  



 

FAHMILY MEETUPS 

Alle Meet-up’s hebben doorgang kunnen vinden, behalve de laatste. Deze Meet-up hebben we verplaatst naar 
begin januari 2020.  

Onderwerp Spreker locatie maand Aanmelding 

Introductielezing Islamitische 
Filosofie 

Kamel Essabane Amsterdam Januari 25+ 

Introductielezing Koran  Arnold Yasin Mol Rotterdam Februari 11 

Sahabiyyat Anne Dijk Amsterdam Maart 25+ 

Spirituele ontwikkeling Sanne Tji Utrecht April 26 

Islamist Violent Extremism? Dr. Serafettin Pektas (België)  Rotterdam Juli 11 

Sahabiyyat Anne Dijk Rotterdam Augustus 35+ 

Salah al-Din Lennart Proot Rotterdam September 12 

Sociale Rechtvaardigheid Berna Toprak Amsterdam Oktober 15 

Islamitische Theologie Dr. Yaser Ellethy Amsterdam November 12 

Introductielezing Islamitische 
Filosofie 

Kamel Essabane Amsterdam December 20+ 

   totaal ±200 

Fahmily-EXTRA’s   

Naast onze Maandelijkse Fahmily-Meet-up’s (vaste prik, derde 
weekend van de maand) hadden we dit jaar ook diverse ander 
vrij toegankelijke lezingen met diverse sprekers. Wij zijn dankbaar 
en blij dat diverse buitenlandse sprekers zich willen verbinden 
met ons instituut en hun academische kennis willen delen met 
onze achterban. 

 

 

 

Onderwerp Spreker Locatie Datum Aanmelding 

De nalatenschap van Prof. Sabah 
Mahmood 

Prof. Nadia Fadil (België) Rotterdam 29 maart 50 

Huwelijksethiek & Machtige Genetica 
over Bio-ethiek en Islam 

Prof. Mohammed Ghaly 
(Qatar) 

Rotterdam 12 april 55 

Eid al-Adha lezing Kamel Essabane Rotterdam 9 augustus 23 
Vrouwen in de Moskee Hind Makki (VS) 

Bastiaan Verberne als 
gespreksleider 

Rotterdam 27 September 33 

Moslims in het Wilde Westen Kamel Essabane Zwolle 8 december 11 
   totaal ±200 

Naast deze lezingen, door ons instituut georganiseerd, zijn onze docenten door zeer diverse organisaties en op vele 
locaties in België en Nederland te gast geweest om te komen spreken.  



 

 

RAMADAN 

Ramadan 2019 had een vol en divers programma: 

Onderwerp Spreker Locatie Datum Aanmelding 
Wat is er filosofisch aan 
Ramadan? 

Kamel Essabane Utrecht, Ulu met iftar 10 mei 40+ 

Invloedrijke moslimvrouwen 
i/d geschiedenis van Islam 

Anne Dijk Amsterdam, Blauwe Moskee, 
Ladies only met iftar 

15 mei 70+ 

Islamitische speerpunten 
voor vrede 

Anne Dijk Gorinchem 17 mei 80+ 

Kalifaat?/! Lennart Mukhtar Proot Rotterdam, CdMw met iftar 24 mei 20 

Moslim in het Wilde Westen Kamel Essabane Rotterdam, CdMw met iftar 31 mei 40+ 

Uitleg over Surat al-Qadr Arnold Yasin Mol Alphen a/d Rijn 1 juni Onbekend 

Vrouwen in de Qur’an Anne Dijk Woerden 2 juni 25+ 

Fitr-Feestje  Park Transwijk, Utrecht 9 juni 25+ 
   totaal 300+ 

 

‘Wat is er filosofisch aan de ramadan? ’ was een interactieve 
lezing waarin werd nagedacht over de relatie tussen religie en filosofie, 
vervolgens islam ne filosofie en daarna welke filosofische aspecten de 
ramadan heeft. Waarom vasten moslims eigenlijk? Waarom vastte de 
profeet Mohammed voor de eerste openbaringen in deze maand? Met 
welke filosofische vragen hield hij zich bezig? En is er nog ruimte voor 
en behoefte aan filosofie naast de openbaring van de Koran in deze 
maand? Islamitische filosofie docent Kamel Essabane zette een 
gemêleerd gezelschap aan het denken met veel ruimte voor vragen en 
interactie. Vervolgens werd er buiten de moskee een iftar georganiseerd 
door de Ulu moskee en werd er lekker gegeten en gedronken en 
nagepraat over het thema.  

 ‘Moslim in het Wilde Westen’ Wat zijn de uitdagingen voor moslims in het Westen – in samenleving die worden 
gekenmerkt door secularisatie en pluralisme ? En welke samenlevingsmodellen zijn er voor moslims als minderheid 
mogelijk en nastrevenswaardig, geïnspireerd vanuit de eigen traditie? In een volle moskee (centrum de middenweg) 
ging docent Kamel Essabane aan de hand van een aantal theoretische concepten de discussie aan met een aantal 
uitdagende discussiestellingen. Vervolgens werd er met zonsondergang gebeden en genoten van de iftar. 

 

 

Wil je Fahm Instituut verder helpen ontwikkelen, doneer dan ook! 
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FITR-FEEST 

We eindigden deze bijzondere periode op 9 juni met een Fitr-Feestje in Park Transwijk te Utrecht met een pot-luck-
picknick. Kamel Essabane gaf een motivational speech, het zonnetje scheen langs de wolken, de ballonnen trokken 
veel bekijks en de kinderen speelden dat het een lieve lust was. Genieten van elkaars gezelschap, de meegebrachte 
heerlijkheden en natuurlijk nagenieten van de spirituele rijkdom van de Ramadan.  

 

 

 

 

 

 

Wil je Fahm Instituut verder helpen ontwikkelen, doneer dan ook! 
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Fitr peptalk-preek 2019/1440 
Voorgedragen bij de Eid el-Fitr Picknick, 9 juni 2019, Park Transwijk, Utrecht 

Door: Kamel Essabane, Fahm Instituut  

Bismillahi rahmani rahim 
 

In de naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle. 
Vandaag zijn we samen om Eid el Fitr te vieren met een picknick.  

