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POLYGAMIE IN DE MODERNE
ARABISCHE RECHTSLITERATUUR

Ghassan Ascha

1. Het hedendaags debat over de polygamie

Ais instelling die op de Koran berust is de polygamie eeuweniang
gespaard gebleven voor elke kritiek van de kant .van de moslims.

Zonder enige moeilijkheid is zij vanaf de tijd van de Profeet tot het
einde van de 1ge eeuw aanvaard. Het contact dat in de 1ge eeuw tot
stand kwam tussen de Arabische wereld en het westen leidde tot
sociale ontwikkeling en tot de opkomst van hervormingsbewegingen.
Dat heeft de moslims ertoe gebracht het debat over de polygamie te
openen.

Anderzijds is dit debat bevorderd door de kritiek die sommige
westerse personen hebben geuit over de islamitische voorschriften met
betrekking tot de vrouwen, met name hun kritiek op de polygamie.

In die tijd gingen er in de islamitische wereld stemmen op die de
polygamie aanvielen en verbod ervan vroegen. Door sommigen werd
dit verbod rechtstreeks op de Koran gebaseerd, waarin in een van de
verzen de gelijkheid als voorwaarde voor de goedkeuring van de
polygamie genoemd wordt. Immers zegt de Koran: "En als jullie
vrezen ten aanzien van de wezen niet juist te handelen, trouwt dan
met zoveel vrouwen als jullie goeddunkt, twee, drie of vier. Maar als
jullie vrezen (haar) niet rechtvaardig te kunnen behandelen, dan met
een of met slavinnen waarover jullie beschikken. Dat is het meest
voor de hand liggend om onrechtvaardigheid te voorkomen" (4:3).
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Ben ander vers stelt dat echter deze gelijkheid onmogelijk is. Het
zegt: "Jullie zullen niet in staat zijn de vrouwen gelijk te behandelen,
hoe graag jullie het ook zouden willen. Maar geef dan ook niet toe
aan jullie afkeer, zodat jullie haar alleen laten als een ongehuwde. En
als jullie het weer goed maken en godsvrezend zijn, dan is God
vergevend en barmhartig" (4: 129).

Op grond van deze verzen zou geconcludeerd kunnen worden dat de
Koran de polygamie verbiedt.

De bekendste activist was de Egyptenaar Qasim Amin, die in 1898
schreef: "Het blijkt dat de Wetgever de verplichting omje met slechts
een vrouw tevreden te stellen enkel baseert op de vrees niet billijk te
kunnen zijn, want Hij heeft verklaard dat gelijkheid niet te verwezen
lijken is. Nu is vastgesteld dat gelijkheid onmogelijk is, wie waagt het
dan de ongelijkheid niet te vrezen". I

Ter rechtvaardiging van zijn beroep op het verbod van polygamie
gaat hij verder met: "De kern die wij uit het vers dat de polygamie
toestaat kunnen halen, is dat deze slechts is toegestaan als elke
ongelijkheid uitgeschakeld is. [...] Maar als de mannen zich in
meerderheid onbillijk tonen tegen hun vrouwen, zoals we heden ten
dage kunnen zien, of als de polygamie het uiteenvallen van de familie
mogelijk maakt of als zij leidt tot een vijandige houding tussen de
verschillende leden van een familie en tot generalisatie van dit
fenomeen, is het de rechter toegestaan om in het algemeen belang de
polygamie al of niet onder bepaalde voorwaarden te verbieden
overeenkomstig war hij in het belang van de maatschappij gepast
acht" .2

Deze gedurfde ideeen zijn door de Egyptische gemeenschap slecht
ontvangen. Qasim Amin werd - mede om zijn andere ideeen over de
positie van de vrouw - meedogenloos aangevallen en voor dom
verklaard door de geestelijkheid, die hem van ketterij beschuldigde.
In werkelijkheid is een beroep op de Koran om zo de polygamie te
verbieden, de gedurfdheid van het idee ten spijt, in tegenspraak met

de uitdrukkelijke toestemming in de Koran zelf en met de praktijk van
de Profeet zelf.

In diezelfde periode heeft ook de hervormer Muhammad 'Abduh
uitgaande van de islam zelf, de beperking van de polygamic en zelfs
het verbod ervan verdedigd. Hij was van mening dat de kwalijke
kan!en van de ~olygamie erger zijn dan de voordelen die deze bij het
begm van de Islam heeft gehad, zoals het instandhouden van de
familiebanden en de versterking van de etnische saamhorigheid. Ook
Muhammad 'Abduh had de godsdienstgeleerden Culanu: ') ertoe
aangeze~..~~ze vraag serieus .te bestuderen, want het geloof is, zo
stelde hi]. Tot ons gekomen m het belang en voor het welzijn van de
mensheid. Ben van de beginselen van het geloof is het kwade en
nadelige te verbieden. Als op een gegeven moment een ongekend
nadeel voortvloeit uit de een of andere gewoonte, wordt het natuurlijk
noodzakelijk die regel aan de tijd aan te passen, en weI overeenkom
stig het principe dat eerst het misbruik van een gewoonte wordt
besteden en pas dan het belang ervan wordt onderzocht. Dus is de
polygamie strikt verboden als onbillijkheid te vrezen is". 3

Meer dan twintig jaar later hebben deze gedachten weerklank
gevonden, In oktober 1926 heeft de commissie, die was ingesteld ter
hervormmg van het Egyptische familierecht, meerdere voorstellen
gedaan. Daarvan noemen we er twee die betrekking hebben op de
polygamie.

Het doel van het eerste voorstel was aan de vrouw het recht toe te
kennen om in het huwelijkscontract van haar echtgenoot te bedingen
dat hij geen tweede vrouw neemt.

Het tweedc voorstel was bedoeld om de polygamie door twee
voorwaarden te beperken, te weten, dat de man in staat is zijn
vrouwen te onderhouden en billijk te zijn tegenover beide. De
voorwaarden die in het tweede voorstel zijn genoemd worden door de
rechtsgeleerden tfuqaha '), vanuit een religieus gezichtspunt, gezien als
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verplicht in geval van polygamie. Het doel was ervoor te zorgen dat
deze twee voorwaarden van religieus voorschrift tot juridische
verplichting worden. Dat beviel de clerus niet; zij waren in die tijd
mordicus tegen dit voorstel, wat leidde tot intrekking ervan. In 1929
verscheen wet no. 25, waarin enkele voorstellen van de commissic
waren opgenomen met betrekking tot het huwelijk en de ontbinding
ervan; de voorstellen betreffend de polygamie waren eruit verdwenen.

Het argument van de clerus was en is nog steeds, dat enkel en aIleen
de man "de bevoegdheid heeft om te beoordelen op welk moment hij
vreest niet meer billijk te zijn. Bovendien is hem, voor God, gevraagd
het oordeel toe te passen dat past bij dat wat hij van zichzelf weet. De
wet heeft geen enkele zeggenschap over hem". 4

Ter rechtvaardiging van dit argument steunt de clerus eveneens op
de gewoonte ten tijde van de Profeet. Abu Zahra zegt: "De Profeet
heeft nooit het huwelijk van iemand verboden noch wegens de
onmogelijkheid de vrouw te onderhouden, noch wegens de afwezig
heid van het bewijs van billijkheid. Wij kennen geen enkellid van de
Sahaba (de metgezellen van de Profeet) die bevolen heeft dat dit soort
onderzoek wordt verricht als het om een polygaam huwelijk gaat" .5

Het idee van beperking van de polygamie verscheen echter opnieuw
in een wetsvoorstel van 1943. Dat voorstel steunde op een fatwa
(rechtskundig oordeel) van de sjeik van de al-Azhar moskee, Muham
mad Mu~~afti al-Maraghl. Wegens oppositie van de overige clerus is
het echter niet gelukt dit voorstel tot wet te laten worden. Dit echec
heeft zich in 1945, 1953 en 1960 herhaald. Het debat tussen voor en
tegenstanders van de polygamie heeft voortgeduurd totdat het concilie
van de islamitische onderzoeken er een einde aan heeft gemaakt.
Tijdens zijn tweede congres, dat in mei 1965 in Cairo plaatsvond,
heeft het concilie het volgende besluit genomen: "Het congres stelt
vast, dat de polygamie op grond van uitdrukkelijke teksten van de
Koran en de beperkingen, die erin voorkomen, toegestaan is en dat de

man de absolute vrijheid heeft dit recht uit te oefenen zonder
toestemming aan de kadi te moeten vragen".

