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DUTCH SUMMARY 

 

Dit proefschrift, ‘Ramadan cultuur in hedendaags Cairo: Patronen van vrijetijdsbesteding 

onder jonge vrouwen en de politiek van vroomheid, eenheid, en authenticiteit’, analyseert 

verschuivingen in vrijetijdspatronen onder gegoede jonge vrouwen tijdens de 

vastenmaand Ramadan en de discussies die deze ten gevolge hebben. Het besteedt vooral 

aandacht aan deze discussies in zo verre ze dienen als katalysator van meer cruciale 

kwesties in de hedendaagse Egyptische samenleving. Ik onderzoek in het bijzonder hoe 

vroomheid, eenheid, en authenticiteit worden opgevat, nagestreefd en bevraagd in de 

context van vrijetijdsbesteding en in relatie tot de hedendaagse levensomstandigheden. 

Wat modernisering betreft, richt ik de aandacht vooral op de veranderingen in 

/transformaties van de socio-economische, politieke en ruimtelijke omstandigheden die 

zich hebben voorgedaan sinds de Infitah of het opendeurbeleid van wijlen President Sadat 

begin jaren zeventig. Het beleid van Sadat wordt gezien als de inleiding tot grote 

veranderingen in Egyptische maatschappelijke omgangsvormen en levensstijlen. Het 

leidde tot de opkomst van een nieuwe massacultuur in Egypte die samenging met het 

verbruik van westerse consumptiegoederen, verhoging van de sociale mobiliteit en 

modernisering van de openbare ruimte door middel van uitsluiting van de economisch 

minder bevoorrechten. Door deze veranderingen hebben mensen andere voorkeuren 

gekregen in levensstijl en op consumptief gebied, evenals nieuwe ambities om te stijgen 

op de maatschappelijke ladder. 

De maatschappelijke ontwikkelingen hebben uitwerking gehad op de manier 

waarop door hen tegenwoordig de Ramadan ervaren wordt. In dezelfde tijd dat Egypte 

zijn grenzen opende voor de westerse wereld en het cultureel kapitalisme op volle sterkte 

gekomen was, begon ook een zelfbewuste islamitische identiteit, met bijbehorende 

gebruiken en parafernalia, de overhand te krijgen. Het Islamitisch Reveil (al-Sahwa al-

Islamiyya), een slamitische opwekkingsbeweging, kwam omstreeks de jaren zeventig op 

en is tot de dag van vandaag populair. In feite is het onder veel Egyptenaren heersende 

gevoel dat de morele en spirituele grondslagen van hun maatschappij verzwakt zijn, 

inclusief de religieuze handelingen van de Ramadan, een hoeksteen van de beweging van 
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het Islamitisch Reveil. Deze veranderingen in de moderne Egyptische samenleving liggen 

ten grondslag aan maatschappelijke discussies met betrekking tot Ramadan gebruiken. 

Bij de bestudering van huidige patronen van vrijetijdsbesteding tijdens Ramadan 

springen een aantal zaken in het oog. Veel van de vrijetijdsbezigheden tijdens Ramadan 

worden genoemd en aanbevolen in de koran en, in het bijzonder, in de ahadith van de 

profeet Mohammed. Deze bezigheden omvatten hoofdzakelijk de iftar en de sahur 

maaltijden, de tarawih gebeden en liefdadigheid. Toch zijn bijna alle vormen en functies 

van deze activiteiten gewijzigd en geherinterpreteerd om ze aan moderne levensstijlen 

aan te passen. Bovendien worden bepaalde religieuze en traditionele gebruiken en 

interpretaties daarvan als ouderwets ervaren. Ook worden nieuwe concepten van 

vrijetijdsbesteding en daarvoor geëigende ruimte gecreëerd die aansluiten bij de 

veranderde, moderne omstandigheden. Zo kwam bijvoorbeeld de nieuwe kheyam 

Ramadan in zwang ten behoeve van nieuwe consumptieve verlangens onder elite 

groeperingen. Door middel van aanpassing van de bestaande vrijetijdsbezigheden en het 

ontstaan van nieuwe gebruiken, kunnen de tradities en geloofspraktijken rond Ramadan 

in het huidig tijdsgewricht hun betekenis behouden voor welgestelde moslims in Egypte. 

