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Dit proefschrift behandelt de levensloop van niet-lokale jihad-stri-
jders die deelnamen aan het religieuze geweld dat plaatsvond in 
Oost-Indonesië (Ambon in de Molukken en Poso in Centraal Su-
lawesi) tijdens de eerste fase van Indonesië’s democratische tran-
sitie. In de jaren na de val van Suharto werden door verschillende 
Islamitische netwerken uit verschillende delen van Indonesië dui-
zenden Moslims gerekruteerd om deel te nemen aan een ‘religieuze 
oorlog’ tussen Christenen en Moslims. In tegenstelling tot de meeste 
andere studies die focussen op mobilisatieprocessen en confl ict-dy-
namiek tijdens het geweld, richt deze studie zich op de levensloop 
van jihadi’s na de deelname aan dit geweld. Deze studie onderzoekt 
en vergelijkt drie soorten Islamitisch activisme, namelijk vroom, ji-
hadistisch en politiek activisme.

Op basis van uitgebreid veldwerk in verschillende plaatsen in 
Indonesië – van de (post)confl ict gebieden in Ambon en Poso en 
de woonplaatsen van informanten in Oost en Centraal Java tot de 
gevangenissen in Jakarta waar sommige ex-jihad strijders vast zitten 
– richt deze studie zich op de levensgeschiedenissen van tien infor-
manten: vier ex-Laskar Jihad activisten als vertegenwoordigers van 
een vrome stroming, drie Jama’ah Islamiyah activisten die een jihad-
istische stroming vertegenwoordigen en drie activisten van de FPI, 
PKS en PBB als representanten van een politieke stroming. Door 
middel van een interpretatieve biografi sche methode analyseert deze 
studie de wijze waarop informanten verhalen over hun ervaringen 
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voor, tijdens en na hun Jihad-deelname. Geïnspireerd door een ‘pas-
sionate politics’ benadering binnen de social movement literatuur 
behandelt deze studie drie onderzoeksvragen: hoe zijn deze activ-
isten jihadisten geworden? Wat betekende de jihad-ervaring voor 
hen? Hoe heeft de jihad-ervaring hun levensloop beïnvloed?

Op basis van een analyse van de wijze waarop de ex-jihadis-
ten over hun levensloop verhalen, ontwikkelt dit proefschrift drie 
hoofdargumenten. Ten eerste betoogt dit proefschrift dat de infor-
manten jihadisten werden na een ervaring met ‘radicaal redeneren’: 
zij maakten een micro-sociologisch besluitvormingsproces door, 
wat gekenmerkt werd door cognitieve en emotionele processen en 
‘morele schokken’. Daarnaast betoogt dit proefschrift dat het besluit 
om deel te nemen aan jihad ook ingegeven wordt door een identit-
eitscrisis die informanten in deze fase vaak ervaren. Jihad is een 
‘identiteitsdaad’ die dient om deze identiteitscrisis te doorbreken. 
Het ‘radicaal redeneren’ in deze fase biedt een doorbreking van het 
‘normale leven’ en een start van een nieuwe fase.

Het is echter interessant om op te merken dat de genoemde 
drie soorten Islamitisch activisten op verschillende wijze spreken 
over hun keuze om jihadist te worden. Voor vrome activisten zijn 
fatwas uitgesproken door leidende Salafi  geestelijken van cruciaal 
belang, terwijl jihadistische en politieke activisten niet door dergeli-
jke fatwas geïnspireerd lijken te zijn. Voor de politieke activisten 
waren vooral de ‘morele schokken’ van belang, terwijl de jihadis-
tische activisten – die vaak eerst in het buitenland deelnamen aan 
een jihad – dergelijke ‘cognitieve openingen’ en ‘morele schokken’ 
vooral tijdens trainingskampen opdeden. 

