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SYNTHESE
Dit onderzoek had tot doel inzicht te verwerven in de factoren die de vrijheid van keuze van een echtgenoot
beperken bij bevolkingsgroepen van vreemde origine in België. Moslimmeisjes en –vrouwen werden gestimuleerd
om in groep en individueel na te denken over hun eigen voorkeuren en verwachtingen omtrent partnerkeuze en
huwelijkssluiting en over die van hun ouders. Zij werden uitgedaagd om hun eigen meningen te argumenteren en
aan elkaar te toetsen. Naast partnerkeuze in het algemeen vormden huwelijksstrategieën een essentieel onderdeel
van het gesprek. Hoe denken moslimmeisjes en –vrouwen van verschillende origines over het huwelijk en over
gearrangeerde en gedwongen huwelijken? Wat is voor hen een gearrangeerd huwelijk en wat een gedwongen
huwelijk? Welke redenen zien zij voor het bestaan van druk of dwang en welke gevolgen zien zij voor de
betrokkenen? Naast een gemeenschappelijke probleemanalyse dachten meisjes en vrouwen in groep na over de
mogelijke oplossingspistes en over de mogelijke knelpunten bij preventief en actief optreden in situaties van
huwelijksdruk of –dwang. In de gesprekken werd dus niet alleen gepeild naar hun inzicht in de thematiek en hun
persoonlijke beoordeling ervan, maar werd ook gepeild naar de handelingsstrategieën die zij zelf zouden stellen
in zo’n situatie, de mogelijkheden en beperkingen daarvan, alsook de manieren waarop men beleidsmatig (al dan
niet) stappen kan ondernemen. Alle onderzoeksresultaten op basis van de focusgesprekken en individuele diepteinterviews werden vervolgens getoetst aan de visies en ervaringen van hulpverleners die met deze thematiek in
aanraking komen. Op basis van individuele interviews, de organisatie van een interactieve studiedag over de
problematiek van gearrangeerde en gedwongen huwelijken en een focusgroep werden we in staat gesteld om de
bestaande vormen van preventie en hulpverlening te beschrijven en te evalueren, met het oog op het formuleren
van concrete beleidsaanbevelingen. Met deze studie willen we komen tot aanbevelingen die een emancipatorische
invloed hebben op moslimmeisjes en -vrouwen. Het uitgangspunt was dat emancipatie slechts kan slagen wanneer
dit in samenspraak gebeurt met de betrokkenen, daarom werd geopteerd voor een participatieve studie.
In deze synthese geven wij eerst een overzicht van de belangrijkste bevindingen in dit onderzoek. We vertrekken
vanuit een algemene bespreking van de factoren die de vrijheid van partnerkeuze beïnvloeden, naar een meer
diepgaande analyse van gearrangeerde en gedwongen huwelijken. Daarbij worden de visies, ervaringen en
argumenten van de meisjes en vrouwen geschetst en worden deze teruggekoppeld naar de visies, ervaringen en
argumenten van hulpverleners. In tweede instantie zullen de kennis over en de beoordeling van de bestaande
vormen van preventie en interventie bij de respondentes samengenomen worden met de goede praktijken en de
tekortkomingen binnen de bestaande hulpverlening.
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PARTNERKEUZE
Bijna alle jongeren, of zij nu allochtoon of autochtoon zijn, verlangen te huwen en een gezin te stichten. We leven
in de veronderstelling dat jonge mensen vrij hun partner kunnen kiezen. Deze vrijheid is, zowel bij allochtonen
als bij autochtonen altijd begrensd. Sociale determinanten wegen zwaar door op de uiteindelijke keuze voor een
partner. De meeste mensen trouwen ook vandaag nog met iemand van binnen de eigen klasse, met dezelfde religie,
met hetzelfde opleidingsniveau en met dezelfde origine. Ook de persoonlijke beoordeling van de vrouw of man en
formele en informele regels kunnen de partnerkeuze in een bepaalde richting sturen. Het welslagen van relaties is
bovendien in grote mate afhankelijk van de goed- en/of afkeuring van bepaalde personen in de sociale omgeving.
Factoren die partnerkeuze beïnvloeden
Voor moslimmeisjes en –vrouwen spelen zowel de eigen verwachtingen en voorkeuren, als deze van hun ouders
en de omgeving een belangrijke rol in het kiezen van een echtgenoot. Zoals blijkt uit kwantitatief onderzoek bij
jongeren, toont de huidige studie dat de overgrote meerderheid van de moslimjongeren het advies van hun ouders
heel belangrijk vindt. Ook al willen veel meisjes en vrouwen zelf hun partner kiezen, toch zullen ze de instemming
van hun ouders vragen. De meeste meisjes en vrouwen willen dus rekening houden met de verwachtingen van hun
ouders. Instemming met het huwelijk is ook belangrijk met het oog op latere conﬂicten. Wanneer een meisje huwt
tegen de wil van haar ouders in, dan wordt zij bij eventueel falen van de relatie, immers zelf verantwoordelijk
gesteld.
Het huwelijk is voor de ouders heel erg belangrijk. Het vormt voor hen het sluitstuk van een goede opvoeding: de
opvoedingsverantwoordelijkheid van de ouders wordt pas afgesloten op het moment dat hun dochter (of zoon) in
het huwelijk stapt en een eigen gezin opstart. De meerderheid van onze respondentes houdt (onbewust) rekening
met de verwachtingen van hun ouders. De verwachtingen zijn sterk geïnternaliseerd en veel meisjes en vrouwen
koesteren dan ook in grote lijnen dezelfde verwachtingen als hun ouders. Wat voor hun ouders belangrijk is, is ook
voor hen belangrijk. Zo is zowel een goede partner als een goede schoonzoon bij voorkeur een moslim en iemand
van dezelfde origine. Er is een grote voorkeur om te huwen met iemand van ‘binnen’ de eigen gemeenschap. De
meeste huwelijken zijn dan ook endogame huwelijken. Wat de grenzen van die ‘eigen gemeenschap’ zijn, kan
variëren. Voor ouders is iemand van de eigen gemeenschap soms iemand van de eigen uitgebreide familie en/of
iemand van het land van herkomst. Sommige ouders wensen dat hun schoonzoon uit een speciﬁeke regio in het
land van herkomst afkomstig is. Meisjes daarintegen breiden het begrip uit tot een partner met dezelfde origine
of soms tot een moslim. Bij deze laatste groep is het moslimzijn belangrijker dan de afkomst van de partner. Deze
groep bestaat voornamelijk uit hoogopgeleide meisjes en vrouwen van Maghrebijnse origine. De participantes
van Turkse en Albanese origine vonden de origine echter van groter belang dan de geloofsovertuiging van de
partner.
De redenen die meisjes en vrouwen geven voor het belang van het delen van dezelfde origine en/of hetzelfde
geloof zijn divers. Veel respondentes denken, net als hun ouders, dat een partner van dezelfde origine dezelfde
cultuur en tradities zal delen en dezelfde taal zal spreken. Ze denken dat dit alles het samenleven als gehuwden
vergemakkelijkt. Over gemengde relaties en huwelijken bestaat dan ook een vrij grote consensus: een relatie of
een huwelijk met een partner van een andere origine geeft bijna altijd moeilijkheden. Er kunnen moeilijkheden
optreden in de relatie met de eigen ouders, in de opvoeding van de kinderen en binnen het koppel. Huwelijken
met iemand van een andere origine zijn voor veel ouders van de respondentes onbespreekbaar, en ook de sociale
omgeving keurt exogame relaties meestal af. Het aantal respondentes binnen dit onderzoek dat gehuwd is met
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iemand van dezelfde origine ligt dan ook hoog en het aantal respondentes dat huwde met een autochtone partner,
vrij laag.
Uit kwantitatieve studies weten we dat ongeveer tweederde van de moslima’s van Maghrebijnse en Turkse origine
huwen met een partner die opgegroeid is in het land van herkomst van de ouders. In de focusgesprekken werd
spontaan verteld over de ervaringen met een ‘huwelijksmigrant’. Deze huwelijken zijn eigenlijk ook ‘gemengde
huwelijken’, en het samenleven van de partners is allesbehalve vanzelfsprekend. In een huwelijk met iemand van
het land van herkomst worden de traditionele en familiale gezinsverhoudingen vaak omgedraaid. In plaats van
de vrouw die intrekt bij de man en zijn familie, gebeurt het omgekeerde. Bovendien zijn de vrouwen de eerste
jaren meestal het ﬁnanciële gezinshoofd en voeren zij alle communicatie met de buitenwereld. Dit maakt dat
mannen soms in een ondergeschikte positie terechtkomen en soms lijden aan depressies of andere psychologische
problemen. Op basis van onze gesprekken konden we vaststellen dat er een discrepantie is tussen enerzijds de
voorkeur om te huwen met iemand uit het land van herkomst en anderzijds de kennis over de mogelijke problemen
die uit deze voorkeur volgen. Veel meisjes en vrouwen weten dat een huwelijk met iemand van het land van
herkomst vaak aanpassingsproblemen met zich meebrengt op het gebied van taal, cultuur en werk. Hoewel er
soms ook twijfel bestaat over de intenties van de partner, sluiten veel meisjes en vrouwen toch een huwelijk met
een huwelijksmigrant niet uit. De redenen daartoe moeten gezocht worden in enerzijds de negatieve beeldvorming
van meisjes over jongens die in België zijn opgegroeid en anderzijds in het gebrek aan keuze op de ‘allochtone’
huwelijksmarkt. Veel van de ongehuwde meisjes in ons onderzoek vinden de jongens die in België zijn opgegroeid
onverantwoordelijk, te weinig ambitieus en te weinig religieus. Ze zouden ook te weinig respect hebben voor
meisjes.
Het gebrek aan keuze op de huwelijksmarkt heeft verschillende oorzaken. Ook bij de jongens bestaat een negatieve
beeldvorming over de in België opgegroeide meisjes en een idealisering van de meisjes in het land van herkomst.
Jongens (en hun ouders) vinden veel meisjes die in België opgegroeid zijn ‘te veeleisend’ en ze vrezen soms dat het
meisje haar ‘goede naam’ (verbonden met de maagdelijkheidsnorm) reeds bezoedeld zal zijn. Veel jongens hebben
daarom een voorkeur voor een echtgenote uit het land van herkomst.
Hoger opgeleide meisjes wensen bovendien te huwen met een jongen die net als hen een goede opleiding genoten
heeft. Het aantal hooggeschoolde jongens ligt echter veel lager dan het aantal hooggeschoolde meisjes en dus
gaan sommige moslimmeisjes en -vrouwen op zoek naar een gestudeerde partner uit het land van herkomst. De
wederzijdse negatieve beeldvorming tussen jongens en meisjes houdt dus mede het hoge aantal migratiehuwelijken
in stand.
Ook ouders hebben vaak een negatief beeld van de jongens die in België zijn opgegroeid. Zij willen graag dat hun
dochter huwt met een goed persoon, met iemand van wie zij de omgeving kennen. Het huwelijk van de dochter (of
zoon) met iemand van het land van herkomst bevestigt de transnationale banden. Soms is het voor hen een manier
om familieleden of kennissen een perspectief aan te reiken op een betere toekomst
Heel nauw samenhangend met de voorkeur voor een partner (en een schoonzoon) van dezelfde originie is de
voorkeur voor een partner (of een schoonzoon) die net als de meisjes en vrouwen zelf ‘moslim’ is. Het ene
veronderstelt namelijk vaak het andere. Als ouders bijvoorbeeld verlangen dat hun dochter met een Marokkaan
huwt, dan willen ze ook dat hij een moslim is. Daaraan wordt eigenlijk niet getwijfeld; het wordt aanzien als
vanzelfsprekend. Een minderheid van de participantes in dit onderzoek gaf te kennen dat een partner voor hen
een moslim mag, maar niet ‘moet’ zijn. Alle respondentes, op enkele uitzonderingen na, stellen dat hun ouders een
moslim als schoonzoon verkiezen.
De belangrijkste reden om te kiezen voor een moslim is, zowel bij de meisjes en vrouwen als (volgens hen) bij hun
ouders, het belang van het doorgeven van het geloof en bepaalde praktijken aan de kinderen (of kleinkinderen).
Het is volgens onze respondentes de vader die het geloof doorgeeft aan zijn kinderen. Een huwelijk met een niet-
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moslim ligt daarom erg moeilijk. Sommige meisjes en vrouwen, alsook hun ouders, zouden een huwelijk met
een autochtoon kunnen aanvaarden, op voorwaarde dat deze man zich tot de islam bekeert. Anderen twijfelen
aan de duurzaamheid van bekeringen. De meerderheid van de respondentes denkt dat een gemengde relatie of
een gemengd huwelijk later conﬂicten zal geven bij de opvoeding van de kinderen. Een relatie met een moslim
lijkt hen dan ook ‘gemakkelijker’. De respondentes voor wie de islam een centrale plaats inneemt in hun leven,
benadrukken dat zij niet zomaar met een ‘moslim’ wensen te trouwen, maar met een ‘goede moslim’. Aangezien
voor deze jonge vrouwen de ‘islam’ iets goed is, dat beladen wordt met tal van positieve karakteristieken, worden
aan een moslim ook deze positieve eigenschappen toegeschreven. Als we ingaan op de beschrijving van wat een
goede moslim is, stellen we vast dat trouwen met een goede moslim borg staat voor dezelfde zaken die autochtonen
verlangen van een huwelijk, zoals goed met elkaar kunnen communiceren, geduldig zijn, trouw zijn, met elkaar
rekening houden, de taken verdelen binnen het huishouden,...
Belangrijke eigenschappen van een goede echtgenoot zijn, zowel voor de meisjes en vrouwen als voor hun ouders
respectvol zijn en verantwoordelijk zijn, een job hebben en het gezin kunnen onderhouden.
Thuis wordt er weinig gecommuniceerd over relaties en verliefdheid. Als er over huwen zelf gesproken wordt, dan
is dat meestal naar aanleiding van een aanzoek of het huwelijk van een ander familielid. Naarmate men ouder
wordt, wordt er ook meer over ‘trouwen’ gepraat. Op een bepaalde leeftijd wordt er immers verwacht dat men
stilaan trouwt. Als er over deze thema’s gesproken wordt dan is het meestal met de moeders en de zussen van de
respondente. Sommige meisjes kunnen echter beter praten met hun vaders dan met hun moeders. Moeders zijn
vaak meer bezorgd om wat de omgeving denkt, dan vaders. Bij moeders rust een grotere verantwoordelijkheid voor
de opvoeding van het kind.
Relaties voor het huwelijk worden moeilijk aanvaard en worden vaak geheimgehouden voor de ouders en de
omgeving. Ouders vermoeden het wel, maar knijpen een oogje dicht. Ze doen aan ‘struisvogelpolitiek’. Wanneer
ze zouden laten merken dat ze het weten en het tegelijk zouden laten gebeuren, dan zou dit impliciet betekenen
dat zij de relatie aanvaarden. Sommige meisjes willen hun ouders niets vertellen over hun relatie(s) uit respect
voor hun ouders, anderen willen het niet zeggen omdat er op dat moment verwacht zou worden dat de vriend
een ofﬁcieel huwelijksaanzoek doet. Het verbod op het hebben van voorhuwelijkse relaties houdt verband met
de maagdelijkheidsnorm, die geen voorhuwelijkse seksuele betrekkingen toelaat. De sociale omgeving speelt een
sterke rol in het afwijzen van relaties. Dit gebeurt ondermeer door het uitoefenen van sociale controle op het
gedrag van meisjes. Uit de gesprekken bleek wel dat een deel van de meisjes en vrouwen verlangt naar een relatie,
om zo iemand beter te leren kennen. Relaties met een ‘Belg’, zoals de respondentes de autochtonen benoemen,
kunnen op negatieve reacties rekenen uit de sociale omgeving. Sommige ouders lijden gezichtsverlies in hun
familie of omgeving, wanneer hun dochter samen is met een Belg. Uit de gesprekken met meisjes met een gemengde
relatie blijkt dat sommigen erg onzeker zijn over de toekomst van hun relatie. Zij zijn bang dat zij mensen uit hun
omgeving zullen verliezen, wanneer ze openlijk bekend maken dat ze een relatie hebben met een ‘Belg’. Bij een
aantal respondentes was dit ook effectief het geval.
De sociale omgeving oordeelt in veel gevallen negatief over vrouwen die hun verloving verbreken of willen
scheiden. Het verbreken van beloftes brengt een schande met zich mee over de persoon in kwestie en zijn of haar
familie. Er wordt wel meer en meer gescheiden en de meisjes en vrouwen in het onderzoek toonden hier vrij veel
begrip voor, ook al vinden sommige gehuwde vrouwen dat men ‘te weinig moeite doet’ om het huwelijk te redden.
Dat er gehuwd wordt is echter een vanzelfsprekendheid. Ongehuwd blijven en/of alleen gaan wonen, is geen
gevaloriseerde mogelijkheid, ook al spraken sommige respondentes de wens uit om als single te leven.
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We stelden aan de meisjes en vrouwen de hypothetische vraag welke schoonzoon zij voor hun dochters zouden
wensen en op welke manier zij, in de rol van moeder, zouden omgaan met de partnerkeuze van hun dochters. Wat
zij voor zichzelf belangrijk vinden, wensen ze ook hun dochters toe.
De continuïteit van bepaalde voorkeuren wordt bestendigd door de sociale controle vanuit de omgeving en de wens
van mensen om te conformeren aan de sociale verwachtingen. Al deze elementen zijn niet speciﬁek voor ‘moslims’,
want partnerkeuze en huwelijkssluiting wordt binnen elke ‘groep’ in de samenleving gestuurd door verschillende
invloeden. Dit maakt de vrijheid van partnerkeuze tot een relatief begrip. Naast de sterke continuïteit kunnen we
ook een aantal veranderingen ontwaren. Zo wordt het moslim-zijn en het praktiseren van de partner voor sommige
meisjes en vrouwen veel belangrijker dan de origine. De jonge meisjes en vrouwen hechten ook meer belang aan
goed kunnen communiceren binnen het koppel dan hun ouders, meer belang aan het elkaar leren kennen. Een deel
van de meisjes verlangt naar een liefdesrelatie of heeft al stiekem een vriendje. Deze meisjes en vrouwen willen
hun dochters later meer ruimte geven voor een relatie, zij het binnen bepaalde grenzen. Of er sprake is van een
overgang van een eerder rationele benadering van het huwelijk naar een visie op het huwelijk waarin gevoelens
van verliefdheid een belangrijkere rol krijgen, blijft een open vraag.
Het huwelijk: de verwachtingen en afspraken
De verwachtingen van meisjes en vrouwen over het huwelijk, maar ook de mogelijke ontgoochelingen, vormden een
vast onderdeel van de focusgroepen en diepte-interviews. Daaraan gekoppeld vroegen wij ook of de respondentes
het belangrijk vonden om voor het huwelijk bepaalde afspraken te maken en wat die afspraken dan wel zouden zijn.
Het al of niet maken van afspraken vertelt ons iets over de onderhandelingsruimte tussen vrouwen en mannen.
Een deel van respondentes vond het maken van afspraken voor het huwelijk overbodig. Veel vrouwen hebben
wel met hun toekomstige man gesproken over waar ze zouden wonen, hoeveel kinderen ze zouden krijgen en over
bepaalde vrijheden binnen het huwelijk, zoals het afmaken van studies, werken en het verder onderhouden van het
sociale leven buiten het gezin.
De gehuwde vrouwen verwachtten dat het huwelijk hen gelukkig zou maken en hen zou toelaten om een gezin te
stichten. Veel van deze vrouwen zijn opgegroeid in het land van herkomst en zijn als ‘huwelijksmigrant’ naar België
gekomen. Deze vrouwen hadden een grote behoefte aan het praten over hun ervaringen met het leven hier en het
leven als gehuwden. Een deel van hen is sterk ontgoocheld in het leven in België. Hun verwachtingen zijn niet in
vervulling gegaan. Zij hebben soms heimwee en missen de sociale contacten met hun familie. Sommigen hebben
meerdere jaren ingewoond bij de schoonouders en vonden dat dit de relatie met hun echtgenoot hypothekeerde.
De ongehuwde meisjes en vrouwen verwachten ook dat het huwelijk hen geluk zal brengen en zal toelaten om
een gezin op te bouwen. Ze hopen dat er veel respect en liefde zal zijn binnen hun huwelijk. Er zijn heel weinig
voorstanders van het huwen op een jonge leeftijd. De meeste respondentes denken dat meisjes die op de leeftijd van
18 of 19 jaar huwen de verantwoordelijkheden van het huwelijk en een gezin onderschatten.
Ontmoetingsmogelijkheden
In de onderzoeksliteratuur stelt men scherp dat de ontmoetingsmogelijkheden voor moslimmeisjes en vrouwen
met iemand van het andere geslacht, erg beperkt zijn. De kennismaking zou vooral bemoeilijkt worden door
de beperkende sociale controle en het gebrek aan kansen om elkaar te ontmoeten. De meisjes en vrouwen die
deelnamen aan dit onderzoek hebben hier duidelijk minder problemen mee. Zij ontmoeten jongens op school, in
de bibliotheek, in het park, via internet, via het verenigingsleven, op vakantie in het land van herkomst, bij familie,
op feesten, … Zij vinden dat er dus wel voldoende mogelijkheden zijn om jongens te ontmoeten. Er zijn echter wel
bepaalde plaatsen waar je beter niet naar een partner op zoek gaat, zoals cafés en discotheken. Als je daar komt,
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kan je een slechte naam krijgen. Bovendien zal je daar geen ‘serieuze jongen’ vinden. De mate waarin men jongens
kan ontmoeten, hangt echter sterk samen met het al dan niet schoollopen van de meisjes. Afgestudeerde vrouwen
hebben het moeilijker om een partner te vinden.
HUWELIJKSSTRATEGIEËN
Tijdens het tweede deel van elke focusgroep en diepte-interview gingen we dieper in op de verschillende vormen
van huwelijkssluiting. We peilden naar de manier waarop onze deelneemsters hun partner leerden kennen, hoe de
kennismaking en huwelijkssluiting bij hun ouders verlopen is en of zij deze vormen van huwelijkssluiting dan wel
omschrijven als een huwelijk op basis van eigen initiatief, als een gearrangeerd huwelijk of als een gedwongen
huwelijk. We vroegen ook expliciet hoe zij deze laatste twee vormen van huwelijkssluiting zouden omschrijven,
van elkaar onderscheiden en wat zij daarover denken. De deﬁnities van de respondentes werden getoetst aan de
deﬁnities uit de gesprekken met hulpverleners en de deﬁnities uit de literatuur.
Wat zijn gearrangeerde en gedwongen huwelijken?
De meeste respondenten omschrijven een gearrangeerd huwelijk als een huwelijk dat geregeld wordt via
tussenpersonen. Er wordt meestal een overeenkomst gesloten tussen twee partijen, namelijk tussen de ouders of
families. Ouders informeren zich over de familie van de huwelijkskandidaat en pas wanneer zij denken dat het
iemand is van een ‘goede familie’, is de jongen/man een valabele huwelijkskandidaat. Naast de betrokkenheid
van twee partijen wordt de instemming van de jongen en het meisje gezien als één van de voornaamste kenmerken
van een gearrangeerd huwelijk. Als het meisje (of de jongen) de voorgestelde kandidaat niet ziet zitten, dan kan
zij (of hij ) niet verplicht worden om ermee te huwen. Een aantal van de vrouwen die opgegroeid zijn in het
land van herkomst omschrijft een gearrangeerd huwelijk in termen van een ‘normaal huwelijk’. De deﬁnities die
hulpverleners geven voor een gearrangeerd huwelijk stemmen overeen met deze van de meisjes en vrouwen.
Hoewel er nog veel vrouwen huwen via een gearrangeerd huwelijk, zou er volgens onze respondentes toch een
daling zijn in het aantal gearrangeerde huwelijken. Sommigen stellen dat er ouders zijn die niet meer willen of
die niet meer kunnen arrangeren. Nochtans worden gearrangeerde huwelijken niet negatief beoordeeld door de
meerderheid van de respondentes. Sommigen vinden ook dat het woord ‘gearrangeerd’ te negatief klinkt en verkiezen
daarom het woord niet te gebruiken. In verschillende focusgesprekken wezen de deelneemsters op de voordelen
van een gearrangeerd huwelijk. Een gearrangeerd huwelijk zorgt voor een gedeelde verantwoordelijkheid voor
het huwelijk. Het is ook gemakkelijker. Sommige meisjes en vrouwen vinden ook dat je als jongere geholpen moet
worden in het maken van keuzes. Ouders zijn daarbij het beste geplaatst want zij zouden je soms beter kennen
dan dat je jezelf kent. Er zijn ook respondentes die denken dat mensen binnen een gearrangeerd huwelijk meer
moeite doen om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren houden. Huwelijken op basis van verliefdheid zouden
volgens deze respondentes sneller stranden in een echtscheiding.
De meisjes en vrouwen omschrijven een gedwongen huwelijk als een huwelijk waarbij de instemming van één of
beide partners ontbreekt. Een gedwongen huwelijk is dus een huwelijk met een partner die men niet wenst en die
wordt opgedrongen door derden, meestal door ouders en/of familieleden. Bij deze soort huwelijkssluiting wordt de
mening van de betrokkene niet gevraagd of genegeerd en heeft men dus niet de vrijheid om de voorgestelde partner
te weigeren. Soms beschouwt de betrokkene een huwelijk pas nadien, wanneer het huwelijk fout loopt, als een
gedwongen huwelijk. Dit zien we ook bevestigd in de literatuur. Hieruit volgt dat wat een gedwongen huwelijk is,
ook een subjectief gegeven is. Sommigen benadrukken dat hun ouders zonder instemming gehuwd zijn, maar hun
huwelijk echter niet zouden evalueren als een gedwongen huwelijk, omdat zij uiteindelijk een gelukkig huwelijk
hebben kunnen uitbouwen.
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De respondenten zijn het wel unaniem eens dat bij een gedwongen huwelijk ‘druk’ wordt uitgeoefend en dat dit
nader omschreven dient te worden. In alle gesprekken wordt beklemtoond dat er in de eerste plaats emotionele of
psychische druk uitgeoefend wordt. Ouders kunnen hun kinderen op een verschillende manieren onder druk zetten.
Bijvoorbeeld door het uiten van dreigementen, door het jarenlang inpraten op kinderen, de dochter schrik aan te
jagen dat ze ongehuwd zal blijven, de dochter mee te nemen naar het land van herkomst om daar een huwelijk te
organiseren en door het negeren van de dochter. Andere middelen kunnen zijn: een verscherping van de controle
op het gedrag van het meisje, huisarrest en vormen van fysiek geweld. Aanvullend daarop wijzen hulpverleners op
de druk vanuit de ‘gemeenschap’. Tijdens de interactieve studiedag wezen enkele deelnemers erop dat ‘druk’ op
de partnerkeuze ook bestaat onder autochtonen en dat binnen families soms ‘omgekeerd gearrangeerd wordt’. Dit
betekent dat ouders en de omgeving de zelfgekozen partner impliciet of expliciet kan afwijzen, door het gebruik
van subtiele vormen van psychische druk.
Volgens onze respondentes onderscheiden gedwongen en gearrangeerde huwelijken zich van elkaar door de vrije
wil: bij een gedwongen huwelijk ontbreekt de vrije keuze van het meisje (en/of de jongen). Hoewel ze het op dit
punt eens zijn, blijft het moeilijk om af te bakenen wanneer er effectief een gedwongen huwelijk plaatsgrijpt en
wanneer niet. Het is moeilijk om vast te leggen wanneer er echt dwang is. Enkele deelneemsters vinden echter
