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Stellingen behorende bij het proefschrift
Jihadism and Suicide Attacks
al-Qaeda, al-Sahab and the Meanings of Martyrdom
Pieter Nanninga
1.

Dé sharia bestaat niet.

2.

Zelfmoordaanslagen zijn cruciaal voor jihadisten om aanhangers te
trekken, te verbinden en te mobiliseren.

3.

Het jihadisme is wat betreft organisatiestructuur, deelnemersprofielen en actievormen beter vergelijkbaar met Westerse sociale
bewegingen als de milieubeweging en het anti-globalisme dan met
islamistische groeperingen als Hamas en Hezbollah.

4.

Jihadisten en Soefi’s hebben meer gemeen dan hen lief is.

5.

De islamitische begrafenis die Bin Laden volgens medewerkers van
het Amerikaanse Ministerie van Defensie heeft gekregen, ging in
tegen de wil van de overledene zelf. Hij had namelijk liever zonder
rituelen begraven willen worden, naar het voorbeeld van de vroegislamitische martelaren.

6.

De bewering dat de zogenaamde ‘Arabische Lente’ het failliet van
het jihadisme heeft aangetoond, komt voort uit een ongefundeerd
seculariseringsdenken en wordt weersproken door ontwikkelingen
in landen als Jemen, Mali en Syrië.

7.

Om de motivaties van de zogeheten ‘jihadgangers’ naar Syrië te
begrijpen, moet meer aandacht besteed worden aan gevoelens van
vernedering, geschonden eer en verloren waardigheid, en minder
aan ‘de islam’.

8.

De houding van Westerse overheden tegenover autoritaire regimes
in de Golfregio is begrijpelijk hypocriet.

9.

De grote vraag is niet wat de Koran precies zegt, maar wat moslims
zeggen dat de Koran zegt (naar Roy, Globalised Islam, 10).

10. Dankzij het internet, de laptop en de tablet kunnen ‘leunstoel
antropologie’ en participerende observatie tegenwoordig uitstekend worden gecombineerd.

