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Samenvatting 

 
Khul‘ Echtscheiding in Egypte. Publieke Debatten, 

Rechtspraktijken, en Alledaags Leven 
 
Sinds 2000 hebben vrouwen in Egypte het recht om eenzijdig een echtscheiding 
aan te vragen, dat wil zeggen, een echtscheiding waarbij toestemming van de 
echtgenoot niet langer bij wet vereist is. Dit recht wordt khul‘ genoemd en heeft 
vrouwen in Egypte in een klap een van de meest uitgebreide rechten op 
echtscheiding gegeven die er in de moslimwereld bestaan. Alleen Turkije, Tunesië 
en Pakistan gingen Egypte voor. 

Het recht op khul‘ is vervat in artikel 20 van een procedurele wet op het 
personen- en familierecht. Deze wet is de eerste van het nieuwe millennium en 
bevat 79 artikelen die als doel hebben om de procedures binnen het personen- en 
familierecht te vereenvoudigen en te versnellen. Met name het artikel omtrent khul‘ 
deed veel stof opwaaien en leidde tot verhitte publieke debatten, ondanks het feit 
dat de wetgever en activisten voor de rechten van vrouwen khul‘ hadden 
gepresenteerd als zijnde in overeenstemming met Islam en islamitisch recht.  

Dit proefschrift behandelt de introductie en implementatie van khul‘ in 
Egypte en gaat ervan uit dat de discussies rondom khul‘ symptoom stonden voor 
andere en dieperliggende kwesties in Egypte. Centrale vragen zijn: wat zijn deze 
kwesties, in welke mate hebben ze met de Islam en islamitisch recht te maken, en 
in welke verhouding staan ze tot de alledaagse praktijk. Om deze vragen te 
beantwoorden is het proefschrift in twee delen verdeeld. Het eerste deel behandelt 
de publieke debatten rondom khul‘; het tweede deel de implementatie van de khul‘ 
procedure in de rechtbanken alsmede de manier waarop khul‘ in het dagelijks 
leven gebruikt wordt. 
 
Het publieke debat    

De publieke debatten omtrent khul‘ zijn geanalyseerd door geschreven teksten 
zoals kranten en tijdschriften te bestuderen. Aangezien films en cartoons ook een 
belangrijke rol in het debat speelden, zijn zij eveneens in de studie betrokken. Een 
analyse van kranten maakte duidelijk dat de wetgever en activisten voor de 
rechten van vrouwen khul‘ verdedigden door erop te wijzen dat ze in lijn was met 
islamitisch recht. Ze wezen met name op een hadith (vertelling) van de profeet 
Muhammad waarin de laatste een vrouw toestemming geeft om zonder 
toestemming van haar man te scheiden. Tegenstanders van de wet echter, 
beweerden dat khul‘ een aanval op de Islam was en dat khul‘ deel uitmaakte van 
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een samenzwering van het Westen en de Egyptische regering om de Islam in 
Egypte te verzwakken. Door khul‘ toe te laten, zou het Egyptische familieleven 
onherstelbaar beschadigd raken en de Egyptische samenleving uit balans raken. 
Vrouwen, zo werd beweerd, waren irrationele wezens die bij het minste of 
geringste toevlucht zouden nemen tot khul‘, bijvoorbeeld als hun oog op een mooie 
of rijke man zou vallen. Aangezien een van de voorwaarden voor khul‘ bestaat uit 
het terugbetalen van de bruidsprijs door de vrouw aan haar man werd vaak 
beweerd dat khul‘ slechts een wet voor rijke vrouwen zou zijn.  

Het bleek overigens niet gemakkelijk om binnen het publieke debat een 
duidelijk onderscheid te maken tussen tegenstanders en voorstanders van de wet 
aangezien het religieuze etablissement, activisten voor vrouwenrechten en de 
regering geen homogene verbonden vormden. Zo kwam het protest niet alleen uit 
de hoek van de politieke oppositiepartijen maar ook uit monde van 
parlementsleden van de regerende partij die de wet had geïmplemteerd. Tevens 
waren sommige activisten voor de rechten van de vrouw kritisch en van mening 
dat khul‘ slechts een wet voor rijke vrouwen zou zijn terwijl juist andere activisten 
een belangrijke rol hadden gespeeld in de totstandkoming van khul‘. En waar de 
Sheikh van al-Azhar zich voorstander van khul‘ verklaarde, waren andere 
islamitische geleerden, de zogeheten ‘ulama’, niet alleen tegen khul‘, maar 
beweerden ze zelfs dat de Sheikh van al-Azhar een ongelovige was. Deze 
onderlinge verdeeldheid maakte duidelijk hoe gevoelig het debat rondom khul‘ 
was en hoezeer belangen uiteen liepen.  