dat er géén onderscheid is tussen een gearrangeerd en een gedwongen huwelijk, omdat er volgens hen in beide
situaties niet geluisterd wordt naar de betrokkene.
Uit vorige onderzoeken stellen we vast dat er binnen de migrantengemeenschappen een sterke evolutie is op
het gebied van huwelijkssluiting. Zo vermindert het aantal gearrangeerde en gedwongen huwelijken over de
verschillende generaties. De respondentes denken niet dat gedwongen huwelijken een veel voorkomend probleem
zijn. Het komt nog voor, maar veel minder dan vroeger. Een groep met vrouwen opgegroeid in Turkije was van
mening dat gedwongen huwelijken nog zelden voorkomen in Turkije, maar wel nog in België. Zij verklaren dit
door de schrik van sommige ouders dat hun dochter met een ‘Belg’ zou thuiskomen. Enkele respondenten denken
ook dat het voorkomen van gedwongen huwelijken verschilt van streek tot streek of van provincie tot provincie.
De meerderheid van de vrouwen van Maghrebijnse origine geeft aan dat er een geleidelijke verandering waar te
nemen valt. In vergelijking met een tiental jaar geleden zijn de meisjes nu veel mondiger geworden, waardoor ze
durven ‘nee’ te zeggen. Enkele respondentes geven ook aan dat meisjes nu meer kennis hebben van hun rechten als
vrouw volgens de koran en dat zij dit kunnen aanwenden als argument tégenover hun ouders. In drie focusgroepen
werd erop gewezen dat men echter rekening moet houden met het feit dat sommige problemen in de doofpot
gestoken worden. Alle respondentes wijzen een gedwongen huwelijk resoluut af. Zij zouden hun dochters nooit
dwingen om met iemand te huwen. Bovendien zijn gedwongen huwelijken volgens veel deelneemsters verboden
vanuit de islam.
De manieren waarop onze respondentes hun echtgenoten leerden kennen zijn uiteenlopend. Een kleine meerderheid
van de respondentes leerde hun partner kennen op eigen initiatief of met andere woorden zonder (formele)
tussenkomst van ouders of familie. Onder de gehuwde respondentes van Turkse origine, waarvan meer dan de
helft opgroeide in Turkije, is de meerderheid gehuwd op een gearrangeerd manier. We vinden dit ook bij een groot
aantal van de gehuwde deelneemsters van Maghrebijnse origine, die opgegroeid zijn in het land van herkomst.
Van de 214 respondentes in het onderzoek hebben er 21 zelf te maken gekregen met een huwelijk dat door hen
omschreven en beleefd wordt/werd als een gedwongen huwelijk. Drie respondentes konden het huwelijk vermijden
door hardnekkig te blijven weigeren. Enkelen verbraken de verloving. Elf respondenten zijn gehuwd maar
uiteindelijk gescheiden van de man die hen werd opgedrongen. Eén meisje is, door weg te lopen en toevlucht te
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zoeken in een vluchthuis, ontsnapt aan een huwelijk. Een andere respondente slaagt er tot op vandaag in om het
huwelijk uit te stellen door verder te studeren. Twee respondentes zijn gelukkig getrouwd.
De manier waarop de respondentes gehuwd zijn verschilt sterk van de manier waarop de meeste van hun ouders
zouden gehuwd zijn. Gearrangeerde en gedwongen huwelijken komen bij de ouders, meestal ouders van de eerste
generatie, veel meer voor dan huwelijken op eigen initiatief. Bovendien werd er toen ook op vrij jonge leeftijd
gehuwd. Uit de verhalen van de meisjes en vrouwen komt dan ook naar voor dat deze jonge huwelijksleeftijd
een mogelijke verklaring kan zijn voor het hoog aantal gedwongen en gearrangeerde huwelijken bij hun ouders.
Volgens de respondenten is een meisje dat op de leeftijd van 14, 15 jaar huwt, zelden in staat om tegen de beslissing
van haar ouders in te gaan.
EEN GEDWONGEN HUWELIJK
Motieven
Op basis van de focusgesprekken en de diepte-interviews met meisje en vrouwen kunnen we de verschillende
redenen aangeven waarom ouders volgens de deelneemsters hun kind tot een huwelijk dwingen. De redenen die
hulpverleners aanhaalden, lopen bijna volledig gelijk met de redenen die de respondentes opsomden. We kunnen
hieruit concluderen dat hulpverleners die vaak met de problematiek in aanraking komen, een goed zicht hebben op
de oorzaken van gedwongen huwelijken.
De eerste, meest aangehaalde reden is de schrik van ouders dat hun dochter (of zoon) ‘het verkeerde pad’ opgaat.
Het huwelijk moet in deze gevallen het ‘slechte gedrag’ van het meisje corrigeren. Sommige hulpverleners stellen
dat het niet alleen een correctieve maatregel vormt, maar voor sommige ouders ook een manier is om hun opvo
edingsverantwoordelijkheid af te schuiven op de echtgenoot. Zolang hun kind immers niet gehuwd is, blijven zij
verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind. Verschillende gedragingen en handelingen kunnen door de ouders
als slecht gedrag beschouwd worden. Ouders vrezen dat hun dochter huwt met een Belg, anderen willen een einde
stellen aan het (vanuit hun gezichtspunt) losbandig gedrag van de dochter, zoals uitgaan, vriendjes hebben,…
Uit de gesprekken met moslima’s en hulpverleners blijkt dat dit ook een belangrijke reden vormt om jongens
tot een gedwongen huwelijk te dwingen. Het aantal jongens dat gedwongen wordt tot een huwelijk wordt vaak
onderschat. Bij jongens moet het gaan om ernstigere problemen, zoals delinquentie, een verslavingsproblematiek
of een psychiatrisch probleem. In deze gevallen hopen de ouders eveneens dat een huwelijk de jongere terug tot
zijn verantwoordelijkheid zal brengen.
Een tweede oorzaak kan zijn dat ouders vrezen dat hun dochter haar maagdelijkheid zal verliezen of verloren
heeft.
Een derde veel genoemde reden is dat ouders de beste echtgenoot willen voor hun dochter. Zij denken dat ze het
best kunnen oordelen. Ook de ﬁnanciële situatie van de jongen en zijn familie kan hier een rol spelen.
Een vierde mogelijke reden is ‘traditie’. Sommige ouders beschouwen een gedwongen huwelijk als een traditie
die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Zij zijn zelf op die manier gehuwd en stellen zich daar weinig
vragen bij. Het aantal huwelijken op basis van deze ‘traditie’ zou echter afnemen. Een vijfde mogelijke reden
is de leeftijd van meisjes of vrouwen. Wanneer iemand voorbij de leeftijd van 25 jaar is, wordt er gevreesd dat
zij ‘niet meer van de straat zal geraken’. Sommige ouders voeren daarom vanaf deze leeftijd de druk op om
te huwen. Een laatste mogelijke reden is het aanbieden van (ﬁnanciële) hulp aan anderen. Ouders in het land
van herkomst kunnen hun kind dwingen om te huwen met een familielid in Europa, om op die manier betere
economische toekomstperspectieven te creëren. Ouders in België willen soms familieleden helpen door een
huwelijk te organiseren met een dochter (of zoon). Soms speelt de bruidschat hierbij een rol. Door hun kind te
laten huwen met een familielid uit het land van herkomst zorgen de ouders ervoor dat de relaties met de familie
opnieuw versterkt worden en dat het eigendom binnen de eigen familie blijft.
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Motieven om in te stemmen
Hulpverleners wijzen op de sterke gevoelens van loyaliteit van kinderen tegenover hun ouders. Hulpverleners en
respondentes zien dezelfde redenen om in te stemmen met een ongewild huwelijk. Meisjes en vrouwen stemmen
soms in met een opgedrongen huwelijk om hun familie een plezier te doen en/of conﬂicten te vermijden. In
sommige conservatieve gezinnen zouden meisjes het recht niet hebben om hun ouders tegen te spreken. Andere
meisjes stemmen toe uit angst voor de mogelijke gevolgen wanneer ze het huwelijk zouden afwijzen. Er zijn ook
meisjes die instemmen met een huwelijk omdat zij weg willen uit een conﬂictueuze of moeilijke thuissituatie. Soms
stemmen meisjes of vrouwen in met de idee om zo snel mogelijk te scheiden (en daarna toch met de persoon te
trouwen van hun eigen keuze). Een hulpverleenster legde uit dat scheiden soms minder erg wordt gevonden dan
het akkoord tot het huwelijk te verbreken. Wanneer teruggekomen wordt op gemaakte beloftes, verliest men immers
zijn eerbaarheid.
In een aantal gesprekken werd ook de islam aangehaald als een mogelijke verklaring voor de instemming. De
islam zou respect en gehoorzaamheid tegenover de ouders sterk beklemtonen. Daarom zouden sommige meisjes
hun ouders niet willen tegenspreken. Een ander element kan de leeftijd van de betrokkenen zijn. Heel jonge
meisjes beschikken over onvoldoende weerbaarheid en assertiviteit om tegen de beslissingen van hun ouders of de
omgeving in te gaan. Er zijn ook meisjes die tijdens de vakantie in het land van herkomst onder druk gezet worden
om te trouwen. De sfeer, aanwezigheid en aanmoedigingen vanuit de familie en omgeving kunnen op dat moment
zo’n sterke invloed uitoefenen op het meisje dat zij instemt met het huwelijk, maar later beseft dat ze het eigenlijk
niet wilde.
Een laatste mogelijke reden om in te stemmen, die niet werd aangehaald door de respondentes maar wel door
hulpverleners, is het niet kunnen blijven weigeren van huwelijksaanzoeken. Wanneer een meisje al enkele keren
een aanzoek geweigerd heeft, wordt het moeilijker om te blijven weigeren. Er wordt van haar verwacht dat
zij uiteindelijk zal instemmen met één van de kandidaten die zich aanbieden. Het afwijzen van kandidaten is
vernederend voor de betrokken families en veroorzaakt roddel in de sociale omgeving.
Kenmerken van iemand die in aanraking komt met een gedwongen huwelijk
Meisjes en vrouwen die te maken krijgen met een gedwongen huwelijk hebben volgens de beschrijving van de
respondentes geen speciﬁek proﬁel. Opvallend is wel dat er uit de gesprekken, zowel met moslima’s als met
hulpverleners, enkel situaties van uithuwelijking bekend zijn tussen een jongen of een meisje dat in België is
opgegroeid en een jongen of een meisje dat opgegroeid is in het land van herkomst. Gedwongen huwelijken komen
volgens onze respondentes en hulpverleners dus bijna louter voor bij huwelijken met iemand van het land van
herkomst. Jonge meisjes zouden ook meer risico lopen op een gedwongen huwelijk, dan oudere, meer assertieve
meisjes. Ook al lopen ook de oudere meisjes soms een risico. Verder bestaan er ook meningsverschillen over de
karakters van meisjes in zo’n situatie. Het kan gaan om rebellerende meisjes met een assertief karakter, maar
meestal gaat het om meisjes die eerder verlegen en volgzaam zijn. Verder zijn er jongens die gedwongen worden
omwille van een bepaald gedrag of, en dit werd niet aangehaald door de meisjes en vrouwen maar wel door
hulpverleners, jongens en meisjes die gedwongen worden omwille van hun homoseksualiteit.
Meisjes die in een gesloten omgeving opgroeien zouden kwetsbaarder zijn voor een gedwongen huwelijk.
Hulpverleners situeren gedwongen huwelijken vooral bij gezinnen in lagere socio-economische klassen, al kan
het ook voorkomen binnen rijke families. De mate waarin een meisje kan onderhandelen met haar ouders, hangt
sterk af van het al dan niet succesvol zijn van de schoolloopbaan van het meisje en/of van de scholingsgraad van
de ouder.
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Gevolgen
De confrontatie met een gedwongen huwelijk kan zware gevolgen hebben. De respondentes en hulpverleners wijzen
op de mogelijkheid van een breuk met de familie en de gemeenschap, wanneer de betrokkene het huwelijk weigert
en/of wegloopt van thuis. Verder wordt vooral gewezen op de psychologische problemen en schuldgevoelens,
problemen bij de opvoeding van de kinderen en scheidingen. De breuk met ouders is vaak tijdelijk, maar blijft
emotioneel erg zwaar voor alle betrokken partijen. Sommige ouders praten over hun eigen schuldgevoelens en
geven de jongere kinderen later meer vrijheid in het kiezen van een partner. In sommige gevallen kan het huwelijk
toch goed uitdraaien en slagen de partners erin om samen een goed leven op te bouwen.
Preventie en hulpverlening
Een klein deel van onze respondentes is erg fatalistisch over gedwongen huwelijken: je kunt het als meisje of vrouw
niet voorkomen. Je zult je erbij moeten neerleggen. Of een gedwongen huwelijk een feit wordt, hangt echter in
grote mate af van het meisje of de vrouw in kwestie. Het is afhankelijk van de kracht van het meisje om haar eigen
verlangens duidelijk te maken, in discussie te gaan met haar ouders en/of om te praten met de voorgestelde partner.
Als dit niet lukt, is het ook afhankelijk van het slagen of falen om binnen haar vertrouwde omgeving personen te
vinden die kunnen en willen optreden als bemiddelaar. Externe personen, zoals hulpverleners, leerkrachten en
psychologen lijken voor de meeste moslima’s in ons onderzoek geen ideale bemiddelaar. Sommige meisjes zouden
niet naar een buitenstaander durven toestappen omdat ze zich schamen over het feit dat hun ouders hen dwingen te
trouwen. Anderen vrezen dat ouders hen zouden verwijten dat zij ‘de vuile was’ buiten hangen. Ook hulpverleners
wijzen erop dat veel meisjes die hulp komen vragen absoluut willen vermijden dat hun ouders zouden vernemen
dat zij met hun probleem naar de buitenwereld gestapt zijn. De meisjes wijzen dan ook voorstellen tot bemiddeling
van de hand. Een deel van onze respondentes denken dat een autochtone hulpverlener hen niet zou begrijpen en/of
door de ouders niet aanvaard zou worden als gesprekspartner. Uit de ervaringen van hulpverleners is bekend dat
veel gezinnen een professionele bemiddelaar vaak als een ‘indringer’ zien in hun gezinsleven. De hulpverlener
wordt soms niet aanvaard als gesprekspartner, omdat hij (of zij) niet neutraal kan zijn en/of niet behoort tot de
‘gemeenschap’.
De mogelijkheden en beperkingen van bemiddeling werden zowel in de gesprekken met moslimmeisjes en –vrouwen,
als in de gesprekken met hulpverleners, uitgebreid besproken. Ook al is bemiddeling vaak moeilijk te realiseren,
toch blijft het één van de belangrijkste manieren om gedwongen huwelijken te voorkomen.
Wat betreft interculturele bemiddeling, wijzen hulpverleners er op dat de interculturele bemiddeling niet mag worden
gezien als bemiddeling tussen twee culturen, maar tussen twee of meerdere individuen die binnen een bepaalde
context leven. Het is binnen die context dat er gezocht moet worden naar oplossingen en compromissen.
De rol van bemiddelaar kan soms worden opgenomen door een gerespecteerd ﬁguur binnen de gemeenschap of
door een imam. Zowel moslima’s als hulpverleners wijzen erop dat imams niet altijd geschikt zijn in het beslechten
van familiale conﬂicten. Zij zijn immers geen maatschappelijk werkers.
Een beroep doen op de politie is in veel gevallen geen optie. De meerderheid van de respondenten vindt dat politie
zich niet mag ‘bemoeien’ in een dergelijke situatie. Veel jonge respondentes stellen dat zij nooit de stap zouden
durven zetten om politiediensten in te schakelen. Enkelingen hebben wel vertrouwen in de politie, maar blijven
volhouden dat dit de laatste optie is nadat alle andere pogingen tot het voorkomen van een huwelijk gefaald zijn.
Politiediensten geven aan dat meisjes en vrouwen zich dan ook vaak pas aanbieden wanneer de situatie (te ver)
geëscaleerd is.
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Meer dan de helft van de bevraagde meisjes en vrouwen vindt weglopen één van de weinige manieren waarop een
meisje een ongewild huwelijk kan voorkomen. Als een meisje wegloopt, kan ze onderdak zoeken bij (autochtone)
vrienden of in een vluchthuis of kan ze alleen gaan wonen. Niet iedereen ziet weglopen als de meest geschikt
handelingsstrategie: als een meisje wegloopt, schendt zij de eer van haar familie en die van zichzelf. Veel meisjes
beschikken ook niet over voldoende bestaansmiddelen om op eigen benen te staan. Hulpverleners die meisjes en
vrouwen begeleiden in deze situaties kennen meestal de risico’s die weglopen met zich meebrengt. Zij adviseren om
de beslissing om het huis te ontvluchten zeer goed voor te bereiden met de betrokkene.
Een laatste, destructieve manier om te ontkomen of een einde te maken aan een gedwongen huwelijk is zelfmoord
plegen. Eén van de respondentes in het onderzoek ondernam zelf verscheidene zelfmoordpogingen om een einde te
maken aan het huwelijk waarin zij was terecht gekomen.
Eens het ongewilde huwelijk voltrokken is, kunnen vrouwen proberen te praten of hulp zoeken bij familie of
vrienden. Vrouwen kunnen proberen te scheiden, kunnen beroep doen op therapeutische begeleiding of kunnen
speciﬁeke hulplijnen zoals Medetfoon contacteren. Ze kunnen ook de stap zetten naar externe hulpverleners, voor
het inwinnen van informatie en advies of om steun te krijgen bij het vluchten. Sommige respondentes merken op
dat zij zich niet zouden durven wenden tot ofﬁciële instanties. De drempel is vaak te hoog. Meestal zullen zij in de
eerste plaats steun zoeken binnen het eigen netwerk. Als we kijken naar de handelingsstrategieën van de meisjes
en vrouwen die een dergelijke situatie hebben doorgemaakt, dan zien we ook dat er nog te weinig beroep werd
gedaan op de bestaande hulpverleningsvoorzieningen. De meeste gedwongen respondentes zijn gehuwd en nadien
gescheiden.
Preventie vormt één van de belangrijkste manieren om gedwongen huwelijken te vermijden. Zowel de respondentes
als de hulpverleners wijzen in de eerste plaats op het belang van preventie bij jongeren. Dit laatste is ook wat
concreet in de praktijk gebeurt. Aan Vlaamse zijde verspreidt het Steunpunt voor Allochtone Meisjes en Vrouwen
folders met concrete tips die meisjes moeten helpen bij het voorkomen van een ongewild huwelijk in het land van
herkomst. Deze folder kent geen equivalent aan Franstalige zijde, daar is wel een algemene folder over huwen
en scheiden uitgegeven door de vzw La Voix des Femmes. Preventie en doorverwijzing zijn ook de opdracht van
verschillende hulplijnen waarop meisjes en vrouwen beroep kunnen doen, zoals Tele-onthaal, Medetfoon en de
Jongerentelefoon. De vrijwilligers die deze hulplijnen bemannen, beschikken soms echter over onvoldoende kennis
en vaardigheden om een adequate ondersteuning aan te bieden.
Hulpverleners stellen voor om het vormingsaanbod voor jongeren uit te breiden. Vormingen over relaties,
seksualiteit en trouwen, alsook vormingen die speciﬁek gericht zijn op het verhogen van de assertiviteit van
jongeren kunnen manieren zijn om het aantal meisjes en jongens die huwen onder druk of dwang te reduceren. Het
algemene scholingsniveau van jongeren opkrikken kan ook bijdragen tot het versterken van jongeren in het maken
van en het opkomen voor hun eigen keuzes.
De moslima’s in dit onderzoek zijn sceptisch over ouders die nu nog hun kinderen dwingen tot een huwelijk. Het lijkt
hen erg moeilijk om de mentaliteit van deze ouders nog te veranderen. Zij stellen dat het aan de volgende generaties
is om het op een andere manier aan te pakken. Bij de hulpverleners zijn er wel praktijkwerkers die preventie bij
ouders verdedigen. Zij willen ouders sensibiliseren over de gevolgen van gedwongen huwelijken, eventueel via
imams. Zij willen een intern debat binnen de ‘gemeenschappen’ op gang brengen. Er zijn ook hulpverleners en
psychologen die sterk beklemtonen dat ouders beter ondersteund moeten worden in het omgaan met puberende
kinderen. De bestaande opvoedingsondersteuning voor allochtonen richt zich nu nog teveel op jonge ouders met
kleine kinderen. Opvoedingsonmacht kan echter een oorzaak vormen van een gedwongen huwelijk.
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Uit de gesprekken met hulpverleners en de studiedag kunnen wij ook concluderen dat veel hulpverleners nog
over onvoldoende informatie beschikken om hulpvragen van jongeren goed te interpreteren en hen op een
adequate manier te adviseren en door te verwijzen. De nood aan meer informatie blijkt ook uit de ervaringen
van de vrijwilligsters van de Medetfoon: gedurende de eerste twee jaar van hun bestaan kregen zij evenveel
hulpvragen van onzekere hulpverleners als van moslimmeisjes en –vrouwen. Er is dan ook nood aan een helpdesk
voor hulpverleners met speciﬁeke vragen betreffende deze thematiek. Hulpverleners hebben nood aan duidelijke
en praktische handvaten, zoals een stappenplan voor het doorverwijzen van hulpvragers en een sociale kaart.
Op basis van de informatie uit de gesprekken met moslima’s en hulpverleners hebben wij ter afsluiting van dit
rapport een reeks beleidsaanbevelingen opgesteld die zoveel mogelijk rekening houden met bestaande noden en
bestaande knelpunten.
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I. METHODOLOGIE
1.1 STEEKPROEF
Aanvankelijk werd ons de vraag gesteld om een onderzoek te verrichten over meisjes en vrouwen van allochtone
origine. De omschrijving van de doelgroep in deze vraagstelling was veel te vaag, want wat wordt precies bedoeld
met ‘allochtone origine’? Daarom hebben wij voor de samenstelling van de steekproef een aantal criteria (religie,
leeftijd, verdeling België, land van herkomst) vastgelegd, die hieronder beschreven worden. Die criteria zijn
net essentieel, aangezien we geen random sample konden gebruiken vanwege het gebrek aan zekerheid dat de
ondervraagden representatief zijn voor de beoogde bevolkingsgroep. Daarom werd een niet-random sample
opgesteld.
Om het begrip allochtoon werkbaar te maken, werkten we eerst en vooral met een religieus criterium: de islam.
We zijn er ons wel van bewust dat het nooit de bedoeling was van de overheid om de categorie van ‘allochtoon’ te
combineren met een religieus criterium. De vraag in het kader van dit speciﬁek onderzoek was wel vooral gericht
op allochtonen met een moslimachtergrond. We willen er echter op wijzen dat gedwongen en gearrangeerde
huwelijken niet enkel voorkomen bij moslims. Volgens de Britse speciale eenheid die zich enkel bezighoudt
met gedwongen huwelijken, komen dergelijke praktijken voor in elke religie en in elke bevolkingsgroep. Wij
hanteerden de islam als selectiecriterium omdat sociale hulpverleners stellen dat gedwongen en gearrangeerde
huwelijken courant voorkomen bij meisjes en vrouwen met een islamitische cultuur. In het onderzoek werd dus
beroep gedaan op moslimmeisjes en –vrouwen die al dan niet geconfronteerd werden/worden met een gedwongen
huwelijk. Alle deelneemsters werden gevraagd hun eigen visie en bedenkingen te formuleren over partnerkeuze,
huwelijk en mogelijke vrijheidsbelemmeringen. Deze thema’s werden besproken vanuit persoonlijke ervaringen
of vanuit ervaringen in de eigen omgeving.
Een tweede criterium was de leeftijd van de deelneemsters. Er werden gesprekken gevoerd met moslimmeisjes
en –vrouwen van vreemde origine tussen 16 en 40 jaar. Die keuze gaf ons de mogelijkheid om zowel ongehuwde
meisjes als verloofde, gehuwde en eventueel gescheiden of hertrouwde vrouwen te horen. Op die manier konden
we de percepties en ervaringen van vrouwen vergelijken naargelang hun relationele situatie.
Omdat dit een Belgisch onderzoek betrof dat moest uitmonden in concrete beleidsaanbevelingen, hebben we ervoor
gekozen de bevraging te spreiden over de verschillende grote Nederlandstalige en Franstalige steden. Daarbij
werd zoveel mogelijk rekening gehouden met het aantal mensen van vreemde origine dat in deze steden leeft. De
daartoe uitgekozen steden waren respectievelijk Antwerpen, Gent, Sint-Niklaas, Brugge, Oostende, Hasselt, Genk,
Luik, La Louvière, Charleroi, Namen en Brussel. Het derde gehanteerde criterium was de Belgische verdeling:
Vlaanderen, Brussel, Wallonië.
Aangezien gearrangeerde en/of gedwongen huwelijken deels worden gelegitimeerd door te verwijzen naar de
religie, maar evenzeer terug op lokale (nationale) tradities, moesten we eveneens de landen van herkomst in
aanmerking nemen. In de eerste plaats werd geopteerd voor meisjes en vrouwen afkomstig uit Turkije en Marokko
omdat dit in België de twee grootste migrantengroepen met een islamitische achtergrond zijn. Om een vollediger
beeld na te streven en de mogelijke overeenkomsten en verschillen binnen de moslimgemeenschappen in België
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weer te geven, werden ook gesprekken gevoerd met personen die afkomstig zijn uit of van wie de ouders of
grootouders afkomstig zijn uit andere Maghreblanden. Aanvullend werden ook meisjes en vrouwen afkomstig uit
Aziatische landen, zoals Pakistan en uit Europese landen (zoals Albanië) aan het woord gelaten. Een gedetailleerd
overzicht van de participanten die deelgenomen hebben, kan teruggevonden worden in tabel 1.
Naast de focusgesprekken en de individuele gesprekken met moslimmeisjes en –vrouwen werden ook individuele
gesprekken gevoerd met hulpverleners die rechtstreeks of onrechtstreeks met de problematiek van gedwongen
huwelijken in aanraking komen. De hulpverleners worden ook beschouwd als een toegangspoort naar de moeilijk
bereikbare groep van meisjes en vrouwen die geconfronteerd worden/werden met een gedwongen huwelijk.
Opnieuw deden we dit in verschillende steden in België.
De onderzoekers voerden 37 individuele gesprekken met hulpverleners uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië en
leidden één focusgroep met vijftien zowel autochtone als allochtone vrouwen die binnen het jeugdwerk actief zijn
als meisjeswerksters. De hulpverleners werden uitgekozen op basis van hun vertrouwdheid met de problematiek,
het zij in de functie van bemiddelaar, sociaal assistent, psycholoog, ambtenaar, … (voor een overzicht van de
geconsulteerde organisaties, zie bijage 1). De groep van geconsulteerde hulpverleners (en andere sociale actoren,
zoals onderzoekers) werd uitgebreid met een zestigtal hulpverleners die bereikt werden door de organisatie van
een interactieve studiedag. De studiedag, georganiseerd door het Ministerie voor Gelijke Kansen en het Instituut
voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, ging door op 6 juni 2006. Aan deze interactieve studiedag namen
hulpverleners en vormingswerkers deel, die op een directe of indirecte manier met de thematiek van gearrangeerde
en gedwongen huwelijken in aanraking komen. Wij beschouwen al deze mensen als ‘bevoorrechte getuigen’.
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Tabel 1: Identiﬁcatiegegevens van de geïnterviewde moslimmeisjes en –vrouwen
IDENTIFICATIEGEGEVENS MOSLIMMEISJES EN –VROUWEN