De tegenstanders van de beperking van de polygamie in de
Egyptische wet brengen een ander argument naar voren, namelijk het
beperkte percentage van de polygamie. Dat percentage varieert van
2% in de steden tot 8% in de dorpen. Daar voegen ze aan toe dat dit
lage percentage geen wijziging rechtvaardigt van een systeem dat door
religieuze voorschriften wordt voorgeschreven, te meer niet omdat de
polygamie voortdurend afmeent wegens de eisen die het hedendaagse
leven stelt en de verbetering van het opleidingsniveau.

Echter, ongeacht het aantal mannen, dat polygaam gehuwd is,
kunnen alle mannen gebruik maken van dit recht, dat zelfs als het Diet
uitgeoefend wordt een strijdmiddel is waarvan de man zich kan
bedienen door zijn vrouw er zo nodig mee te bedreigen.

De polygamie gaat zonder meer uit van het belang van de man en
maakt zich in het geheel niet bezorgd om dat van de vrouw, die onder
normale omstandigheden zich niet kan verzetten tegen het huwelijk
van haar man met een andere vrouw, noch om die reden echtscheiding
kan vragen. In de islam is de echtscheiding onder normale omstandig
heden ten recht dat aIleen aan de man is voorbehouden. Anderzijds
hebben sommige hedendaagse wetgevingen aan de vrouw het recht
toegekend echtscheiding te vragen wegens het huwelijk van haar man
met een andere vrouw, mits dat in de huwelijksakte is bepaald.

Na afsluiting van het debat over de beperking van de polygamie door
de twee vereisten van onderhoud en billijkheid, heeft de Egyptische
wetgever in de wet or 44 van 1979 het belang van de vrouw ter harte
?e~omen. Hij heeft haar het recht toegekend echtscheiding te vragen
indien haar echtgenoot met een ander trouwt zelfs als dat recht niet in
de huwelijksakte is opgenomen. Artikel 6 van deze wet bepaalt: "De
echtgenoot moet aan de notaris ( 'adl) een geschreven verklaring geven
omtrent zijn burgerlijke staat. Indien hij gehuwd is moet hij in de
verklaring de naam of namen en verblijfplaats geven van de vrouwen



30 GHASSAN ASCHA POLYGAMIE IN DE RECHTLITERATUUR 31

die onder zijn gezag staan op het moment van het nieuwe huwelijks
kontrakt. De notaris moet hen bij aangetekende brief vooraf op de
hoogte stellen van het nieuwe huwelijk. De man benadeelt zijn vrouw
als hij een andere neemt zonder dat zij daarin berust, zelfs dan als zij
in de huwelijksakte niet van hem bedongen heeft geen tweede vrouw
te nemen. De man benadeelt ook zijn nieuwe vrouw indien hij voor
haar verborgen houdt dat hij al met een ander gehuwd is. Het recht
van de echtgenote om de huwelijksontbinding te vragen vervalt een
jaar nadat ze vernomen heeft van het bestaan van de benadelings
grond, tenzij er van haar kant uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaar
ding daarvan is".

Ondanks het feit dat deze wet onder andere was ondertekend door de
sjeik van de al-Azhar, de mufti van de republiek, de minister van de
wakfs (de religieuze stichtingen), en de minister van justitie, heeft de
conservatieve clerus zich opnieuw tegen dit anti-polygamic artikel
opgeworpen. Zij hebben deze wet bestreden en de naam gegeven van
"de wet van Sadat" en ook van "de wet van Jihan", Sadats echtgenote
die in die tijd een belangrijke rol speelde bij de invoering van deze
wet. Het aantal tegenstanders was erg groot. Laat ik een ervan
citeren, en wei Kawthar Kamil 'Ali, een vrouwelijke professor aan de
al-Azhar universiteit. Zij legde de nieuwe wet aldus uit: "Wij zijn van
mening dat deze tekst slecht geformuleerd is want als God zegt:
"Huwt dus de vrouwen die u behagen" staat Hij de man toe tot vier
vrouwen te trouwen om redenen die Hij niet bekend gemaakt heeft.
Gezien de wijze waarop zij is geformuleerd beschouwt de voorgestel
de wetstekst uitdrukkelijk als schadelijk en onrechtvaardig, wat God
heeft toegestaan. Gods wetgeving bevat echter allesbehalve enige
onrechtvaardigheid jegens wie dan ook. [... ] We ontkennen in het
geheel niet dat jaloezie een natuurlijk gevoel tussen de echtgenoten
onderling. God weet dat jaloezie een natuurlijk gevoel bij de echtge
noten is en toch heeft Hij de polygamie wettelijk geregeld in het licht
van doeleinden die de animositeit en de jaloezie die de polygamie

meebrengt, overtreffen. [... ] Het is niet juist het enkele feit een
tweede vrouw te nemen te zien als een benadeling die de eerste vrouw
het recht geeft ~htscheiding te vragen, omdat anders de polygamie
wei van het begm af aan aan de man verboden zou zijn"." Vervolgens
eist de schrijfster de wijziging van de wetstekst, zodat zij niet in strijd
is met Gods toestemming aan de man om meervoudig gehuwd te zijn.

In feite heeft de wet niet lang bestaan. Na de moord op president
Sadat in 1981 is door het constitutioneel hof order gegeven de wet van
1979 inzake het burgerlijk recht af te schaffen. Op 20 juni 1985 is een
nieuwe wet verschenen. In artikel 11 bis van deze wet staat: "De man
moet in de huwelijksakte zijn huwelijkse staat volledig openbaren. Ais
hij gehuwd is moet hij in de verklaring de naam of namen van zijn
echtgenotes en hun woonplaatsen opnemen. De notaris moet deze
vrouwen bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte
stellen van het nieuwe huwelijk. De vrouw wier echtgenoot een
tweede vrouw heeft genomen, heeft het recht hem om een echtschei
ding te vragen als zij materiele of immateriele schade lijdt die de
voortduring van het huwelijk moeilijk of onmogelijk maakt, zelfs als
zij in de huwelijksakte geen voorwaarde heeft opgenomen dat de man
geen tweede vrouw zal nemen. Ais de rechter niet in staat om hen te
herenigen, moet hij een onherroepelijke scheiding uitspreken. Het
recht van de echtgenote om wegens deze reden scheiding te vragen
verjaart een jaar nadat zij van het tweede huwelijk weet. [... ] Ais de
nieuwe vrouw bemerkt dat de man al getrouwd was, wat zij niet wist,
dan heeft ook zij het recht de scheiding te vragen".

