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Moord. verkrachting en niisbruik van macht in het 
negentiende-eeuwse Egypte. of hoe een schurk 

uiteindelijk zijn verdiende loon kreeg 

Ruud Peters 

Dit artikel gaat over een schurk. een schurk die uiteindelijk zijn gerechte straf 
krijgt. Hoewel ereen duidelijk verschil bestaat tussen schelmen en schurken. heb-
ben ze ook gemeenschappelijke kanten: crimineel gedrag. Maar terwiji de hande-
lingen van de schelni vergoelijkt worden en als 'snaakse streken' worden afge-
daan, roepen de handelingen van de schurk het verlangen naar vergelding op en de 
wens hem bestrat't te zien. Dit stuk gaat over het criminele gedrag van een schurk 
en over de gang van /.aken die uiteindelijk leidt tot zijn veroordeling. De gebeurte-
nissen die centraal staan. worden niet vanuit een literatuur-wetenschappelijke. 
maar vanuit een historisch-juridische invalshoek geanalyseerd. Het artikel is geba-
.seerd op het dossier van een zaak die in 1864 door de hoogste Egyptische recht-
bank. de Madjiis al-Ahkaam, berecht werd.' Ik wil hiermee niet alleen een verhaal 
vertellen dat alle ingredienten van een moderne detective-roman bevat en dat ook 
heel bevredigend eindigt. maar ook laten zien hoe het Egyptische strafrecht func-
tioneerde in de negentiende eeuw, voor de receptie van Westers strafrecht in 1881. 
Een van mijn conclusies zal zijn dat het Egyptische strafrechtssysteem uit die pe-
riode redelijk fatsoenlijk was. Het was juridisch-technisch niet zeer vertljnd, en de 
rechten van de verdachte waren nauwelijks gewaarborgd, maar daar stond tegen-
over dat het strafstelsel redelijk humaan was en behalve geseling (een straf die 
overigens in het jaar waar het hier beschreven voorval plaatsvond. afgeschaft werd) 
geen lijfstraffen kende. Bovendien blijkt uit deze zaak dat door middel van petities 
onrecht en bureaucrati.sche onvolkomenheden hersteld konden worden. 

D K (J E B E U R I E N I S S E N 

Op 16 juni 1862 (16 Dzoe 1-Hiddja 1278) stuurde het dorpshoofd i'omdn) van' 
Tiihkr. Yoest)ef al-Hadiedi. de dorpswachter (if/iti/zfr) Moehammad Sahloel op pad 
om een aantal inei.sjes op te halen om de muren van een van zijn huizen met leem te 
pleisteren {dilulka). Ecu van de meisjcs, de veertien jaar oude Gimee"a. dochter 
van de visser .Vliiwalli. vveigerde vrijwillig mee le gaan en werd onder dwang door 
de dorpswachter meegenomen. In de namiddag stuurde de wachter het meisje naar 
een andcr huis van hcl dorpshoofd om daar stro te halen dat met de leem vermengd 
gebruikt word Noor het pleisteren. Daar irof ze het dorpshoofd in staat van dron-
kenschap aan. Hi| pakte haar beet, nam haar mee naar een kamer op de eerste 
verdiepmg {iiuuj'iul) en vcrkrachtte haar. Toen hij haar de tweede keer wilde aun-
randen. \ luchiie /e de kamer ml. Op een of andere manier viel /e van de galerij op 
de >'rond \an dc biiinenplaals. Ix'ii van de knechten van de 'miula. Moesa "led. 
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probeerde tevergeets haar ueer bij bewiisi/ijn le brengen door koud water over 
haar been te gieten. Even later blies zij ile laalste adem uit. BchaKe de 'i)imki en 
Moesa "led waren twee andere personen aanvvezig: de ztH'n van de (mula en zijn 
magazijnmeester Moehammad al-Dieb. Moesa "led bracht hel lichaam naar een 
sehuur en verborg het onder het daar opgeslagen stro. 

Nadat het lichaam verbt)rgen was. gingen twee brocrs van de Omclu. Moesa 
en .Moehammad (die ook wijkhoofd [.y/t/a// al-iuihi\u\ was van de wijk waar de 
vader van Giinee'a woonde). samen met Moesa "led en een andere knecht. Dasoeqi 
Aboe .Soeboel, bij de mei.sjes langs die die middag samen met Gimee'a voor de 
'ontda hadden gewerkt. Ze dreigden hen in de gevangenis te gooien als ze iemand 
zouden vertellen dat Gimee"a die middag bij hen was geweest. Toen later die dag 
Gimee'a's ouders het dorp rondgingen om hun dochter te zoeken. stuitten ze Of> 
een muur van stilzwijgen. Kennelijk waren er echter wel geruchten over het lot van 
het meisje. Toen de vader van het meisje verhaal ging halen bij de •onida. reageer-
de deze met geweid. Samen met zijn zoon Ahmad gaf hij Mitwalli een pak ransel 
waarbij Mitwalli een van zijn tanden werd uitgeslagen. Daarna werd hij vierdagen 
gevangen gehouden. Zij probeerden hem daarmee te intimideren, zodat hij ervan af 
zou zien om een klacht in te dienen bij het provinciale bestuur imoedierieja) van 
Qaljoebieja. 

