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SAMENVATTING VOORTDUREND VERBETEREN: RELIGIEUS GEZAG, 
ETHIEK, EN INDIVIDUALITEIT ONDER MOSLIMS IN  
ATJEH, INDONESIË 

 
 
De Indonesische provincie Atjeh staat bekend als opstandig. De meeste recente uitbarsting 
was de burgeroorlog tussen het Indonesische leger en de etnisch-nationalistische 
afscheidingsbeweging GAM, die begon in 1976 en pas na de verwoestende tsunami van 
2004 kon worden beëindigd. Atjehers staan ook bekend als streng Islamitisch. Als Atjeh 
vandaag de dag bij ons in de media aandacht krijgt, ligt de nadruk dan ook vooral op de 
recente invoering van de Shari’a. De vragen werpen zich automatisch op: Is deze lokale 
Islamitische wetgeving een teken dat Indonesië, het grootste moslimland ter wereld, 
langzamerhand aan het veranderen is in een Islamitische staat? Of is het ‘rebelse’ Atjeh 
toch vooral een uitzondering, die ons uiteindelijk niet veel vertelt over de rest van het land 
en de regio? 

In het publieke debat, maar ook in het wetenschappelijke debat, is doorgaans 
weinig aandacht voor de invloed van deze ontwikkelingen op de Atjehsche samenleving. 
Ook is er maar weinig bekend over de manier waarop de praktijken en ervaringen van 
gewone Atjehers, dat wil zeggen van mensen die niet beschikken over veel macht, invloed 
of kennis van de Islam, deze ontwikkelingen beïnvloeden. Hierdoor lijkt het vaak alsof zij 
passieve spelers zijn in de geschiedenis en in de totstandkoming van hun eigen toekomst. 
De hoofdvraag in dit proefschrift is hoe individuele Moslims in Atjeh hun geloof beoefenen 
en ervaren, hoe zij omgaan met ‘officiële’ religieuze normen en daar invloed op proberen 
uit te oefenen, en hoe dit kan worden geplaatst in lokale en mondiale historische 
processen. Ik betoog dat mensen in Atjeh gebruik maken van hun persoonlijke ruimte om 
over officiële normen (zoals door de staat en religieuze gezagsdragers geformuleerd) te 
onderhandelen en dat zij, tot op zekere hoogte, in staat zijn om deze normen aan te 
passen. 

Dit proefschrift is gebaseerd op een combinatie van archiefonderzoek en veldwerk, 
verricht tussen 2008 en 2010. De mensen die ik leerde kennen in Atjeh waren doorgaans 
niet bijzonder fanatiek, dogmatisch, of ‘opstandig’. Wel namen zij hun geloof serieus, en 
verwachtten ze dat meestal ook van anderen. Tijdens het onderzoek was ik verrast – en in 
toenemende mate gefascineerd – door het zelfvertrouwen, het geduld en de 
welsprekendheid waarmee aan mij werd uitgelegd dat de vorming van religieuze 
overtuiging (iman) en het belang en de betekenis van Islamitische praktijken (ibadah) niet 
zozeer moeten worden gezien als een vaststaand gegeven, maar eerder als een persoonlijk 
proces, dat onderdeel uitmaakt van een breder, maar daarom niet minder persoonlijk 
ethisch ‘project’. Ik werd, met andere woorden, geconfronteerd met een religieuze 
individualiteit, waarbij sterke emotionele waarde werd gehecht aan persoonlijke morele 
reflectie op keuzes, beslissingen, ‘mislukkingen’ en dilemma’s. In de studie naar de Islam, 
en met name in de context van Zuidoost Azie, zijn dit soort uitingen van een ‘innerlijke of 
‘persoonlijke Islam’ lang onderbelicht gebleven. 