In deze studie wordt eveneens duidelijk dat de vrijetijdscultuur tijdens de Ramadan een 

product van culturele hybridisering is, waarbij wereldwijde discoursen zich vermengen 

met plaatselijke geloofspraktijken en tradities. Dit hybridiseringsproces heeft op haar 

beurt weer nieuwe kosmopolitische uitingsvormen gecreëerd waarvan de jonge 

vrouwelijke elite gebruik kan maken bij haar vrijetijdsbesteding tijdens Ramadan. 

Meer in het bijzonder heb ik gedocumenteerd hoe de Ramadan maand een hoogst 

commerciële aangelegenheid geworden is, waarbij uitingsvormen van vroomheid en 

ongebreidelde consumptie hand in hand gaan. Vroomheid is ingebed in – en wordt 

gevormd door – mondiale discoursen over consumentisme, die op hun beurt weer aan de 

hang naar vroomheid zijn aangepast. Dominante islamisten verheffen hun stem tegen de 

vermenging van religieuze waarden en die van het consumentisme en stellen dat dit het 

religieuze karakter van Ramadan gebruiken aantast en haar kernwaarden ondermijnt. 

Niettemin is consumptie voor bemiddelde jonge vrouwen een belangrijke zelftechniek 

geworden om een religieus zelf te construeren en te ervaren. Dit blijkt vooral duidelijk uit 

hun grootverbruik van islamitische goederen tijdens de vastenmaand. 



16 
 

Door middel van sacralisering van het dagelijks leven wordt religie zichtbaar in 

publieke ruimten die voorheen als seculier waren aangemerkt. De populariteit van 

islamitische producten, de algemene verbreiding van televisie, het internet en andere 

technologische media hebben de verspreiding van religieuze ideeën en symbolen in de 

publieke ruimte bevorderd. Bovendien verschijnen er op de verpakking van veel profane 

artikelen, in advertentiecampagnes en in openbare vrijetijdscentra tijdens de heilige 

maand religieuze motieven en iconen van de Ramadan cultuur om zo de moslim 

doelgroep des te meer aan te spreken. 

Verder blijkt dat de idee van de umma (eenheid en sociale cohesie) herdefiniëring 

ondergaat binnen de veranderende context van het hedendaags kapitalisme, de sociale 

mobiliteit en de moderne structuur van de stad. In het algemeen heeft consumptie een 

verhoging van het levenstempo mogelijk gemaakt en de individualisering binnen de 

familie geïntensifieerd. Een andere implicatie van het heersende consumentengedrag is 

dat jonge mensen minder snel genegen zijn veel tijd aan liefdadigheid te besteden. Liever 

investeren ze hun vrije tijd in activiteiten de uitsluitend gericht zijn op persoonlijke groei 

en bevordering van hun carrière. Echter, vanwege het collectieve, religieuze en 

charitatieve karakter van de heilige maand, wordt tijdens Ramadan het levenstempo 

vertraagd en de sociale cohesie aangemoedigd. In overeenstemming hiermee richten 

jongeren zich tijdens de vastenmaand meer op bezigheden binnen de familie, begeven 

zich meer onder de lokale gemeenschap en besteden meer tijd aan filantropische 

projecten. De snel aan populariteit winnende nieuwe trend van op duurzame 

ontwikkelingen gerichte islamitische filantropie, stimuleert zowel de empowerment van 

achtergestelde gemeenschappen als die van de welgestelde vrijwilligers. Door dit type 

liefdadigheid in het bijzonder aan te gaan, ontwikkelen jonge ondernemers hun 

vaardigheden op zakelijk en maatschappelijk gebied en verwezenlijken ze tegelijkertijd 

de religieuze deugd van de caritas die zo aanbevelenswaardig is voor de Ramadan. 

De collectieve aard van de bezigheden tijdens de Ramadan kan bij uitstek dienen 

al bron van empowerment voor vrouwen. De allengs vrijere toegang die vrouwen 

gedurende de heilige maand krijgen tot vrijetijdsbesteding in het publieke domein 

verschaft ze toegang tot nieuwe kennisgebieden, biedt ze gelegenheid tot het vormen van 

solidariteit en tot verzet tegen bepaalde maatschappelijke beperkingen. Op een ander 
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niveau leidt de commercialisering van veel Ramadan activiteiten evenals de fysieke 

ruimtelijke inrichting van het moderne Cairo tot uitsluiting van lage inkomensgroepen. 