In de nacht na de gebeurtenissen hadden de dorpswachter Moehammad en 
Moesa 'led, die op verzoek van de 'onula bij hem waren gebleven. het lichaam van 
het meisje in een grote zak gestopt. die gedeeltelijk met bonen gevuld was. Vervol-
gens had de 'omda. geholpen door zijn broer Salim en zijn zoon Ahmad, deze op 
een paard geladen en met z'n drieen hadden ze hem naar Minjat al-"Attaar ge-
bracht. een dorpje dat zo'n drie en een halve kilometer noordelijk van Tahia was 
gelegen. Daar hadden ze de zak in de Nijl gegooid. Mogelijk waren ze daarbij 
gesnapt door de wachters van dat dorp, of misschien had de 'omda tijdig voor-
zorgsmaatregelen genomen, want tijdens het onderzoek kwam vast te staan dat het 
hoofd van de dorpswachters dertig hintiu' (een goudstuk van 20 Fran.se frank) had 
ontvangen om verder geen ruchtbaarheid te geven aan hun aanwezigheid 's nachts. 
De hoogte van het bedrag, vijf goudstukken vooreike wachter. een bedrag dat vele 
malen hoger lag dan hun inaandloon \ doet vermoeden dat zij wisten dat er lets niet 
pluis was. In ieder geval konden de omda en zijn twee gezellen door de velden 
ongestoord weer hun eigen dorp bereiken. 

H E T O N D E R Z O E K 

Tot zover de feiten zoals ze uit de stukken naar voren zijn gekomen. iNu dan het 
onderzoek. :Hoe kwam de zaak uiteindelijk aan het licht? Buiten de grote steden. 
waar een politiemacht bestond. was het gerechtelijk onderzoek de verantwoor-
delijkheid van de provinciale gowcrneurimoedier). die als regel in actie kwam na 
inlichtingen van de lagere bestuursambtenaren, zoals de 'omdu's en wijkhoofden. 
Als dat echter niet gebeurde en ergeen onderzoek plaatsvond, konden de betrokke-
nen altijd een verzoekschrift indienen. Petities waren in bestuur en rechtspraak van 
Egypte heel gebruikelijk en fungeerden onder meer als middel om verstopte com-
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municatiekanalen le om/eilen. Dit was ook precies wat er in deze zaak gebeurde. 
Als de 'omda gehoopi had om de zaak in dc doofpot te kunnen stoppen, dan werd 
zijn h(H)p de bodem ingeslagen door het doortastende optreden van de vader van 
het nicLsje. Niet in het minsl van zijn stuk gebracht dot)r de intimidatie. was hij 
onmiddellijk naar de gouvernementsarts gegaan om zich te laten onderzoeken en 
een rapport op te laten stellen over de gevolgen van de mishandeling door de 'omda 
en diens /.oon. Dat rapport was echter niet geheel bevredigend voor hem, want de 
arts constateerde wel dat Mitwalli een land miste. maar sloot niet uit dat hij die op 
andere wijze verloren had. Vervolgens schreef Mitwalli een petitie, of, wat 
waarschijniijker is: hij liet dat doen door een beroepsschrijver, gericht aan de 
provinciale gouverneur van Qaljoebieja met het verzoek om een onderzoek in te 
stellen naar het verdwijnen van zijn dochter. die, zo stelde hij, door de 'omda in 
dronkenschap verkracht en vermoord was, en naarde behandeling die hijzelf daar
na had ondergaan. Toen hij na enige tijd nog niets gehoord had, rappelleerde hij bij 
het provinciaal bestuur, maar weer zonder resultaat. Daarna zocht hij het hogerop 
en diende een verzoekschrift in bij het kabinet van de Khedive {al-Moe'awana al-
Sanieja). Deze stap had wel succes en het provinciaal bestuur werd van hogerhand 
gelast de zaak te onderzoeken. 

Dit onderzoek leverde echter niets op. De 'omda werd wel ontboden en 
ondervraagd, maar hij ontkende dat hij een dorpswachter erop uitgestuurd had om 
het meisje op te halen en ook dat de muren van zijn huis onlangs gepleisterd waren. 
De andere betrokkenen bevestigden zijn verklaring. De wijkhoofden en het hoofd 
van de dorpswachters (sjaich al-ghafara) begonnen zelfs een tegenoffensief door 
Mitwalli's naam bij de hogere autoriteiten door het slijk te halen. Ze vertelden dat 
hij enige tijd geleden het dorp uit was gezet omdat hij er een bordeel en een paar 
bars had geopend en dat hij pas onlangs weer had mogen terugkomen. Verder be-
weerden ze dat zijn dochter volgens de volkstelling pas zes en dus niet veertien jaar 
oud was. Zij achtten het het meest waarschijnlijk dat zij uit zijn boot was gevallen 
bij het vissen of dat hij haar weg had gestuurd naar familie. Merkwaardig was dat 
de klager zelf niet gehoord werd. Achteraf werd beweerd dat hij wel opgeroepen 
was, maaronvindbaarbleek. De gouverneur zag na deze ondervragingen geen aan-
leiding om verder werk van de zaak te maken. 