Eid el Fitr wordt ook wel het suikerfeest genoemd. Maar eigenlijk is deze 
benaming ongelukkig gekozen omdat het feest in essentie niet om suiker en 
zoetigheid draait. Suikerfeest leidt af van de betekenis van het feest. Het is in 
feite een vertaling van het Turkse şeker Bayrami, een benaming die is bedoeld voor kinderen. Volwassenen 
noemen het feest “Ramazan Bayrami” in het Turks, ofwel “ramadanfeest”. Er is veel te doen over de benaming in 
het Nederland. Moeten we enkel de Arabische benaming gebruiken of net als het Turks het “ramadanfeest” 
noemen. Letterlijk vertaald vanuit het Arabisch betekent het Eid el Fitr (of Ied el-Fitr) ontbijtfeest of ontvastenfeest. 
Bij Fahm en Su-shi wordt deze half vertaald naar “Fitr feest”, maar of dat nu de oplossing is? 
Over deze vraag wil ik het tijdens deze preek niet te lang hebben. Wat ik wel wil doen is naar de naam Eid el-Fitr 
kijken vanuit een ander perspectief. Er zijn namelijk theologen die een link leggen tussen het woord "fitr" en "fitrah". 
Fitrah is een belangrijk islamitisch concept. Volgens een hadith is de fitrah de natuurlijke toestand van de mens 
waarin elk kind geboren wordt. Een natuurlijke zuivere toestand die neigt naar God, het goede, het ware en het 
schone. 
Tijdens het vasten in de ramadan onthouden de gelovigen zich van eten en drinken waardoor de eerste dadel of 
eerste slok water extra lekker smaakt, alsof het de eerste dadel of eerste slok water is. Dit roept op tot 
dankbaarheid. Je kunt dit ook ervaren als je heel lang een lekker gerecht niet hebt gegeten waardoor je extra 
gevoelig bent voor de prikkels bij die eerste hap. De ramadan staat in het teken van de eerste openbaring van de 
Quran, extra gebeden, bezinning, saamhorigheid en solidariteit. De ramadan staat echter ook voor zuivering van 
jezelf. Als je denkt aan het concept fitrah heeft het vasten tot doel de mens via een zuiveringsproces terug te laten 
keren naar de fitrah. Terug naar de oertoestand, terug naar het kind in jezelf. Terug naar die onschuldige, zuivere 
kern van de mens die gevoelig is voor prikkels, en vol verwondering in het leven staat en dankbaar is voor de grote 
en kleine dingen in het leven. Terug naar de toestand die het mogelijk maakt de zoetheid van het leven als 
geschenk van God/Allah te kunnen proeven, en om daar dankbaarheid voor te tonen. 
Eid el-Fitr is ook het moment om stil te staan bij onze wensen en goede voornemens. Eid el Fitr is te vergelijken 
met de viering van nieuwjaar, het is een nieuw begin. Daar horen gelukwensen en goede voornemens voor het 
nieuwe jaar bij. In de ramadan nemen veel moslims zichzelf voor om vanaf dat moment of na de ramadan 
verandering te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door met roken te stoppen of een nieuwe uitdaging in hun leven aan 
te gaan. Helaas lukt het niet iedereen zich te houden aan de goede voornemens, maar het is altijd het proberen 
waard. Met deze gedachte wil ik jullie een peptalk geven. Om in het teken van eid el fitr vanuit de zoetheid van de 
fitrah er wat van te maken. Omdat het het proberen waard is: 

Wees lief en geliefd. 
Wees geliefd en heb lief. 
Onderhoud en cultiveer vriendschappen. 
Geniet van intieme relaties en het familieleven. 
Kook voor elkaar, neem elkaar uit eten. 
Eet gezond en neem ook een gezond dessert. 
Heb je kinderen gekregen, voed ze dan goed op en speel met ze. 
Speel zelf ook als volwassene, hou het kind in jezelf in leven. 



 

Werk hard, probeer meer uit jezelf te halen, je kunt meer dan je denkt. 
Ontspan ook, geniet van de vruchten en mooie dingen in het leven. 
Doe aan sport of begin ermee, wandel elke avond. 
Bekijk een sportwedstrijd, bekijk een film, lees boeken, bezoek musea, bezoek theatervoorstellingen. 
Raak geïnspireerd en inspireer anderen. 
Kijk naar kunst en luister naar muziek die je geest doet oplichten. Lees gedichten en schrijf gedichten. 
Schrijf een boek. Maak een kunstwerk. Doe iets waar je altijd van droomde. 
Reis rond, maak verre reizen, maar niet te vaak. Denk aan het milieu. 
Leer nieuwe mensen kennen, leer mensen kennen die heel anders zijn dan jij. Kom uit je bubbel. 
Wees nieuwsgierig. 
Lees de krant, volg het nieuws. Vorm een eigen mening. Heb respect voor andere meningen. 
Lees Quran. Luister naar de Quran. Leer de Quran lezen. Leer de Quran uit je hoofd. 
Verricht het gebed op tijd. Sta op voor het fajr gebed. Verricht doe’a’s (smeekgebeden) voor jezelf.  

Verricht doe’a’s niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. 
Zoek troost en troost anderen. Lach en huil. 
We moeten van het leven houden want het is een geschenk van God. 
Werk voor de wereld alsof deze eeuwig is, werk voor het hiernamaals alsof deze morgen is. 
Ga studeren of begin een nieuwe studie. Je bent nooit te oud om te leren. 
Werk samen met anderen. 
Werk in de tuin, verbouw je huis, veeg je straatje schoon, ruim je kamer op. 
Ruim je afval op. Scheidt het afval en recycle. Wees geen verspiller. 
Werk aan je hobby of probeer iets nieuws uit. Iedereen heeft verborgen talenten die wachten om ontdekt te worden. 
Onderhoud goede relaties met de buren, let op elkaar, heb oog voor elkaar. 
Maak geen ruzie en los ruzies op. Wees niet boos. 
Vergeef elkaar en wees vergevingsgezind. 
Geef elkaar cadeaus, geef elkaar bloemen, zoek contact met elkaar, bezoek elkaar. 
Stop met roken en/of andere slechte gewoonten. Stop met ongezond eten en drinken. Stop met snoepen. 
Help anderen die willen stoppen met slechte gewoonten. 
Stop met teveel tijd besteden aan je telefoon en social media. 
Verricht vrijwilligerswerk, help iemand in nood, wees een luisterend oor, wees een troostend hart. 
Wees vrijgevig, wees nog vrijgeviger. Wees gastvrij. 
Heb vertrouwen in jezelf. Heb vertrouwen in elkaar. Heb vertrouwen in de vreemde. Heb vertrouwen in de toekomst. Heb vertrouwen in God. 
Luister naar je hart. Luister ook naar het advies van anderen. 
Bezoek een zieke thuis of in een ziekenhuis. 
Geef je steun aan goede doelen, doneer meer geld, steek je handen uit je mouwen. 
Spreek je uit tegen onrecht en onderdrukking van onschuldigen. Kijk niet weg, probeer verandering aan te brengen ook al is het klein. 
Geniet van het leven en help anderen om ook te kunnen genieten van de vruchten van de aarde. 
Aan het eind van de dag kunnen we niet allemaal gelukkig zijn en we kunnen ook niet altijd gelukkig zijn. We zullen samen ook niet alle 
problemen kunnen oplossen en we zullen niet alle vragen in het leven kunnen beantwoorden. 
Maar het feit dat we niet overal een antwoord op hebben en niet alle problemen kunnen oplossen ontslaat ons niet van de 
verantwoordelijkheid om met een respons te komen, om actie te ondernemen waar wij kunnen. 
Om pijn en lijden zoveel mogelijk te verminderen en mensen en dieren gelukkig te maken. 
Om dankbaar te genieten van het leven in het licht van de oneindige barmhartigheid van de Barmhartige. 