HUIDIGE RELATIESITUATIE
VRIJGEZEL
N=56

VRIEND
N=15

VERLOOFD
N=7

GEHUWD
N=112

GESCHEIDEN
N=23

TOTAAL
N=214

Turkije
Pakistan
Israël
Filipijnen

22
/
/
1

2
2
/
/

/
/
/
/

39
/
1
/

4
/
/
/

67
2
1
1

Magreblanden:
Marokko
Tunesië
Algerije

26
5
2

8
1
1

4
2
1

61
0
1

15
/
1

114
8
6

Europa:
-

/
/
1
/

1
/
/
/

/
/
/
/

/
1
/
9

1
/
/
2

2
1
1
11

20
14
34

21
15
29

21
17
28

32*
21
58

33**
23
40

27
14
58

Land van herkomst
Azië:
-

België
Italië
Spanje
Albanië

Gemiddelde leeftijd
Gemiddeld
Minimum
Maximum

* Van 37 gehuwde vrouwen is de leeftijd niet gekend
** Van 12 gescheiden vrouwen is de leeftijd niet gekend

In totaal namen 214 Nederlandstalige en Franstalige respondenten vrijwillig deel aan het onderzoek. Criteria
voor het aantal personen werden niet strikt vastgelegd. De onderzochte groep bestaat dus uit personen die, na
vraag tot medewerking, interesse toonden in en tijd hadden voor deelname. Overheen de verschillende provincies
in België werden er 25 focusgesprekken georganiseerd waarin 192 moslima’s bevraagd werden. De overige
respondenten (N=22) deelden hun verhaal tijdens een individueel gesprek mee. De meeste meisjes en vrouwen
(N=14) die geconfronteerd werden/worden met een gedwongen huwelijk werden individueel geïnterviewd. Zeven
respondentes vertrouwden echter hun persoonlijke ervaring met een gedwongen huwelijk toe aan de groep waaraan
ze participeerden.
Aan het onderzoek namen ook vrouwen deel die door het huwelijk naar België zijn gekomen. In de volgende tabel
wordt aangetoond welke origine zij hebben.
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Tabel 2: Het aantal huwelijksmigranten
Maghrebijns

Origine

Turks

Albanees

Andere

Ned
(N=33)

Fra
(N=60)

Ned
(N=41)

Fra
(N=2)

Ned
(N=1)

Fra
(N=10)

Ned
(N=0)

Fra
(N=1)

Huwelijksmigrant*

3

54

17

0

0

9

0

0

Geen huwelijksmigrant

30

6

24

2

1

1

0

1

* In deze categorie zijn alle vrouwen opgegroeid in het land van herkomst. Sommigen zijn met hun partner naar België
gemigreerd, anderen zijn gehuwd met een partner die in België is opgegroeid.

