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STELLINGEN BEHORENDE BIJ 
KIKI M. SANTING

NIZAM KAMIL WA-SHAMIL
The Muslim Brotherhood in Egypt 

As reflected in al-da‘wa and liwā’ al-’islām 
(1976-1981   1987-1988) 

1. Het presidentschap van Mohammed Morsi was een hoogte- en een 
dieptepunt voor de Moslimbroeders. In die zin vertegenwoordigt hij 
een lange traditie van leiderschapsproblematiek en de zoektocht naar 
politieke zichtbaarheid.

2. Als de Moslimbroeders het voor het zeggen zouden hebben kwam er 
zeker meer aandacht voor de geesteswetenschappen.

3. De Moslimbroederschap is het beste op zijn plek als politiek-religieuze 
oppositie, niet als daadwerkelijke machthebber.

4. Het educatieve karakter van de Moslimbroederschap heeft duidelijk 
elitaire trekjes die tot uitdrukking komen in een verhoogde nadruk op 
de voormannen en een beperkt vertrouwen in de eigen achterban.

5. De Moslimbroederschap is op te vatten als een pragmatische beweging 
die met zijn tijd meegaat en geen afgebakende ideologische waarden 
hanteert.

6. Op basis van het recept in al-da‘wa, jaargang 1979, nummer 37, pagina 
37, is het aan te raden om het eten van basbousa te beperken tot de 
feestdagen (zie proefschrift hoofdstuk 10.2).

7. Het is onwaarschijnlijk dat het Britse warenhuis Marks & Spencer in 
de jaren zeventig onderbroeken verkocht waarop in het Arabisch ‘er is 
geen God dan Allah’ stond (zie proefschrift hoofdstuk 11.3).

8. Het Egyptische gezegde al-ḥaraka baraka is een ‘zegen voor het bewegen’ 
van zowel Moslimbroeders als PhD studenten. 

9. Katten hebben een positieve invloed op het arbeidsethos.

10. Het is moeizaam om aan complete collecties bronteksten te komen, 
behalve als ze in je garage liggen.