Ik sluit af met een kleine soera: 
Bismillahi rahmani rahim 
In de naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle. 
Wa l’asr, inna l’insana la fi khusr 
Bij de tijd, de mens leidt voortdurend verlies 
Illa ladhina amanu wa’amilu salihati 
Behalve diegenen die geloven (vertrouwen hebben) en goede daden verrichten 
Wa tawasaw bi’l haqqi wa tawassau bi sabr 
En elkaar aansporen tot waarheid (oprechtheid, authenticiteit) en elkaar aansporen tot geduld. 
Amien/Amen. 

 

 

 

 



 

 

Eid al Adha Lezing 

Waarom voeren moslims het offerfeest en welke diepere betekenissen en lessen zijn er te halen uit het verhaal van 
Ibrahiem en Isma’il? Wat zeggen enkele filosofen over het verhaal? Met een divers gezelschap werd er tijdens en 
na de lezing nagedacht en gedachten uitgewisseld. 

 
WAKE 

Docent Anne Dijk spraak op 15 maart 2019 bij de wake voor 
de aanslag in Christchurch (Nieuw-Zeeland) te Rotterdam. In 
het NOS-nieuws werd hier ook aandacht aan besteed.  

Dit was haar speech: 

Assalamu ‘Alaikum, De Vrede zij met jullie allen.  

Veel mensen geven aan geschrokken te zijn, of vragen mij 
of ik geschrokken ben. Net als zo velen moet ik eerlijk 
zeggen dat ik niét geschrokken ben. Ik ben niet geschrokken van wat er in Christchurch is gebeurd. Op 15 
februari 2015 stond ik geschrokken op de Dam te speachen op de harteloze rechts-extremistische 
terroristische aanslag op 3 jonge moslims in Chapel Hill.  

Ik citeer de opsomming van de Australische journalist Waleel Aly; “de aanslag op de synagoge in Pittburg, 
de auto die in Londen op moskeegangers inreed, 9 christenen vermoord in Charleston... als wij allen eerlijk 
zijn, wisten we dat dit soort dingen eraan zaten te komen”. Alleen al de afgelopen week, hebben wij in 
Nederland twee gewelddadige acties uit de rechtse hoek op de moslimgemeenschap en individuen gezien 
die racistisch dan wel ideologisch geïnspireerd waren. De mensen die dit soort aanslagen plegen hebben 
allen iets gemeen: compleet gebrek aan empathie, medemenselijkheid, ze zijn vervuld van haat, zijn op 
macht belust en hebben een superioriteitsgevoel.  

Gisteren werd ik gebeld door de radio of ik n.a.v. de rechts-terroristische aanslag in de uitzending wilde 
komen. Ten eerste, ik kon niet. Vervolgens werd mij gevraagd of ik namen van andere sprekers kon 
aandragen. Daarop heb ik aangegeven het verrassend te vinden gebeld te worden na zowel moslim-
terroristische aanslagen als rechts-extremistische aanslagen. Na de aanslag in Parijs in november 2015 als 
ook in een item over religiekritiek in december 2016, zat ik bij Pauw en heb vele malen eerder mijn afschuw 
uitgesproken over moslimterrorisme. Het voelde dan ook raar, om voor mij volstrekt logischerwijze, afschuw 
uit te spreken op deze rechts-terroristische daad. Ik heb geadviseerd iemand van de Erkenbrand beweging 
of een voorman van een PVV-tak te benaderen en te vragen wat deze aanslag met hen doet.  
#Iets met consistentie. 

Toen ik bij deze wake uitgenodigd werd, waar sprekers van diverse pluimage aanwezig zouden zijn, voelde 
ik me wel verantwoordelijk te spreken, omdat ik geloof in de verbinding en het krachtige statement van 
verbinding dat we hiermee naar buiten brengen.  

Wat voel ik dan wel? Ik ben terneergeslagen, bang, in rouw. Als moeder, als vrouw, als moslim, als 
domineesdochter, als wereldburger, als Nederlander. Ook voel ik me machteloos; het lijkt niet op te houden. 
Na Breivik was er gister weer een grootschalige rechts-terroristische aanslag die zich onder andere op 



 

Bijbelse teksten baseert, Mattheus (26:52). Ik citeer deze zin bewust niet, want als moslims weten wij precies 
hoe het is als extremisten selectief en voor eigen belang teksten misbruiken.  Ik wil dan ook iedereen 
oproepen om hier niet te veel op in te zoomen. We moeten juist dit soort patronen doorbreken. En ik citeer 
(bijna) uit hetzelfde evangelie Mattheus (7:12): Wat gij niet wilt dat u geschiedt doet dat ook een ander niet 
(in Mattheus staat hij positief geformuleerd maar het Nederlandse gezegde is, toepasselijk voor vandaag, 
negatief geformuleerd zoals geciteerd). Het is tijd dat wij gemeenschappelijke waarden daadwerkelijk 
gemeenschappelijk gaan beleven.  

Mijn vraag aan iedereen is om het volgende heel goed in onze oren te gaan knopen: Daders van terrorisme 
& gewelddadig extremisme, vormen in alle diversiteit, los van kleur, religie of wereldbeeld, een categorie 
apart. Slachtofferschap van terrorisme en geweld treft de hele mensheid, los van kleur, religie of 
wereldbeeld. De enige manier hoe we ELKE vorm van terrorisme kunnen bestrijden is vanuit gezamenlijkheid 
én in al haar consistentie ons inzetten tegen ELKE vorm van geweld, haat & vijanddenken.   

Als laatste wil ik, mede namens mijn collega’s van Stichting Fahm Instituut, ons statement aanhalen; 15 maart 
2019 zal altijd in ons geheugen gegrift blijven. Op een dag als gisteren is het lastig om over de pijn, de 
wanhoop, de woede en het verdriet heen te kijken. We zijn in rouw. Eerder veroordeelde onze premier een 
terroristische daad met de woorden “Een aanslag op onze manier van leven“. Ook gisteren vond een aanslag 
op “onze” manier van leven plaats. Meer dan eens wordt het duidelijk dat extremistisch geweld een 
gezamenlijk leed is. We willen dan ook focussen op die gezamenlijkheid en ons verbinden met eenieder die 
tegen geweld is en vóór vrede staat. Onze gedachten en gebeden zijn met de slachtoffers, nabestaanden 
en eenieder die geraakt is. Maar we weten ook dat gedachten en gebeden niet genoeg zijn. Wij roepen de 
samenleving op tot het actief uitdragen van radicale verbondenheid. We roepen de politiek en 
volksvertegenwoordigers op tot het gebruiken van hun invloed om IEDERE burger te beschermen tegen 
geweld én een beleid van inclusie te gaan voeren dat toekomstig geweld actiever weet te voorkomen.  