1.2 DOELSTELLINGEN
In het onderzoek werden de deelnemende moslimmeisjes en -vrouwen bevraagd naar hun visies en ervaringen met
‘partnerkeuze en huwelijksstrategieën’. Deze brede werktitel liet toe om een brede en onbevangen bevraging te
doen. We verkozen deze werktitel omwille van de mogelijke afschrikking die de oorspronkelijke en moeilijke titel
van het onderzoeksproject: “een studie over de factoren die de vrijheid van keuze van een echtgenoot beperken bij
bevolkingsgroepen van vreemde oorsprong” zou kunnen uitlokken. Deze studie beoogt nog steeds inzicht te krijgen
in de eventuele beperkingen van de vrijheid van vrouwen om een echtgenoot te kiezen. Dat probeerden wij echter
te doen vanuit enerzijds, een algemene bevraging van de respondenten naar hun perceptie en eventuele ervaring
met partnerkeuze en, anderzijds, een meer speciﬁeke bevraging naar het voorkomen, de oorzaken en de gevolgen
van gedwongen huwelijken en het subtiele onderscheid tussen gearrangeerde en gedwongen huwelijken.
Bij de hulpverleners werd gepeild naar het voorkomen, de speciﬁeke ervaringen en de perceptie met betrekking
tot partnerkeuze en gedwongen huwelijken. Zowel bij de deelnemende moslimmeisjes en -vrouwen als bij de
hulpverleners werd gepolst naar mogelijke voorstellen tot beleidsinitiatieven.
Aanvullend werd op 6 juni een studiedag georganiseerd met sociale actoren uit gans België met als doel ervaringen
uit te wisselen en actief na te denken over beleidsinitiatieven. Met de studiedag richtten wij ons tot hulpverleners en
vormingswerkers uit verscheidene sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, gelijke kansen, sociale zaken, integratie,
jeugd, … en dit zowel op eerste als tweedelijnsniveau. Daarnaast werden ook de interculturele medewerkers
betrokken in de studiedag, alsook het breder maatschappelijk middenveld zoals onder andere voorzitters of mensen
met een leidinggevende functie binnen het allochtone verenigingsleven.

1.3 ONDERZOEKSOPZET
Aan de hand van open en gesloten vragen, aangepast aan een focusgesprek en aan een individueel interview,
werden moslima’s bevraagd over enkele voor het onderzoek relevante thema’s. Die vragen werden voorbereid
op basis van een analyse1 van de bestaande literatuur over voor ons onderzoek relevante onderwerpen en omtrent
kwalitatief onderzoek. De onderzoekers gingen daarvoor apart te werk, waarna overeenkomsten en verschilpunten
werden besproken. Vervolgens werden de opgestelde werkvorm en vragen getoetst bij een vormingswerkster met
zes jaar praktijkervaring in het vormingswerk met allochtone moslimmeisjes2 en bij een collega met ervaring in
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het participatief onderzoek binnen de ontwikkelingssamenwerking3. Na bijsturing diende een eerste focusgesprek
als testgesprek, waarna opgedoken onduidelijkheden in de vraagstelling opnieuw werden bijgestuurd. Elk
focusgesprek werd bijgewoond door twee onderzoeksters: één persoon voerde het gesprek, de andere observeerde
en noteerde. Tijdens de individuele gesprekken was slechts één onderzoeker aanwezig om de geïnterviewde meer
op haar gemak te stellen.
Om de onderzoekssubjecten te bereiken, werden zowel aan Nederlandstalige als aan Franstalige zijde verschillende
wegen gevolgd. Voordat gestart werd met de rekrutering van de deelnemers werd op het internet en de sociale kaart
van Vlaanderen en Wallonië gezocht naar voor het onderzoek relevante organisaties, diensten en verenigingen.
Bovendien werd beroep gedaan op de contacten waarover het Centrum voor Islam in Europa reeds beschikt.
Vervolgens werd schriftelijk, telefonisch of per email contact opgenomen met individuen, vrouwenverenigingen,
meisjeswerkingen, interculturele centra, vrouwenopvangcentra, vluchthuizen, gezondheidscentra, enzovoort (zie
bijlage 2). Na een voorstelling van het onderzoek werden de contactpersonen binnen deze organisaties gevraagd
of zij wilden deelnemen aan het onderzoek. Een deelname kon verschillende zaken inhouden: ofwel gaf men
informatie over gedwongen en gearrangeerde huwelijken, op basis van de eigen kennis en/of ervaring als sociale
actor, ofwel fungeerde men als tussenpersoon, wat er op neerkwam dat de desbetreffende persoon moslimmeisjes
en –vrouwen samenbracht om hen in groep te laten praten over relaties en huwelijken, ofwel bracht men ons in
contact met meisjes en vrouwen die bereid waren ons individueel hun persoonlijke ervaring toe te vertrouwen.
Indien de gecontacteerde personen ons niet konden helpen, werden wij dikwijls doorverwezen naar andere
diensten en organisaties. Deze manier van werken was de meest succesvolle rekruteringswijze. Het leverde ons
verschillende focusgesprekken en interviews op.
Daarnaast werd via deelname aan studiedagen over thema’s zoals huwelijksmigratie en gemengde huwelijken
contact gelegd met mensen die professioneel actief zijn in het werken met de doelgroep. Daarmee hoopten we hun
ervaringen te leren kennen en hen aan te sporen te fungeren als brugﬁguren naar de doelgroep.
Op verschillende evenementen (bijvoorbeeld bijeenkomsten van allochtone studentenverengingen en
vrouwenfeesten) hebben we meisjes en vrouwen aangesproken. Na een bondige uitleg over het onderzoek werd
hun medewerking gevraagd. Deze rekruteringswijze leverde vaak telefoonnummers of emailadressen op, maar
veel potentiële kandidaten haakten af als het aankwam op het maken van concrete afspraken.
Verder hebben we gepoogd om moslimmeisjes en –vrouwen warm te maken voor dit onderzoek door het verspreiden
van wervingsbriefjes (zie bijlage 3). Dit bracht echter niet veel op: slechts twee vrouwen reageerden positief. Het
plaatsen van een oproep op het forum van de Gentse studentenvereniging Flux leverde één focusgesprek met
allochtone studenten op.
Een andere techniek in de zoektocht naar personen uit de doelgroep was de sneeuwbalmethode, waarbij aan de
deelnemende meisjes en vrouwen gevraagd werd of zij nieuwe deelnemers konden aanbrengen. Een voordeel van
deze methode was dat binnen een korte periode een groot aantal respondenten bereikt kan worden. Een nadeel van
die methode was wel dat de meeste mensen elkaar kennen, waardoor er eigenlijk onderzoek verricht werd binnen
een bepaalde groep. Zodoende bestond de kans dat bepaalde groepen buiten beeld bleven. Omdat wij rekening
hielden met het aantal allochtonen dat in bepaalde steden woont, werd die methode sporadisch toegepast. Zoniet
liepen we het gevaar dat heel veel respondenten uit dezelfde stad kwamen.
In bijlage 2 geven we een overzicht van de gecontacteerde organisaties. Een belangrijke vaststelling in dit verband
is de herhaaldelijke verzuchting vanuit organisaties die actief zijn met deze doelgroep dat zij overbevraagd
worden voor allerlei onderzoek, zowel door studenten als door professionele onderzoekers. Deze overbevraging
gaat samen met de ervaring dat men na deelname aan een onderzoek zelden iets verneemt van de resultaten.
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Deze feedback-gap werkt demotiverend om opnieuw deel te nemen aan onderzoeken. Opvallend is ook dat de
overbevraging voornamelijk de grootste steden betreft, met name Antwerpen, Gent en Brussel. In West-Vlaanderen,
meer speciﬁek in Brugge en Oostende, voelen sommige hulpverleners zich vergeten en stellen ze het net op
prijs dat ook in deze steden onderzoek wordt verricht naar deze problematiek. Daarnaast vingen we op dat er
vanuit verschillende organisaties nood is aan meer ondersteuning en uitwisseling omtrent deze problematiek. Een
studiedag, ondersteunende informatie en maatregelen leken daardoor aangewezen.
Bij aanvang van elk gesprek kregen de participanten informatie over wat het onderzoek precies inhield, wat de
doelen van het onderzoek waren, en wat van hen verlangd werd. Daarnaast werd de toestemming gevraagd om de
gesprekken op te nemen door te wijzen op de reden waarom dat noodzakelijk was. De opnamen werden gemaakt
met het doel ze te transcriberen, dus gans een gesprek zo letterlijk mogelijk uitschrijven. Wij zijn ons er echter
van bewust dat verschillende invloeden hebben bijgedragen tot het beeld dat wij hebben gevormd over de te
onderzoeken thema’s. Dat beeld zou een invloed kunnen hebben op het interview en op de analyse. Door alles
letterlijk uit te schrijven, is het mogelijk om verkeerde interpretaties te vermijden en om het gesprek zo objectief
mogelijk te analyseren.

1.4 ONDERZOEKSMETHODEN
Om de doelstelling van het onderzoek te realiseren, werd voor een kwalitatief onderzoek geopteerd. Een dergelijk
onderzoek wordt door Smaling en Maso (1990) gedeﬁnieerd als subjectief. Daarmee wordt bedoeld dat dit soort
onderzoek zich in eerste instantie baseert op de wereld zoals de onderzochte subjecten die deﬁniëren, beleven of
constitueren. Swanborn (1994) en Smaling en van Zuuren (1992) vinden het noodzakelijk dat de onderzoeker zich
inleeft in de situatie van de onderzochte om zo het gedrag en de handelingen vanuit de ogen van de onderzochte te
kunnen interpreteren. Daarom wordt bij kwalitatief onderzoek niet zoveel waarde gehecht aan de generalisering,
maar wel aan de bespreking van bepaalde aspecten waardoor het unieke naar de oppervlakte komt. Schuyten
(2002) wijst erop dat zich toch soms een generaliseringstendens voordoet bij dit soort onderzoek. Er wordt dan
gestreefd naar inhoudelijke generalisering, in plaats van naar statistische. Volgens Baarda, de Goede en Teunissen
(1997) betekent de eerst genoemde vorm van generalisering dat de bekomen resultaten in de onderzoekssituatie
kunnen overgedragen worden naar een vergelijkbare situatie die niet onderzocht werd. Dat is wat wij met huidig
onderzoek nastreven. Vanuit de verzamelde gegevens van de individuele casussen zullen wij geen uitspraken doen
over het exact aantal gedwongen en gearrangeerde huwelijken in België, maar zullen wij wel conclusies trekken
die veralgemeenbaar zijn naar personen in een vergelijkbare situaties.
In deze studie werd geopteerd voor een participatieve aanpak. Met deze studie wilden we tot aanbevelingen
komen die een emancipatorische invloed hebben op de moslimmeisjes en –vrouwen. Emancipatie kan echter
pas slagen wanneer het in samenspraak gebeurt met de betrokkenen zelf. De onderzochte meisjes en vrouwen
zijn dus geen onderzoeksobjecten, maar wel degelijk subjecten die deelnemen aan het opzet van het onderzoek
zelf. Daarenboven betekent dit eveneens dat wij als onderzoekers luisteren naar de (eventuele) vragen van de
respondentes. Het was niet onze bedoeling om een bepaald model van emancipatie op te leggen. Enkel en alleen
wanneer de doelgroep zeggenschap heeft in de maatregelen en in de verwoording van wat ‘problematisch’ is (en wat
niet) en wanneer de leden van de doelgroep kunnen/mogen gehoord worden, kunnen de overheden een positieve,
ondersteunende en dus ultiem emanciperende rol vervullen. Een participatieve aanpak heeft als voordelen (1)
een beter inzicht in de subjectieve kant van de problematiek, (2) een beter inzicht in de interne dynamiek van
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de moslimgemeenschappen (intergenerationele interactie, man/vrouw verhoudingen, …). Daarnaast (3) wordt de
problematiek reëel en is het niet langer meer een kwestie van onpersoonlijke statistieken. (4) De problematiek kan
zo langs verschillende invalshoeken bekeken worden. En tenslotte (5) kan de deelname aan de formulering van
beleidsinitiatieven reeds een eerste effect van ‘empowerment’ als gevolg hebben.
Tijdens de zoektocht naar geschikte respondenten, werden we al snel geconfronteerd met het gegeven dat sommige
meisjes en vrouwen niet bereid zijn in groep te spreken enerzijds en dat sommigen hun mening enkel kwijt willen
in de aanwezigheid van voor hen vertrouwde personen anderzijds. Om zoveel mogelijk meisjes en vrouwen aan
het woord te laten, werd uiteindelijk geopteerd om twee verschillende kwalitatieve onderzoekstechnieken te
hanteren, die elkaar perfect aanvullen. Aan de hand van focusgesprekken en individuele interviews trachtten we de
doelstellingen van het onderzoek te realiseren.

1.4.1

Focusgroepen

Een focusinterview heeft volgens Gearin en Kahle (2001: 1) vijf centrale kenmerken. Het gaat om :
“(1) A small group of people, (2) meeting in a non-threatening central location (3) to participate in an intensive
and carefully planned discussion (4) conducted by a skilled moderator (5) who focuses the interaction around
discussion of predetermined questions”.
Een focusgroep laat toe om in een korte tijd van veel mensen informatie te verwerven (Hüttner & Snippenburg,
1997). Deze onderzoeksmethodiek laat een grote participatiegraad aan de deelnemers toe, die mee het gesprek
kunnen sturen en gestimuleerd worden om hun meningen te formuleren en aan elkaar te toetsen (Fontana &
Frey, 2000 in Denzin & Lincoln, 2000). De antwoorden die geformuleerd worden, stijgen boven de individuele
antwoorden uit en de deelnemers zijn minder geneigd tot het geven van sociaal-wenselijke antwoorden. Een
focusgesprek laat ook toe dat deelnemers door de interactie hun opinie over bepaalde zaken wijzigen of bijsturen
(Waterton & Wynne, 1999). Daarnaast laat een groepsgesprek toe om inzicht te krijgen in collectieve interpretaties
en om informatie te verwerven over houdingen, meningen en gedragingen die sterk bepaald worden door sociale
controle (Hüttner & Snippenburg, 1997).
De keuze voor focusgesprekken werd ons ingegeven door de volgende reden. Ten eerste worden de deelnemers
aan een groepsgesprek uitgedaagd de eigen kennis en ervaring naar boven te halen (Morgan, 1997). Ten tweede
kan de onderzoeker op deze manier niet enkel de verticale interactieprocessen (tussen de onderzoeker en de
deelnemers onderling) observeren, maar ook de horizontale (tussen de deelnemers onderling). Daarnaast kunnen
de interacties binnen een gesprek door de vrouwen ervaren worden als een vorm van empowerment. En tenslotte
kan het effect van de onderzoeker door deze techniek vermeden worden. We zijn ons er immers van bewust
dat de eigen kenmerken en de beeldvorming van de interviewer een invloed kunnen hebben op de antwoorden
die verkregen worden (Denzin & Lincoln, 2000). Door middel van een focusgesprek wordt die invloed van de
onderzoeker beperkt.
Naast die voordelen willen wij ook wijzen op enkele nadelen of aandachtspunten waarmee tijdens een focusgesprek
rekening moet worden gehouden. Aangezien verschillende personen gelijktijdig bevraagd worden, resulteert dat
in een beperkte onderzoekscontrole over het groepsproces (Krueger, 1994 in Gearin & Kahle, 2001). Daarnaast
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kunnen de resultaten van het onderzoek niet gegeneraliseerd worden omdat die een weerspiegeling kunnen zijn
van een ‘groepsgedachte’. De groepsexpressie kan in botsing komen met de individuele expressie (Fontana &
Frey in Denzin e.a., 2000). Praten over relaties en partnerkeuze kan voor sommige deelneemsters een enorm
gevoelig onderwerp zijn, waardoor ze ofwel hun persoonlijke ervaringen mooier voorstellen (in de aanwezigheid
van vrienden) ofwel amper deelnemen aan het groepsproces. Gezien de sociale controle bij mensen van een
andere origine is het mogelijk dat er via deze weg niet diepgaand gepraat kan worden over diepere verlangens op
relationeel gebied. Deze problemen hebben wij proberen op te lossen door naast focusgesprekken ook individuele
interviews te voeren.
Binnen de onderzoeksliteratuur bestaat er enige consensus over de grootte van een focusgesprek. De ideale
groepsomvang is tussen de zes en tien personen (Hansen e.a., 1998). Grotere groepen zorgen ervoor dat minder
verbale en minder zelfzekere deelnemers uitgesloten worden van het gesprek en maken het de moderator moeilijker
om de focus in de discussie te behouden. Er werd gestreefd naar het voeren van een twintigtal focusgesprekken. Na
verloop van tijd kan een ‘saturatiepunt’ bereikt worden. Dit betekent dat verschillende visies en ervaringen steeds
opnieuw terugkomen en er geen nieuwe informatie meer wordt aangereikt (Vaughn, 1996). Zolang dat punt niet
bereikt werd, bleven we informatie verzamelen.
Hieronder zal een overzicht gegeven worden van het verloop en de inhoud van het focusgesprek, gevolgd door
onze persoonlijke ervaring met deze aanpak.
Concreet bestaat het uitgewerkte focusgesprek uit volgende onderdelen:
1.
2.
3.
4.