Dit artikel verschilt van artikel 6 bis van de wet van 1979 in die zin
dat nu het enkele feit van het huwelijk van de man met een tweede
vrouw niet meer wordt beschouwd als een schade ten opzichte van de
eerste echtgenote. Dit artikel laat immers aan de echtgenote over om
zelf vast te stellen op welk moment zij zich benadeeld voelt. Ais zij
het huwelijk van haar man met een ander als een nadeel ervaart is zij
gerechtigd de scheiding te vragen.
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Vanzelfsprekend was de eonservatieve clerus ook tegen deze nieuwe
wet, omdat zij elke beperking van de vrijheid van de man om
polygaam te zijn weigerde. Sterker nog, zij was tegen het idee om de
vrouw officieel op de hoogte te stellen van het tweede huwelijk van
haar man, omdat dat - volgens de clerus - de zaken eomplieeert en de
moeilijkheden verveelvoudigt. Ibrahim al-Jamal, bijvoorbeeld, stelt in
zijn kritiek op de nieuwe wet: "Het nieuwe voorstel heeft geen
rekening gehouden met de soeiale verhouding van de echtelieden, de
redenen waarom de man een tweede vrouw neemt, de omstandigheden
waarin hij leeft, de moeilijkheden die hij ontmoet alsook de gewoon
ten van zijn eehtgenote en haar begrip voor deze zaken, de stem
mingswisselingen en de jaloezie ook al is die maar sehijn. Daarom
heeft de Sehepper, die dit menselijke gedrag het beste kent, het aan
de man, die immers met een kalm gemoed en met vergevingsgezind
heid begiftigd is, overgelaten zijn probleem geheel alleen op te
lossen" .7

Ben ander argument dat door de tegenstanders van elke beperking
van de polygamie naar voren wordt gebraeht luidt dat deze beperking
de verspreiding heeft meegebraeht van het geheime, religieuze
huwelijk. Daardoor wordt volgens de shart'a een huwelijk mogelijk
waarbij het niet nodig is voortdurend naar de reehter te lopeno De
shart'a eist voor de geldigheid van een huwelijk sleehts de aanwezig
heid van twee getuigen en legt de man geen voorwaarden of beperkin
gen op, uitgezonderd het maximale aantal van vier eehtgenotes. Zo'n
huwelijk is in religieus opzicht geldig, zelfs als het niet officieel
geregistreerd is. Op die manier kunnen de wetten die de polygamie
beperken, worden ornzeild, omdat die wetten geen praktisehe
bepalingen hebben die het sharf'a-huwelijk verbieden. De Syrisehe
familiewet bijvoorbeeld bepaalt in artikel 17: "De reehter kan een
gehuwde man sleehts dan toestaan een tweede vrouw te nemen als
daarvoor een gereehtvaardigde reden aanwezig is en de man in staat
is het onderhoud van beide vrouwen te betalen". Niettemin kan een
gehuwde man zonder tussenkomst van de reehter een tweede, derde,

of vierde vrouw nemen, namelijk via de islamitisehe wet, die geen
"gereehtvaardigde reden" vereist. Dit soort huwelijken kan tegen
geringe kosten reehtsgeldig worden nadat het geregistreerd is en de in
het wetboek van strafreeht vastgestelde boete is betaald; die boete ligt
tussen 25 en 250 Syrisehe ponden.

Het debat over de polygamie heeft een eeuw geduurd en heeft erin
geresulteerd, dat de wetten van een aantal Arabisehe landen de
eehtgenote het reeht gegeven hebben seheiding te vragen indien haar
man met een ander trouwt. Anderzijds moet dit soort huwelijken via
de reehter gaan en wordt het beperkt door de voorwaarde dat de man
de mogelijkheid heeft om zijn vrouwen te onderhouden (bijvoorbeeld
in de Syrisehe, Jordaanse en Irakese wetgeving) of die van de
billijkheid tussen de vrouwen (in de Marokkaanse wet).

Deze hervormingen, hoe gering ook, werden en worden nog steeds
heftig aangevallen door de clerus, die zieh verzet tegen elke wijziging
van het patriarehale systeem. Telkens als een idee of ontwerp wordt
voorgesteld om het familiereeht aan te passen aan de twintigste eeuw,'
verzet de clerus zich daartegen onder het voorwendsel dat geen van
de middeleeuwse fuqaha' het niet goedkeurt en het op geen enkele
basis in de shari'a berust.

De Tunesisehe wet was de enige in de Arabisehe wereld, die het
durfde om de polygamie offieieel te verbieden. In artikel 18 van de
Tunesisehe wet van 1956 leest men: "Polygamie is verboden. Wie
voor de ontbinding van zijn huwelijk een nieuw huwelijk sluit, wordt
met gevangenisstraf van een jaar en/of met boete van 200 dinar
gestraft" .

De Tunesisehe wetgever beroept zieh hierbij op het koranvers dat
spreekt over de onmogelijkheid om reehtvaardig te zijn tussen de
echtgenoten. Hij concludeert dat de Koran zelf de polygamie verbiedt,
en dat de fuqaha' in het verleden niet hebben begrepen wat de Koran
wit zeggen. Deze rechtvaardiging is in werkelijkheid een verdraaiing
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van de betekenis van deze koran-verzen en een beschuldiging van
onzinnigheid van generaties moslims en van hunjuqahii'.

Het zou de voorkeur gehad hebben als de Tunesische wetgever de
polygamie had afgeschaft zonder daarbij een beroep te doen op
religieuze rechtvaardigingen naar het voorbeeld van Turkije, dat de
polygamie in het Burgerlijk Wetboek van 1926 heeft afgeschaft.

2. De rechtvaardigingen van de polygamie door hedendaagse
moslim-auteurs

De meerderheid van de hedendaagse moslim auteurs wijden in de
geschriften waarin zij de polygamie rechtvaardigen een hoofdstuk aan
de voor-islamitische polygamie om daarmee duidelijk te maken dat de
islam het systeem niet heeft uitgevonden, dat het in die tijd van de
Jahiliya bij de Arabieren en bij andere volken wijd verspreid
voorkwam en door meerdere religies aanvaard was. Daar voegen zij
dan aan toe dat de islam een halt heeft toegeroepen aan de ordeloos
heid die bij de Arabieren heerste en die toestond een onbeperkt aantal
vrouwen te trouwen. De islam zou de polygamie hebben toegestaan
als maatschappelijke noodzaak, maar daarin orde hebben gebracht en
het aan twee voorwaarden hebben gebonden: de beperking tot een
getal van vier vrouwen en de eis rechtvaardig te zijn tegenover de
vrouwen.

Ben aantal van deze schrijvers wijzen erop dat het instandhouden in
de islam van dit systeem van twee voorwaarden meer in het belang
van de vrouw dan van de man is. Interessant is daarbij op te merken
dat deze auteurs in het algemeen nauwelijks stil staan bij de toestem
ming die de man heeft om een onbeperkt aantal slavinnen te bezitten;
deze toestemming is in hetzelfde koranvers als de polygamie opgeno
men. De vergelijking van de islamitische voorschriften met de regels
die in de pre-islamitische tijd bij de Arabieren en bij andere volken
golden, en met wat andere religies bijgedragen hebben is een

wijdverbreide methode in de geschriften van de hedendaagse moslim
auteurs bij hun verdediging van de positie van de vrouw in de islam.
Het mag duidelijk zijn dat deze vergelijking nutteloos is. Voor de
positie van de ~oslimvrouw heden ten dage is zij van geen belang.
Als de conclusie van deze vergelijking doorgaans ten gunste van de
islam uitvalt, betreft het immers enkel en aIleen de 7de eeuw na
Christus, en heeft geen enkele betrekking op de maatschappelijke
werkelijkheid van de 20ste eeuw. Wat voor ons echter van belang is,
is dat de hedendaagse schrijvers nog steeds een systeem verdedigen,
dat in het verleden in patriarchale samenlevingen heerste. Deze
verdediging, die de schrijvers met grote volharding vervullen is in
werkelijkheid een uiterst moeilijke taak. Zij doen moeite om moderne
rechtvaardigingen te vinden voor een systeem waarvoor in het
verleden geen rechtvaardiging nodig was. Als we die rechtvaar
digingen bestuderen, zien we dat de polygamie gegeven is om aIle
sociale, economische, sexuele, morele en psychologische problemen
van de maatschappij op te lossen. Uit die studie blijkt, dat de auteurs
zo'n dertigtal rechtvaardigingsgronden voor de polygamie aanvoeren.
Nadat we die gronden aIle genoemd hebben zullen we bij enkele ervan
uitvoeriger stilstaan,

1. Het numeriek vrouwenoverschot onder normale omstandighe
den.

2. De schaarste aan mannen in buitengewone omstandigheden als
oorlog, revolutie en calamiteit.

3. De steriliteit van de echtgenote.
4. De onmogelijkheid van de echtgenote om sexuele omgang te

hebben wegens een chronische besmettelijke of afstootwekkende
ziekte.