En aan ieder individu: blijf vertrouwen hebben. Er is een groep die haat, er is een groep die hard schreeuwt 
en er is een grote groep die zwijgt. We voelen ons vooral dankbaar, gesteund én verbonden met de (grote!) 
groep die zich ook nu hardop uitspreekt, solidair is en met alle mensen (inclusief moslims) gezamenlijk de 
vrede wil nastreven.  

Onze Heer, schenk ons geduld. Houdt Hoop. Ga in Vrede.  #NewZealandStrong 

 

 

Wil je Fahm Instituut verder helpen ontwikkelen, doneer dan ook! 
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FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2019 
 

Inkomsten  

De inkomsten van stichting Fahm Instituut bestaan in 2019 uit drie categorieën. Het grootste deel van de inkomsten 
komt uit de opbrengst van de cursussen die door Fahm Instituut worden georganiseerd. In 2019 hebben er vijf 
betaalde cursussen plaatsgevonden: Islamitische Filosofie, twee keer Islamitisch Feminisme?/! (in maart/april en 
augustus), de Rumi Reeks en de online Rumi Reeks. Eind 2019 zijn ook de aanmeldingen voor het studieweekend 
Islamitische Filosofie gestart. De culturele activiteiten zoals het Ramadanprogramma (diverse lezingen), de 
Offerfeestlezing, extra lezingen en alle Fahm-ily Meetups waren kosteloos voor bezoekers. De totale inkomsten van 
cursussen in 2019 was €6.837,50. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2018. Dit komt omdat een groot deel 
van de betalingen voor de Rumi Reeks (start Januari 2019) in het boekjaar van 2018 zijn opgenomen en omdat er 
minder betaalde cursussen hebben plaatsgevonden.   

Ten aanzien van de cursussen is het belangrijk om op te merken dat het aantal cursisten maal de ticketprijs niet te 
inkomsten per cursus zijn. Voor cursussen die inclusief lunch zijn, geven wij de lunch tegen kosten uit handen. 
Daarnaast staan de inkomsten ook niet niet gelijk aan het aantal cursisten maal de prijs van de cursus, aangezien 
we altijd een aantal plekken beschikbaar hebben voor minder draagkrachtigen. Zo hebben in 2019 een aantal 
cursisten een cursus met korting, of na overleg van iemands persoonlijke situatie en motivatie, gratis gevolgd.  

De tweede categorie is donaties. Omdat Fahm Instituut geen subsidies ontvangt om zo intellectueel onafhankelijk te 
blijven, wordt er aan geïnteresseerden gevraagd om donaties. Er zijn zowel donateurs die eenmalig een bedrag 
storten, als donateurs die periodiek een donatie geven. In 2019 is er €4.238,16 aan donaties ontvangen. Dit is een 
stijging in vergelijking met vorig jaar. Dit verklaren wij doordat in 2019 de ANBI status hebben verkregen. Daarnaast 
is er dit jaar gestart met een nieuw systeem waarbij donateurs korting kunnen krijgen op de cursussen. Hoe hoger 
de jaarlijkse donatie, hoe hoger de korting op de cursussen.   

 

De derde categorie zijn vooruit ontvangen inkomsten voor het retraiteweekend dat in 2020 wordt georganiseerd. In 
2019 hebben meerdere deelnemers hier zich voor opgegeven, en de rekening hiervan al voldaan. Totale inkomsten 
hiervoor zijn €2.385,00. 

Uitgaven 

Kantoorkosten omvatten de posten; administratie, betalingssystemen, abonnementen internet, website onderhoud 
& design. Onder drukwerk vallen boekjes per cursus en printkosten. Onder de post cursuskosten vallen vakliteratuur 
en locatiekosten. Versnaperingen omvatten koffie, thee, versnaperingen en eten gedurende de cursussen en 
vergaderingen. Vergoedingen omvatten de reiskosten van de vrijwilligers, declaraties onkosten van de teamleden en 
docenten, een minieme vergoeding voor gastsprekers. De docenten en team- en bestuursleden van Fahm Instituut 
werken allen als vrijwilliger. 
 
In 2019 zijn er meer kosten gemaakt dan de voorgaande jaren. Dit komt voornamelijk doordat er veel werk is verricht 
aan de website, waardoor de webwinkel en online leeromgeving nu operationeel zijn. De locatiekosten zijn gestegen 
doordat er een grote aanbetaling is gedaan voor de locatie voor het retraiteweekend in 2020. Daarnaast zijn de 



 

vergoedingen gestegen doordat er meer gebruik is gemaakt van externe sprekers en andere professionals om 
bijvoorbeeld cursussen op te nemen. De kosten voor versnaperingen zijn gestegen omdat er in 2019 elke maand 
een Fahm-ily Meetup is geweest, en er meer afstemmingsmomenten binnen het team zijn om deze bijeenkomsten 
te kunnen realiseren. Ook is het 5 jaar event gerealiseerd, waar onkosten naartoe gegaan zijn, maar welke wel gratis 
toegankelijk voor het publiek was.  
 
Doordat sommige declaraties met betrekking tot 2019 pas in 2020 uitbetaald zullen worden, zal hiervoor een 
reservering van €1.000 worden opgenomen. 
 

Resultaat 

In 2019 zijn er iets meer uitgaven dan inkomsten geweest. Hoewel de inkomsten zijn gestegen ten opzichte van 
voorgaande jaren, zijn de uitgaven in 2019 harder gestegen. Hierdoor wordt het jaar afgesloten met een negatief 
resultaat van €2.312,26. Doordat 2017 en 2018 met een positief resultaat waren er ruim voldoende liquide middelen 
om deze extra uitgaven te dragen. Doordat we dit jaar aanzienlijk minder kosten aan de website verwachten, hopen 
we dit jaar de reserves weer aan te vullen voor mooie bijeenkomsten.  
 