Toen Mitwalli erachter kwam dat de zaak niet verder onderzocht werd, 
wendde hij zich weer lot de Khedive. Hij beklaagde zich over de inactiviteit van het 
provinciaal bestuur, die hij toeschreef aan een samenspanning tussen de 'omda en 
een van de klerken. een zekere Iljaas. Hij verzocht ditmaal om de onlangs opge-
richte rechtbank in Tanta (een van de belangrijkste plaatsen in de Delta) met het 
onderzoek te belasten. Dit verzoek werd ingewilligd en de rechtbank instrueerde 
het provinciaal bestuur om het do.ssier van de zaak op te sturen. Na de stukken 
gelezen te hebben liet de rechtbank de omda en de dorpswachter Moehammad 
Sahloel arresteren. 

In eerste instanlie was het onderzoek van de rechtbank erop gericht om vast 
te stellen of de aanwijzingen voor de beschuldigingen van Mitwalli voldoende 
waren om hel oiuierzoek voorl te zelten. Daarbij probeerden de reehters eerst de 
vraag le beantwoorden t)f Mitwalli inderdaad een veerlienjarige dochter gehad 
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had. Dit gebeurde op drie manieren. In de eerste plaats werd tie 'oiiuki tip eigen 

verzoek voor een periode van veertig dagen op vrije voeten gcsteld om hem in staat 

te stellen hcl mei.sje te vinden. Deze poging tot eerherstel leed naiuurlijk schip-

breuk en hij werd weer gevangengezet. In de tweede plaats werd gezocht in de 

geboortenregisters en de registers van de volkstellingen. De volkstelling van 1264 

van de hidjra-jaartelling i 1847-S) vermeldde het meisje niet. maar die van hel jaar 

waarin dit verhaal speell 11278 H. / 1861-2 AD) wel. Alleen was ze daar geregis-

treerd als zes jaar oud. De geboorten- en overlijdensregisters werden geconsulteerd 

tot v i j f jaar voor de gebeurtenissen, maardaarin werd ze niet genoemd. Dit leverde 

dus niets op. Daarom werd ten slotte aan Mitwal l i de mogelijkheid gegeven het 

bestaan en de leeftijd van zijn dt)chterdoorgetuigenverklaringen te bewijzen. Hi j 

gaf de namen van een aantal mensen die haar gekend hadden: haar echtgenoot -

plot.seling bli jkt ze reeds getrouwd te zijn, maar het huwelijk was nog niet gecon-

sumeerd - . de religieuze functionaris en de getuigen die bij de huwelijkssluiting 

aanwezig waren geweest, een vroegere verloofde die de verloving had verbroken 

omdat hij het meisje te jong vond, de sjaich van het gilde van de vissers en nog 

enige anderen. Zi j alien verklaarden zonder uitzondering dat ze hel iTiei.sje kenden 

en dat zij op hel moment van haar huwelijk veertien jaar oud was. Dit bewijs werd 

geaccepteerd en de wijkhoofden, die verantwoordelijk waren voor het bijhouden 

van de bevolkingsregisters. werden opgeroepen om verantwoording af te leggen 

over de onbetrouwbaarheid van de registers. 

De klager kon echter niet aantonen dat de dorpswachter Moehammad 
Sahloel het meisje had opgehaald. De personen die volgens hem daarvan getuige 
waren geweest, ontkenden allemaal dat zij erbij waren geweest en verklaarden dat 
ze alleen bij ijeruchte vernomen hadden dat Moehammad Sahloel hel meisje had 
meegenoinen. Desondanks be.schouwde de rechtbank de aanwijzingen die nu be-
schikbaar waren als voldoende grond voor verder onderzoek. Het provinciaal be
stuur werd opgedragen om dit uit te voeren. 

De arrestatie van de 'omda bleek een meesterzet te zijn geweest, aangezien 

deze een heilzame invloed had op het geheugen van een paar getuigen. De eerste 

die weer verhoord werd was de broer van de 'omda. Moehammad al-Hadiedi, die 

ook wijkht)ofd was. Hij verklaarde weer op de bewuste dag met m hel dorp te zijn 

geweest omdat hij met de andere wijkhoofden een bezoek had gebracht aan al-

Qanalir Maar toen deze anderen ondervraagd werden, bevestigden zij zijn verhaal 

niet meer Zi j verklaarden allemaal dat hij op die bewuste dag wel in hel dorp was 

geweest. De volgende die verhoord werd was Moehammad Stihioel. de 

dorpswachter Zi jn verklaring betekende een doorbraak in het onderzoek. Hij 

bevestigde de beschuldigingen van de vader van het mei.sje en voegde daaraan toe 

dat de dag na de gebeurtenissen de 'omda en diens broer Salim hem verteld hadden 

dat zij het lijk van het meisje in de Nij l gegooid hadden. Zi jn woorden werden 

bevestigd door Moesa led. die nu ook uil een ander vaalje ging lappen;. De gouver

neur zag hierin voldoende reden om het districtshoofd (miz'r qism) wan Benha te 

gelasten de 'omda en zijn broer uit hun functies le ontheffen. 

Beiden bleven echter onlkennen dat ze lets met de zaak le maken hadden. 

Inmiddels werden ook de meisjes die die bewuste nmldag bij (liriiee"a waren ge-
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weesi vveer oiklerv raagd. Nu vertelden ze dat Gimee'a er die dag wel bij was ge

weest, dat ze naar het andere huis van de 'o)nda had irioeten gaan en dat ze nog niet 

terug was toen zij naar huis waren gegaan. Ze voegden daaraan U)e dat ze bij de 

vorige ondervraging de waarheid niet hadden diirven vertellen. omdat twee van de 

broers van de '(mula. Moehammad en Moesa al-Hadiedi. en twee van zijn knech

ten. Moesa 'led en Dasoeqi Aboe Soeboel, gedreigd hadden dat ze in de gevange

nis gegot)id zouden worden als ze ot)k maar lets over het mei.sje zouden vertellen. 