Voorstelling van de onderzoeksters
Voorstelling van het onderzoeksproject
Uiteenzetting van het verloop van het gesprek
Het geven van garantie op de anonimiteit en vertrouwelijkheid van het onderzoek, waarbij een papier
betreffende de informed consent (zie bijlage 4) wordt ondertekend in duplicaat, door zowel de onderzoekers
als de individuele deelnemers. Elke deelnemer vult ook een lijst in met persoonlijke gegevens, zoals leeftijd,
beroep/studie, nationaliteit en origine, ….
5. Het gesprek, bestaande uit drie luiken (zie verder)
Opmerking: de garantie van anonimiteit was een belangrijk element dat twijfelaars kon overtuigen om zich te laten
interviewen. Daarom zijn alle namen in dit rapport ﬁctief en corresponderen ze op geen enkele wijze met de meisjes
en vrouwen. Bijgevolg hadden de meeste participanten tijdens een interview of focusgesprek geen probleem om
ons persoonlijke gegevens toe te vertrouwen. Slechts in één groep weigerden de meisjes en vrouwen op onze vraag
in te gaan. Bij aanvang van dat gesprek deelde iedere deelneemster haar persoonlijk verhaal met de ganse groep.
Zonder schroom zei men de eigen naam, leeftijd, persoonlijke relatiesituatie en de relatiesituatie van de ouders.
Na het gesprek weigerden echter allen om persoonlijke gegevens op papier te zetten en om de informed consent te
tekenen. De reden daarvoor was volgens hen niet zozeer de angst dat de garantie op anonimiteit geschonden zou
worden. Wel vonden zij het overbodig om nogmaals informatie over zichzelf mee te delen, alles was immers tijdens
het gesprek reeds meegedeeld. Bovendien beschouwden zij onze vraag om de informed consent te tekenen als
tegenstrijdig. Een stuk papier waarop anonimiteit gegarandeerd wordt, ondertekenen met de eigen naam was naar
hun mening paradoxaal. Zelfs toen wij hen uitlegden dat een dergelijke overeenkomst opgevat moet worden als
een soort vertrouwensakkoord, bleven ze weigeren. Vervolgens hebben wij begrip getoond voor hun standpunt.
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Het eigenlijk focusgesprek werd opgedeeld in drie luiken. In het eerste luik van het groepsgesprek trachtten we een
zo duidelijk mogelijk beeld te verkrijgen van hun persoonlijke situatie aan de hand van open vragen:

-

Voorstellingsronde: elke deelnemer aan het gesprek stelde zich voor en er werd door de
onderzoeker gepeild naar de relatiesituatie.
Vragen omtrent partnerkeuze.
Vragen omtrent de ontmoetingsmogelijkheden voor mannen en vrouwen.
Vragen omtrent religie.
Vragen omtrent de invloed van de ouders op de partnerkeuze van hun kinderen.
Vragen omtrent het onderscheid tussen en voorkomen van gearrangeerde en gedwongen
huwelijken.

Opmerking: bij de aanvang van de eerste gesprekken, hadden wij schrik dat de opgestelde vragen te persoonlijk
zouden zijn, waardoor de respondenten zich geremd zouden voelen om open te zijn. Dat bleek echter niet het geval.
Zowel tijdens de individuele interviews als tijdens de groepsgesprekken brachten de respondenten heel persoonlijke
en soms gevoelige gebeurtenissen ter sprake. Blijkbaar was er voldoende vertrouwen in de onderzoeksters en in
elkaar waardoor ruimte gecreëerd kon worden voor meer diepgaande gesprekken.
Na de eerste gesprekken kon worden geconcludeerd dat de meeste vragen uit het eerste luik goed opgesteld waren:
ze waren duidelijk geformuleerd, waren niet overbodig en leidden tot het gewenste antwoord. Eén vraag werd
echter wel aangepast, namelijk de vraag naar het onderscheid tussen een gearrangeerd en een gedwongen huwelijk.
Al vanaf het eerste focusgesprek werd duidelijk dat er heel wat verwarring bestaat over het woord ‘gearrangeerd’.
Als antwoord op die vraag deelden de respondenten mee dat er helemaal geen verschil bestaat tussen beide vormen
van huwelijk. Toen gepolst werd naar hun visie op het hedendaagse huwelijk kon uit hun antwoorden afgeleid
worden dat zij wel het onderscheid zien tussen een gearrangeerd en gedwongen huwelijk, alleen gebruiken zij
niet de term ‘gearrangeerd’. De verwarring omtrent de woordkeuze werd ook bevestigd in andere gesprekken en
door Sultan Balli4. Zij gaf een verklaring waarom sommige respondenten een gearrangeerd huwelijk gelijkstellen
aan een gedwongen huwelijk. Volgens haar komt de ware betekenis van een dergelijk huwelijk niet tot uiting in
het woord ‘gearrangeerd’. Zowel in het Frans als in het Nederlands heeft het woord arrangeren een negatieve
bijklank. Het Turks woord ervoor betekent dat beide partners aan elkaar voorgesteld worden. Daarom heeft het
Steunpunt voor Allochtone Meisjes en Vrouwen een aantal jaren geleden gezocht naar een nieuwe Nederlandstalige
term, maar zijn niet geslaagd in hun opzet. Aangezien er dus geen andere term bestaat, werd onze vraag anders
geformuleerd. In plaats van onmiddellijk te peilen naar het onderscheid tussen de beide huwelijksvormen, werd er
nu vertrokken van de vraag: “Wat beschouwen jullie als een gedwongen huwelijk?” om vervolgens over te gaan
naar de volgende vraag: “Kunnen man en vrouw nog op een andere manier in het huwelijksbootje te stappen?”
Zodoende kregen zij de kans om in eigen woorden verschillen aan te tonen.
In het tweede luik van het gesprek lag de focus op een individuele denkoefening en het opstellen van een
probleemboom5:
- De deelnemers werden gevraagd om individueel mogelijke oorzaken en gevolgen van gedwongen huwelijken
op steekkaarten te schrijven. Na tien minuten werden alle kaarten met oorzaken en gevolgen verzameld.
- Korte pauze.
- Vervolgens overliep de gespreksleidster de kaartjes van iedere deelnemer en deze werden aan de hand van de
instructies van de deelnemers binnen het schema geplaatst van oorzaak en gevolg. Er werd telkens nagegaan
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wat waaruit volgt en er werden pijlen getrokken om de verbanden visueel weer te geven. Op die manier kwamen
wij samen met de deelneemsters tot een probleemboom over gedwongen huwelijken (voorbeeld zie bijlage 5).
Opmerking: hoewel wij bij de aanvang van ieder focusgesprek de intentie hadden om samen een probleemboom
op te stellen, leek dit om verschillende redenen niet altijd even evident te zijn. Zo waren wij bijvoorbeeld enorm
afhankelijk van de beschikbare tijd van de verschillende deelneemsters. Alvorens een gesprek plaatsgreep, werden
er duidelijke afspraken gemaakt omtrent de aanvang en de duur van het gesprek. Men hield zich echter niet altijd
aan deze afspraken. Dikwijls kwamen de meisjes en vrouwen te laat op de afspraak of verlieten ze te vroeg de
bijeenkomst. Daardoor werden wij geconfronteerd met een beperkte tijd en dat vaak ten koste van het tweede luik,
waaraan toch heel wat tijd besteed moest worden. Vervolgens is het ons ook opgevallen dat de respondenten graag
met elkaar en ons praatten over hun eigen relatiesituatie. Vaak werden heel persoonlijke zaken aangehaald waardoor
het als moderator niet altijd eenvoudig was om een dergelijke getuigenis te onderbreken. Dat had als gevolg dat
het eerste luik van het gesprek enorm uitliep en dat er niet altijd tijd meer over was om op een diepgaande manier
in te gaan op de probleemboom. Dat tijdstekort werd opgelost door de individuele denkoefening over te slaan.
De respondenten dienden daarom in groep na te denken over mogelijke oorzaken en gevolgen. Nog een andere
reden is het feit dat de deelneemsters in sommige groepen van oordeel waren dat gedwongen huwelijken helemaal
niet meer voorkomen. Zij kenden niemand in hun directe omgeving die geconfronteerd werd met een dergelijke
situatie. Bijgevolg konden zij de door ons gevraagde denkoefening niet maken.
Derde luik van het gesprek: nadenken over beleidsinitiatieven.
- Vragen naar de mogelijke copingstrategieën van meisjes en/of vrouwen voor én na de voltrekking van een
gedwongen huwelijk.
- Vragen naar preventie.
- Vragen naar hulpverlening.
- Vragen naar de mogelijke weerstand bij hulpverlening.
Opmerking: een antwoord formuleren op boven beschreven vragen, bleek voor vele respondenten die al dan niet
in aanraking kwamen/komen met een gedwongen huwelijk niet zo evident te zijn. In een aantal focusgesprekken
werd er bovendien weinig tijd besteed aan het derde luik. Daarvoor kunnen twee redenen aangehaald worden.
Ten eerste gaven veel respondenten aan dat zij niemand persoonlijk kenden die met een gedwongen huwelijk in
aanraking komt/kwam, waardoor zij geen advies konden geven op het vlak van preventie en hulpverlening. Zij
vonden het moeilijk om voor anderen goede raad te geven. Ten tweede was er meestal niet veel tijd meer over om
nog intensief op die vragen in te gaan, aangezien het eerste luik zoveel tijd in beslag nam.
De hulpverleners konden ons meer informatie verschaffen op dat vlak, maar velen worstelen met dezelfde
vragen.
Dankwoord en vraag naar feedback omtrent het verloop van het gesprek.
Niemand gaf te kennen het gesprek een vervelende ervaring te vinden, integendeel, de meeste meisjes en vrouwen
vonden het een boeiende materie om in groepsverband over te spreken. De meerderheid van de respondenten vond
het in de eerste plaats interessant om over de thema’s partnerkeuze en huwelijk de mening van andere vrouwen te
horen en hun eigen mening en ervaringen daaraan te toetsen. Sommige vrouwen uitten expliciet hun waardering
over de manier waarop we als onderzoekers de thema’s aangesneden hebben, de manier waarop de vragen gesteld
werden. In het merendeel van de gesprekken hebben we ervaren dat wij als onderzoeksters door de respondenten
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in vertrouwen genomen werden. De gesprekken verliepen dan ook vaak in een ontspannen sfeer. In gesprekken
met schoolgaande jongeren werd verschillende keren opgemerkt dat zij het ﬁjn vonden om anoniem over hun
eigen relatiesituaties te kunnen praten, met de zekerheid dat hun getuigenissen geen onderwerp van roddel zouden
worden binnen de school en/of leefomgeving.

1.4.2

Individuele gesprekken: diepte-interviews

De tweede bevragingsmethode die gehanteerd werd, was het diepte-interview. Individuele gesprekken zijn zowel
op zichzelf een belangrijke bron van informatie, als een aanvulling op de informatie die bekomen wordt uit de
focusgroepen. Individuele gesprekken bieden voor de respondent een grotere mate van vertrouwelijkheid en
laten toe dat er op de aangebrachte informatie veel dieper kan ingegaan worden. Bovendien kunnen onduidelijke
antwoorden worden verhelderd door bijvragen te stellen, het verkeerd begrijpen van een vraag kan men vermijden
door extra uitleg te geven. In een diepte-interview is er geen gevaar voor de sociale wenselijkheid van de groep.
In een focusgesprek kan men zich geremd voelen om de eigen mening te uiten, uit angst of onzekerheid. Men kan
van nature uit een vrij stil persoon zijn, die in een face-to-face interview gemakkelijker zijn/haar mening kan geven
dan in een groep.
Meisjes en vrouwen die geconfronteerd worden/werden met een gedwongen huwelijk werden liefst uitgenodigd
voor een individueel gesprek, gezien de gevoeligheid van het onderwerp. In het geval deze respondenten in groep
wensten te spreken, werd daartoe wel een groepsgesprek ingericht.
Naast individuele gesprekken met respondenten die geconfronteerd worden/werden met een gedwongen huwelijk,
werden ook individuele gesprekken gevoerd met jonge vrouwen die er niet mee in aanraking kwamen. Dit liet een
aanvulling en een vergelijking toe met de informatie die verworven werd uit de groepsgesprekken.
Voor het voeren van een diepte-interview werden twee verschillende semi-gestructureerde vragenlijsten gehanteerd.
Eén algemene vragenlijst en één speciﬁek gericht op slachtoffers. De vragenlijsten dienden als leidraad voor de
gesprekken. We lieten de respondent spontaan vertellen en gingen na of onze vragen op die manier beantwoord
werden. Indien nodig stelden we meer gerichte vragen. We hanteerden daartoe een check-up lijst (zie bijlage 5).
Als de betrokkene het Nederlands of het Frans nog niet (voldoende) beheerste, werd beroep gedaan op een tolk of
intercultureel bemiddelaarster. In totaal namen aan vier focusgesprekken zes tolken/intercultureel bemiddelaars
deel. In iedere groep waren de tolken vertrouwd met de deelneemsters. Beroep doen op iemand die het gesprek
vertaalt, houdt volgens ons enkele nadelen in. De tolken, die eigenlijk zelf ook deel uitmaken van onze doelgroep,
uitten vaak hun eigen mening omtrent bepaalde thema’s. Dit maakte het moeilijk om uit te maken of het nu ging
om hun mening of die van iemand anders. Bovendien waren wij volledig afhankelijk van de vertaling. Vaak waren
de respondenten in hevige discussie, maar dan is het onmogelijk voor een tolk om gans het gesprek voor ons te
vertalen. Wij hadden in zo’n geval geen controle op de inhoud en het verloop van het gesprek.
Inhoudelijk beslaan de vragenlijsten dezelfde thema’s als deze die tijdens de focusgroepen aan bod komen. Ook
deze respondenten werden dus bevraagd over persoonlijke visies en ervaringen op het gebied partnerkeuze en
huwelijksstrategieën. Bij personen die geconfronteerd werden met een gedwongen huwelijk werden bijkomende
vragen gesteld met als doel zo goed mogelijk de context, betrokkenen, motivaties en acties te kunnen achterhalen.
Ook aan deze personen werd gevraagd naar mogelijke oplossingspistes.
Opmerking: Het diepte-interview biedt in vergelijking met een focusgesprek meer mogelijkheden om te peilen
naar de motivaties en redeneringen van de respondent. De respondenten kregen ook de gelegenheid om meer
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tijd te nemen vooraleer een antwoord te formuleren. Vaak kwam het voor dat een respondente haar eigen mening
gedurende het gesprek corrigeerde. In een focusgesprek is daar weinig ruimte voor aangezien een antwoord
dikwijls snelle reacties uitlokt.
Op basis van onze opgedane ervaring kunnen we concluderen dat een diepte-interview voor de moslima’s die
geconfronteerd werden met een gedwongen huwelijk de meest geschikte bevragingsmethode was. Zij kregen
immers daardoor alle tijd en ruimte om hun verhaal te doen. Aan de focusgesprekken namen ook respondenten deel
die met het probleem in aanraking kwamen, maar zij waren veel meer geremd om persoonlijke zaken te vertellen.
De andere deelneemsters voelden enorm mee met hun situatie, maar toch was een zekere onbegrip waarneembaar.
Velen konden immers niet vatten waarom een meisje geen neen zegt in dergelijke situatie. Bovendien is het in
een focusgesprek belangrijk dat alle participanten aan het woord komen. Het is dus zeker niet de bedoeling dat
de interactie gebeurt tussen de moslima die geconfronteerd wordt met een gedwongen huwelijk enerzijds en al de
andere deelneemsters anderzijds.
Uiteraard zijn er ook beperkingen aan deze vorm van onderzoek. Het afnemen van individuele interviews was een
tijdrovende onderzoekstechniek. Bovendien waren we vaak uren onderweg om één persoon te bevragen. Dit nadeel
werd grotendeels opgevangen doordat gewerkt werd met twee onderzoekers, die elk ongeveer de helft van de
interviews hebben uitgevoerd. Daarnaast kon de analyse bemoeilijkt worden door de minder gestructureerde data.
Op deze moeilijkheid werd ingespeeld door gebruik te maken van een computergestuurd verwerkingsprogramma
(MAXqda) dat het structureren van de bekomen gegevens faciliteerde. Er is het reeds vermeldde effect van de
interviewer zelf. Ook waren wij als interviewers waakzaam om de privacy van de geïnterviewde niet binnen te
treden.

1.5 VERWERKING VAN HET ONDERZOEKSMATERIAAL
Voor de verwerking en analyse van de gegevens werd gebruik gemaakt van het verwerkingsprogramma MAXqda2,
waardoor alles vrij gestructureerd kon ingegeven worden. MAXqda2 is een softwareprogramma voor kwalitatieve
data-analyse. Het instrument behoort tot de code and retrieve programma’s. Dergelijke programma’s hebben als
functie een tekst in verschillende segmenten in te delen, categorieën te creëren door codes toe te wijzen aan
bepaalde stukken tekst, gecodeerde segmenten terug te vinden en gegevens te sorteren (Chiluiza, 2002).
Uit de antwoorden van alle respondenten werden thema’s geselecteerd, zoals het voorkomen van een gedwongen
huwelijk, de link tussen traditie en religie, partnerkeuze, … (zie bijlage 6). Deze thema’s werden in één
hiërarchische boomstructuur gegoten. Ieder nieuw gesprek werd opgedeeld in de verschillende thema’s en op het
ogenblik dat de onderzoekers aanvoelden dat verder onderzoek geen toegevoegde waarde had, werd gestopt met
de dataverzameling. Overgaan naar een volgende onderzoeksfase is gewenst wanneer dergelijk saturatiepunt is
bereikt. In kwalitatief onderzoek is het leidende principe immers de diepte, niet de breedte (Bouma & Atkinson,
1995).
Bij de verwerking van de resultaten werd er per thema nagegaan wat de mening was van de verschillende meisjes
en vrouwen. Door de toepassing van variabelen was achteraf een vergelijking mogelijk, naargelang het land
van herkomst, naargelang de relatiesituatie of naargelang de leeftijd. Om de kwaliteit van huidig onderzoek te
verhogen, werd rekening gehouden met de volgende kwaliteitscriteria: betrouwbaarheid en validiteit. Die criteria
worden hieronder uiteengezet.
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1.5.1