De twee belangrijkste krachten die, historisch gezien, aanspraak hebben gemaakt 
op de definitie van Islamitische normen zijn enerzijds de staat, en anderszijds de ulama, de 
specialisten in Islamitisch recht en de belangrijkste traditionale vertegenwoordigers van 
religieus gezag in Atjeh. In dit proefschrift betoog ik dat het, om uitspraken te kunnen 
doen over de relatie tussen individuele Moslims, de staat, en de ulama, essentieel is om 
persoonlijke religiositeit serieus te nemen als een bron van ‘agency’ (een begrip dat 
moeilijk vertaalbaar is, maar dat je zou kunnen omschrijven als de ‘capaciteit om te 
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handelen’). Ik introduceer het theoretische concept ‘religieuze agency’ om de 
wisselwerking te analyseren tussen alledaagse morele standpunten, praktijken en 
strategieën en de structurele beperkingen die het gevolg zijn van de meer abstracte 
normen zoals gedefinieerd door de staat en door de ulama. De hoofdstukken gaan in op de 
verschillende historische en etnografische dimensies van deze relatie tussen individuele 
agency en normatieve Islam. 
 Hoofdstuk 1 is een algemene inleiding en een uitwerking van het conceptuele en 
theoretische kader. Een van de belangrijkste redenen waarom ik mij in dit proefschrift 
richt op ‘religieuze agency’, zo leg ik uit, is dat religieuze verschillen vaak worden ‘weg 
verklaard’ door ze te scharen onder (niet-religieuze) categorieën zoals gender en klasse. 
Hierdoor hebben we doorgaans weinig zicht op de manieren waarop gewone Moslims 
processen van ethische verbetering kunnen gebruiken om hun eigen bewegingsruimte te 
vergroten. 

Hoofdstuk 2, 3 en 4 zijn historisch van aard. Hoofdstuk 2 richt zich op het gebruik 
van vroegmoderne epische gedichten uit Atjeh als een bron van sociale en intellectuele 
geschiedenis. Ik betoog dat deze specifieke literaire traditie een beeld geeft van een 
geïndividualiseerd religieus bewustzijn. In de achttiende en negentiende eeuw vonden 
ingrijpende structurele veranderingen plaats, zoals de versplintering van het gezag van 
het sultanaat, een sterke toename in de verbouw van marktgewassen, en de verschijning 
op het platteland van de ulama als een nieuwe en invloedrijke sociale groep. Tegelijk met 
deze veranderingen verschoven de morele paradigma’s in de literatuur. Een paradigma 
gericht op het idee van goddelijk koningschap en daarmee verbonden rituele hiërarchieën 
maakte geleidelijk plaats voor een nieuw model van ethische reflectie en individuele 
verantwoordelijkheid. Dit is vooral duidelijk in de negentiende eeuwse oorlogsliteratuur, 
die ontstond als gevolg van de Nederlandse koloniale invasie in Atjeh in 1873.  

Hoofdstuk 3 gaat over de koloniale tijd en de manier waarop de Atjehers in deze 
periode als een ‘vroom’ volk werden voorgesteld. Hoewel ik aandacht besteed aan 
verschillende facetten van de koloniale confrontatie, werkt dit deel van het proefschrift 
toe naar een herwaardering van de politieke en maatschappelijke rol van de Persatuan 
Ulama Seluruh Aceh (‘Vereniging van Ulama uit Heel Atjeh’, 1939). De PUSA was een 
religieuze volksbeweging, die werd geleid door hervormingsgezinde ulama, en 
scripturalistische denkbeelden verbond aan een nieuw besef van regionale identiteit. In de 
literatuur is deze beweging vaak beschreven als een anti-koloniaal fenomeen, niet in de 
laatste plaats omdat ze een belangrijke rol speelde in de verdrijving van de Nederlanders 
(door de Japanners) in 1942. Dit hoofdstuk laat echter zien dat er ook opmerkelijke 
parallellen waren tussen de ideologieën van Islamitische hervormers en het koloniale 
bestuur. De belangrijkste daarvan was de neiging om bepaalde mystieke uitingen van de 
Islam te bestempelen als ‘afwijkend’ en gevaarlijk, en de nadruk te leggen op een begrip 
van een ware, orthodoxe Islam als centraal onderdeel van de Atjehsche identiteit. 