De 'omda had echter nog niet al zijn bondgenoten verloren. Toen zijn 

magazijnmeester Moehammad al-Dieb ondervraagd werd, probeerde hij de 'omda 

van blaam te zuiveren door een geheel nieuwe versie van de gebeurtenissen te 

geven, een versie die bevestigd werd door Ahmad, de zoon van de 'omda. Volgens 

dit verhaal was het mei.sje gestorven doordat ze in de stroschuur onder een vallende 

baal stro was geraakt. Moehammad al-Dieb. gealarmeerd door de stank in de 

.schuur, had haar een paar dagen later gevonden. Toen hij de 'omda op de hoogte 

had gesteld, hadden zij het l i jk op een paard geladen en weggebracht. Ahmad had 

daaraan toegevoegd dat zijn vader, zijn oom Salim en hijzelf het lichaam naar 

Minjat al-"Altaar hadden gebracht en het daar in de Ni j l hadden gegooid. 

Ten slotte werden de dorpswachters van Minjat al-'Attaar ondervraagd. Zi j 

waren erdoor Mitwal l i van beschuldigd dat zij dertig bintoe hadden ontvangen in 

ruil voor hun stilzwijgen over de aanwezigheid van de 'omda en zijn broer en neef 

in het dorp. Zi j gaven de beschuldiging toe. 

Op dit punt besloot de gouverneur dat het vooronderzoek voltooid was. De 

verklaringen van alle ondervraagden waren in aanwezigheid van de qadi (religieu

ze rechter) van Tanta in een rapport (mandqnama) vastgelegd. De stukken, de ver-

dachten en alle andere betrokkenen - uit het uiteindelijke vonnis blijkt dat ze alle

maal tijdens het vooronderzoek in hechtenis waren genomen - werden naar de 

rechtbank in Tanta gezonden. 

R E C H F B A N K E N EN P R O C E D U R E 

In zaken van moord en doodslag vonden er twee berechtingen plaats: een volgens 

het islamitische rechi voor de religieuze rechter, de qadi. en een voor de wereldli j-

ke rechtbank (madjiis) krachtens het Wetboek van Strafrecht, in dit geval de 

Qanoenname Soeltani van 1852, dat gebaseerd was op het Ottomaanse Wetboek 

van Strafrecht van 1850. Het was vaste praktijk dat alle gevallen van onnatuurlijke 

d(K)d door tie qaili onderzocht werden. Doel van deze rechtsgang was om in eerste 

instanlie vast te stellen of er iemand verantwoordelijk gesteld kon worden voor het 

overlijden. met andere woorden: of het een act of God was [hi-al-qadaa' wa-al-

qadar) of dat het veroorzaakt was door menselijk handelen. In het laatste geval 

konden de ertgenamen van het slachtoffer de dader dagvaarden en vergelding iqi-

saas) of betaling van bloedgeld (dia) eisen. De rechter kon een vonnis tot vergel

ding uiispreken als de dader het slachtoffer opzeltelijk en wederrechtelijk had ge-

dood en als de eisers voldoende bewijs konden leveren: in principe kt)n dat bestaan 

uit de verkhuing van twee niannelijke ooggetuigen van goede reputatie of uit een 

bekenienis van de dader De ertgenamen ktmden echter ook in plaats van vergel-
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ding te eisen een Imanciele schikking treffen met de dader of van alle aanspraken 
afzien. Als er geen sprake was van opzet kon de dader veroordeeld worden lot het 
betalen van bloedgeld, in die tijd vastgesteld op ongeveer 15.()()() piasters, een fors 
bedrag ter waarde van zo'n 190 gouden twintig-frankstukken.^ Onmiddellijk daar
na. en in aanwezigheid van de islamitische rechter, werd de zaak dan door de we-
reldlijke rechter behandeld. Deze sprak zich niet meer uit over doodstraf of finan-
ciele vergoeding voor de nabestaanden, maar paste het Wetboek van Strafrecht toe, 
dat vijf tot vijftien jaar gevangenisstraf met dwangarbeid op doodslag stelde. 

De eisers. in dit geval Mitwalli en zijn vrouw, beschuldigden op de lerecht-
zitting voor de qadi de Omda en de dorpswachter Moehammad Sahloel van het 
veroorzaken van de dood van hun dochter. De qadi wees vonnis op 15 mei 1863 
(26 Dzoe al-Oa"da I 279), elf maanden na de gebeurtenissen. Op formele gronden 
kon hij de eis niet loewij/en. De eisers hadden niet gespecificeerd wat precies de 
rol van elk van de gedaagden was en bovendien hadden zij niet vermeld met welk 
instrument hel slachtoffer was omgebraclil. Het eerste element was van belang om 
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de verantwoordelijkheid van beide gedaagden afzonderlijk te kunnen vaststellen. 
Het islamitisch recht zoals dat in Egypte werd toegepast, kent in gevallen van 
doodslag geen collectieve aansprakelijkheid en daarom moest exact vaststaan wie 
van de twee direct de dood veroorzaakt had. Het tweede element was om twee 
redenen van belang. In de eerste plaats om de causaliteit tussen de handelingen van 
de gedaagde en de dood van het slachtoffer te kunnen vaststellen en in de tweede 
plaats om te kunnen bepalen of er sprake was van opzet. Alleen dan namelijk kon 
de dader ter dood veroordeeld worden. Opzet wordt geacht aanwezig te zijn als de 
dader het slachtoffer heeft getroffen met een wapen of instrutnent dat doorgaans 
dodelijk is. Dat de eis door de qadi niet toegewezen werd, was overigens niet uit-
zonderlijk. Door de strikte procedurele bewijsregels van het islamitische strafrecht 
kwam het slechts in een minderheid van de strafzaken voor dat een eis kon worden 
toegewezen. 