Een ding echter hadden alle partijen gemeen: ze gebruikten de taal van de 
Islam om hun argumenten kracht bij te zetten. In kranten en tijdschriften werd 
daarbij expliciet naar de Islam verwezen terwijl dit in films en cartoons eerder 
impliciet gebeurde en andere middelen werden gebruikt om eenzelfde boodschap 
duidelijk te maken. In films en cartoons werd, behalve dat khul‘ gebruikt zou 
worden door vrouwen die rijk waren, tevens gesuggereerd dat zij, afgaande op 
hun kleding, taalgebruik en muzieksmaak, verwesterd waren. Analyse van het 
publieke debat maakte duidelijk dat de invoering van khul‘ niet alleen discussies 
opriep over de plaats van Islam en islamitisch recht in Egypte. 

Zij wierp tevens vragen op over de invloed van het Westen en de 
moderniteit op de traditionele rolpatronen binnen het huwelijk en hoe deze door 
khul’ zouden veranderen. Tegenstanders waren bang dat het conventionele 
huwelijk, waarin de man een onderhoudsplicht en de vrouw een 
gehoorzaamheidsplicht heeft, door de invoering van de wet ondermijnd zou 
worden. Mannen zouden hun rol als kostwinnaar en hoogste autoriteit binnen het 
gezin verliezen aan dominante en financieel zelfstandige vrouwen. 

De studie van khul‘ in de rechtbanken en de praktijk van het alledaagse 
leven maakte duidelijk dat de traditionele huwelijksrelatie ook daadwerkelijk 
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onder spanning stond: de meeste vrouwen die bij deze studie betrokken waren en 
een khul‘ scheiding aangevraagd hadden, werkten buitenshuis. Dit deden zij niet 
om een carrière na te streven maar om in het levensonderhoud van hun gezin te 
voorzien. Zij waren daartoe vaak gedwongen omdat hun echtgenoten hen verlaten 
hadden, vaak om een tweede vrouw te trouwen. Deze vrouwen, afkomstig uit de 
(lagere) middenklasse en juist verre van rijk, dienden als voorbeeld van de macro 
sociaal-economische veranderingen waarmee deze klasse te maken heeft.  
 
De praktijk 

In de studie stond het verhaal van een vrouw die wilde scheiden door middel van 
khul‘ centraal. Haar belevenissen tijdens en na de echtscheiding vormden de basis 
voor ieder nieuw hoofdstuk in het tweede gedeelte van dit proefschrift alsmede de 
basis waarop de verhalen van andere vrouwen een plaats kregen.  

Het verhaal van deze vrouw, in dit proefschrift Nura genaamd, en dat van 
andere vrouwen in een soortgelijke situatie maakte duidelijk dat vrouwen vaak 
gegronde redenen hebben om een echtscheiding aan te vragen, redenen waardoor 
ze in aanmerking komen voor een reguliere echtscheiding waarmee ze hun 
financiële rechten kunnen behouden. Nura en andere vrouwen kozen echter voor 
de khul‘ procedure omdat ze in de veronderstelling waren dat die sneller zou zijn 
dan de reguliere echtscheidingsprocedure die vaak vele jaren kon duren.  

De geïnterviewde rechters waren van mening dat vrouwen die een 
echtscheiding door middel van khul‘ aanvroegen op het geld en het huis van hun 
echtgenoot uit waren. Dit had tot gevolg dat zij in het geval van khul’ vaak 
beslisten dat vrouwen alles dienden terug te betalen wat hun man hen ooit 
geschonken had. Behalve de bruidsprijs, die uit meer bestond dan de een 
Egyptische pond die meestal in het huwelijkscontract vermeld stond, betekende dit 
in sommige gevallen zelfs dat vrouwen de mu’akhkhar al-sadaq (het uitstaande deel 
van de bruidsprijs) moesten terugbetalen. Een deel dat geen van de vrouwen ooit 
ontvangen had. Integendeel: deze studie toonde aan dat vrouwen soms niet alleen 
de last droegen voor het levensonderhoud van het gezin maar dat hun financiële 
contributie aan de huwelijksvoorbereidingen ook significant was. Dit werd echter 
nauwelijks ter sprake gebracht in het publieke debat, noch door rechters. Terwijl 
juist deze financiële bijdrage van vrouwen en het niet voldoen van echtgenoten 
aan hun onderhoudsplicht aanleiding is voor conflicten in vele Egyptische 
huishoudens; conflicten die niet zelden in de rechtbank uitgevochten worden.  