5. De ouderdom van de echtgenote.
6. De frigiditeit van de echtgenote.
7. De aversie van de man jegens zijn echtgenote.
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8. De vrouw kan excentriek zijn, van nature niet geschikt om aan
mannen te wennen.

9. De eerste echtgenote baart aileen maar meisjes en de man wit
graag jongetjes hebben.

10. Het aanzienlijk aantal dagen dat de echtgenote geen gemeen
schap kan hebben: omdat ze menstrueert, zwanger is, in het
kraambed ligt of ziek is.

11. De onverzadigbare sexuele behoeft van sommige mannen, die
zich niet met een echtgenote tevreden kunnen stellen.

12. De aanleg die de man - in tegenstelling tot de vrouw - heeft om
tot op gevorderde leeftijd nog gemeenschap te hebben.

13. De mogelijkheid die de man - in tegenstelling tot de vrouw 
heeft om tot op gevorderde leeftijd zich te kunnen voortplanten.

14. De man kan, omdat zijn werk dat eist, zo veel op reis zijn, dat
hij behoefte heeft aan een vrouw daar waar hij zich bevindt.

15. De bescherming binnen de bloedverwantschap: de gehuwde man
kan een bloedverwante bezitten die hij onderdak moet geven.

16. De terugkeer van de eerste echtgenote naar haar ex, die
inmiddels al met een ander gehuwd is.

17. De voorkeur van de tweede vrouw om mede-echtgenote te zijn
in plaats van te moeten werken.

18. Het aanknopen van betrekkingen tussen families en stammen.
19. De verbetering van de kwaliteit van het nageslacht.
20. Het herstellen van een wandaad die de man en de vrouw hebben

begaan en die de eer en de goede naam van de vrouw heeft
aangetast, door haar ondanks het reeds bestaan van een huwelijk
te trouwen.

21. Het huiselijke werk maakt het vaak noodzakelijk dat er meer
dan een vrouw is; om dat probleem op te lossen trouwt de man
met meerdere.

22. De behoefte van de vrouw aan iemand die haar voor zijn
rekening neemt en haar onderhoud betaalt.

23. Het huwelijk van weduwen en oudere meisjes begunstigen.

24. Het behoeden van ongehuwde vrouwen tegen de prostitutie.
25. Tegemoet komen aan de sexuele behoeften van de vrouw.
26. ~egemoet komen aan de behoeften van de vrouw tot voortplan

tmg.
27. Het probleem van het overspel oplossen.
28. Het probleem van de voortplanting van buitenechtelijke

kinderen en van vagebonden oplossen.
29. Het bevolkingsaantal vergroten.
30. De werkende bevolking vergroten.
31. Rijkdom verwerven en fortuin maken.
32. Het bevolkingsaantal verminderen.
33. Het moslim-nageslacht vergroten om zo vreugde te brengen in

het hart van de Profeet.
34. Het voorbeeld van de Profeet volgen die ook meerdere echtge

notes had.
35. God heeft bepaald dat er polygamie is, daarom moet het

toegestaan zijn.

In de zevende eeuw heeft de islam zowel de polygamie als de slavernij
met kracht goedgekeurd zonder daarbij enige rechtvaardiging te
geven. Deze twee dingen werden in de maatschappelijkestructuur van
die tijd als iets heel natuurlijks gezien. Noch het een noch het ander
werd als een maatschappelijk probleem gezien. Het probleem ontstaat
pas als we rechtvaardigingsgronden zoeken voor het bestaan van deze
twee verschijnselen vandaag de dag. In werkelijkheid is het enige
argument dat de.clerus en de moderne schrijvers in hun verdediging
van de polygamie hebben, de uitdrukkelijk toestemming ervan in de
korantek~t. Interessant is daarbij te vermelden, dat slechts weinig
auteurs dit argument ter rechtvaardiging inroepen. Daaronder WahbI
Gh~wjI, d~e ~egt: "De polygamie is wetgeving van de Hoogste, die
n?Olt vergissmgen begaat, die nooit onrechtvaardige of ondoordachte
dmgen doet. Ben redelijk denkend mens hoeft slechts te weten dat
God het heeft bepaald en hij zal het ermee eens zijn en ervan
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overtuigd. Vooral omdat hij weet dat God voor zijn dienaren slechts
voorschrijft wat in dit en het toekomstige leven goed is". 8

Tot deze schrijvers behoort ook Hasan Banjar, die stelt: "De
wijsheid van God heeft gewild, dat de man op hetzelfde moment met
een, twee, drie of vier vrouwen getrouwd kan zijn, zoals ook is
toegestaan van zijn slavinnen te genieten en ze als bedgenoten te
hebben. De wijsheid van God heeft eveneens bepaald, dat het de
vrouwen verboden is op hetzelfde moment meer dan een echtgenoot
te hebben of sexuele gemeenschap met haar slaven. De wijsheid Gods
is duidelijk voor ieder" .9

Men kan met evenveel kracht religieuze argumenten inroepen om
de slavernij te rechtvaardigen, die eveneens door de korantekst
toegestaan is. En gegeven het feit dat de clerus en de moslim
schrijvers zich niet beperken tot het religieuze terrein, zullen we zien
dat zij om het religieuze argument te rechtvaardigen, argumenten uit
andere gebieden van wetenschap erbij halen. Dientengevolge zien we
hen in allerlei tegenstrijdigheden vervallen, waarvan sommige
amusant, maar de meeste bedroevend zijn.

De schrijvers bedienen zich het meest van het argument, dat onder
gewone omstandigheden de vrouwen in aile maatschappijen getalsma
tig in overwicht zijn in verhouding tot de mannen.