Dezelfde dag werd de zaak voorde wereldlijke rechtbank van Tanta behan
deld. Deze rechtbanken waren van betrekkelijk recente datum. Voordat zij inge-
steld waren. werden criminele zaken, behalve door de islamili.sche reehters. door 
de bestiiursorganen behandeld: door de politie, de Khedivale Raad en de hoofden 
van de besiuursdepariementen {diewaan. meervoud dawawicn) in Cairo, en door 
de provinciale gouverneurs en hun onderge.schikten buiten Cairo. Met de invoering 
van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. de Qanoenname Soeltani, waren er vijf 
rechtbanken t)pgericht. In strafzaken waren deze rechtbanken bevoegd ernsiige 
misdrijven le berechten waarop siraffen stonden van meer dan twee maanden ge
vangenis. Overtredingen werden nog steeds berecht door de bestuursorganen, met 
de mogelijkheid van beroep op deze nieuwe rechtbanken. Alle vonnissen van deze 
rechlbanken weixlen in revisie behandeld doorde Madjiis al-Ahkaam m Cairo, het 
hoogsle gcrechielijke orgaan. Diens beslissingen werden naar het Kabinei van de 

file:///loonl


168 Ruud refers 

Khedive Ud-Moe'a\vanu al-Sunieja ol ook wel al-Ma ieja (d-Sanieja) gestuurd 
voor een bevel tot ten uitvoerlegging. 

Behandeling dtnir deze rechtbanken was geheel anders van karakter dan de 
rechtsgang voor de qadi. In de eerste plaats was hel loegepaste rechi anders. De 
qadi wees vonnis volgens islamitisch recht. de rechtbanken volgens het Wetboek 
van Strafrecht, een wetboek dat doorde staat ingevoerd was. Maar dat was niel hel 
enige verschil. Terwiji het in het proces voor de qadi om de private aspecten van 
stratbaar gedrag ging, dat wil zeggen: de eisen van de slachtoffers of hun nabe
staanden zoals vergelding of financiele compensalie voor doodslag, stonden bij de 
behandeling voor de rechtbanken de publieke aspecten centraal. Het doel van de 
berechting voor de rechtbanken was niet de vergelding van de daad, maar verbete-
ring van de dader en bescherming van de maatschappij. Deze zeer algemene 
strafmotiveringen werden dikwijis uitdrukkelijk aan vonnissen toegevoegd.'' 

Een ander verschil heeft betrekking op de functie van de rechter In het 
islamitische recht is het proces accusatoriaal en de rol van de qadi is grotendeels 
lijdelijk. Hij treedt op als een .scheidsrechter in een geding tussen twee gelijke 
panijen en gedurende het proces beslist hij alleen over procedurele zaken. Hij 
neemt niet actief deel aan de waarheidsvinding en wijst uiteindelijk vonnis op basis 
van de ingediende eis, het verweer van de gedaagde en het geleverde bewijs. Daar
bij heeft hij weinig ruimte voor eigen oordeel, daar hij de innerlijke waarde van 
formed toegelaten getuigenverklaringen niet meer mag beoordelen. Bij de wereld
lijke rechtbanken lag dat geheel anders. Deze formuleerden zelf de aanklacht, 
voerden het onderzoek op de zitting uit en deden dan uitspraak. De bewijsregels 
waren veel vrijer dan voor de qadi. De behandeling gebeurde in principe op basis 
van de stukken van het vooronderzoek, Verhoor van de verdachten vond plaats als 
zaken niet duidelijk waren, maar de verdachte had er (tot 1871) geen recht op. Er <̂  
bestond ook geen recht op juridische bijstand. In feite bestonden er toentertijd in 
Egypte helemaal geen advocaien. 

In het Arabisch werden deze rechtbanken 'raad' [madjiis) genoemd en niet 
"rechtbank" [mahkama). Het gebruik van deze term is veelbetekenend. Ze werden 
namelijk gezien als onderdelen van het bestuur en niet als onafhankelijke rechter-
lijke instellingen. Dit blijkt uit hun per.sonele bezetting, uit de manier waarop ze 
zaken behandelden en uil de controle die door hogere instanties op hun werkzaam-
heden werd uitgeoefend. 