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid verwijst naar de mate waarin het onderzochte juist weergegeven is. Het moet dus de intentie
van de onderzoekers zijn om zoveel mogelijk onsystematische of toevallige vertekeningen van het onderzochte
te vermijden (Baarda, de Goede & Teunissen, 1997; Maso & Smaling, 1998). Betrouwbaarheid in een kwalitatief
onderzoek houdt in dat de tussen- en eindresultaten herhaalbaar zijn als het onderzoek met dezelfde procedures en
in dezelfde omstandigheden door andere onderzoekers zou worden uitgevoerd (Maso & Smaling, 1998; Wester,
Smaling & Mulder, 2000). Er bestaan twee vormen van betrouwbaarheid: interne en externe.
Interne betrouwbaarheid wordt gedeﬁnieerd als de intersubjectieve overeenkomst tussen de leden van het
onderzoeksteam. Met het oog op het verhogen van die vorm van betrouwbaarheid hebben we de aanbevelingen
uit de literatuur nagevolgd (Baarda, de Goede & Teunissen, 1997; Maso & Smaling, 1998). Zo werd er regelmatig
overleg gepleegd tussen de onderzoekers om een consensus over de gevolgde weg te garanderen. Hoewel het
onderzoek verricht werd door verschillende onderzoekers, werd zowel het opstellen van de vragen als de analyse
van de gesprekken aanvankelijk onafhankelijk van elkaar verricht. Zoals hierboven reeds vermeld, werd bij de
analyse van de gesprekken een boomstructuur opgesteld. Elke onderzoeker stelde een eigen boomstructuur op
en op basis van discussie en overleg werden de verschillende structuren geïncorporeerd in één nieuwe structuur
die als leidraad diende voor de verwerking. De data werden door de onderzoekers, onafhankelijk van elkaar,
gecategoriseerd met behulp van die structuur. Na de individuele verwerking werden de eventueel verschillende
gecodeerde elementen naast elkaar gelegd om zo te komen tot één en dezelfde conclusie. Door op deze manier te
werk te gaan, werden subjectieve interpretaties zoveel mogelijk uit de weg gegaan.
Aan de vraag naar mechanisering en automatisering van de dataverzameling trachtten we te voldoen door met
een mini-disc de gesprekken met moslima’s op te nemen. Dit maakte een letterlijke weergave van de interviews
mogelijk. Enkele respondenten wensten echter dat hun gesprek niet opgenomen werd. Daardoor is de weergave
van die interviews gebeurd op basis van de notities van de interviewer. Alhoewel het volledig transcriberen van
een interview enorm tijdrovend is, hebben we toch gekozen voor die methode en dit om twee redenen. Door het
verkregen materiaal zo integraal en zo letterlijk mogelijk uit te typen konden enerzijds de speciﬁeke uitdrukkingen
en taal waarheidsgetrouw weergegeven worden en kon anderzijds voorkomen worden dat irrelevant lijkende zaken
werden weggelaten.
De weergave van de gesprekken met sociale actoren gebeurde niet aan de hand van didactisch materiaal, maar op
basis van geschreven notities. Omdat wij geconfronteerd werden met een beperkte tijdspanne was het onmogelijk
om al die gesprekken letterlijk uit te typen.
Externe betrouwbaarheid verwijst naar de mate waarin onafhankelijke onderzoekers het onderzoek in gelijkaardige
omstandigheden kunnen repliceren. Als het onderzoek extern betrouwbaar is, dan zal een onderzoeker die dezelfde
methoden en condities gebruikt tot resultaten moeten komen die vergelijkbaar zijn met de resultaten uit voorgaand
onderzoek. Een degelijke rapportage van het verloop van het onderzoek, het gebruikte materiaal en methodes
en de gevolgde werkwijze is daarvoor een cruciaal element (Janssens, 1985; Maso & Smaling, 1998). Om die
reden hebben wij ervoor gekozen om een uitgebreide omschrijving van huidig onderzoek te geven: de werkwijze,
het onderzoeksmateriaal, de onderzochten en de onderzoekssituaties. Het verkregen materiaal werd integraal
en zo letterlijk mogelijk uitgetypt om controle door onafhankelijke onderzoekers toe te laten. Verder werden
methodologische keuzes geëxpliciteerd en verantwoord.
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1.5.2

Validiteit

Met validiteit bedoelt men of hetgeen in het onderzoek gemeten werd, overeenstemt met hetgeen men wenste te
meten. Er wordt dus nagegaan of er geen systematische vertekeningen in het onderzoek vervat zitten.
Interne validiteit verwijst naar de mate waarin de resultaten van een onderzoek adequaat kunnen worden
geïnterpreteerd en de mate waarin we in die interpretaties vertrouwen kunnen hebben. Deze vorm van validiteit
geldt slechts voor causale studies, niet voor beschrijvende en explorerende studies. Aangezien het zoeken naar
causale verbanden niet de focus was van huidig onderzoek, dienden wij geen rekening te houden met de interne
validiteit.
Externe validiteit verwijst naar de mate waarin de resultaten van een onderzoek veralgemeenbaar zijn naar een
bredere populatie en/of andere omstandigheden. Eerder werd aangehaald dat in kwalitatief onderzoek inhoudelijke
generalisatie wordt nagestreefd. Externe validiteit betekent echter niet dat resultaten naar zoveel mogelijk populaties
of omstandigheden veralgemeenbaar moeten zijn. Bij ons onderzoek werden enkel moslimmeisjes en –vrouwen
betrokken. Waardoor conclusies worden getrokken over de populatie van moslima’s, maar niet over álle moslims
of álle vrouwen.
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II. RESULTATEN
HOOFDSTUK 1 : PARTNERKEUZE
1.1 FACTOREN DIE DE PARTNERKEUZE BEÏNVLOEDEN
De vrijheid van partnerkeuze is altijd begrensd, of het nu gaat om allochtonen of autochtonen (Ouali, e.a., 2005).
Sociale determinanten wegen zwaar door op de uiteindelijke keuze voor een partner. Sociale determinanten zijn
bijvoorbeeld de sociale segregatie, de smaak en de geïnterioriseerde voorkeuren, de scholingsgraad, de geograﬁsche
mobiliteit, de ontmoetingsplaatsen,… De meeste mensen trouwen ook vandaag nog binnen de eigen klasse en
religie en met iemand van hetzelfde opleidingsniveau. Zelfverworven kwaliteiten van het individu gaan wel een
belangrijkere rol spelen. Naast deze determinanten speelt de persoonlijke beoordeling van de vrouw of man een
belangrijke rol. Ook zijn er vele formele en informele regels die een rol spelen in de partnerkeuze, zoals de leeftijd
van de gehuwden, de sociale druk om tradities te volgen,… Het welslagen van relaties zou in grote mate afhankelijk
zijn van de goed- en/of afkeuring van bepaalde personen uit de sociale omgeving (Hooghiemstra, 2003).
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de ideeën en ervaringen van moslimmeisjes en –vrouwen over de keuze
van een echtgenoot. In eerste instantie staan we stil bij wat deze (jonge) vrouwen voor zichzelf belangrijk vinden,
in tweede instantie gaan we in op wat hun ouders verwachten van een schoonzoon. In een derde punt worden de
verwachtingen van (jonge) vrouwen en die van hun ouders aan elkaar getoetst. Niet alleen ouders hebben echter
een invloed op de partnerkeuze van meisjes en vrouwen, ook de bredere familie en mensen uit de omgeving spelen
soms (bewust of onbewust) een belangrijke rol, in positieve of negatieve zin. De persoonlijke waardering van het
individu, de socialisatieprocessen die iemand doorloopt, de netwerken waartoe men behoort,… sturen allemaal
mee de richting waarin de betrokken persoon een partner zoekt en kiest. Al deze factoren bepalen in meer of
mindere mate de partnerkeuze van het individu en maken ‘vrijheid van keuze’ tot een relatief begrip. Er is een
complex samenspel van continuïteit en verandering. De opvattingen en verwachtingen over de keuze van een
echtgenoot zijn vrij continu over de tijd, maar tegelijkertijd nemen bepaalde zaken aan belang af en andere aan
belang toe. Dit zal binnen dit hoofdstuk sterk naar voor treden in de verhoudingen tussen ouders en kinderen en de
verwachtingen van de meisjes en vrouwen naar de volgende generatie toe.

1. 1. 1 Verwachtingen en voorkeuren van de jongere
1.1.1.1

Een partner van dezelfde origine

Uit vorige onderzoeken blijkt dat er een sterke voorkeur is om te huwen met iemand van ‘binnen’ de eigen
gemeenschap. De ‘gemeenschap’ is een rekbaar begrip. Hier bedoelen we enkel de groep waartoe de respondent
zichzelf rekent, waarvan zij denkt deel uit te maken.6 De meeste huwelijken bij jongvolwassenen (autochtoon of
allochtoon) zijn bij voorkeur endogame huwelijken (Ouali, e.a., 2005; Hooghiemstra, 2003). Huwen met iemand
van ‘binnen’ is een ﬂexibel begrip: ‘binnen’ kan betekenen dat men wenst te huwen met iemand van de familie, het
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eigen dorp of de eigen stad, dezelfde regio, dezelfde origine of dezelfde geloofsovertuiging (Timmerman, 1999;
Delaney, 1991).
De meeste meisjes en vrouwen in het onderzoek hebben een partner van dezelfde origine of wensen later te huwen
met iemand van dezelfde origine. De deelneemsters van Turkse en Albanese origine hechten meer belang aan een
partner van dezelfde origine dan de deelneemsters van Marokkaanse, Tunesische, of Algerijnse origine (Maghreb).
Slechts negen deelneemsters van Turkse origine op 67 vinden dat hun partner een Turk mag zijn, maar vinden dit
niet noodzakelijk. Bij de deelneemsters van Maghrebijnse origine vinden we aan Nederlandstalige zijde dertig en
aan Franstalige zijde negentien vrouwen voor wie de origine van minder belang is. Opvallend daarbij is dat alle
deelneemsters die minder belang hechten aan het hebben van dezelfde origine, overwegend hooggeschoold en
onder de dertig jaar zijn. Een aantal van deze deelneemsters heeft/had zelf een vriend van een andere origine.
Een deel van de jonge vrouwen van Maghrebijnse origine die minder belang hechten aan origine geeft wel de
voorkeur aan een partner die ook afkomstig is uit een Arabisch land, boven een partner van Belgische origine (een
‘Belg’) of iemand van Turkse origine. De taal en het geloof spelen daarbij een belangrijke rol.
Hieronder zullen we zien dat het delen van hetzelfde geloof door sommige vrouwen belangrijker wordt gevonden
dan het delen van dezelfde afkomst. De vrouwen van Albanese origine zijn de enigen die afkomst belangrijker
vinden dan religie. De meeste van deze vrouwen zijn ‘eerste generatie’ migranten, zij zijn na een huwelijk in hun
land van herkomst, samen met hun partner naar België gekomen.
Tabel 3: Voorkeur voor een partner van dezelfde origine – respondentes Nederlandstalige focusgroepen en diepteinterviews
Origine
Thema
Partner
van zelfde
origine

Maghreb
(N= 58)

Turkije
(N= 65)

Albanië
(N=1)

Pakistan
(N=2)

Andere
(N=2)

Totaal
(N=127)

Mag maar
moet niet

30

8

0

2

2

42

Nee

0

0

0

0

0

0

Ja

27

57

1

0

0

85

Tabel 4: Voorkeur voor een partner van dezelfde origine – respondentes Franstalige focusgroepen
Origine
Thema
Partner
van zelfde
origine

Maghreb*
(N =30)

Turkije
(N = 2)

Albanië**
(N = 10)

Pakistan
(N=0)

Andere
(N =3)

Totaal
(N =55)

Mag maar
moet niet

19

1

0

0

1

21

Nee

0

0

1

0

2

3

Ja

11

1

9

0

0

21

* Het aantal vrouwen van Maghrebijnse origine aan de Franstalige zijde in deze tabel stemt niet overeen met het totaal aantal
bevraagde Franstalige respondentes van Maghrebijnse origine, vermits van een grote groep respondentes geen individuele
gegevens beschikbaar zijn (zie methodologie). De meeste van de ontbrekende vrouwen zijn vrouwen die opgegroeid zijn in
het land van herkomst. Ze zijn samen met hun echtgenoot naar België gekomen of als ‘huwelijksmigrant’. Op basis van het
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belang dat de meeste ‘huwelijksmigranten’ hechten aan het huwen met een partner van dezelfde origine kunnen we wel
vermoeden dat ook deze groep een voorkeur heeft voor een partner van dezelfde origine. Het aantal vrouwen die een partner
van dezelfde origine wil, zal dus in zijn geheel hoger liggen dan nu aangegeven in de tabel.
** Dit zijn vrouwen van Albanese origine, afkomstig uit Kosovo, Albanië en Macedonië of opgegroeid in België maar van
Albanese origine.

Er zijn diverse redenen voor het belang dat wordt gehecht aan het vinden van een partner van dezelfde origine.
Dezelfde redenen worden echter opgesomd in elk gesprek en dus ongeacht of het nu meisjes of vrouwen zijn
van Maghrebijnse, Turkse of een andere origine. In de eerste plaats is er het belang van het delen van dezelfde
cultuur en dezelfde tradities. Samenhangend met cultuur en tradities wordt er ook gewezen op het belang van
het spreken van dezelfde taal. Het delen van dezelfde moedertaal is belangrijk binnen het koppel en in de relatie
van het koppel met de ouders.
Mervete: “Daarom wil ik ook geen relatie beginnen met een Belg. Gewoon omdat er, ik wil in mijn eigen
taal spreken, dat is het eigenlijk, vooral dat. Nederlands spreken, je moet dat sowieso kunnen omdat je hier
leeft en zo. Maar in het Turks kan ik me veel beter uiten. Als ik zo iets goeds moet zeggen dan zou ik het in
het Turks zeggen, ik heb daar ooit wel eens op gelet en als ik zo iets slechts moet zeggen dan doe ik dat in
het Nederlands. Gewoon als ik kwaad ben. Dat is wel raar. Ik weet niet waarom ik dat doe, maar zo lieve
dingen kan ik enkel in het Turks zeggen precies.”
(Focusgroep in Oost-Vlaanderen, Turkse origine)
In sommige gesprekken wordt er ook op gewezen dat het samenleven met iemand van dezelfde origine en dus van
dezelfde cultuur, gemakkelijker is. ‘Dezelfde origine’ staat voor deze vrouwen borg voor het hebben van dezelfde
cultuur. In een aantal gesprekken argumenteren vrouwen dat zij een partner willen van dezelfde origine, ondermeer
omdat deze ook op dezelfde manier zou omgaan met familiebanden. Deze vrouwen vinden dat er binnen hun
gemeenschap meer aandacht is voor het belang van familierelaties en de zorg voor elkaar binnen families, dan in
de autochtone gemeenschap.
Meer dan de helft van de deelneemsters wijst op de moeilijkheden die gemengde relaties met zich kunnen mee
brengen. Er kunnen volgens hen moeilijkheden zijn in de opvoeding van de kinderen en in de relaties met de
eigen ouders, met de familie en met de gemeenschap in zijn geheel. In een huwelijk met iemand van binnen de
‘eigen groep’ begrijpt men elkaar beter. Gemengde relaties worden niet gemakkelijk aanvaard, ook al wijzen
sommige vrouwen erop dat de kansen dat je iemand van een andere origine leert kennen hier veel hoger liggen dan
in het land van herkomst. De problemen die ouders en anderen hebben met een partner van een andere origine of
geloofsovertuiging wordt beschreven in 1.1.2.3.
Een deel van de vrouwen die gehuwd zijn, hebben een echtgenoot die opgegroeid is in het land van herkomst. Een
ander deel is gehuwd met iemand die opgroeide in België. Enkele vrouwen hebben een partner die wel van dezelfde
origine is, maar opgroeide in een ander Europees land, zoals Nederland of Frankrijk. De andere deelneemsters zijn
ofwel gehuwd met een Belg, ongehuwd of hebben (stiekem) een allochtone of autochtone vriend. Een deel van de
deelneemsters aan de gesprekken zijn zelf in Turkije, Marokko of een ander land opgegroeid en zijn naar België
gekomen door het huwelijk met iemand van dezelfde origine die in België opgegroeid is of hier reeds een bepaalde
tijd verbleef. Het aantal vrouwen dat samen is met een ‘Belg’ of het aantal gemengde relaties of huwelijken ligt vrij
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laag. Dit hoeft niet te verwonderen, kwantitatief onderzoek toont immers ook vrij lage percentages van het aantal
gemengde huwelijken tegenover huwelijken met iemand van dezelfde origine: 1,8% van de vrouwen van Turkse
origine en 6,1% van de vrouwen van Marokkaanse origine van de tweede generatie hebben een Belgische partner.
Dit in contrast met 74,4% van de vrouwen van Turkse origine en 56,8% van de vrouwen van Marokkaanse origine
die met een partner uit het land van herkomst gehuwd is en respectievelijk 19,7% en 37,1% met een partner van
dezelfde origine, opgegroeid in België (Reniers & Lievens, 1997).7
Tabel 5: Reële relatiesituatie van de Nederlandstalige respondentes in de focusgroepen en diepte-interviews
Origine

Maghreb
(N=37)

Turkije
(N=42)

Pakistan
(N=2)

daar
hier

daar
hier

daar
hier

Relatiesituatie

3

Albanië
(N=1)

Andere*
(N=1)

daar
hier

2

daar
hier

Met Belg

4

0

0

Vriend

0

1

1

1

0

0

0

0

1

Verloofd

0

3

0

0

0

0

0

0

0

Gehuwd

11

6(5)

10

25 (8)

0

0

1

0

0

Gescheiden

7

4

1

1

0

0

0

0

0

Opmerkingen:
N omvat telkens alle respondentes die een partner hebben, dus exclusief de ongehuwden (41 van de 127). Dit zijn de geïnterviewden
in het Nederlandstalige landsgedeelte. Tussen haakjes staat hoeveel van deze vrouwen zelf in België opgroeiden.
Om de origine te omschrijven wordt verwezen naar het land of de landen van herkomst.
Daar en hier staan voor het ‘daar’ opgegroeid zijn van de partner of ‘hier’ opgegroeid zijn. ‘Daar’ is in het land van herkomst,
‘hier’ is in België of een ander Europees land.
*De andere origine omvat één Vlaams meisje. Zij is een tot de islam bekeerde moslima.

