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NederlandseNederlandse samenvatting 
vanvan het proefschrift 

'Fro mm Behin d th e Curtain' . 
AA stud y of  a girls ' madras a in Indi a 

'Van'Van achter het gordijn'. 
EenEen studie over een madrasa 
voorvoor vrouwen in India 

MadrasasMadrasas voor vrouwen, bestaan die dan? - was de voornaamste 
reactiee die ik kreeg wanneer ik mijn onderzoeksproject presenteerde. Ter-
wijll ruimschoots informatie beschikbaar is over madrasas voor jonge man-
nen,, lijkt er nog maar betrekkelijk weinig bekend te zijn over soortgelijke 
instellingenn voor vrouwen. Met dit proefschrift wil ik daarom ingaan op de 
vragenn hoe de madrasas voor vrouwen in India zijn ontstaan, in hoeverre zij 
verschillenn van madrasas voor jongens, en hoe islam in een madrasa voor 
vrouwenn geïnterpreteerd wordt. In het bijzonder wil ik nagaan wat de jonge 
vrouwenn bijgebracht wordt en of wat ze leren hen toestaat gezag op te eisen 
inn de publieke sfeer. Het onderzoek is gebaseerd op ethnografisch materi-
aall dat in een madrasa in New Delhi voor jonge vrouwen tussen twaalf en 
zeventienn jaar werd vergaard. De beginfase van het veldwerk stond in het 
tekenn van de nasleep van 11 September 2001, en mede om die reden leek 
hett alsof niet alleen de vrouwen waarmee ik in contact probeerde te komen 
achterr een sluier leefden, ook de madrasas die ik wilde bezoeken leken let-
terlijkk onzichtbaar te zijn. 

Inn hoofdstuk 1 wordt de opzet van het onderzoeksproject uiteengezet 
enn introduceer ik tevens de omgeving van de madrasa waarin het veldwerk 
grotendeelss heeft plaats gehad. Hoofdstuk 2 onderzoekt waar madrasas 
voorr vrouwen in de literatuur verschijnen en waar ze afwezig zijn. In dit 
deell wordt vooral gebruik gemaakt van Urdu bronnen en Engelse kranten-
artikelenn die in de moslem pers na 11 september 2001 zijn gepubliceerd. In 
Indiaa werd in het kader van de nasleep van de aanslagen in de Verenigde 
Statenn madrasa onderwijs tot een publiek onderwerp dat veel aandacht 
trok,, voornamelijk vanwege de vermeende schakel tussen madrasa onder-
wijss en geweld.Ten gevolge van dergelijke beschuldigingen leken de anders 
vaakk moeizaam te localiseren madrasas voor vrouwen publieker te worden 
dankzijj de moslim media, waarin ze als voorbeeld aangehaald werden om 
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aann te tonen hoe progressief bepaalde moslim gemeenschappen in India 
zijnn en hoe madrasa onderwijs ook'anders'kan. Ook kon hieruit belangrijke 
informatiee over madrasas voor vrouwen worden afgeleid, waarbij naar voren 
kwamm dat terwijl madrasas voor vrouwen opgericht zijn volgens het model 
vann 'traditionele' madrasas voor jongens, zij desondanks 'modern' zijn qua 
opzet. . 

Hoofdstukk 3 begint met een blik'achter het gordijn'van de Madrasatul 
Niswan,Niswan, waarin wij om te beginnen kennis maken met een aantal 'publieke' 
mannen.. Uit hun verhalen komt naar voren dat de ideeën van de mannen 
achterr de schermen vaak niet overeenkomen met wat er daadwerkelijk op 
onderwijsgebiedd in the madrasa gebeurt. Terwijl mannen het feit dat het 
curriculumm afwijkt van hetgeen wordt onderwezen in madrasas voor jon-
genss rechtvaardigen met het argument dat de studieduur voor vrouwen 
korterr is, geven mijn data aanleiding tot de conclusie dat de 'afwijkingen' 
voortkomenn uit hun visie op de positie van vrouwen in de samenleving. De 
aann hun visie ten grondslag liggende ideeën zijn gekleurd door de contac-
tenn van de mannen 'achter de schermen' met een organisatie van leken pre-
dikers,, de TablighiJamaaten het werk dat zij daarvoor verrichten. 