Eerst richten we de aandacht op het personeel. De leden van deze recht
banken waren oftlcieren en hogere bestuursambtenaren, die geregeld werden over-
geplaatst en nu eens in het leger en dan weer in het bestuursapparaal fungeerden. 
Het waren geen juridische specialisten. Er was in die tijd ook geen juridisch onder-
wijs, afgezien van de opieiding in het religieuze recht aan de Al-Azhar Universiteit 
in Cairo. Het gebrek aan juridische vaardigheden blijkt ook dikwijis uit de beslis
singen van deze rechtbanken. De toepa.ssing van de wetboeken was tamelijk prin)i-
lief en weinig vertljnd. Men treft geen interessanie redeneringen aan overde vraag 
of een bepaaldegedraging wel onder een bepaalde delictsomschrijving valt of niet. 
Dikwijis werden de'toepasselijke weisbepalingen niet eens in het vonnis vermeld. 
Het vonnis van 'onze zaak' is wat dat betreft zeer illustraiief. Hel bevat geen enkele 
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argumcntatie vtH)r dc veranlvviK>rdelijkhcid van de Onula voor de dood van het 
slachtoffer, lets waar juridisch nog wel wat haken en ogen aan ziiten. Er wordt ook 
geen t)nderzoek ingesteld naarde feitelijke oorzaak van de dood van het mei.sje of 
naar de schuld van de 'omda (was haardiH)d door hem le voorzien en te verinij-
den?) Een aantal verdachten wordt veroordeeld zonder dat de betreffende wet.sarti-
kelen genoemd worden. 

Wat bij de behandeling van strafzaken opvalt, is het collectieve aspect, of 
beier gezegd: hel feit dat alle overheidsdienaren die het misdrijf hadden kunnen 
verhinderen, dikwijis ook terecht.staan wegens plichtsverzuim of gebrek aan waak-
zaamheid. Dit geldt vooral voor de dorps- en wijkhoofden en de dorpswachters. 
Als er ernstige mi.sdrijven in hun district gepleegd zijn. krijgen zij vaak gevange-
nisstraffen van een of twee jaar. Uit gevangenisdossiers blijkt echter dal zij die straf 
meestal niet uitzaten. 

Ten slotte is de wijze waarop de rechtbanken gecontroleerd werden eerder 
lyperend voor bestuursorganen dan voor gerechielijke instanties. Alle uitspraken 
van de rechlbanken werden gecontioleerd door de Madjiis al-Ahkaam, en daarna, 
voor een bevel tot uitvoering van het vonnis, door het Kabinet van de Khedive. 
Controle door deze instanties was geen vorm van hoger beroep, want het gebeurde 
automatisch,onafhankelijk vande wil van de beklaagde. Het leek het meest op een 
normale procedure binnen het bestuur, waar hogere beambten of raden het werk 
van hun ondergeschikten controleren. Hoewel de dossiers niet geheel duidelijk 
zijn. lijkt het erop dat deze nieuwe behandeling van strafzaken geheel op stukken 
werd afgedaan buiten aanwezigheid van de beklaagden, die in de meeste gevallen 
allang in de gevangenis zaten, Alleen als zaken onduidelijk waren, werden zij of 
bepaalde getuigen nog eens gehoord. Aan de top van de hierarchic zetelde de Khe
dive die het gehele gerechtelijke apparaat controleerde en de vonnissen naar eigen 
oordeel kon wijzigen. 

D E VONNISSEN 

Als beklaagden verschenen voor de rechtbank van Tanta: de 'omda Yoesoef al-
Hadiedi. zijn broer Salim. zijn zoon Ahmad, zijn knechten Moehammad al-Dieb, 
Moesa "led en Dasoeqi Aboe Soeboel, en ten slotte de dorpswachter Moehammad 
Sahloel. Het eerste wat de rechtbank deed, was onderzoeken of de verdachten 
eerder veroordeeld waren. Dit speelde een belangrijke rol bij het bepalen van de 
strafmaat. Recidivisten kregen als regel aanzienlijk langere gevangenisstraffen. 
Voor een tweede of derde diefstal was dat algauw levenslang. Bij gebrek aan een 
nationaal judicieel documentatiesysteem was zo'n onderzoek geen sinecure. 
Voor mensen afkomstig van het platteland werden de dorps- of wijkhoofden ge-
raadpleegd. Dezen wisten doorgaans wel of mensen uit hun dorp of wijk eerder 
veroordeeld waren en door welke instanlie. In dat geval werd vervolgens contact 
opgenomen met de betreffende instanlie. In de steden werden de politiespionnen, 
hussasien. benaderd. Hel behoorde lot hun laak om eerder veroordeelde misdadi-
gers in hel oog te houden. In deze zaak was het resultaat van dit onderzoek nega-
lief. Geen van de beklaagden was eerder veroordeeld. Na afsluiting van dit on-
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derzoek ging de rechtbank onmiddellijk over lot de siraftoemeiing en de motive-
ring daarvan. 

De 'omda wt)rdt veroordeeld lot vijf jaar dwangarbeid in de havengevange-
nis van Ale.xandrie {Limaan Iskandarieja). toen de belangrijkste en oudsie gevan-
genisinrichting in Egypte. Van deze periode wordt de tijd doorgebracht in voorar-
rest afgetrokken. De straf wordt opgelegd krachtens artikel 2 van de Verordcning 
van de Madjiis al-.-\hkaam van 1858. Deze verordening was een aanvulling op de 
Qanoenname Soeltani van 1852. Artikel 2 stelt gevangenisstraf op doodslag, in-
dien het beschikbare bewijs wel op de .schuld van de beklaagde wijst, maar niet 
voldoet aan de strikte eisen van het islamitische recht. Het bepaalt verder dat de 
strafmaat mede vastgesteld moet worden aan de hand van de kracht van het be
schikbare bewijs. In dit geval overwoog de rechtbank dat het meisje Gimee'a ge
storven was als gevolg van een situatie waarvoor de 'omda verantwoordelijk was. 
Daarbij werd het feit dat hij pas bekende nadat het bewijs zich legen hem had 
opgeslapeld als een verzwarende omstandigheid beschouwd. 