Zij bevestigen praktisch allemaal, dat het geboortecijfer bij meisjes
hoger is dan dat bij jongens, dat de jongens bovendien meer dan
meisjes tijdens de geboorte of in de vroege jeugd sterven. Sjeik
Muhammad MitwallI al-Sha'rawi zegt: "Het idee van de polygamie is
logisch, reeel en filosofisch. Het idee is als voigt: Ben zaak kan een
andere slechts overtreffen als er een overschot is. De cumulatie komt
slechts uit overschot voort. Deze verklaring put zijn argumenten uit
de moderne statistiek. Indien een van ons erin zou slagen in zijn regio
statistieken te realiseren, dan zal hij vaststellen, dat het resultaat
logisch is. [... ] Het vrouwelijk element is in elk vermenigvuldiging
stelsel sterker aanwezig dan het mannelijke. Dit gezegd zijnde en

wetend dat er g~en v~rmeerdering zonder overschot zal zijn, zeggen
we tot ~.egene die de Islam aanvalt en verwijten maakt: geeft aan elke
mannelijk wezen een vrouwelijk en je zult een overschot van
vrouwelijke wezens vaststellen. Welk lot is voorbehouden aan het
overschot van de maatschappij? De islamitische oplossing is de
natuurlijke oplossing voor het overschot" .10

Zoals gebruikelijk bedienen de moslim schrijvers zich van uitdruk
kingen en termen van de moderne wetenschappen om hun ideeen
ove~ig~nder te laten klinken. Zaydan 'Abd al-Baqi, hoogleraar
socI~logie en expert aan het centrum voor vrouwen- en ontwikkelings
studies van de al-Azhar universiteit, zegt in zijn rechtvaardiging van
de polygamie: ':De .mo~erne sociologische studies hebben bevestigd
dat de. polygamie d~kwIJls.een maatschappelijke noodzaak vertegen
woordigt, Immers, ieder die weet dat de numerieke meerderheid van
me~s~es vaak de 6 % bereikt veroordeelt door de monogamie dit
meisjesoverschot voor eeuwig tot het celibaat; dat is onrechtvaardig
jegens de vrouw". 11 De sociologieprofessor gelooft vast dat hij de
:ed~~ voor he~. bestaan van dit vrouwenoverschot heeft gevonden:

Kam heeft zijn broer Abel vermoord en daardoor is het aantal
vrouwen hoger geworden dan van mannen. Dat heeft - gevoegd bij het
aantal weduwen, celibatairen en gescheidenen - zijn statistische
betekenis" . 12

De statistiek, preciezer gezegd de term "statistiek" wordt hier op
g~?te schaal gebruikt om dat argument te kunnen versterken. Zo zegt
?IJvoorbeeld Muhammad 'Arafa: "In de demografische onderzoeken
IS vastgesteld, dat bij de mens de man meer dan de vrouw aan de
~ood is blootgesteld, zowel tijdens de geboorte als tijdens de eerste
jcugd, zoals blijkt uit de statistieken betreffende de kindersterfte in
allc maatschappijcn. Daaruit vloeit voort, dat het aantal mannen dat
in lcvcn blijft tot het einde van de eerste jeugd bij een aantal volken
geringer is dan dat van de vrouwen die in deze periode in leven
blijven. Dit is een van de belangrijkste maatschappelijke werkelijk
heden geworden. De exacte feiten die ik zojuist heb opgesomd maken
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de veelheid van factoren duidelijk, die verantwoordelijk zijn voor de
numerieke meerderheid van de vrouwen boven de mannen en die
eraan herinneren dat deze factoren in ieder land aanwezig zijn, overal
en te allen tijde. Dit geconstateerde numerieke overwicht geeft aan
deze vraag het aspect van een ernstig maatschappelijk probleem, dat
een passend antwoord behoeft". 13

Oat passende antwoord is bij deze auteur natuurlijk de polygamie.
Volgens weer een andere auteur is de polygamie in dit geval: "In het
belang van de gehele mensheid, sterker nog, in het belang ook van de
vrouwen" .14

We moeten hier dus vaststellen dat de "statistieken", waarvan deze
auteurs zich bedienen, de polygamie Diet aileen rechtvaardigen, maar
zelfs gunstig voor de vrouwen laat zijn. Wat echter vreemd is, is dat
geen van deze auteurs ook maar een statistiek laat zien ter staving van
dit argument, dat op zo grote schaal gebruikt wordt en dat ieder - te
goeder of te kwader trouw - overneemt als was het onomstotelijk
waar. Die instelling is niet aileen eigen aan onbekende auteurs, maar
ook aan meerdere zeer bekende moslim schrijvers, waarvan de
geschriften de een na de andere herdruk krijgen. Onder hen bijvoor
beeld Mahmud Shalnit, die bevestigt dat: "De natuur rijkelijker is
voorzien van vrouwen dan van mannen" .IS En een ander, AI-Sayyid
Sabiq, verklaart dat het overschot van vrouwen de polygamie
noodzakelijk maakt om haar zo te beschermen: "Daar zij anders tot
verdorvenheid gebracht worden en tot losbandigheid, bron van de
morele aftakeling van de maatschappij, of zij worden veroordeeld tot
een leven gekweld door onthouding en celibaat, wat hen neurotisch
maakt en menselijke rijkdom die de staat had kunnen versterken,
verspilt" .16 Tot de groep auteurs behoort ook Sayyid Qutb, die stelt:
"Iedere staat bestaat uit mannen en vrouwen. Bij een evenwicht van
het aantal mannen dat geschikt en besloten is te trouwen en het aantal
vrouwen dat geschikt en bereid is te trouwen, wordt het voor een man
praktisch onmogelijk met meer dan een vrouw te trouwen; dat is de
kracht van het getal! Als het aantal voor het huwelijk geschikte

vrouwen in werkelijkheid of bij wijze van hypothese het aantal
mannen niet overschrijdt, wordt het onmogelijk, zoals ik al zei, dat
een man meer dan een echtgenote zou kunnen vinden, zelfs al zou hij
dat willen. Aldus wordt het probleem enkel en aileen langs cijfermati
ge weg opgelost"."

Had Sayyid Qutb op het moment dat hij deze analyse schreef, de op
zijn land, Egypte, betrekking hebbende cijfers geraadpleegd, dan zou
zijn taak heel wat moeilijker geweest zijn. Want ook al zijn in de
Arabische landen de bevolkingsstatistieken, die afzonderlijk de
aantallen mannen en vrouwen vermelden, zelden, een in 1973
gepubliceerde statistiek geeft op overduidelijke wijze aan, dat in het
grootste deel van deze landen een numerieke meerderheid van mannen
boven vrouwen bestaat, en die daarmee de onhoudbaarheid aantoont
van het argument van de "islamitische oplossing" van het vrouwen
overschot, waarop de auteurs honderden pagina's hebben volgeschre
yen en waarop zij hun uitkomsten hebben gebaseerd. Bier voIgt de
statistiek, gebaseerd op schattingen van de Verenigde Naties."

Land Jaar Totaal Mannen Vrouwen

Algerije 1966 11.821.679 5.817.145 6.004.543
Bahrein 1971 216.078 116.314 99.764
Egypte 1966 30.075.858 15.175.554 14.900.304
Gazastrook 1967 356.261 172.511 183.750
Irak 1965 8.047.451 4.102.541 3.944.901
Jordanie 1961 1.706.226 867.597 838.629
Koeweit 1970 736.909 419.882 318.781
Libanon 1970 2.126.325 1.080.015 1.046.310
Libie 1973 2.257.037 1.200.246 1.056.791
Mauretanie 1964 1.030.000 515.989 514.011
Palestina 1931 1.035.821 524.286 509.028
Soedan 1956 10.262.536 5.186.126 5.076.410
Syrie 1970 6.304.685 3.233.110 3.071.575



Het is bekend dat de polygamie als wettelijk systeem steeds slechts
door een beperkt aantal mannen gebruikt is, en dat zij in geen enkele
periode afhankelijk geweest is van de procentuele verhouding tussen
vrouwen en mannen. Ook de toestemming van de shari'aaan de man
om vier vrouwen en een onbeperkt aantal slavinnen te hebben heeft
nooit samengehangen met oorlogen en de gevolgen daarvan. Die band
zou betekenen dat de shart'a veronderstelt dat ruim 75 % van de
mannelijke bevolking tijdens oorlogen de dood vindt, zodat aldus voor
iedere man vier vrouwen plus een aantal slavinnen ter beschikking
zijn. Anderzijds zou het feit dat de polygamie gebonden is aan de
verhouding tussen vrouwen en mannen in geval van een numerieke
minderheid van vrouwen - wat de situatie is in de meeste Arabische
landen - logischerwijze ertoe moeten leiden, dat polyandrie gerecht-

bij het oplossen van het vrouwenoverschot en dat daarna een delegatie
van Duitse geleerden om dezelfde reden met de sjeik contact heeft
opgenomen.