De hoge maatschappelijke mobiliteit van de laatste jaren is de voornaamste verklaring 

voor de diepe gevoelens van frustratie onder de lage inkomensgroepen over hun 

onvermogen om ook toegang te krijgen tot veel van de aan de Ramadan gerelateerde 

consumptieartikelen en openbare ruimten. 

Vooral gedurende de vastenmaand neemt de hang naar authenticiteit toe. De 

Ramadan is voor mensen de tijd bij uitstek om hun wereld nieuwe luister bij te zetten 

door datgene wat zij als oorspronkelijke vormen zien van hun religieus en cultureel 

erfgoed nieuw leven in te blazen. De algemene nostalgie naar de ‘glorieuze’ islamitische 

beschavingen uit het verleden zet de esthetisering van lokale tradities in gang. Tijdens de 

heilige maand eigenen welgestelde vrouwen zich producten toe die gewoonlijk worden 

geassocieerd met de arme plattelandsbevolking. Gaandeweg worden dergelijke low-

culture producten getransformeerd en worden er nieuwe positieve en esthetische waarden 

aan toegekend welke appelleren aan de rijkere maatschappelijke klassen. Deze 

traditionele producten worden opnieuw vormgegeven teneinde ze aan te passen aan 

internationale modetrends, aan nieuwe eisen ten aanzien van hygiëne en gezondheid, en 

ten slotte aan de moderne, haastige levensstijl. Nog een modernistische trend is gebaseerd 

op economische ontwikkeling en maatschappelijke vooruitgang. Met name 

staatsinstellingen promoten gedurende Ramadan intensief het beeld van de authentieke 

Egyptische moslimburger die economisch progressief is maar trouw blijft aan lokale 

tradities en religieuze waarden. De regering vaardigt gedurende de heilige maand ook 

diverse beleidsmaatregelen uit om politieke acties van (extremistische) islamistische 

groeperingen tegen te gaan en het moderne beeld van de stad in tact te houden. 

Dit onderzoek wijst op de invloedrijke culturele politiek als de motor voor de 

dynamiek waardoor vrijetijdsbezigheden tijdens Ramadan in het hedendaagse Cairo vorm 

worden gegeven. Het beschrijft en analyseert maatschappelijke discussies in Egypte over 

de rol en betekenis van religie, ‘authentieke’ tradities, gender opvattingen en -

verhoudingen, en sociale rechtvaardigheid in het moderne tijdsgewricht. Deze discussies 

zijn ingebed in specifieke machtsverhoudingen. De machtigste spelers in het veld zoals 

commerciële ondernemingen, verdedigers van lokale tradities, de autoriteiten die de 
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natiestaat vertegenwoordigen, en hun islamitische critici proberen elk invloed uit te 

oefenen op hoe openbare recreatieve ruimten dienen te worden ingericht, welke 

maatschappelijke groeperingen toegang tot deze ruimten moeten krijgen, en hoe men zich 

daar dient te gedragen. Tijdens de Ramadan proberen deze verschillende partijen een 

combinatie van gewenste maatschappelijke handelingen neer te zetten teneinde hun eigen 

doeleinden te bevorderen. Zo schrijven ze onder andere voor hoe de ‘ideale’ moslima 

zich als Egyptisch burger/consument dient te kleden en gedragen en hoe ze hoort te 

consumeren in openbare recreatieve ruimten. Deze verhandeling over patronen van 

vrijetijdsbesteding bij jonge vrouwen uit de elite tijdens Ramadan laat zien dat 

machtsuitoefening geen eenrichtingsverkeer is, maar dat mensen onderhandelen over hun 

eigen positie in bepaalde machtsverhoudingen, tegen dominante discoursen in verzet 

komen en deze naar hun eigen hand zetten. Duidelijk blijkt dat de context van de 

gemeenschappelijke vrijetijdsbesteding tijdens de Ramadan kan dienen als de ideale 

voedingsbodem voor collectief verzet en empowerment van achtergestelde 

maatschappelijke groeperingen. 