De dorpswachter Moehammad Sahloel en Moesa "led werden elk tot twee 
jaar dwangarbeid in de havengevangenis van Ale.xandrie veroordeeld. Hiervoor 
werd alleen in algemene termen naar de Verordening van de Madjiis al-Ahkaam 
van 1858 verwezen. zonder een artikel te noemen. Het is aannemelijk dat ze als 
medeplichtigen verantwoordelijk werden gehouden voor de dood van het slacht
offer, maar dit werd verder niet beargumenteerd. Ook voor hen werd de late beken-
tenis als verzwarende omstandigheid beschouwd. De magazijnmeester Moeham
mad al-Dieb, de knecht Dasoeqi Aboe Soeboel, twee van de broers van de 'omda. 
Salim en Moesa, en zijn zoon Ahmad kregen ook elk twee jaar met als motivering 
dat ze niet onmiddellijk bekend hadden, dat ze getuigen onder druk hadden gezet 
en dat enigen van hen betrokken waren bij het in de Nijl gooien van het lichaam. Er n-

werd echter geen artikel genoemd waar deze straf op gebaseerd is. 

De meisjes die aanvankelijk valse verklaringen hadden afgelegd, wertlen 
niet bestraft. want, zo overwoog de rechtbank: "Het is algemeen bekend dat vrou-
wen hulpeloos zijn en geen inzicht hebben in dit soort zaken." 

De rechtbank ging ook in op de vraag of er ambtenaren waren die zich 
schuldig hadden geiTiaakt aan plichtsverzuim in verband met deze zaak. De recht
bank constateerde dat de wijkhoofden (onder wie Moehammad al-Hadiedi) val.se 
verklaringen hadden afgelegd ten gunste van de 'omda. dat ze niet alle geboorten 
en sterfgevallen in hun districien geregistreerd hadden, dat ze hun superieuren niet 
op de hoogte hadden gesteld van wat er in de verschillende wijken aan de hand was 
en dat ze een onjuiste leeftijd in de volkstelling hadden ingevuld. Op grond daar
van werden zij voor altijd uit overheidsdienst ontslagen en veroordeeld tot een jaar 
dwangarbeid in de havengevangenis van Ale.xandrie. 

De dorpswachters werden niet veroordeeld. hoewel ze beschuldigd waren 
van plichtsverzuim omdat ze de 'omda en zijn familieleden niet opgepakt hadden, 
toen zij s nachts bezig waren om zich van het lijk te ontdoen. Hun verdediging dat 
niet verwachi tncKht worden dat ze "s nachts alles zagen. en zeker niet wanneer hel 
ging om mensen die 's nachts door de velden liepen, werd geaccepteerd. 

Hei vonnis van de rechtbank werd vervolgens ter goedkeuring naar de 
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Madjiis al-Ahkaam gestuurd. Daar werd de zaak op 21 januari 1864 (I 1 Sha"baan 
I 280) behandeld. De leden van deze raad namen een harder standpunt in. Voor de 
meeste aangeklaagden werdde straf verhoogd. De 'omda kreeg nu tien jaardepor-
latie naarde Soedan" zonder aftrek van de tijd doorgebracht in voorarresi, op grond 
van hoofdstuk I. artikel 11 van dc Qanoenname Soeltani, dat over doodslag gaat. 
Naast dc vcrzwaientle t)msiandighcden die al in het vonnis van de rechtbank opge-
somd werden, noemde de Madjiis al-Ahkaam de verkrachting. de dronkenschap en 
het feit dat hij ongeoorloofde druk op getuigen had uitgeoefend. 

Het vonnis van Mochaminad Sahloel werd teruggebracht lot een jaar 
dwangarbeid, door te brengen niet in de havengevangenis van Alexandne, maar 
elders, waarschijnlijk in staatsfabrieken of werkplaatsen.' De strafvermindering 
had hij te danken aan het feit dat zijn verklaringen van cruciaal belang waren ge
weest om de zaak aan het licht te brengen, Toch vond de raad dat hij straf verdiende 
omdat hij te iang gewacht had voor hij de autoriteiten inlichtte en omdat hij er bij 
betrokken was geweest toen het stotTelijk overschot in de .Nijl gegooid was, 

De gevangenisstraffen van Mtx^hammad al-Dieb, Dasoeqi Aboe Soeboel en 
Salim, Moesa en Ahmad al-Hadiedi werden verhoogd tot drie jaar, door te brengen 
in een militair stratbataljon. Na hun .straftijd zouden zij in het leger ingelijfd wor
den. Voor de strafverzwaring werd geen motivering gegeven. behalve hel feit dat 
zij met hun verklaringen de waarheid geweid hadden aangedaan. 