Inkomsten  
 

Cursistengelden € 6.837,50 

Donaties € 4.238,16 

Retraiteweekend € 2.385,00 

Totaal € 13.460,66 

 

Uitgaven  
 

Kantoorkosten € 7.165,64 

Drukwerk € 40,83 

Cursuskosten € 2.146,71 

Versnaperingen € 1.775,29 

Vergoedingen € 4.644,45 

Totaal € 15.772,92 
 

Resultaat 2019 € -2.312,26 

In kas december 2019 € 2.610,29 

Nog te betalen kosten 2019 € 1.000,00 
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FAHM IN DE  MEDIA 
TROUW  

 

Een nieuwe lichting zelfbewuste, academisch 
geschoolde moslims treedt aan. Het Fahm Instituut biedt hun 
een plek om te discussiëren over de islam. ‘Elke leraar weet 
dat je het meeste leert van vragen stellen.’ 
Marije van Beek 24 september 2019, 12:10 
 
 Het duurt even voordat ze iets kan bestellen bij de kebabzaak 
onder de Ulu-moskee in Utrecht, omdat de baliemedewerker 
zo gefascineerd is door haar verschijning: een witte vrouw 
met hoofddoek. Ze is een tijdje zoet met alle vragen die hij 
heeft. Doodgemoedereerd begint hij haar – vriendelijk, maar 
toch – de les te lezen over de islam. Als ze wegloopt, rolt ze 
met de ogen: “Tja, ik ben het gewend. Hij bedoelt het goed.” 
Voor Anne Dijk (33) is het hier vertrouwd terrein: boven in de 
moskee zijn regelmatig bijeenkomsten van het Fahm 
Instituut, dat mede door haar is opgericht. Kamel Essabane 
(42), die ook aan de wieg stond, is alvast gaan zitten en heft 
bij wijze van begroeting zijn glas thee even op. 
Fahm is Arabisch voor begrip of begrijpen, en de organisatie 
is misschien wel het eigenzinnigste islamitische instituut op 
Nederlandse bodem. Waar elders uitsluitend voor de hand 
liggende thema’s als de geloofsleer worden behandeld, kun 
je hier ook een cursus ‘Mindful Moslim’, Islamitische filosofie 

of ‘Islamitisch feminisme?/!’ volgen. Nu het instituut vijf jaar bestaat, heeft zich iets gevormd wat ze onderling de 
‘Fahmily’ noemen, vertelt Essabane. “Een diverse gemeenschap van voornamelijk moslims, die vaste bezoekers van 
samenkomsten zijn en van wie een deel maandelijkse donaties stort.” 
Hun publiek bestaat uit hoger opgeleiden tussen de twintig en de vijftig jaar. Net als de oprichters zelf, die deel zijn 
van een nieuwe lichting zelfbewuste, academisch geschoolde moslims. 
 
 
Dijk, dochter van een dominee die zich op haar negentiende bekeerde, studeerde religiestudies en islamitische 
theologie. Ze is gespecialiseerd in autoriteitsstructuren, gender en de islam. Ze runt een eigen consultancybedrijf en 
heeft net haar koffers gepakt om te gaan promoveren in Istanbul. 
Essabane is gespecialiseerd in islamitische filosofie. Naast civiele techniek studeerde hij filosofie en 
religiewetenschappen met veel aandacht voor de islam. Hij volgde ook een opleiding tot leraar godsdienst en 
levensbeschouwing. Essabane leidt godsdienstleraren op en werkt voor een organisatie die scholen adviseert over 
hun identiteitsvorming. Het werk voor het instituut doen alle teamleden op vrijwillige basis. 
Met welk doel zijn jullie begonnen? 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Anne: “We wilden een veilige plek voor de kritische 
bestudering van de islam voor iedereen, maar wel vanuit 
moslimperspectief. Ook om tegenwicht te bieden aan 
‘sjeik Google’, waar mensen vaak als eerste bij uitkomen 
als ze een vraag hebben over de islam. Een van de 
grootste kwaden van deze tijd.” 
Kamel: “Vaak zijn het vragen in de categorie ‘mag dit’ of 
‘mag dat’. En wie daar het beste scoren zijn de zwart-
witdenkers, want die hebben de eenvoudigste 
antwoorden. Dat is wat we bedoelen met sjeik Google. 
Het heeft ermee te maken dat moslims vanuit de 
samenleving heel veel vragen over hun geloof krijgen, 
vragen waar ze zelf meestal geen antwoord op hebben.” 
 
 
Anne: “Zo’n beetje elke moslim wordt tegenwoordig geacht islamoloog te zijn. Dat creëerde een behoefte aan 
kennis.” 
Er waren al best wat islamitische instituten. Waarom nog één? 
Kamel: “Het begon met onze persoonlijke interesse. Wij wilden zelf cursussen en lezingen over islamitische filosofie 
of over feminisme en de islam volgen. Die waren er niet.” 
Anne: “Op verzoek zijn we toen lezingen en cursussen gaan geven. Maar ik wilde zelf de agenda bepalen en dan 
wel met een team, zodat je elkaar scherp houdt. Achter veel andere instituten zit maar één iemand. Wij wilden geen 
one-man-show.” 
Jullie vinden seksegelijkwaardigheid belangrijk. Waaruit blijkt dat, behalve uit een cursus islamitisch feminisme? 
Anne: “Alles is voor mannen en vrouwen toegankelijk. Mannen en vrouwen worden niet gescheiden, maar komen in 
dezelfde ruimte bijeen. Bewust nodigen we evenveel vrouwelijke als mannelijke sprekers uit. 
“De vraag wat islamitisch feminisme is, hangt af van de persoon. Feministen zijn er ook goed in om elkaar verketteren 
– daar willen we voor waken.” 
Kamel: “Ik zie het als essentieel om een kritische geest te hebben, zowel naar binnen, richting de gemeenschap, als 
naar buiten, richting de samenleving. De positie van de vrouw is nu eenmaal niet altijd zoals het wenselijk is. Op die 
stelling wordt in de gemeenschap vaak verdedigend gereageerd. Ik begrijp waar dat vandaan komt, want het is ook 
lastig – er is een heel sterk anti-islamsentiment in Europa dat deels drijft op het idee dat onze religie vrouwonvriendelijk 
is. Vervolgens zeggen moslims, als je iets aan de kaak stelt dat hieraan raakt, al snel dat je aan dit verhaal bijdraagt. 
Maar dat zie ik anders. Als ik hier niet kritisch over zou zijn, zou ik de gemeenschap niet verder helpen.” 