Hoofdstukk 4 belicht aan de hand van voorbeelden en verhalen hoe 
hett onderwijs en het alledaagse leven er uitzien in de Madrasatul Niswan. 
Err blijken niet alleen verschillen met het madrasa curriculum voor jongens 
tee bestaan, maar er zijn ook aanzienlijke verschillen tussen het officiële cur-
riculumm en hetgeen in de praktijk aan de orde wordt gesteld. Terwijl aan 
fiqhfiqh oftewel de islamitische wet weinig aandacht wordt besteed, met uit-
zonderingg van vragen die belangrijk geacht worden voor de jonge vrou-
wen,, krijgt adab oftewel onderwijs in waarden en normen veel meer aan-
dachtt dan vastgelegd in het lesrooster. Eveneens belangrijk zijn processen 
vann (zelf)disciplinering. De nadruk die zowel in de literatuur, in de media, 
alsmedee in de publieke opinie wordt gelegd op uit het hoofd leren als ken-
merkk van madrasa onderwijs strookt niet met mijn data. Wel waren andere 
vormenn van disciplinering duidelijk aanwezig, met name wat betreft de vor-
mingg van het zelf- en het wereldbeeld van de jonge vrouwen. Hen wordt ook 
bijgebrachtt hoe zij zich dienen te kleden, hoe zij moeten praten en wat voor 
gedragg van hen verwacht wordt in het leven van alledag. 

Mett het oog op de toekomst van de afgestudeerde jonge vrouwen 
wordtt in hoofdstuk 5 de vraag naar de betekenis van madrasa onderwijs 
voorr de positie van moslim vrouwen in de publieke sfeer aan de orde 
gesteld.. In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat de jonge vrouwen na het vol-
tooienn van de vijfjarige opleiding met hun kennis doen en of zij ondanks 
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hunn strenge vorm van sluieren een publieke rol kunnen en willen spelen. Ter 
ondersteuningg van het theoretische gedeelte worden verhalen en voorbeel-
denn uit het alledaagse leven in de vrouwen mad rasa aangehaald, waarbij 
dee relaties en spanningen tussen gender, het 'achter een sluier leven' van 
vrouwenn (purdah) en hun aanwezigheid in de publieke sfeer nader worden 
belicht.. Uit de verhalen blijkt dat terwijl het lijkt alsof de jonge vrouwen 
lerenn berusten in hun eigen onderdrukking, zij dit zelf vaak anders erva-
ren,, namelijk als het cultiveren van een godvruchtig zelf. Bovendien onder-
scheidenn de jonge vrouwen zich van hun leeftijdsgenoten die niet in een 
madrasamadrasa gestudeerd hebben, doordat zij zich bepaalde vaardigheden eigen 
hebbenn gemaakt die deelname aan de publieke sfeer vergemakkelijken. Bij 
wijzee van conclusie worden in hoofdstuk 6 een aantal ideeën aangaande 
madrasamadrasa onderwijs voor vrouwen herzien. Terwijl vanuit tablighi kringen 
geleerdee vrouwen vooral af worden geschilderd als vrouwen met een bui-
tengewoonn moreel karakter, zijn er historische voorbeelden van geleerde 
vrouwenn die zelfs mannen onderwezen. Publieke madrasas voor vrouwen 
kwamenn tot stand onder de invloed van hervormingsbewegingen uit de late 
negentiendee eeuw, en de Madrasatul Niswan blijkt tevens beïnvloed te zijn 
doorr informele banden met de Tablighi Jamaat. Deze factoren hebben een 
weerslagg op het ideaalbeeld van de moslim vrouw dat de madrasa poogt 
tee propageren. Ten gevolge daarvan verschilt het madrasa curriculum voor 
vrouwenn dan ook aanzienlijk van het curriculum dat in madrasas voor jon-
genss wordt onderwezen. Hoewel de vrouwen op grond van hun opleiding 
aann de madrasas nog geen religieus gezag claimen in de publieke sfeer, vor-
menn de madrasas voor vrouwen wel een belangrijke bron van sociaal en 
religieuss kapitaal. Het volgen van een dergelijke opleiding kan leiden tot 
socialee mobiliteit en verbeterde huwelijksvooruitzichten, en heeft bovenal 
eenn spirituele meerwaarde voor henzelf, hun families, en voor de gemeen-
schapp als geheel. 
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