Het vonnis legen de wijkhoofden werd gehandhaafd. behalve dat ook zij 
hun dwangarbeid in fabrieken ('amaliejaat wa-wahoeraat) moesten verrichten. 
Daarbij werd gelast dat een brief naar het provinciaal bestuur van Qaljoebieja uit 
moest gaan met de instructie dat ze vervangen moesten worden en dat hun vervan-
gers niet de zonen van de ontslagen beambten mochlen zijn. De vrijspraak van de 
dorpswachters werd ook gehandhaafd. Alleen hun .sjaich werd ontslagen en ver
oordeeld tot zes maanden dwangarbeid. Hetzelfde vonnis werd uitgesproken legen 
de sjaich van de dorpswachters van Minjat al-'Attaar, die zich had laten omkopen. 
Een persoon die daarbij bemiddeld had. kreeg ook zes maanden dwangarbeid. 

Aan het eind van hel vonnis kreeg de Rechtbank van Tanta de opdracht om 
een onderzoek uit te voeren bij hel provinciaal bestuur van Qaljoebieja ten einde na 
te gaan waarom de petities van de vader van het slachtoffer verdwenen waren, wat 
de rol van de schrijver Iljaas daarbij was geweest. waarom het onderzoek in deze 
zaak. toen dat eindelijk geentameerd was. gebrekkig was geweest en waarom de 
onderzoekers niel wat harder waren opgetreden legen de beklaagde. 

Op I7juli 1864 werdde uilslag van dit onderzoek in de Madjiis al-Ahkaam 
behandeld. De raad besloot om overeenkomstig het voorstel van de rechtbank van 
Tanta de voormalige provinciale gouverneur te berispen omdat hij te laks was ge
weest in het onderzoek. Van enig laakbaar handelen van de schrijver Iljaas was 
echter niets gebleken. 

SI o I 

De beide hier samengcvaite vonnis.sen zijn illustratief voor de wijze waarop het 
sirafrechi werd loegcpasi in het negeniiende-eeuwse Egypte. Het was geen juridi-



172 RiuuLFriers 

sche perfectie op maat en de rechtbtinken gingen tamelijk vrij om met de wettelijke 
bepalingen. Ook waren de rechten van de verdachte op geen enkele wijze gewaar
borgd. Dat het strafsysteem loch redelijk bevredigend functioneerde, hield verband 
met twee zaken. 

In de eerste plaats het betrekkelijk milde strafsysteem. De doodstraf werd 
alleen opgelegd door de qadi. op grond van het islamitische recht. Door de strenge 
procedurele voorwaarden kwam hel maar sporadisch voor dat deze straf ook ten 
uitvoer werd gelegd. De in het islamili.sche strafrecht bekende verminkende straf-
fen, zoals handafkapping, werden in de negentiende eeuw niet meer toegepast. 
Ook de ge.selstraf was formed net afgeschaft, hoewel het niet duidelijk is of deze 
afschaffing in de praktijk direct effect had. De belangrijkste straf was dwang
arbeid. Het is niet onmogdijk dat de betrekkelijke mildheid van het systeem en de 
nadruk op dwangarbeid te maken had met de behoefte aan arbeid voor de 
staatsfabrieken en de openbare werken. Dit zou echter nog nader onderzocht moe-
ten worden. 

De tweede factor die van invloed was op het feit dat het strafrecht betrekke
lijk bevredigend functioneerde, had mogelijk te maken met het ethos van degenen 
die de rechtbanken bemanden. Een van de bestaansredenen van de staat, in de op-
vatting van de Khedive en zijn ambtenaren, was het handhaven van recht en orde. 
Dat legde ook de verplichting op om, in zeer algemene zin, rechivaardig te hande
len. De Khedive liet zich er in zijn titulaluurop voorstaan dat hij als 'de toeverlaat 
voor degenen die onrechtvaardig behandeld waren' beschouwd moest worden. Dit 
was geen loze kreet en in de praktijk had men redelijk direct toegang tot hem. Het 
systeem van verzoek.schriften speelde hierbij, zoals we ook in deze zaak kunnen 
zien, een cruciale rol als middel lot herstel van onrecht. 
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N O T EN 

1 Daaral-Waiha'iq aI-Qawmieja(NaiionaalArchiel'.Cairo), Sien 7/IO(Madjlisal-Ahkaam. al-Madabit 

al-Sadiral. sidjill IX. p. 112, zaak nr. 428 dd 11 Sha'baan 1280. 

2 Een dorpje in de provincie Qaljoebieja. in hel district Benha, gelegen opdeiHistelijke oever van de 

Rosetta-tak van de Nijl. 

3 De waarde van de hinme ol'gouden Napoleon bctlroeg 80 E-gypli.sche pia.siers. In 1860 hedroeg het 

niaandliKin van ongcschcxilde ol laaggcschoolde arbciders in Egyple75 lol I .SO piasler. 

4 Oni een idee te geven van de koopkrachi: men kon daar in die lijd L'i p.iarden ol .14 c/els voor 

Moord. verkriuiiti^^n inislmtik van uiacht 

kopcii Ik-l hcdiag « J- gelijk aan 200 niaal het maand.salaris van een tHigesdW'Ide arbekteren 14 

maal dal van de hooldgriItler van een rechlbank. 

."1 Bij voorbceld naduimir" kduie i "om hem tot inkcer te brengen' I. lurhuir tofcf I 'om hem op le 

\oeden'). MUII'" lahin-. la dieir lahn- (-om hem een lesje te leren' I en »/(/d>r" mm •.junUn ( om 

|de maalschappiij Ic besehernien legen zijn slechtheid'). 
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