Ten tweede betoogt dit proefschrift dat de jihad-ervaring 
geïnterpreteerd wordt als een ‘radicale ervaring’ dat als een ‘pivotal 
meaning structure’ grote gevolgen heeft voor het wereldbeeld en het 
dagelijkse leven. De deelname aan jihad was een ‘radical experience’ 
omdat, ten eerste, dit soort ‘high-risk activisme’ zeer betekenisvol 
voor actoren is doordat het met sterke emoties gepaard gaat. En ook 
omdat de religieuze symbolen en betekenissen achter de term jihad 
een krachtig effect op betrokkenen hebben. Deze twee elementen 
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samen brengen een ‘pivotal meaning structure’ voort, waardoor ac-
toren hun leven gaan bezien in termen van voor en na jihad.

De verschillende soorten activisten spraken op verschillende 
manieren over hun jihad-ervaring. De strijd en het geweld worden 
vooral benadrukt door de jihadi activisten, terwijl de vrome en poli-
tieke activisten meer verhalen over niet gewelddadige thema’s, zoals 
da’wa, public relations en onderwijs aan kinderen. De geweldser-
varing wordt dus geïnterpreteerd vanuit de ideologische achtergrond 
van de jihadist, de vrome jihadisten bezien deelname aan het geweld 
als een uiting van vroomheid. Jihadistische activisten zien het als 
uiting van jihadisme en de politieke activisten zien deelname als 
een uiting van hun politiek activisme. Zo heeft jihad achteraf ook 
een verschillende uitwerking op deelnemers: jihad-deelname creëert 
vrome, jihadistische en politieke actoren.

Ten derde betoogt dit proefschrift dat de impact die de jihad-
ervaring heeft op de verdere levensloop samenhangt met de achter-
grond en de persoonlijke netwerken van de jihadist. Het soort netwerk 
waarin de actor ingebed is, beïnvloedt zijn keuzes in de post-jihad 
periode. Drie soorten netwerken worden onderscheiden: het core-
network is het sociale netwerk dat de actor in staat stelde aan de ji-
had deel te nemen; het tactical network is een sociaal netwerk dat ti-
jdelijk bestond ten tijde van de jihad; en het extended-network is een 
extensie van deze netwerken, dat ontstaat in de post-jihad periode. 
Vrome activisten raken na hun jihad deelname meer betrokken bij 
een ‘enclave community’ of ‘holy kampong’; jihadistische activisten 
gaan vaak door met het uitvoeren van terroristische acties waarvoor 
ze vaak in de gevangenis terechtkomen, terwijl politieke activisten 
vaker actief worden in locale politiek. 

Dergelijke patronen in de levensloop van ex-jihadisten lijken 
samen te hangen met het ‘membership affi liation pattern’ van elk 
van de drie soorten Islamitisch activisme: de vrome en jihadistische 
activisten volgen meestal een ‘exclusive-affi liation’ patroon, in de 
zin dat ze meestal alleen contacten onderhouden met mensen van 
hun eigen activistische netwerk. De politieke activisten volgen juist 
een ‘multiple-affi liation’ patroon, zij onderhouden contacten met 
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meerdere netwerken. Op deze manier concludeert de studie dat een 
uitgebreid extensive network juist de positie van politieke activisten 
in hun core-network versterkt, terwijl zo’n uitgebreid netwerk voor 
vrome en jihadi activisten juist voor spanningen binnen het eigen 
core network leidt. 

Deze studie beoogt bij te dragen aan het ontwikkelen van 
een ‘passionate politics’ benadering binnen de social movement lit-
eratuur. In empirische zin beoogt deze studie op vier manieren bij 
te dragen aan de bestaande literatuur over communaal geweld en 
Islamitische bewegingen: door te focussen op niet-lokale actoren, 
door verschillende netwerken van deze actoren te vergelijken, door 
de levensloop van actoren na hun deelname aan jihad te bestuderen, 
en door aandacht te schenken aan de foot soldiers.***