Hoofdstuk 4 richt zich op de invloed van PUSA op dorpsniveau, in de context van 
de veranderende relatie tussen Atjeh en de Indonesische natiestaat. Ik richt me op het 
subdistrict Indrapuri, dat in de jaren ’50 en ’60 een van de centra werd van een religieus 
gemotiveerde gewapende opstand, de Darul Islam. Dit hoofdstuk is voor een groot deel 
gebaseerd op de veldwerkaantekeningen van Chandra Jayawardena, een antropoloog die 
uitgebreid onderzoek heeft gedaan in Indrapuri in de vroege jaren ’70. Ik laat zien dat de 
invloed van de normatieve Islam weliswaar duidelijk merkbaar was, maar tegelijkertijd 
ook beperkt en ongelijkmatig verdeeld. Vanaf de jaren ’60 werd de de staat op lokaal 
niveau sterker, en vielen religieus en politiek gezag steeds meer samen. 
Vertegenwoordigers van de staat, zoals districts- en subdistrictshoofden, maar ook 
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dorpshoofden en lagere ambtenaren, probeerden controle uit te oefenen op uitingen van 
religieus gezag (zoals plaatselijke moskeeën en gebedshuizen, of de manier waarop 
bepaalde rituelen werden uitgevoerd). Dorpsbewoners in Indrapuri reageerden door de 
staat en het religieus gezag, daar waar mogelijk, in dienst te stellen van hun eigen 
belangen. 

De hoofdstukken 5, 6 en 7 zijn volledig gebaseerd op etnografische gegevens, 
verzameld op twee locaties: een door de tsunami verwoeste en nieuw opgebouwde 
stadsbuurt in Banda Aceh, en een dorp op het platteland van Aceh Besar, respectievelijk 
aangeduid met de pseudoniemen Blang Daruet en Juroung. Hoofdstuk 5 gaat over moreel 
leiderschap in Juroung. Het hoofdthema is een conflict tussen de dorpsbewoners en de 
leiders van een naast het dorp gelegen religieuze school (dayah), dat voortkwam uit de 
bemoeienis van de dayah-leiders met dorpszaken, de nauwe banden tussen de dayah en 
de lokale overheid, en de dubieuze verdeling van overheidsfondsen bestemd voor de 
ontwikkeling van het dorp. In mijn analyse van de morele dimensies van dit conflict 
onderstreep ik het verschil tussen de generaties. In vergelijking met hun ouders en 
grootouders waren jonge mensen veel meer bereid om ‘traditionele’ instituties, zoals het 
dorp en de dayah, te zien als een onderdeel van de staat. Op basis van deze observatie 
betoog ik dat dorpsbewoners gedurende de afgelopen decennia in toenemende mate 
pragmatische consumenten zijn geworden van religieus gezag, zonder de meer 
traditionele elementen in de dorpsorganisatie als irrelevant te beschouwen.  

Hoofdstuk 6 verbindt de studie van Atjeh met het wetenschappelijke debat over 
het hedendaagse religieuze reveil. Ik focus op de relatie tussen Eri, een jonge man in Blang 
Daruet, en zijn beide ouders. De eerste keer dat ik hem ontmoette was Eri 24 jaar. Hij 
onderscheidde zich van anderen in zijn familie en directe omgeving door een (uiterlijk) 
zeer vrome levensstijl, geïnspireerd door de mondiale opleving van Islamitisch sociaal en 
politiek activisme. Eri’s scripturalistische denkbeelden werden door zijn familie 
verworpen noch geaccepteerd, wat door het centrale begrip van religieuze agency wordt 
verduidelijkt. De ideeën en handelswijze van zijn ouders komen naar voren aan de hand 
van verschillende alledaagse thema’s, zoals lokale percepties van gemeenschap, geld, 
status, en sociale mobiliteit, gender verschillen, en de traumatische herinnering aan de 
tsunami van 2004. 