Het dagblad al-Ahram van 13 december 1960 berichtte dat Hitler er
serieus over dacht de Duitse man toe te staan twee vrouwen wettelijk
te huwen, om de toekomst van de kracht van het duitse yolk te
verzekeren. Het blijkt echter dat enkele kranten in het overbrengen
van deze berichten overdreven hebben door de eerste pagina ervoor
te reserveren onder de titel: "Duitsland staat de polygamie toe".
Grappig daarbij is dat een moslim auteur zonder na te gaan op welk
punt deze titel juist zou kunnen zijn, in de absolute juistheid van dit
bericht geloofde en het gebruikte om de zaak van de polygamie te
dienen. Hij zegt in 1980: "Eindelijk heb ik de hand kunnen leggen op
een nummer van het dagblad "de Stem van de islam" waarvan de
koptitel, volgens het dagblad al-Ahram was: "Duitsland heeft de
polygamie toegestaan". Wat men - om valse en lasterlijke redenen 
de islam steeds verweten heeft, is thans in een christelijk land
aanvaard" .19
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Tunesie 1966 4.533.351 2.314.419 2.218.932
V.A.E. 1968 179.126 110.806 68.320
West. Sahara 1970 76.425 43.981 32.444
Zuid-Jemen 1973 1.590.275 787.017 803.258

Deze statistiek geeft geen cijfers over de Maghreb, Saoedie-Arabie,
Oman, Qatar en Noord-Jemen (voor de hereniging). We wijzen erop
dat afgezien van Algerije, de Gazastrook, en Zuid-Jemen het aantal
mannen in de Arabische wereld het aantal vrouwen in belangrijke
mate overstijgt. De vraag die hier speelt is: wat is de houding van
deze auteurs gezien dit mannenoverschot. Zouden we hun rechtvaardi
gingen letterlijk nemen, dan zouden zij logischerwijze aan de vrouwen
van deze landen moeten toestaan met meer dan een man te trouwen,
om te voorkomen dat mannen in losbandigheid vervallen en om de
maatschappij te sparen voor zedenverval.

Het tweede argument dat vaak door de moslim schrijvers gebruikt
wordt, is dat van het gebrek aan mannen vanwege ,de oorlogen.

De meerderheid van hen verwijst daarbij naar het geval van
Duitsland na de tweede wereldoorlog. Zij herinneren eraan dat het
internationaal jeugdcongres, dat in 1948 in Munchen plaatsvond, het
voorstel van sommige moslim deelnemers om polygamie toe te staan
teneinde het probleem van de numerieke meerderheid van vrouwen in
Duitsland op te lossen bestudeerd heeft en dat zij het voorstel
toegevoegd heeft aan haar lijst van aanbevelingen. Ook wijzen zij
erop, dat de inwoners van Bonn in 1949 geeist hebben dat de
polygamie in de grondwet zou worden toegestaan, en dat de Duitse
vrouwen grote manifestaties georganiseerd hadden om de aanvaarding
van de polygamie te eisen.

Bovendien herinneren sommige schrijvers er volgens de Egyptische
kranten aan dat de Duitse regering aan de sjeik van al-Azhar geschre
yen heeft om hem informatie te vragen over de polygamie in de islam,
omdat men dacht te kunnen profiteren van de voordelen die zij bood
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vaardigd is. Dat zal ons inziens echter niet de bedoeling van de
hedendaagse moslim auteurs zijn.

Meerdere van hen verbinden het mannentekort wegens oorlogen aan
de groei van bevolking om het verlies van personen te compenseren.
In 1985 schrijft Mevrouw Kawthar Kamil 'Ali, hoogleraar rechts
vergelijking aan de al-Azhar universiteit, ter rechtvaardiging van het
recht van polygamie: "Het toestaan van de polygamie begunstigt de
groei van de bevolking, herstelt de menselijke verliezen van de staat
en verandert een gering aantal in een groot aantal. De eerste moslims
hebben deze waarheid goed begrepen. Het is algemeen bekend, dat
dankzij de polygamie de menselijke verliezen goedgemaakt werden,
die ontstaan waren tijdens de voortdurende moorddadige oorlogen die
de moslims in de beginjaren van de islam onderling en met derden
voerden. Zonder polygamie zouden de moslims door de oorlog
gedecimeerd zijn". 20

Aldus is de polygamie, een privilege waarvan slechts een kleine
maar financieel machtige minderheid zou kunnen genieten, geworden
tot een belangrijke factor van de verspreiding van de islam, sterker
nog, tot een factor die de uitroeiing van de moslims belet, We
constateren hier dus dat deze auteurs bewust of onbewust de versprei
ding van de islam rechtstreeks verbinden aan de sexuele vrijheid
welke de moslim mannen gegeven is door vier vrouwen te kunnen
trouwen en gemeenschap te kunne hebben met de slavinnen. Aldus
stellen zij het sexuele genot van de man ten dienste van de islamiti
sche zending. Al-Sayyid Sabiq zegt: "De islam heeft een edele
humanitaire missie die de moslims te vervullen hebben en aan de
mensen tot voordeel moeten laten komen. [... ] De staat, die over deze
zending waakt, wordt vaak blootgesteld aan de gevaren van de Jihad
die vaak verantwoordelijk is voor belangrijke menselijke verliezen.
Het is dus strikt noodzakelijk de weduwen van deze martelaren in
bescherming te nemen, die geen betere bescherming kunnen krijgen
dan die van het huwelijk. Anderzijds is het onvermijdelijk het mense
lijk verlies te compenseren en de enige mogelijkheid daartoe is de

vergroting van het nageslacht. De polygamie is daarvoor een
begunstigende factor". 21

Bovendien is de polygamie als factor ter bevolkingsuitbreiding voor
sommige schrijvers een economische noodzaak ongeacht oorlogen en
hun repercussies. Ben grote bevolking versterkt, zoals al-Bahi al-Khilli
bevestigt, de welvaart van de natie en haar prestige en macht
tegenover andere staten. Hij voegt eraan toe: "Er bestaan economische
behoeften van algemeen belang die vragen om een uitgebreid arbei
derspotentieel. De dienstverlening, de landbouw, de industrie en de
ontginning van improduktieve gronden met een geringe bevolking
vragen om een groot arsenaal aan arbeidskrachten. De polygamie kan
na enige jaren in deze behoefte aan mensen voorzien. [... ] Het gebied
van de boven-delta in Egypte is daarvan het meest illustratieve
voorbeeld. Er is daar een zeer uitgebreid gebied, ongebruikt en
braakliggend; het enige dat nodig is zijn arbeidskrachten. De man die
zich daar vestigt heeft slechts nodig dat hij meerdere vrouwen heeft.
In korte tijd zal hij er grondeigenaar zijn, terwijl hij bij aankomst nog
arm en van alles verstoken was". 22

Alsof de kinderen die de vrouwen van deze arme en berooide man
zouden baren, een kudde schapen of koeien was, die geen opvoeding
en scholing nodig hadden voordat ze produktief in deze maatschappij
zouden kunnen zijn. Het lijkt eerder of het gebrek aan arbeidskrachten
en niet de werkloosheid een van de problemen is waaraan de arabo
islamitische landen lijden.

