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Samenvatting 

De Minhajul Quran biedt een innovatieve vorm van een religieuze organisatie en een moderne discourse die 

tegelijkertijd Soefi-praktijken en culturele vormen verdedigt te behouden. In deze proefschrift bestudeer ik 

deze religieuze vormen en praktijken om te kijken hoe zij een nieuwe leven geven aan het dagelijkse leven van 

de  MQ volgers. Hoe geven zij een nieuwe betekenis aan religieuze ervaringen van de MQ aanhang? Hoe 

wordt de MQ betoog vertaald in een nieuwe discourse waarin spirituele belevenis door een modern religieuze 

authoriteit een vorm krijgt? 

Een centrale thema in deze proefschrift gaat over de zuivering van het hart en de ideeën over individuele 

ontwikkeling en de sociale processen die daaronder liggen. Ik heb dit idee ontleend aan hoe de beweging het 

nadruk legt op individuele zuivering als een basisprincipe voor een maatschappelijke verandering—eerste 

geberut de zuivering van het individuele zelf en later zal dat leiden naar sociale veranderingen. Dit idee komt 

uit de Soefi-praktijken en gaat uit van het idee dat een individu steeds voor de geestelijke versterking zorgt in 

een maatschappij. Hij moet niet opzoek gaan naar een gezuiverde maatschappij. Dergelijke benadering gaat 

uit naar een andere vorm van maatschappij dan de Islamisten en Salafies, die meer voor gezuiverd ruimte voor 

gemeenschappelijke leven betogen. 

Sinds 2000 volg ik de activiteiten van de MQ en voor het materiaal in deze proefschrift heb ik vijf landen 

bezocht waaronder Nederland, Engeland, Pakistan, Denmarken en Frankrijk. Het grootste deel van het 

onderzoek vond in Nederland en Engeland plaats waar participatieobservatie de voornamelijk methode was. 

In Nederland heb ik in totaal vijftig interviews afgenomen waarvan vijfendertig van MQ leden en verwanten, 

enl de rest van andere organisaties en individuen. In het Verenigd Koninkrijk voerde ik in totaal dertig 

interviews uit waarvan er drieentwintig met MQ-leden waren, terwijl de rest andere groepen en individuen 

vertegenwoordigde. Deze interviews waren gelijk verdeeld tussen jongeren en ouderen, waaronder twaalf 

vrouwen. 

In hoofdstuk één heb ik allerlei theoretische trends uitgewerkt die ten grondslag liggen aan de verschillende 

studies over de Islam en moslims in Europa. Na het aanvechten van de heersende veronderstellingen, 

namelijk de schriftuurlijking van de Islam in Europa en de voorspelde individualisering van religiositeit als een 

resultaat van moderniteit en secularisatie, stelde ik andere belangrijke ontwikkelingen voor onder moslims die 

feestelijke, informele en alledaagse praktijken of vormen van religiositeit zijn. Ik baseer mijn argument op 

theorieën over materiële aspecten van religie, zoals artefacten, voorwerpen en middelen van verering- boeken 

en muzikale vormen die religieuze onderwerpen ondersteunen en ons vertellen hoe de islam een bepaalde 

vorm krijgt in Europa, de bronnen van verering, toewijding en religieuze verbeeldingen die nieuwe religieuze 

vormen en gebruiken een gestalt geven. Mijn focus is op de ruimtelijke en institutionele aspecten van de 

place-making process. Dit proces gaat over nieuwe organisatiestructuren, vormen van mobilisatie en 
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verschillende mechanismen van socialisatie zowel binnen als buiten het huis en die men gebruikt om een 

ruimte voor zichzelf te creëren. In dit opzicht wordt de Idara een centralepunt in sociale mobilisatie en 

sacralisatie van de ruimte. Evenzo heb ik laten zien dat verschillende religieuze rituelen en hun uitvoeringen 

en sensuele expressies worden gebruikt voor spirituele theraputische doeleinden. Op die manier wordt een 

religieus verhaal gebruikt om deze rituelen en syncretische praktijken te rechtvaardigen. 

In hoofdstuk twee gaf ik een historisch verslag om MQ en zijn stichter binnen de religieuze politiek van 

Pakistan van de jaren zeventig te plaatsen. Tahirul Qadri, een product van zowel religieuze als moderne 

onderwijsinstellingen, critiseerde de Barelvi-traditie voor haar achterlijkheid. Om een verandering binnen de 

traditie te bewerkstelligen, bedacht hij de term Mustafavi Revolution. De 'revolutie' in deze zin is niet bedoeld als 

een radicale top-down verandering zoals bepleit door Maududi of andere islamistische groeperingen. 