Tabel 6: Reële relatiesituatie van de Franstalige respondentes in de focusgroepen.
Origine*

Maghreb**
(N=29)

Turkije
(N=1)

Pakistan
(N=0)

daar
hier

daar
hier

daar
hier

Relatiesituatie

0

Albanië
(N=10)

Andere***
(N=2)

daar
hier

0

daar
hier

Met Belg

0

0

1(0)

Vriend

0

5(4)

0

0

0

0

0

1(1)

0

0

Verloofd

3

1(1)

0

0

0

0

0

0

0

0

Gehuwd

5

14(4)

0

1

0

0

8

0

0

1

Gescheiden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opmerkingen:
N omvat alle Franstalige respondentes met een partner (68 van de 88 respondentes), dus exclusief de ongehuwden (20 van de
88 geïnterviewden). Tussen haakjes staat telkens hoeveel meisjes en vrouwen zelf in België opgroeiden.
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Om de origine te omschrijven wordt verwezen naar het land of de landen van herkomst.
*exclusief de focusgroep Molenbeek (2): 23 gehuwden en 6 gescheiden; meerderheid partner van daar. Geen enkele van de
respondentes van deze focusgroep groeide in België op.
**de andere origines omvat een respondente van Israëlische en van Italiaanse origine

Een partner van het land van herkomst
Ongeveer twee derde van alle vrouwen van Turkse origine en meer dan de helft van alle vrouwen van Marokkaanse
origine huwen met iemand uit het land van herkomst (Reniers & Lievens, 1997). Hoewel het aantal vrouwen dat
huwt met iemand van het land van herkomst niet lijkt af te nemen, werd er in ons onderzoek over huwelijken over
de grenzen heen en de positieve en negatieve kanten daarvan vrij openlijk gesproken. Dit is vooral het geval in
de Nederlandstalige focusgroepen. In de gesprekken aan Franstalige zijde komt dit echter nauwelijks aan bod.
Er is een spanning tussen de voorkeur om te huwen met iemand uit het herkomstland en de kennis over de
mogelijke problemen die uit deze voorkeur volgen.
Uit spontane getuigenissen van gehuwde vrouwen blijkt dat de eerste maanden tot jaren van het huwelijk vaak heel
moeilijk waren voor beide partners. Wat het meeste aangehaald wordt, zijn voorbeelden van hoe afhankelijk hun
partner in die eerste periode was en hoe zwaar de verantwoordelijkheid op hun eigen schouders woog.
Aﬁfa: “En ook de meisjes hier hé. Nu werkt iedereen, alle meisjes die 18, 19 jaar oud zijn, die hebben een
jobke, die hebben spaarcentjes en de situatie is veranderd. Jongens die komen dan naar hier met geen rotte
frank en die zijn dan eigenlijk afhankelijk van die vrouw en dat maakt dat de rollen volledig omgedraaid
worden…”
(Focusgroep in Antwerpen, Marokkaanse origine)

Uit de literatuur weten we dat wat plaatsgrijpt bij huwelijken met mannen van het van land herkomst in feite een
omkering is van de traditionele gezins- en familiale verhoudingen (Bensalah, 1994) . In plaats van de vrouw
die intrekt bij de man en zijn familie, gebeurt het omgekeerde. Bovendien zijn de vrouwen de eerste jaren meestal
het ﬁnanciële gezinshoofd en voeren zij alle communicatie naar de buitenwereld, dit maakt dat de man in een
ondergeschikte positie terecht komt. Het volgende citaat illustreert dit goed.
Sadia: “Ik denk ook, een verschil is als je met iemand van hier of van Marokko trouwt, dan mag die persoon
goede bedoelingen hebben, als jonge bruid moet je toch voorbereid zijn en weten dat het niet gemakkelijk
zal zijn. Dat je niet verwacht dat de eerste maanden, dat je heel romantisch zult gaan leven. (…) Ten eerste,
het is heel normaal, je groeit bijvoorbeeld vijfentwintig jaar op in een ander land en dan kom je naar een
ander land en gegarandeerd, de mensen houden niet van u, dat moet je weten. Je komt ergens waar de
mensen niet echt heel open zijn, dat is anders. Plus, als man ben je dan afhankelijk van je vrouw. Er moet
altijd iemand mee gaan. In het beste geval heb je vrienden en familie die gaan tolken, maar anders…
Tegenwoordig wordt er ook gevraagd: ‘ge moet met uw vrouw komen’.”
(Focusgroep in Antwerpen, Marokkaanse origine)
De moeilijkheden van een huwelijk met iemand van het land van herkomst zijn over het algemeen gekend. Zelfs
in gesprekken met heel jonge meisjes wordt het bestaan van aanpassingsproblemen, op het gebied van taal,
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cultuur en werk aangehaald. Er zou ook een verschil zijn in mentaliteit tussen iemand die bijvoorbeeld in Marokko
opgroeide en iemand die hier opgegroeid is. Sommige vrouwen merken op dat het voor mannen moeilijker is om
zich hier thuis te voelen, dan voor vrouwen.
In de gesprekken met jonge vrouwen bleek ook de onzekerheid omtrent de intenties van de partner die voor
het huwelijk overkomt naar België. Komt hij werkelijk voor mij of komt hij voor de papieren? Sommige hebben
hier persoonlijke ervaringen mee.
Hind: “Er zijn ook dingen die een bepaalde rol spelen. Is het louter en alleen om een verblijfsvergunning, of
gaat die echt wel voor een huwelijk? Dus die zaken spelen ook. Ik ben bijvoorbeeld met iemand getrouwd,
die had gestudeerd, die woonde ook in de stad en dat klikte wel, maar toen hij naar hier is gekomen waren
er gewoon een aantal zaken die niet klikten. (…) De moment dat die ene partner niet meer verder wilt dan
lukt het gewoon niet. Ook al heeft hij gestudeerd of niet, maar hij wil gewoonweg niet mee en als hij dan…
dan zit je ook wel met de twijfels van ‘is hij nu met mij getrouwd om de persoon die ik ben of was het echt
enkel en alleen een schijnhuwelijk om hier te geraken?’. En in mijn geval was dat wel zo. Hij heeft mij
eigenlijk gebruikt zal ik zeggen. Allé, het hangt echt af van persoon tot persoon.”
(Focusgroep in Antwerpen, Marokkaanse origine)
Onderzoekster: “Je me demande parce que toi tu disais directement à elle que c’était pour les papiers?
Samira: Parce qu’on sait pas si on peut vraiment leur faire conﬁance ou pas, on sait pas s’ils sont vraiment
là pour nous ou pour les papiers. ”
(Focusgroep in Brussel, Marokkaanse origine)
Een kwart van de vrouwen van Maghrebijnse origine in de Nederlandstalige focusgroepen gaf expliciet aan dat
zij géén partner willen die opgegroeid is in Marokko. Bij de Nederlandstalige focusgroepen met vrouwen van
Turkse origine waren er slechts enkele meisjes en vrouwen die expliciet te kennen gaven dat zij niet met iemand
van Turkije zouden willen trouwen. De bevindingen zijn gelijkaardig wat betreft de gesprekken met vrouwen van
Maghrebijnse origine aan Franstalige zijde. De vrouwen die liever niet met iemand van het land van herkomst
huwen, brengen als redenen het verschil in mentaliteit aan en de vrees om een ticket naar Europa te zijn.
Een minderheid van de respondentes merkten op dat niet alleen het land van herkomst belangrijk is, maar ook van
welke streek, stad of dorp men afkomstig is. In deze focusgroepen werd hierbij wel een verschil gemaakt tussen,
bij de Maghrebijnse groepen, het samenleven van Arabieren en Berbers en bij de Turkse groepen, het samenleven
van mensen uit het Westen van Turkije en het mensen uit het Oosten. Deze participantes wijzen erop dat binnen
de respectievelijke landen van oorspong grote verschillen bestaan naargelang de regio vanwaar zijn/haar ouders
afkomstig zijn. Het verschil in regio zou ook samengaan met een verschil in taal, cultuur en ‘mentaliteit’.
Wanneer gehuwd wordt met iemand die uit het geboortedorp of de geboortestad van de ouders afkomstig is, dan
is er bij de ouders vaak veel vertrouwen omdat men de partner denkt te kunnen inschatten, aangezien men vaak de
familie kent waarin de jongen opgroeide.
Fahriye: “Mijn man is ook van Turkije. Zelfs van hetzelfde dorp.
Onderzoekster: En vond je dat belangrijk dat hij van hetzelfde dorp afkomstig is?
Fahriye: Ja. Mijn familie vond dat belangrijk. Dat zijn daar goede mensen.
Ilknur: Misschien door dingen dat ze elkaar kennen in kleine dorpen.
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Fahriye: Ja, ja, zelfde karakter. Meer vertrouwen.”
(Focusgroep in Antwerpen, Turkse origine)
De meeste deelneemsters vinden de regio van herkomst echter onbelangrijk. Als er in de Franstalige gesprekken
naar de regio van herkomst verwezen wordt, dan is dit meestal omdat ouders daar belang aan hechten. Ook hier
hechten de deelneemsters er zelf veel minder belang aan.
Er is een verschil in taal tussen mensen die in België opgegroeid zijn en mensen die in het land van herkomst
opgegroeid zijn. Deze verschillen leiden soms tot grote misverstanden binnen ‘migratiehuwelijken’.
Sadia: “Ik weet nog heel goed, ik heb eens aan mijn man gezegd, ik had iets klaar gemaakt en ik zei: ‘ik
heb dat gedaan om u te plezieren’. Dat is het Nederlands, maar ik heb dat vertaald naar ‘Ik heb u een gunst
gedaan’. Terwijl ik wou zeggen plezier doen.”
(lachen)
Sadia: “Ik heb dat in mooi Marokkaans gezegd maar wat ik zei, is zoals een gunst doen, bijvoorbeeld voor
een bedelaar… Mijn man die zei: ‘Als dat zo is, dan mag je het in de vuilbak gooien!’ En ik heb dat toen
ook gedaan.”
(lachen)
Sadia: “Dat was toen, we komen heel goed overeen met elkaar, maar dat was toen een moment, misschien
is dat voor u ook moeilijk om te begrijpen als we praten over dezelfde cultuur en de taal, communicatie,
het gaat over zo’n dinges. (…) Hij was gekwetst en ik was gekwetst, voor niets. Dat is het moeilijke in de
communicatie. En dan heb je misschien niet direct met een jongen of meisje van hier. Als een meisje dan
‘allé zeg!’, zegt, dan is dat ‘allé zeg!’. Maar zeg dat in het Arabisch en je kan een oorlog ontketenen.”
(Focusgroep in Antwerpen, Maghrebijnse origine)
Hoewel de moeilijkheden van ‘migratiehuwelijken’ gekend zijn, zijn er toch veel vrouwen gehuwd met iemand
van het land van herkomst of sluiten zij deze optie niet uit voor de toekomst. De redenen daartoe moeten volgens
ons ondermeer gezocht worden in de negatieve beeldvorming die bestaat over de allochtone jongeren in België
enerzijds en in het gebrek aan ‘keuze’ op de allochtone huwelijksmarkt anderzijds. Veel van de ongehuwde meisjes
in het onderzoek vinden de jongens die hier opgegroeid zijn onverantwoordelijk, te weinig ambitieus, te weinig
religieus en ze hebben te weinig respect hebben voor meisjes. Enkele jonge meisjes stellen cru: ‘ze zijn alleen maar
uit op seks!’.
Suzan: “Ik weet dat niet… Want ik weet zeker dat ik hier zeker mijn type niet zal vinden. En in Turkije
denk ik van wel.
Onderzoekster: Je denkt dat de jongens in Turkije…
Suzan: Beter zijn dan bij ons hier? Ja, dat wel. Het kan zelfs van het Brusselse zijn, je kunt nooit weten.
Onderzoekster: En waarom denk je dat de jongens in Turkije beter zijn dan de Turkse jongens die hier
opgegroeid zijn?
(gegiechel)
Suzan: Ja, ‘k zie de meeste jongens hier. Wat ze allemaal uitsteken... Dus ja, daarmee. En, in Turkije,
bijvoorbeeld, mijn ouders wonen in een dorp hé en als ik gasten zie, er zijn ook deftige gasten en zo ook
echt gasten die, ja, ik weet niet…
Nalan: De opvoeding is anders.
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Suzan: Ja, de opvoeding is anders.
Nalan: En zij zijn totaal gericht op hun school. De school staat op het eerste plan.
Onderzoekster: Bij de jongens in Turkije?
Nalan: Ja, hoe de jongens van Turkije denken…
Tansu: Die denken meer realistisch…
Nalan: En die kijken ook meer naar de toekomst. De jongens hier, die leven voor elke dag zo. Snap je?
Die denken, we zullen wel voort kunnen gaan met het geld van onze vader en moeder.
Onderzoekster: En daarom zou jij eerder een jongen van daar verkiezen?
Suzan: Ja.”
(Focusgroep in Oost-Vlaanderen, Turkse origine)
Het gebrek aan keuze op de huwelijksmarkt is te wijten aan verschillende zaken. Naast de negatieve beeldvorming
enerzijds zijn er hooggeschoolde moslima’s die een partner zoeken die ook opgeleid is of met wie ze op zijn minst
intellectueel op dezelfde golﬂengte zitten. Er zijn echter veel minder allochtone jongens die hogere studies doen
dan allochtone meisjes, daar is het aanbod dus reeds beperkt. In één van de Franstalige focusgroepen denken de
vrouwen dat mannen die gestudeerd hebben van vrouwen zonder opleiding denken dat ze onderdaniger zijn en
makkelijker de wil van de man zullen volgen:
Rachda: « Oui, oui, tout à fait. Non mais moi j’ai évoqué cette exemple-là parce que la femme n’est pas
protégée, si on fait des recherches pour éventuellement que les politiques feront bouger les choses, il y a
des petites choses peut-être à rectiﬁer , à voir …
Dalila: Mais c’est la peur.
Imane: Mais souvent, ce sont des gens qui ont étudié, qui ont une grande culture, c’est vrai ils sont bien
cultivés et tout ça mais ils veulent toujours la femme qui n’a rien, aucune base, pour essayer de …
Dalila: d’être soumise
Imane: d’être soumise, tout simplement. Alors ils proﬁtent, ils font tout ce qu’ils veulent avec la femme,
parce qu’ils se disent : ‘si je prends une femme qui est cultivée comme moi….’ Mais ce sont des idiots qui
pensent comme ça ! »
(Focusgroep in Luik, Marokkaanse origine)
Bovendien zouden deze hoger opgeleiden een bedreiging vormen voor lageropgeleide jongens:
Onderzoekster: “H’nia, daarnet zei je zoiets van: wij als hooggeschoolden zijn gevaarlijk. Wat bedoel je
daarmee?
H’nia: Ik weet niet hoe de rest dat ervaart, maar als je als vrouw een beetje gestudeerd hebt, ook al is het
maar een klein beetje, dat botst een beetje met de rol van onze mannen.
Nebula: Veel mannen willen dat niet.
H’nia: Veel mannen vinden dat niet zo interessant hé, een vrouw die zo heel zelfstandig is. Dat is misschien
bedreigend voor hun rol als man.
(De meesten knikken.)
Myriam: Maar ik zie dat ook bij mijn vriendinnen. Ik heb drie Belgische vriendinnen en ze zijn ook allemaal
hooggeschoold en vrijgezel. Maar bij hen is dat ook een probleem. Ze zijn ook allemaal veel te independent
en veel te zelfzeker. Zij hebben ook allemaal dezelfde problemen als ze jongens tegenkomen. De één is
verantwoordelijk voor een winkel, de andere ook. Ze hebben allemaal hoge functies. Het zijn meestal
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Belgische jongens dat ze ontmoeten en die hebben ook zoiets van: oh neen, die zijn te independent, zo
onafhankelijk. Je ziet dat bij ons zeker, maar ik wil alleen maar eventjes benadrukken …
H’nia: dat, dat bij Belgen ….
Myriam: dat, dat bij Belgen zeker ook het geval is. Bij ons sowieso.”
(Focusgroep in Antwerpen, gemengde groep)
Het beperkte aanbod op de huwelijksmarkt heeft ook te maken met de vraagzijde. Jongens die wél verder studeren
zouden vaak huwen met Belgische meisjes en jongens verkiezen vaak een echtgenote uit het land van herkomst,
boven een allochtoon meisje die hier is opgegroeid. Dit heeft op zijn beurt te maken met negatieve beeldvorming,
maar dan van de jongens (en hun ouders) over de allochtone meisjes hier.
Asra: “En de jongens die hier zitten, die hebben dan zo’n mentaliteit van ‘ik ga ze gaan halen van daar’. Ik
sprak vrijdag met een jongen, ik doe jeugdwerk en ik was bezig met dit onderwerp en ik zei: ‘moesten jullie
nu allemaal, in plaats van meisjes van daar te gaan halen, met meisjes van hier trouwen, dan zouden de
meisjes van hier ook geen jongens van daar gaan halen!’. En sommigen zeiden ‘dat is wel waar’, maar ik zei
‘dat is jullie mentaliteit, van jullie ouders, jullie denken dat de de meisjes van daar duizend keer beter zijn
dan de meisjes van hier en dat ze hier te modern zijn!’ En dan zeg ik: ‘De meisjes van daar zijn nu moderner
dan de meisjes van Europa, want de meisjes van daar beginnen dat nu ook al te zeggen!’ en dat ik dan zeg
van ‘wiens schuld is dat hier allemaal?’ Het zijn de ouders, het is wat je meekrijgt in uw opvoeding.
Nouria: Ik denk dat de meisjes uit het Westen, die hier opgegroeid zijn, wij, wij zijn veel opener en we
durven veel meer zeggen waar we voor staan en wat we vinden. Die meiden daar zijn veel meer, ik noem het
‘schijnheilig’, want zodra ze hier zijn zie je opeens een heel andere kant van hen en dat hebben die ouders
nu ook al door hoor.
Haﬁda: Want die denken zo van ‘ah, een meisje van daar kunnen we manipuleren’ en dan komen ze naar
hier en dan is het omgekeerd, want die domineert juist en dan is het hek van de dam.”
(Focusgroep in West-Vlaanderen, Maghrebijnse origine)
Uit gelijkaardig onderzoek blijkt dat jongens de meisjes die hier opgroeiden ‘te veeleisend’ vinden en van mening
zijn dat meisjes uit het land van herkomst meer volgens het boekje leven, dat hun goede naam nog niet bezoedeld
zal zijn door roddel en achterklap (Hooghiemstra, 2003). Jongens beoordelen en veroordelen vaak onterecht het
gedrag van de meisjes die hier zijn opgegroeid:
Fatima: “Maar bij ons, in onze cultuur is er tussen een ‘hoer’ en een ‘maagd’… daar tussenin bestaat dus
absoluut niet. Ofwel ben je ‘hoer’ ofwel ben je ‘maagd’.
Khatouma: Maar wat noemen ze hoer? Voor hun ben je al een hoer als je gewoon een vriendje hebt! Ik zeg
u, ze maken alles erger. Ze zien u met een jongen en ze zeggen niet ‘ik zie u met die jongen’, maar ‘ik zag
u met tien jongens!’ Ze maken alles erger.”
(Focusgroep in Limburg, Marokkaanse origine)
De meisjes en jonge vrouwen storen zich ook aan de dubbele moraal die de jongens hanteren: zijzelf mogen
uitgaan en relaties aangaan, maar hun zussen niet. De jongens zijn zelf geen maagd meer, maar willen wel een
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maagd als echtgenote. De participantes zien veel jongens in hun omgeving die relaties aangaan met ‘Belgische
meisjes’ (autochtonen), maar die, wanneer het op trouwen aankomt, toch huwen met een meisje uit het land van
herkomst. De meerderheid van de meisjes vinden dat de jongens op die manier misbruik maken van autochtone
meisjes. Ze willen evenmin zelf het risico lopen om ‘gedumpt’ te worden. Ze zijn er zich ook van bewust dat
een deel van de jonge mannen die huwen met iemand van het land van herkomst, ondertussen de relatie met de
Belgische vriendin blijft voortzetten of er minnaressen op na houden. Enkele deelneemsters delen dan ook de
overtuiging dat mannen die opgegroeid zijn in het land van herkomst een trouwere partner zullen zijn dan mannen
die hier zijn opgegroeid.
De wederzijdse negatieve beeldvorming van jongens over meisjes en meisjes over jongens heeft zijn invloed op
de partnerkeuze. Op dit vlak stemmen de resultaten van ons onderzoek sterk overeen met de resultaten van het
kwalitatief onderzoek bij Nederlandse jongeren van Marokkaanse en Turkse origine door Hooghiemstra (2003).
1.1.1.2