Met het gebrek aan arbeidskrachten heeft ook Mustafa al-Siba'I zich
bezig gehouden; hij vraagt zich af: "Is het geoorloofd over een verbod
van de polygamie na te denken terwijl zij ons een aanzienlijk arbeids
potentieel verschaft, waarvoor de monogamie niet zou kunnen
zorgenv'?'

Gewoonlijk bemoeien de moslim schrijvers zich helemaal niet met
de werkelijke problemen waarmee de landen, waarin zij leven en
waarover zij schrijven, te maken hebben. Het enige dat hen interes-
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seert is de rechtvaardiging en verdediging - tegen elke prijs - van de
islamitische bepalingen. De meerderheid van de Arabisch-islamitische
maatschappijen lijdt onder armoede en analfabetisme, een chronische
schuldenlast en woningschaarste, en dientengevolge onder een
verlaging van het sociale, economische, medische, wetenschappelijke
en culturele niveau. Daartegenover willen deze auteurs ons ervan
overtuigen dat het handhaven van de polygamie een groot deel van
deze problemen zal oplossen en dat het de vooruitgang en rijkdom van
de maatschappij zal begunstigen. Voor sommigen van hen is de
polygamie onmisbaar voor de beschaving. Abu Zayd zegt: "Zonder
enige twijfel is de polygamie aIleen bij geciviliseerde volken op
duidelijke wijze verspreid, terwijl zij niet of nauwelijks verspreid is
onder achtergebleven volken. Meerdere filosofen en geleerden denken
dat de polygamie terrein zal winnen naar mate de bevolking zich meer
en meer op vaste plaatsen vestigt en de beschaving voortschrijdt"."

Niettemin zien we dezelfde auteurs, in andere analyses in dezelfde
publikaties de polygamie beschrijven als een fenomeen dat verbonden
is met de daling van het beschavingsniveau, zonder zich bezorgd te
maken over de geweldige contradicties waarin zij terechtkomen. AI
Khiili zegt: "Het aantal polygame huwelijken is ontegenzeglijk gedaald
in verhouding tot het begin van deze eeuw. Dat is veroorzaakt door
het feit dat de mensen tegenwoordig meer oog hebben voor de
verantwoordelijkheden en een beter begrip van de waarden van het
leven, dankzij wat zij aan cultuur en kennis verworven hebben en
dankzij de serieuze doeleinden, waarmee zij zich tegenwoordig
bezighouden. Door de verbreding van wetenschap en cultuur, en door
de erkenning door de mensen van de waarheden en doeleinden van
hun religie, zal de vermindering van het aantal gevallen van polyga
mie voortgaan". 25 En ook al-Siba'I stelt: "De bewustwording van de
maatschappelijke verhoudingen en van de beschaving heeft een daling
van de polygamie meegebracht, die verder zal dalen naar mate deze

van de polygamie meegebracht, die verder zal dalen naar mate deze
factoren meer en meer in onze maatschappijen wortel zullen schie
ten" .26

Opvallend in deze geschiedenis is dat, nu op ruime schaal discussie
gevoerd wordt over geboortecontrole, sommige auteurs daarin een
nieuw argument gezien hebben om de polygamie te rechtvaardigen.
Zij beschouwen de polygamie in dit licht als een middel om het aantal
inwoners terug te dringen. Zo zegt bijvoorbeeld 'Abd al-Mun'im al
Shafi'I, hoogleraar aan het Instituut voor Statistiek van de Khartoemse
dependance van de Universiteit van Cairo, in zijn uiteenzetting over
de family-planning: "Zij die over family-planning spraken, dachten
dat de polygamie de wereldbevolking zou doen toenemen. Dat is
mijns inziens onjuist. Integendeel, de polygamie laat de wereldbevol
king afnemen. Immers, de vrouw die een getrouwde man huwt,
verliest een deel van haar vruchtbaarheid, want zij krijgt slechts een
deel van haar mans drang en vruchtbaarheid. Gewoonlijk is de man
ouder dan de vrouw wat meebrengt dat hij niet volledig gebruik maakt
van haar vruchtbaarheid. Trouwt zij daarentegen een man van haar
eigen leeftijd, dan zal haar vruchtbaarheid groter zijn". 27

De meerderheid van de moslim schrijvers heeft echter een andere
mening met betrekking tot de mogelijkheid van de man en de vrouw
om zich voort te planten. De beroemdste van hen is Rashid Rida die
schrijft: "Uit observatie is bekend dat de man vanaf zijn puberteit tot
zijn natuurlijke dood - dus tot zijn honderdste - de capaciteit heeft zich
voort te planten; de vrouw is echter slechts tussen haar vijftiende en
vijfenvijftigste vruchtbaar. Anderzijds staat een zwangere vrouw
gedurende haar zwangerschap - gewoonlijk 9 maanden - buiten het
voortplantingsproces; daarbij komt bovendien een herstelperiode van
veertig dagen tot twee maanden. Vervolgens is zij gedurende de
zoogperiode minder vatbaar voor zwangerschap, omdat het zowel in
haar eigen belang als in dat van het kind is als zij Diet zwanger raakt
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half jaar, immers God heeft dat bevestigd in sura 46 vers 15: "[000] en
zijn dragen en spenen is dertig maanden" 0Gedurende die hele periode
blijft de man echter in staat zijn echtelijke plicht te vervullen, zo niet
elke dag dan toch eens per week of per maand overeenkomstig zijn
zin, zijn gezondheidstoestand en zijn voeding. Ais we aannemen dat
een echtpaar op vijftienjarige leeftijd - dus na puberteit - huwt, dan
kan de vrouw in veertig jaar maximaal 20 kinderen krijgen, wat
overeenkomst met een vierde van het aantal dat de man tot zijn
vijfenvijftigste jaar met vier vrouwen kan krijgen, ook al zal dat
zelden gebeuren" .28

Rashid Ri~a heeft deze wetenschappelijke analyse in 1904 opgesteld,
en de moslim auteurs blijven dit argument overnemen, ongeacht welke
onjuistheden en welke gevolgen dit argument ook moge hebben. Van
deze auteurs zullen we hier Muhammad Jamal aanhalen, die zegt:
"Door de mogelijkheid van polygamie te handhaven heeft de islam
naar onze mening eerder het belang van de vrouw op het oog gehad
dan dat van de man door haar de verwezenlijking van haar functie te
garanderen en ook hem toe te staan trouw te zijn aan zijn natuur.
Zoals wetenschappelijk en proefondervindelijk bewezen is, gaat de
man tot zijn 70ste en vaak nog langer door met voortplanting, terwijl
de vrouw daarmee rond haar 45ste-50ste ophoudt. Dus heeft de man
een andere vrouw nodig om hem te helpen zich voort te planten om
zo de wereld te bevolken en voor nageslacht te zorgen. Onweerleg
baar is dat het voor de eerste vrouw beter is als zij in de zekerheid
van de huwelijksband blijft, in waardigheid levend met haar levensge
zel en hun kinderen dan te scheiden en aileen te gaan leven samen met
haar kinderen, die gespeend zullen zijn van de toewijding, de zorg en
het toezicht van de vader die zich bovendien belast met de opvoeding,
de opleiding en de kosten van de scholing van de kinderen". 29

Zo ook in 1986 Ibrahim ai-Jamal, als hij schrijft: "Ret fysieke
gestel van de man verschilt van nature van dat van de vrouw. In het
algemeen zoekt de man vaker een vrouw omdat hij zijn leven lang,

zelfs als hij lang leeft, in staat is zich voort te planten, terwijl de
vrouw, tegen Gods wijsheid in, die wil dat zij de partner van de man
is bij de bescherming van hun nakomelingen, slechts tot haar vijftigste
levensjaar kinderen kan krijgen. [... ] Ais men de man niet toestaat
meer dan een vrouw te trouwen, zal de helft van zijn natuurlijke leven
verspild worden en de voortplanting, doelstelling van het huwelijk,
belet".30