Integendeel, het is een project van individuele hervorming dat verder tot een verandering in de samenleving 

zal leiden. Voor dit doel valt MQ terug op de Koran en heeft het raamwerk van revolutie eruit ontwikkeld. 

Volgens MQ, werd die ‘revolutie’ al gebracht door de fuqaha (geleerden) en soefi's in de islamitische 

geschiedenis, en dit kan in onze tijd opnieuw worden geïmplementeerd. Net als Maududi bekritiseerde Qadri 

de traditionele Barelvis vanwege hun sektarische politiek. Tegelijkertijd adopteerde hij echter 

mobilisatietechnieken van meer politieke ideologische groepen om de netwerk van MQ zowel binnen als 

buiten Pakistan verder uit te breiden. 

Hoofdstuk drie gaat over de opkomst en werking van de religieuze en maatschappelijke organisaties in 

Europa, met name in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Ik liet zien dat MQ een bewuste keuze heeft 

gemaakt om haar netwerk buiten Pakistan te verspreiden. In de vroege fase werkte MQ samen met de lokale 

Barelvi-groepen, hoewel later zij afstand nemen van de lokale Barelvi organisaties. Met zijn anti-sektarische 

boodschap leek MQ hen een modernere vorm van organisatie en een meer modern discourse aan te bieden. 

Tegelijkertijd behouden ze de traditionele soefiepraktijken en culturele vormen en zij verdedigen dietradities 

overtuigend tegen over andere groeperingen. Dit zorgde voor een nieuw soort activisme voor de Barelvi-

volgers die al geïrriteerd waren van sektarische politiek van de bestaande Barelvis. Zo voegden zij zich bij de 

rangen van MQ.  

In hoofdstuk vier beschreef ik de organisatievorming van de MQ in Londen. MQ volgde een gezinsgerichte 

strategie waarbij het hele gezin zich bezighield met de beweging. Dit is een significant stap naar place-making 

proces in nieuwe omstandigheden. Deze proces bood een religieus gesanctioneerde ruimte voor alle 

generaties en geslachten buiten huis. MQ bouwde een breed organisatorisch netwerk op de nieuw 

geëmigreerde ingetrouwde generatie. Met de opkomst van de tweede en de derde generatie had de 'droom van 

terugkeer' zijn betekenis verloren. Een gevolg van deze nieuwe perceptie was om de religieuze, sociale en 



3 
 

culturele instellingen te reconstrueren, waarvan er vele zijn geworteld in religieuze beelvorming (Robinson, 

1986; Ballard, 1994). 

Hoofdstuk vijf gaat over de opkomst van MQ in Nederland. In tegenstelling tot het Verenigde Koninkrijk, 

probeerde MQ in Nederland bewust een moslimidentiteit te creëren uit wat zij 'het culturele leven van 

Pakistani' noemden. Dit roept verschillende vragen op. Hoe werkt MQ om een nieuwe religieuze identiteit te 

creëren uit deze Pakistaanse groepen? Net als in het Verenigde Koninkrijk benaderde MQ de relatief hoger 

opgeleide en welvarende Pakistanen bij de bestaande Barelvi-instellingen. In hun organisatievormen 

veronderstelde MQ een moslimidentiteit die verder gaat dan de kaste- of biraderi-structuren waarlangs de 

meeste Pakistaanse organisaties werden georganiseerd. Een verandering vond plaats naarmate vrouwen een 

meer religieus gedefinieerde outfit buiten hun huizen adopteerden als gevolg van hun betrokkenheid bij MQ. 

De hoofdstukken zes en zeven gaan over een nieuw religieus discours met nieuwe rituele vormen dat via 

verschillende platforms van MQ ontstonden. Als een resultaat zagen we dat nieuwe mechanismen van 

socialisatie en binding werden geïntroduceerd, waarbij verhalen over liefde, toewijding en inclusiviteit de 

nieuwe grammatica van de MQ vormen. In deze hoofdstukken heb ik laten zien dat door zijn betoog, ruimtes 

van socialisatie en rituele processen, MQ mechanismen van individuele zuivering, gemeenschappelijke binding 

en sociale betrokkenheid oprichtten die de beweging onderscheidde van de andere religieuze groepen. 

 

 

 

 