 

Anne: “Laatst hadden we het over het ‘slaanvers’, een 
koranvers dat sommige traditionele gelovigen uitleggen alsof 
een man zijn vrouw in bepaalde omstandigheden mag slaan. 
Wij zijn daar hartstikke tegen. Maar een van de deelnemers, 
een man, wilde de discussie een beetje aanjagen, hij zei: ‘Een 
tikje af en toe moet toch kunnen?’ Je had de zaal moeten zien, 
die ontplofte zowat, zo fel gingen ze tegen hem in. ‘Geintje, 
hè’, zei hij toen. Ik vind het tekenend dat de veiligheid er is om 
zo’n harde grap te maken. Zoiets kan alleen in een familie.” 
Waar staan jullie, op de schaal van orthodox naar progressief? 
Anne: “We bedienen ons niet graag van zulke labels.” 
Kamel: “Dat heeft te maken met een beeld dat leeft in de 
buitenwereld van de goede moslim en de slechte moslim. Die 
eerste is verlicht, gematigd, liberaal of – heel cryptisch – 
‘anders’. Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand zei: ‘Ja, 
maar jij bent niet zo’. Hoe bedoel je, zo? Dat verwijst naar de 
‘slechte moslim’, die extreem is. Dat is zo’n sterk frame. 
“Ook als moslim kun je makkelijk in die valkuil trappen en 
elkaar verketteren. Ik heb wel eens gezien dat de ene moslim 
de ander extremistisch noemde, omdat die een hoofddoek 
droeg. Of dat moslims die niets hebben met de nikab die ‘niet 
islamitisch’ noemen. Je kunt toch op zijn minst respecteren 
dat vrouwen in een nikab zich óók baseren op een 
interpretatie van de islam?” 
Anne: “In het begin konden mensen ons niet plaatsen. We 

kregen mailtjes: welke geloofsleer of wetsschool volgen jullie? Wij antwoordden: we zetten de theologische scholen 
naast elkaar en schrijven er niet een voor. We geven er een beschouwing van. Zo hadden we dat op de universiteit 
geleerd, voor ons was dat normaal. Traditionalisten hebben daar soms moeite mee, die zien het belichten van andere 
zienswijzen al snel als het promoten daarvan. Die denken: dit is een gevaarlijke dwaling, daar moet je over zwijgen.” 
Kamel: “Aan die academische benadering voegen we wel iets toe: inspiratie. We belichamen als gelovige moslims 
ook een spiritueel en intellectueel leven. Dat noemen we een holistische benadering van de islam.” 
Dat klinkt als een vrij nieuwe benadering, toch? 
Kamel: “Dat kun je zeggen, maar we zijn niet bezig de islam te verlichten. We proberen juist het idee te doorbreken 
dat zoiets nodig is. Je mag heel orthodox zijn, zolang je anderen in hun waarde laat.” 
Anne: “Interpretaties die nu soms liberaal of verlicht worden genoemd, hebben heel oude fundamenten in de 
islamitische geschiedenis. Er bestaan verschillende 
benaderingen naast elkaar en dat is niets nieuws. 
Klassieke juridische teksten over islamitische 
vraagstukken beginnen allemaal met de zinsnede: ‘Er 
is ikhtilaaf’, er is meningsverschil. Dat besef maakt je 
nederig – jij hebt niet de waarheid in pacht. 
“Ik denk dat wij, vergeleken bij veel andere aanbieders 
van cursussen en lezingen, meer stilstaan bij de 
diepere betekenis en het waarom van teksten. Elders 
gaat het vaak alleen over de futiliteiten in de regels. 
Daar kijkt men vooral naar details en uiterlijkheden. 
Alsof je een lijstje kunt afvinken en dan vanzelf een 
goede moslim bent. 
 



 

“Er komen ook getraumatiseerde mensen uit extremistische kringen naar onze samenkomsten, die oververmoeid 
zijn van zulke benauwde geloofsbenaderingen. Soms kregen mensen letterlijk te horen dat ze geen vragen mochten 
stellen.” 
Kamel: “Voor hen was het een verademing dat wij er zijn.” 
Anne: “Iemand zei: ‘Het voelt alsof er een hand van m’n keel wordt gehaald’. 
Sommigen stonden op het punt de islam te verlaten. Bij ons kwamen ze erachter 
dat ze niet gek waren, dat ze zichzelf én moslim kunnen zijn, maar dat ze heel 
klein gehouden werden.” 
Kamel: “Ik kreeg thuis en in de moskee vaak te horen: zo is het, punt uit. Terwijl 
elke leraar weet dat je van vragen stellen het meeste leert. We leven ook in een 
wereld waarin dat heel normaal is: op school word je juist van harte 
aangemoedigd om van alles en nog wat in twijfel te trekken. Voor mij was het 
een hele openbaring dat ik tijdens mijn studietijd geestverwanten tegenkwam op 
de islamitische studentenvereniging, met wie ik kon discussiëren. 
“Veel moskeeën hebben onze niet-belerende filosofie ontdekt; die merken dat 
die oude werkwijze niet meer aanslaat. Zij nodigen ons uit voor lezingen, 
waarmee de moskee dan mensen bereikt die normaal niet komen. Dat merk je 
aan de vragen die die mensen stellen en dat ze soms een beetje zenuwachtig 
zijn. ‘Moet ik een hoofddoek op?’, of ‘Hoe werkt dat precies met bidden?’” 
Anne: “Dat geeft ons hoop voor de toekomst. Van het begin af aan was het ons 
streven dat het instituut iets blijvends zou worden.” 
  



 

 
 

 Een soort klooster voor moslims. En Fahm Instituut is jarig, hoera! 

Kauthar Bouchallikht, 26 juni 2019, 0 reacties 

Het is bloedheet, en toch zit de zaal in de ULU-moskee vol. Er is zelfs iemand vanuit België bij, de jongste aanwezige is vijf jaar 
jong. Met haar moeder meegekomen. Soort van vrijwillig. Maar gelukkig voor haar is er cake. 

Vanaf het podium vertelt oprichter Anne Dijk lang niet zó zenuwachtig te zijn geweest. En dat terwijl het om een viering 
gaat: Fahm Instituut bestaat vijf jaar. ‘Het is spannend, omdat dit toch wel mijn kindje is.’ 
Dat kindje is een kennis- en cultuurinstituut ‘met een holistische benadering van traditionele en academische kennis van en over 
islam’. Even van de website geplukt. 

Inmiddels heeft Fahm Instituut 1351 cursisten door het hele land bediend. De cursussen variëren van islamitische filosofie en 
islamitisch feminisme tot Mindful Moslim en Koranwetenschappen. 

Waarom Anne hier ooit mee begonnen is? 

“Omdat ik oprecht geloof dat er een veilige plek zoals Fahm Instituut moet zijn, waar allerlei mensen meer kennis kunnen 
opdoen, iedereen welkom is, en er ook echt de ruimte gevoeld wordt om (de soms moeilijke) vragen te stellen”. 

En warempel, dat is ook nog eens precies wat cursist Souad Aitikne-Schilder tof vindt van Fahm Instituut. 

‘Wat ik waardeer aan de cursussen van Fahm Instituut is dat thema’s zoveel mogelijk vanuit verschillende denkers en 
perspectieven benaderd worden, waardoor je als cursist de informatie tot je krijgt zonder dat daar een waardeoordeel aan 
gekoppeld is van wat ‘juist’ is.’ 

Misschien kunnen we ook een keer de organisatieadviseur van Fahm Instituut lenen. 

In een panelgesprek vertellen docenten Kamel Essabane, Arnold Yasin Mol, Lennart Mukhtar Proot en Sanne Tji wat hen drijft. 
Allemaal verschillend, maar wat hen verbindt is het werken vanuit academisch perspectief met ruimte voor verschil. 