Uitgaand van deze teksten begrijpen we dat de polygamie niet van
uitzonderlijke omstandigheden athangt, maar veeleer - onder normale
omstandigheden - voor aile mannen onmisbaar is om te voorkomen
dat de helft van hun vruchtbare leven niet vergooid wordt en ervoor
te zorgen dat kinderen worden voortgebracht. Ibrahim ai-Jamal voegt
aan het reeds genoemde argument toe dat een van de doeleinden van
de polygamie de verbetering van het nageslacht is. Naar zijn idee
heeft de islam de polygamie toegestaan: "am het nageslacht te
vermeerderen en ook het aantal kinderen dat in staat is de enorme
taken uit te voeren" .31

Met betrekking tot het nageslacht is er nog een ander argument
inzake de wens van man om kinderen van beider geslacht - maar
vooral jongens - te hebben. Ahmad Muhammad Jamal voegt er
namelijk aan toe: "De islam heeft vastgesteld, dat sommige vrouwen
slechts meisjes krijgen, of aileen maar jongens [... ] terwijl de man
juist en jongens en meisjes wit. Proefondervindelijk en in de praktijk
is bewezen, dat de man bij zijn tweede vrouw die kinderen krijgt, die
hij bij zijn eerste heeft moeten missen". 32

Dit argument behoeft geen commentaar. Ret doet me denken aan
mijn moeders vader, die bij zijn eerste vrouw een zoon en vier
dochters kreeg. Omdat hij graag meer zonen wilde hebben trouwde hij
een tweede vrouw die hem nog vijf dochters gaf.

Toch bevestigen aile moslim schrijvers dat de polygamie voor de
man onmisbaar is, ongeacht het verwekken van kinderen, van hun
aantal of geslacht. Die noodzaak is eenvoudig gerechtvaardigd door
de nadrukkelijke sexuele behoefte van de man die niet door een enkele
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vrouw verzadigd kan worden. Daar komt, in de woorden van al
Siba'I, bij: "Het groot aantal dagen waarin de vrouw sexueel niet
beschikbaar is: menstruatie, zwangerschap, kraamtijd, ziekte" .33

Om dit argument te ondersteunen citeert mevrouw Kawthar Kamil
'AlI in 1955 Imam al-Ghazali, gestorven in 1111, die schreef: "Als
iemand niet genoeg heeft aan een vrouw, wordt hem aanbevolen tot
vier tegelijkertijd. Als God in zijn goedheid en genegenheid hem zo
het leven vergemakkelijkt en hem door deze vrouwen zielerust
verschaft, des te beter. Zo niet, dan is verandering aangeraden". 34

,Atiyya Muhammad Salim, professor aan de islamitische universiteit
van Medina, geeft ons een gedetailleerde analyse waarin hij met
behulp van een acrobatische wiskundige operatie de reden uiteenzet,
waarom de man vier vrouwen nodig heeft om zijn sexuele behoefte te
bevredigen. Hij zegt: "Het huwelijk bevordert de kuisheid van de
beide partijen, maar de vrouw is dikwijls niet beschikbaar, waardoor
zij verhinderd is haar meest wezenlijke functie te vervullen. Bezien
we de omstandigheden zoals God ze geschapen heeft dan moeten we
vaststellen dat deze niet-beschikbaarheid de helft van haar huwelijksle
ven kan duren. Dat kan aldus bewezen worden:

A. Maandelijks ondergaat zij de menstruatie, die gemiddeld een
week duurt, dus een vierde van de maand, en dus een kwartaal
per jaar.

B. Ook heeft zij een kraamtijd van ongeveer een maand.
C. En bovendien kent zij de moeilijke periode van een maand

voorafgaand aan de bevalling en ook een maand aan het begin
van de zwangerschap. Deze drie situaties van elk een maand
gevoegd bij de reeds genoemde periode van drie maanden,
geven een totaal van zes maanden, nog afgezien van de ziekten
die haar vaak kunnen treffen.

Anderzijds houdt de vrouw rond haar vijftigste jaar op vruchtbaar te
zijn. Voor die tijd is ze slechts de helft van de tijd functioneel en is

slechts twintig jaar van haar leven in staat tot voortplanting, terwijl de
man zijn vruchtbaarheid houdt tot zijn 90ste of 100ste. Ais we zouden
veronderstellen dat een stel honderd jaar samen leeft, dan is de vrouw
slechts 25 jaar daarvan, dus een kwart, volledig geschikt voor het
huwelijkse leven, terwijl de man het gedurende die hele periode is.
Aldus zou hij als hij maar een vrouw zou hebben, driekwart van zijn
leven verkwisten. Wij hopen dat deze wiskundige redenering de
wijsheid kan aantonen die achter de beperking van het aantal
echtgenotes tot vier per man verborgen ligt". 35

De andere argumenten die dikwijls gebruikt worden om het huwelijk
van een man met meerdere vrouwen te rechtvaardigen zijn: de
steriliteit van de eerste vrouw, haar ziekte, haar ouderdom of de
afkeer die hij van haar kan hebben. AI deze argumenten gaan - net als
de eerder genoemde - uit vanuit het oogpunt van de man en van zijn
verschillende belangen, met name die van sexuele aard.

Toch willen de hedendaagse auteurs, zowel de mannen als de
vrouwen onder hen, ons doen geloven, dat de polygamie is ingesteld
in het belang van de vrouw en om haar eer te beschermen, om haar
te behoeden tegen de losbandigheid en om haar in haar sexuele
behoefte te voorzien; en ook om de familie te vrijwaren van verval en
de maatschappij van zedenverwildering. AI-BahI al-Khuli zegt
bijvoorbeeld: "Ieder gesloten huwelijk betekent dat een vrouw
beschermd is tegen het rondhangen in taveernes en op andere plaatsen,
doordat zij de waarde van het huiselijke leven leert kennen en de
eerzaamheid van het huwelijkse bestaan" .36 Mevrouw Ghada al-Kharsa
schrijft: "De islam heeft de polygamie toegestaan ter ere van de
vrouw opdat zij geen verboden voorwerp zou zijn, die buitenechtelijke
kinderen ter wereld brengt" ,37 'Abd al-Halim Mahmild verklaart dat:
"Als de polygamie zou verdwijnen de prostitutie, die in de meeste
islamitische landen zeldzaam is, de kop op zou steken en haar
desastreuze gevolgen spoedig zou laten voelen". 38

En ook AbU Zayd bevestigt dat "de aanvaarding van de polygamie
door de islam de grote verdienste had de islamitische gemeenschap
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rein te houden en ver van de morele gebreken die verbreid zijn in de
landen die haar niet kennen en haar niet toelaten", 39

Ieder die in de Arabisch-islamitische wereld geleefd heeft en die de
sociale condities ervan kent, is volstrekt op de hoogte van wat de
werkelijkheid laat zien aan geweldige problemen ten gevolge van de
ondergeschikte positie van de vrouw in het islamitisch huwelijkssys
teem. Ook is bekend, dat de prostitutie in aIle vormen in op aIle
niveaus in deze landen evenzeer verbreid is. De moslim schrijvers die
zich erop beroepen dat de polygamie het middel geweest is dat de
islamitische gemeenschap heeft gevrijwaard van overspel weten heel
goed, dat de polygamie ook in deze gemeenschap in het geheel geen
altematief is voor buitenechtelijke sexuele relaties.
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