 

Conlusie 

Ondanks de negatieve perceptie van vrouwen in de rechtbank maakten vrouwen 
toch gebruik van het rechtsysteem en de mogelijkheid om te scheiden door middel 
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van khul‘. Hiervoor zijn twee argumenten aan te dragen. Ten eerste was voor 
sommige vrouwen de rechtbank de enige plek waar ze met hun 
huwelijksproblemen terecht konden. Deze vrouwen konden veelal niet rekenen op 
steun van de familie en/of hadden weinig familieleden. Dit bleek onder meer uit 
het feit dat de onderzochte groep vrouwen ten tijde van de echtscheiding in veel 
gevallen hun intrek hadden genomen bij hun alleenstaande moeder of op zichzelf 
waren gaan wonen met hun jonge kinderen. Er leek een relatie te bestaan tussen 
khul‘ en deze “female-headed-households.” Andere vrouwen, vaak degenen die 
wel konden rekenen op de steun van hun familie, gebruikten de rechtbank als een 
strategie om hun echtgenoot onder druk te zetten. Ze maakten gebruik van het feit 
dat veel mannen in Egypte bang zijn om een makhlu‘ te worden, wat betekent dat 
zij door hun vrouw eenzijdig “verstoten” zouden worden. De strategieën van 
mannen tijdens echtscheidingsprocedures worden in deze studie ook behandeld.  

Ten tweede maakte deze studie duidelijk dat hoewel rechters, zoals 
gezegd, vaak een negatieve perceptie hadden ten aanzien van vrouwen die via 
khul‘ wilden scheiden, er een verschil bleek tussen de persoonlijke opvattingen van 
rechters en de houding die zij aannamen in de rechtbank. In de rechtbank hielden 
zij zich aan de formele positie die zij bekleedden, wat gereflecteerd werd in het 
gebruik van standaard Arabisch en juridische taal. Enkel in een meer informele 
situatie lieten zij zich negatief uit over vrouwen. Observaties van een rechter 
toonde aan dat deze negatieve houding niet van invloed leek op de manier waarop 
hij met vrouwen en andere procesvoerende partijen in de rechtszaal omging. Deze 
rechter nam een formele houding aan en gebruikte veel Standaard Arabisch in zijn 
omgang met hen. De gehechtheid van rechters aan procedurele correctheid en aan 
het gebruik van standaard formuleringen en Standaard Arabisch leek gerelateerd 
te zijn aan de angst van rechters dat hun zaak in hoger beroep verworpen zou 
kunnen worden (Dupret 2006, 167-8) alsmede aan de invloed van het Arabische 
onderwijssysteem waarin inprenting van schoolboeken centraal staat. Echter, 
doordat de wetgever geen memorie van toelichting leek te hebben gepubliceerd, 
konden de rechters via deze open normen in de khul‘ procedure hun eigen 
interpretaties geven, aan hoe de bruidsprijs gedefinieerd diende te worden 
bijvoorbeeld. 
 Wat deze studie verder duidelijk maakte, was dat vrouwen die gescheiden 
waren door middel van khul‘ vaak weer hertrouwden. Hierdoor leken 
tegenstanders van khul‘, die hadden beweerd dat vrouwen khul‘ zouden gebruiken 
om een rijke en knappe man te trouwen, toch nog gelijk te krijgen. Echter, de 
nieuwe echtgenoot bleek niet altijd over veel geld te beschikken en in sommige 
gevallen hadden de nieuwe echtgenoot en de vrouw zelfs afgesproken dat hij niet 
in het levensonderhoud van de vrouw zou voorzien. Alleenstaande vrouwen in 
Egypte hebben vaak een moeilijke positie waardoor er veel druk op hen 
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uitgeoefend wordt om te hertrouwen. Omdat zij al getrouwd zijn geweest, kunnen 
gescheiden vrouwen zelden een nieuw huwelijk aangaan met een man die nog 
voor de eerste maal moet trouwen. Hoewel dit verdere studie behoeft, lijkt het 
erop dat in sommige gevallen vrouwen een polygaam huwelijk boven een 
huwelijk met een weduwnaar of een gescheiden man prefereren. Een polygaam 
huwelijk biedt hen namelijk de mogelijkheid om zelfstandig te wonen en te blijven 
werken terwijl ze wel de gerespecteerde status van getrouwde vrouw hebben. Op 
deze manier proberen deze vrouwen een compromis te sluiten tussen het publieke 
ideaalbeeld van een huwelijk waarin de man voorziet en de vrouw gehoorzaamt 
en een realiteit die hen geleerd heeft dat ze beter op eigen benen kunnen staan.  
 
 