En het team is enthousiast. 

Dat blijkt ook als moderator Berna Toprak docent Arnold Yasin Mol moet afkappen wanneer hij over zijn cursus vertelt. ’Dit is bijna 
een college joh, laten we maar verder gaan met de volgende spreker.’ Gelach. De sfeer is gemoedelijk. En hadden we al gezegd 
dat het warm was? 

Alle ramen en de deur worden open gezet, Abdulwahid van Bommel begint aan zijn lezing. Hier op de site verblijdt hij ons met 
fijne stukken, voor Fahm Instituut doceert hij een cursus over Rumi.  We krijgen een mini-lesje over hem, en een momentje van 
bezinning als iedereen even De Herberg tot zich neemt. 
Dit mens-zijn is een soort herberg 
Elke ochtend weer nieuw bezoek. 
Een vreugde, een depressie, een benauwdheid, 
een flits van inzicht komt 
als een onverwachte gast. 
Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij 
zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt 
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat. 
Behandel dan toch elke gast met eerbied. 
Misschien komt hij de boel ontruimen 
om plaats te maken voor extase……. 
De donkere gedachte, schaamte, het venijn, 
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns 
en vraag ze om erbij te komen zitten. 
Wees blij met iedereen die langskomt  
de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd 
om jou als raadgever te dienen. 
Van de herberg naar het klooster, want waarom ook niet. 



 

Het opzetten van laatstgenoemde is namelijk een van de plannen van Fahm Instituut voor komende jaren. En ja, lieve 
harampolitie, we weten dat er is geen kloosterleven in islam is, maar het gaat om het idee. 

Een ruimte voor bezinning, met de faciliteiten die een klooster ook biedt. Een soort kloostermoskeefusion voor moslims zeg maar. 
Of zoals de mensen van Fahm Instituut het zelf zeggen: 

‘Onze droom is dat Fahm Instituut een inspirerend kennis-cultuur-retraitecentrum wordt. Een onafhankelijke, pluriforme, veilige 
plek voor studie, reflectie en contemplatie. Een plek waar men zich spiritueel kan opladen. 

Natuurlijk willen we graag een grote bibliotheek, een gebedsruimte, lokalen en overnachtingsmogelijkheden bieden. Het liefst op 
een rustige plek in de natuur. We hopen een dergelijk centrum achter te mogen laten als een erfenis voor toekomstige generaties 
moslims in het Nederlands taalgebied.’ 

Mocht je het nog niet doorhebben: wij van WijBlijvenHier! zijn enthousiast. En nee, we zijn hier niet eens voor betaald. Als Anne 
meeleest willen we wel even kwijt dat haar zelfgebakken appelcake lekker was. In het kader van subtiel zijn. 

Maarre, gewoon enthousiast dus, al is het alleen omdat het ons af en toe heel lekker lijkt om in zo’n centrum te vertoeven. En die 
verschillende meningen en perspectieven die Fahm Instituut zo belangrijk vindt, daar zijn wij ook wel van. Al wordt dat ons niet 
altijd in dank genomen, maar hey, zonder wrijving geen…? Precies. 

Gefeliciteerd Fahm Instituut! 

Fahm Instituut viert vijfde verjaardag 

 

Fahm Instituut/RV 

In de Utrechtse Ulu Moskee werd vorige week zaterdag het eerste lustrum gevierd van het Fahm Instituut. De stichting beoogt 
academische kennis van en over de islam toegankelijk te maken voor een breder publiek, middels cursussen, workshops en 
lezingen. Zij vat haar bestaansrecht in een slogan als volgt samen: ‘Omdat kennis tot begrip leidt.’ Dat daar behoefte aan is blijkt 
wel aan de groei van het aantal cursisten en het feit dat steeds meer externe partijen haar weten te vinden en 
samenwerkingsverbanden met haar aangaan. In dit artikel een terugblik, de huidige stand van zaken en toekomstdromen. 



 

•  Maria Bouanani ; De geboorte van Fahm Instituut 

Voorzitter en oprichter Anne Dijk vertelt het publiek dat van heinde en verre naar Utrecht is gekomen, dat Fahm Instituut niet is 
opgezet, maar organisch ontstaan is vanuit een behoefte. Ze werd als islamoloog steeds vaker gevraagd om cursussen en 
lezingen te geven. Bij een aantal projecten vroeg ze direct of Kamel Essabane (filosoof) en Arnold Yasin Mol (theoloog) ook les 
wilden geven. Ze kende hen reeds van het online platform Nieuwemoskee.nl, waar ze kritische en genuanceerde artikelen 
schreven over islamgerelateerde onderwerpen. Toen deze activiteiten er steeds meer werden, moest daar een vorm omheen 
gevonden worden. Zo is Fahm, wat in het Arabisch begrip betekent, ontstaan. 

“In het begin liepen we wel wat tegen de weerstand van anderen aan. We kregen de vraag welke ‘aqieda (geloofsrichting) of 
wetsschool wij volgden. Wij werken echter niet voorschrijvend maar informatief; we presenteren verschillende meningen die naast 
elkaar bestaan, leggen uit hoe die ontstaan zijn, zonder partij te kiezen. Deze benadering was 5 jaar geleden heel nieuw. Nu 
merken we dat juist aan deze benadering veel behoefte is”, aldus Anne. 

Kamel Essabane voegt toe dat er behoefte was aan een fysiek platform met een méér genuanceerde visie over de islam. “Er zijn 
genoeg normatieve instituten. Wij wilden een méér genuanceerd geluid. Toen ik erachter kwam dat Anne en ik dezelfde ideeën 
deelden, ben ik bij haar op de kar gesprongen.” 

Docent Arnold Yasin Mol geeft aan eerder een meedenker te zijn dan een kartrekker. “Ik ben meer van de ivoren toren en ben blij 
dat Esther en Anne de kar trekken. Dat heb ik ook wel nodig. Ik vind het belangrijk dat er op een meervoudige manier naar de 
islam wordt gekeken. Wat doe je bijvoorbeeld met diversiteit binnen de islam? Dat is een interessant vraagstuk. Dit soort 
vraagstukken behoort tot onze gezamenlijke hobby. Ik vind het belangrijk dat we daar een gids voor anderen in kunnen zijn.” 

Daar waar Arnold zich meer focust op islamitische wetenschappen, hoogwaardige theologie en koran-exegese (theologische 
benadering), houdt Kamel zich meer bezig met hoe filosofie zich verhoudt tot de islam (filosofische benadering). Islamitische 
filosofie is een van de populaire cursussen van Fahm. Anne Dijk houdt zich o.a. met filosofie, de ethische kant 
van fiqh (jurisprudentie) en mystiek bezig en heeft speciaal aandacht voor vrouwenrechten in Islam. De cursus ‘Islamitisch 
Feminisme?/!’ richt zich op vrouwelijke geleerden en zelfbeschikking in diverse islamwetenschappen. De docenten werken 
regelmatig samen binnen één module, ieder vanuit een eigen specialistische invalshoek. 