Hoofdstuk 7 gaat over het probleem van zondigheid, zoals mijn gespreksgenoten 
daarmee omgingen in de huidige context van de invoering van de Shari’a. Het draait om de 
levens van vier personen: een oudere man in Juroung die zich, praktisch en emotioneel, 
aan het voorbereiden was op de laatste fase van zijn leven; een jonge, ongetrouwde vrouw 
in Blang Daruet bezig met het verwerken van de verliezen en veranderingen in haar leven 
ten gevolge van de tsunami; en ten slotte twee jonge mannen uit een andere wijk in Banda 
Aceh: de één een onverbeterlijke ‘zondaar’, die met een mengsel van respect en argwaan 
sprak over de vrome levenswending van de ander, zijn beste vriend. Ik stel dat, op het 
niveau van het alledaagse leven, zelfs het fundamentele aspect van hoe men (individueel 
en gemeenschappelijk) omgaat met ‘slecht gedrag’, wordt gekenmerkt door een grote 
mate van ambiguïteit, flexibiliteit, en creativiteit. Dit heeft repercussies voor de houding 
van mensen ten opzichte van het juridisch-morele discours van de staat. De vier 
hoofdpersonen in dit hoofdstuk selecteren op subjectieve wijze elementen uit het vertoog 
rondom de invoering van de Shari’a, en eigenen zich dit vertoog tot op zekere hoogte toe. 
Dit uit zich in de manier waarop belangrijke beslissingen worden genomen, dilemma’s 
worden afgewogen, of eigen handelingen en gedrag worden gelegitimeerd. 
 Deze analyse correspondeert met een brede trend in de antropologie van de Islam, 
waarin de nadruk wordt gelegd op individuele vroomheid en religieuze ervaring. Maar in 
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tegenstelling tot een aantal invloedrijke recente studies ben ik niet primair geïnteresseerd 
in de zoektocht naar ‘vrome perfectie’, of de focus op (zelf)disciplinering, wat doorgaans 
wordt geassocieerd met activistische vormen van de Islam. Ik bepleit dat er meer aandacht 
moet worden besteed aan de werking van twijfel, morele ambivalentie, sociaal 
geaccepteerde onverschilligheid, en imperfectie en mislukking als onlosmakelijk 
onderdeel van de manier waarop mensen tijdens hun leven streven naar individuele 
ethische verbetering. Het thema van leeftijd, levensfase, en de wisselwerking tussen 
generaties loopt daarom als een rode draad door het boek. In de studie naar Islamitische 
subjectiviteit is deze dimensie, onterecht, een nog zeer onderontwikkeld terrein. 
 Zoals de meeste andere mensen op deze wereld hebben Moslims in Atjeh te maken 
met talloze tegenslagen, meningsverschillen en mislukkingen wanneer zij hun best doen 
om een ‘goed’ leven te leiden. De kenmerken van een specifieke Atjehsche religiosititeit 
moeten daarom niet worden gezocht in een essentialistische verbeelding van Atjehsche 
vroomheid. Daar komt bij dat uitingen van de normatieve Islam, inclusief de huidige 
invoering van de Shari’a, niet slechts leiden tot beperkingen, maar ook tot het creëren van 
nieuwe ruimte voor onderhandeling, individuele interpretatie en mogelijkheden om op 
basis daarvan te handelen. Juist door de sterke rol van de politieke Islam in de 
geschiedenis van Atjeh hebben Atjehsche Moslims geleerd om een persoonlijke weg te 
vinden binnen de officiële normen, en daarop tegelijkertijd invloed uit te oefenen. 
 
 

 

 

 

 

 