Naast bovengenoemde docenten van het eerste uur, zijn er door de jaren heen ook nieuwe docenten bijgekomen met andere 
expertises. Al in het eerste jaar kwam psycholoog Sanne Tji bij het team en gaf zij samen met theoloog Anne Dijk de workshop 
‘Mindful Moslim’ en met gastdocent huisarts en Mindfulness (MBCT)-trainer Heleen Nesse-Sijtsema de ervaringsgerichte dag 
‘Mindful de Ramadan in’. De behoefte aan meer bewustzijn gericht op ervaring binnen de islam bleek groot. Sanne ontdekte dat 
sommigen zijn afgehaakt op de islam, niet omdat ze niet gelovig meer zouden zijn, maar omdat ze geen aansluiting vonden 
binnen de gemeenschap. “Ik kreeg veel vragen over oordeelgerichtheid en de gerichtheid op regeltjes. Dat slaat niet bij iedereen 



 

aan. We geven ervaringsgerichte workshops en proberen zo aan de behoefte 
te voldoen. “Teamlid Lennart Mukhtar Proot (religiewetenschapper) is vorig 
jaar actief geworden en is tevens secretaris. Hij roemt Fahm Instituut 
vanwege de ruimte die zij biedt voor pluriformiteit. Lennart is momenteel 
bezig met het ontwikkelen van een cursus die twee speerpunten omvat: 
“Enerzijds ben ik bezig met de dekoloniale benadering van de 
moslimgeschiedenis, met andere woorden: de moslimgeschiedenis door 
moslim-ogen. Anderzijds ben ik bezig met de verbindingen tussen islam en 
politiek.” 

Het nieuwste teamlid is Berna Toprak die deze avond ook host. De aandacht 
voor de beschouwende verbinding tussen (Westerse) academische 
wetenschappen en islamwetenschappen maakte haar enthousiast om zich 
hier ook voor in te zetten. 

Naast bovengenoemde docenten zijn er andere vrijwilligers die het team 
compleet maken en die met veel enthousiasme de nodige hand-en 
spandiensten verrichten. Esther van Pelt is sinds twee jaar bestuurslid en de 
drijvende kracht achter de communicatie en organisatie. Alle teamleden 
hebben er een baan en een gezinsleven naast. Gezien de groei die Fahm 
Instituut doormaakt, doet dagvoorzitter Berna dan ook een oproep aan het 
publiek voor méér menskracht: “Meedenkers hebben we genoeg. We 
zouden graag meer meedoeners erbij willen hebben.” 

 

Fahm Instituut 

Stand van zaken 

Fahm Instituut heeft de afgelopen vijf jaar tegen de 1400 cursisten mogen bedienen. Gezien de populariteit van de cursussen, is 
een aantal modules ook online te volgen. Dat geldt voor de eerdergenoemde module ‘Islamitische Filosofie’, maar ook voor de 
razend populaire ‘Rumi-reeks’. Deze module wordt verzorgd door gastdocent en imam Abdulwahid van Bommel, die de 
dichtbundel Masnawi van de 13de-eeuwse theoloog en mysticus Djalal-ul-dien Rumi vertaald heeft vanuit het Turks naar het 
Nederlands. 

Verder heeft Fahm Instituut samengewerkt met meerdere partijen zoals de VU Amsterdam, en het intrareligieuze kennis- en 
netwerkplatform Su-Shi intrafaith Dialogue, maar ook met individuele geleerden zoals de Zuid-Afrikaanse schrijver en 
moslimtheoloog Prof. Farid Esack, de Belgische antropoloog Prof. Nadia Fadil, theoloog Prof. Mohamed Ghaly en emeritus 
hoogleraar islamstudies Pieter Sjoerd van Koningsveld (Universiteit Leiden). 

Voor een groter bereik is ook het FAHMily-concept in het leven geroepen, waarbij ieder derde weekend van de maand lezingen 
worden gegeven die vrij toegankelijk zijn, voor alle geïnteresseerden. 

Fahmilypride 

De teamleden geven aan trots te zijn op elkaar, vanwege de commitment en het harde werk dat iedereen toont. “We zijn familie 
geworden, we opereren als één team ondanks alle drukke agenda’s, en verschillende karakters.” 

Arnold Yasin wijst op de spurtgroei die Fahm Instituut heeft doorgemaakt: “We zijn bij wijze van spreken begonnen in een 
kelderbox en inmiddels vragen moskeeën en andere organisatie ons bij hen cursussen en lezingen te geven.” Hij is vooral trots op 
het verbindende karakter van Fahm Instituut: “We hebben in onze module Islam en Wetenschap mensen met een pro- en anti-
standpunt wat betreft de evolutietheorie bij elkaar weten te brengen. Dat is een prestatie op zich.” 



 

Verder wordt met lof Het 5-jaren boek genoemd dat deze avond voor het eerst gepresenteerd wordt en waarin de teamleden 
worden voorgesteld, de activiteiten en missie worden toegelicht en de toekomstdroom van Fahm Instituut nader wordt 
uiteengezet. 

Toekomstdroom 

Voor Kamel is het een droom om de missie van Fahm te bestendigen en cursussen verder uit te bouwen. Anne noemt het hebben 
van een eigen rustgevende plek: “We komen overal in het land. Dat heeft zo zijn voordelen. Toch is het ook fijn om een vaste 
uitvalsbasis te hebben.” Maar de ultieme droom die ze met zijn allen delen is een islamitisch studie- en retraitecentrum met een 
eigen bibliotheek, gebedsruimten, leslokalen en overnachtingsmogelijkheden. Daar zijn donaties voor nodig. 

Faisal Mirza, oprichter van Wijblijvenhier.nl, doet als symbolische eerste donatie een toezegging van duizend euro. De eerste stap 
in het verwezenlijken van deze droom wordt deze avond gezet, met het vertrouwen dat goed voorbeeld doet volgen. 

https://www.rijnmond.nl/nieuws/179157/Internationale-Vrouwendag-vier-dingen-die-je-niet-mag-missen-ook-niet-als-
man 

“Tot slot twee tips in één. Je kunt vrijdagavond helemaal los gaan bij het Feminist Festival in WORM in Rotterdam. 
Dansen tot je een ons weegt. Heb je daar geen zin in, ga dan naar de Vlaamse antropologe Nadia Fadil in het Fahm 
Instituut. Zij vertelt je alles over Saba Mahmood, een invloedrijke antropologe die onderzoek deed naar de 
vrouwenbewegingen binnen de islam.” 
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Wil je Fahm Instituut verder helpen ontwikkelen, doneer dan ook! 

 
|  DONEER  |  DONEER  |  DONEER  |  DONEER  | 

 