Ook een moslim

Moslimjongeren hechten bij de keuze van een huwelijkspartner meer dan autochtone jongeren belang aan religie,
culturele origine, een goede reputatie en maagdelijkheid (Garcia, e.a., 2005). Onze resultaten weerspiegelen deze
vaststellingen.
Onderzoekster: « ça c’est important pour vous ?
Zohra: oui
Onderzoekster: qu’il est de même religion, et pourquoi ?
Zohra: parce que c’est important pour le couple, pour se comprendre, pour avoir les mêmes… pour avoir
quand-même un minimum de lignes communes quoi, parce que si on est trop … ça va aller pendant trois,
quatre ans, après il va y avoir quand-même quelque chose…
Onderzoekster: s’il y a trop de différence ?
Zohra: oui , parce qu’il y a toujours un qui fait plus d’effort que l’autre, donc si même si on fait des efforts
pendant trois quatre ans et après tu te rends compte que c’est pas ça …. »
(Focusgroep in Oost-Vlaanderen, Tunesische origine)
Bijna alle meisjes en vrouwen die deelnamen aan de focusgroepen vinden het erg belangrijk dat hun huwelijkspartner,
net als hen, een moslim is. Veel vrouwen vinden het iets vanzelfsprekend. Bij de Nederlandstalige focusgroepen
vinden we vijfentwintig deelneemsters, waarvan zes vrouwen van Turkse origine en zestien van Maghrebijnse
origine, die aangeven dat het voor hen een moslim ‘mag’ zijn maar niet ‘moet’ zijn. Bij de Franstalige vinden
we geen enkele respondente voor wie een moslim ‘mag’ maar niet noodzakelijk is. We vinden wel twee vrouwen
die liever géén moslim als partner willen, het gaat bij deze laatste om vrouwen met een sterk geseculariseerde
wereldvisie. De categorie ‘mag maar moet niet’ verschilt sterk voor de Nederlandstaligen in vergelijking met de
Franstaligen, dit komt deels doordat in de tabel met Nederlandstalige respondenten ook de respondentes van de
individuele gesprekken mee opgenomen zijn. Dit zijn vaak meisjes of vrouwen die een relatie hebben met een
niet-moslim.
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Tabel 7: Voorkeur voor een partner met dezelfde religie – Nederlandstalige focusgroepen en diepte-interviews
Origine
Thema
Partner
met
dezelfde
religie

Maghreb
(N= 58)

Turkije
(N= 65)

Albanië
(N=1)

Pakistan
(N=2)

Andere
(N=2)

Totaal
(N=127)

Mag maar
moet niet

16

6

0

2

1

25

Nee

0

0

0

0

0

0

Ja

41

59

1

0

1

102

Tabel 8: Voorkeur voor een partner met dezelfde religie – Franstalige focusgroepen
Origine
Thema
Partner
met
dezelfde
religie

Maghreb
(N=29)*

Turkije
(N= 2)

Albanië
(N=10)

Pakistan
(N=0)

Andere
(N=3)

Totaal
(N=45)

Mag maar
moet niet

0

0

0

0

0

0

Nee

1

0

0

0

0

1

Ja

28

2

10

0

3

44

* Ook in deze tabel is er een discrepantie tussen het aantal vrouwen van Maghrebijnse origine en het totale aantal deelneemsters
van Maghrebijnse origine, doordat we voor 29 respondentes niet over gegevens met betrekking tot de persoonlijke mening
over partnerkeuze beschikken.

Alle deelneemsters aan de gesprekken noemen zichzelf ‘moslim’, maar de mate waarin zij praktiseren
verschilt. Over het algemeen zijn bij de deelnemende vrouwen van Maghrebijnse origine meer meisjes en vrouwen
die zich ‘praktiserend’ noemen, dan bij de deelnemende meisjes en vrouwen van Turkse origine. Onder praktiserend
begrijpen ze het dagelijks bezig zijn met het geloof, door het uitvoeren van gebeden en de deelname aan de
belangrijke feesten. Sommigen verwijzen naar het leven volgens de vijf peilers van de islam. De hooggeschoolde
vrouwen die deelnamen aan de gesprekken waren vaak bewuster bezig met hun geloof en de betekenis daarvan
in hun dagelijks leven, dan de laaggeschoolde vrouwen. Een deeltje van deze hooggeschoolden beleeft een
geïndividualiseerde islam (Roy, 2004) en hecht dan ook veel belang aan de mate waarin de (toekomstige) partner
eveneens praktiserend is. Deze jonge vrouwen zijn zelf op zoek gegaan naar de betekenis van hun religie, door
een herlezing van bepaalde bronnen en een kritische reﬂectie op de manier waarop de godsdienst beleefd en
voorgesteld wordt. Zij wijzen ook steevast op het verschil tussen ‘geloof’ enerzijds en ‘tradities’ anderzijds en
wensen het geloof te zuiveren van bepaalde tradities die zij negatief valoriseren, zoals de verhouding tussen
mannen en vrouwen binnen de traditionele moslimgemeenschappen of het bestaan van ‘gedwongen huwelijken’.
Deze deelneemsters vinden geloof veel belangrijker dan afkomst. De meerderheid van de vrouwen verwacht echter
niet van hun man dat hij praktiserend is, wél dat hij een moslim is.
Hoewel er een grote consensus bestaat onder de vrouwen dat hun (toekomstige) huwelijkspartner ook een moslim
moet zijn, zijn de redenen die daartoe worden aangehaald uiteenlopend. Sommige deelneemsters zeggen dat het
een verplichting vormt vanuit hun godsdienst.
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Aysel: “Ja, maar het mag gewoonweg niet van de religie. Van de islam mag je als vrouw niet trouwen met
een niet-moslim.”
(Focusgroep in Antwerpen, gemengde groep)
Maar er worden ook andere redenen aangebracht, waaronder het meest aangehaalde argument het opvoeden van
de kinderen is. In bijna alle groepsgesprekken wordt er gewezen op de risico’s van een huwelijk met een nietmoslim voor het samen grootbrengen van de kinderen. De meeste vrouwen delen de overtuiging dat er in
gemengde huwelijken vaak conﬂicten ontstaan naarmate de kinderen opgroeien.
Haﬁda: “Maar dat heb je toch vaak in gezinnen, waar de kinderen, als ze dan 12, 13 jaar zijn, de vader zegt
dat hij zijn kind Arabisch wil leren of islam, maar de vrouw weigert hé, waardoor er discussies komen, met
als gevolg soms een scheiding.”
(Focusgroep in West-Vlaanderen, Maghrebijns orgine)
Naast de zorgen over de kinderen bestaat er ook bezorgdheid omtrent botsende visies in het algemeen, binnen het
koppel. Veel vrouwen halen in de gesprekken aan dat zij verlangen om met hun partner op dezelfde golﬂengte te
kunnen communiceren. Gemengde relaties zouden dit kunnen bemoeilijken. Een relatie met een moslim lijkt
hen ‘gemakkelijker’.
Onderzoekster: “In het begin zeiden jullie dat het heel belangrijk is dat jullie partner moslim is. En waarom
is dat zo belangrijk voor jullie?
Farah: “Omdat dat in onze godsdienst gewoon zo is.
Helima: Ja.
Rania: Dat botst gewoon anders.
Farah: Twee verschillende …
Helima: Het zou niet lukken.
Rania: Ja, het zou niet lukken.
Helima: Dat is gewoon een feit.
Farah: Je weet dat, dat niet gaat lukken, allé toch in de meeste gevallen.
Helima: Dat is een totaal andere levenswijze. En ja, moet jij je aanpassen aan hem of moet hij je aanpassen
aan haar. Daar begin je niet aan.
Farah: Daar kom je niet aan. Dat leidt tot eindeloze gesprekken.”
(Focusgroep in Antwerpen, Maghrebijnse origine)
Aan de verschillende geloofsopvattingen koppelen de deelneemsters vaak het leiden van een andere levenswijze.
Een gemengde relatie zou veel inspanningen vergen om zich aan elkaar aan te passen. Hetzelfde geloof delen, is
niet alleen eenzelfde levensvisie delen, maar het betekent ook samen dingen doen, zoals feesten, vasten,… Het
gemeenschappelijke geloof smeedt een band binnen het gezin.
Een kleine groep deelneemsters nuanceert de negatieve verhalen en opvattingen over gemengde huwelijken. Zij
benadrukken dat je respect dient op te brengen voor ieders geloofsovertuigingen en wijzen erop dat elke relatie
risico’s inhoudt. Sommigen halen ook positieve voorbeelden aan van ‘geslaagde’ gemengde huwelijken.
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Op de vraag of zij open zouden staan voor een tot de islam bekeerde ‘Belg’ zijn de reacties gemengd. Sommige
deelneemsters hebben zo hun twijfels over bekeerlingen: is hun geloofsovertuiging wel duurzaam? Wat als ze zich
enkel bekeren omwille van de relatie en niet uit persoonlijke overtuiging? Binnen de gesprekken aan Franstalige
zijde was de twijfel omtrent bekeerde moslims nauwelijks aanwezig. Sommige deelneemsters zouden hun partner
vragen dat hij zich tot de islam bekeert, anderen houden vol dat dit iets is wat je eigenlijk niet kan vragen, net
omdat het een heel persoonlijk gemotiveerde keuze moet zijn om zich tot een bepaalde religie te bekeren.
Opvallend in gesprekken met jonge praktiserende moslima’s is het belang dat zij hechten aan een partner die ‘een
goede moslim’ is. Als er dieper ingegaan wordt op wat een goede moslim is, dan blijkt dat dit een man is die niet
alleen gelovig en praktiserend is, maar ook de eigenschappen heeft van een ‘goede partner’:
Onderzoekster: “Welke kenmerken waarderen jullie bij een partner? Wat vind je belangrijk?
Fedoua: Eerst dat hij gelovig is en ook wel echt gelovig, dat hij zo echt de koran…
Suraya: Dat hij praktiserend is.
Fedoua: Een praktiserende moslim. Volgens mij is iemand die echt praktiserend is ook wel iemand die de
eigenschappen heeft die eigenlijk een partner zou moeten hebben: dat hij gewoon geduldig is en gewoon
lief, vriendelijk, met mij rekening houdt, mij begrijpt,… iemand die praktiserend is.”
(Focusgroep in Oost-Vlaanderen, Maghrebijnse origine)
Aangezien voor deze jonge vrouwen de ‘islam’ goed is en beladen wordt met tal van positieve karakteristieken,
worden aan een ‘moslim’ ook deze positieve eigenschappen toegeschreven. Trouwen met een moslim staat dan
eigenlijk borg voor dezelfde dingen die veel autochtonen verlangen in een huwelijk. Een goede, praktiserende
moslim weet ook hoe hij moet omgaan met mensen en speciﬁek hoe hij moet omgaan met vrouwen. Een goede
moslim weet dat hij zijn vrouw niet mag onderdrukken. Hij moet ook weten wat zijn taken zijn binnen het
huishouden.
In één van de focusgroepen met vrouwen op middelbare leeftijd werd opgemerkt dat jonge vrouwen nu, anders
dan vroeger, meer op zoek zijn naar een bewust islamitische man. ‘Moslim zijn’ betekent dan ook: trouw zijn aan
je partner, niet op café of naar discotheken gaan,… De zoektocht naar een ‘goede moslim’ staat volgens ons dan
ook in verband met de hedendaagse beeldvorming van de jonge meisjes over de allochtone jongens die in België
opgroeien.
1.1.1.1

Andere kenmerken van een goede huwelijkspartner

Naast een voorkeur voor een huwelijkspartner met dezelfde geloofsovertuigingen en dezelfde origine, wordt ook
aan heel veel andere kenmerken en karaktereigenschappen belang gehecht bij het kiezen van een huwelijkspartner.
Enkele van de meest aangehaalde eigenschappen zijn respectvol en verantwoordelijk zijn. Meisjes en vrouwen
verlangen ook een partner die zijn vrouw de vrijheid biedt om ook buiten het gezin sociale contacten te onderhouden
en uit werken te gaan. Een partner die helpt in het huishouden staat ook hoog aangeschreven. Goed met elkaar
kunnen communiceren, elkaar begrijpen en aanvoelen, zijn andere belangrijke kenmerken. Humor is een
pluspunt. De jongste meisjes in het onderzoek onderscheiden zich van de andere door het belang dat zij hechten
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aan een partner met een goede job en die liefst een mooi inkomen heeft. Ook het uiterlijk was voor deze meiden
iets meer van belang.
De hoger opgeleiden waren de enigen die ook studies, kritische zin en ‘hersenen’ als belangrijke kenmerken
aanhaalden. Volgens de onderzoeksliteratuur zouden scholingsgraad en relatievorming elkaar beïnvloeden
(Lodewijckx, Page & Schoenmaeckers, 1997). Wat men verlangt van een partner verschilt naarmate men al dan
niet gestudeerd heeft.
De vrouwen van Albanese origine hechten opvallend veel belang aan het ‘trouw’ zijn van hun partner. Over de
te vermijden mannen bestaat algemene consensus: dit zijn mannen die (te) jaloers of bezitterig zijn, mannen die
roken en mannen die drinken of met andere woorden ‘mannen die hele dagen op café zitten’.

1.1.2

Wat ouders volgens meisjes en vrouwen verwachten

Uit de focusgroepen en individuele gesprekken kunnen we concluderen dat het huwelijk een heel belangrijke
plaats inneemt binnen de opvoeding van kinderen. Het huwelijk is het sluitstuk van een goede opvoeding. Dit
wordt bevestigd in de onderzoeksliteratuur (Van der Heyden & Geets, 2005; Manço, e.a., 2002a; Yerden, 1995).
Ouders en niet in het minst de moeders hechten veel belang aan het huwelijk van hun dochters en zonen. Over hoe
sterk de rol van moeders is in de partnerkeuze bestaat binnen de literatuur geen consensus. Uit onze gesprekken
kan evenmin een eenduidige conclusie getrokken worden: soms zijn het moeders die hun keuze willen doordrijven,
soms zijn het moeders die net vaders proberen te overtuigen van de persoonlijke keuze van hun dochters.
Dat er gehuwd wordt en liefst ook met de beste partij is heel belangrijk voor de ouders zelf en het is ook iets waar
zij door de familie en binnen de gemeenschap op beoordeeld worden. Vroeger onderzoek beschrijft eveneens hoe
ouders de aanvaardbare grenzen bepalen waarbinnen de jongere kan zoeken (Luyckx, 1999).
Het huwen wordt soms uitgesteld door het volgen van hogere studies, dochter of zoon huwt dan op een latere
leeftijd. In één van de focusgroepen met studentes van Turkse origine wordt aangehaald dat huwen voor sommige
ouders een opluchting kan betekenen, want op dat moment zijn zij niet langer verantwoordelijk over hun dochter,
maar leggen zij de verantwoordelijkheid in de handen van de echtgenoot. Of dit een opvatting is die ook door de
andere vrouwen gedeeld wordt, weten we niet.
1.1.2.1

Een schoonzoon van dezelfde origine

Onderzoeksliteratuur benadrukt de sterke voorkeur van ouders voor een schoonzoon (of -dochter) van
dezelfde origine. Aan dit verlangen worden verschillende verklaringen toegedicht. Lacoste-Dujardin
(1994) noemt de regel om ‘onder elkaar’ te huwen (wat naargelang de deﬁnitie dus etnisch, nationaal,
regionaal of religieus kan zijn) het ‘ultieme bastion voor de gemeenschapsidentiteit’. Het zouden
volgens Lacoste-Dujardin vooral de moeders zijn die er op staan dat er gehuwd wordt ‘binnen de eigen
gemeenschap’. De moeders zouden de migratie als een soort identiteitsverlies ervaren en ze hopen kost
wat kost de gemeenschapsidentiteit te kunnen bewaren (Lacoste-Dujardin, 1994). Er bestaan echter
discussies over de mate waarin de rol van moeders in de partnerkeuze kan worden veralgemeend. De
meeste onderzoeken spreken immers over ‘ouders’, zonder een onderscheid te maken tussen moeders
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en vaders. Remacle (2005) oppert dat ouders, door de migratie-ervaring, in een identiteitscrisis zijn
terechtgekomen en de Westerse cultuur als iets vreemds en veraf ervaren. De ouders willen volgens
Remacle zoveel mogelijk de ‘cultuur’ van het land van herkomst bewaren. Huwen met iemand van
buiten de groep zou dan een soort van verraad aan de eigen cultuur vormen, want deze zou dan niet
langer gegarandeerd zijn voor de nakomelingen (zogenaamde ‘transmissie’ of overdracht). Deze ouders
denken dat het behoud van de ‘cultuur’ het beste kan gegarandeerd worden door een huwelijk met iemand
uit het land van herkomst. Zo’n huwelijken bevestigen ook de transnationale banden met het land van
herkomst. Sommige ouders krijgen aanzoeken van familieleden of kennissen uit het herkomstland.
In de literatuur zien we dat het bestaan van netwerken tussen migranten en niet-migranten een cruciaal
element vormt in het bestaan van het systeem van gezinsvormende migratie. Niet-migranten maken er
gebruik van om druk uit te oefenen op de reeds gemigreerde leden van de familie of de gemeenschap
in het buitenland (Böcker, 1994 in Lievens, 2000). Ouders bevinden zich door de grote vraag naar
huwelijkskandidaten in een betere onderhandelingspositie op de huwelijksmarkt. Sommige ouders
ervaren ook een sterke loyaliteit naar de gemeenschap van herkomst.
Voor sommige ouders is het niet alleen belangrijk dat er gehuwd wordt met iemand van dezelfde
origine, maar hij (of zij) moet ook opgegroeid zijn in dezelfde regio van herkomst. Dit is vanuit de
veronderstelling dat mensen uit dezelfde streek er dezelfde ideeën en gewoontes op na houden. Er is
de verwachting dat de leef- en denkwijze gelijklopend zal zijn (Yerden, 1995). Het huwen met iemand
van het land van herkomst komt soms neer op huwen met een familielid. Uit vroeger onderzoek blijkt
ook dat de voorkeur van de ouders voor een schoonzoon- of dochter uit het land van herkomst net als
bij de meisjes en vrouwen te maken heeft met de beeldvorming over de jongeren die hier opgroeien en
jongeren die opgroeien in het land van herkomst (Hooghiemstra, 2003). Onze resultaten sluiten aan op
deze vroegere bevindingen.
Uit ons onderzoek blijkt dat de meerderheid van de ouders verlangen dat hun dochter huwt met een
partner van dezelfde origine. Een relatie of huwelijk met een ‘Belg’, een autochtoon, wordt moeilijk
of niet aanvaard. Volgens de deelneemsters zijn er verschillende redenen waarom gemengde huwelijken
door hun ouders moeilijk aanvaard worden. We zullen zien dat de opvattingen van ouders en meisjes
heel sterk op dezelfde lijn liggen. Het verschil naar geloof, cultuur en taal, maar ook vooroordelen
omtrent de ‘andere’ gemeenschap, spelen hierbij een rol.
Saﬁa: “Dat maakt alles veel gemakkelijker. Ik val sowieso al totaal niet op Belgen, dat maak het ook al
wat gemakkelijker voor mij (lacht). En als het toch zo zou geweest zijn, dan zou ik er toch twee keer over
nagedacht hebben.
Onderzoekster: Waarom?
Saﬁa: Omdat dat thuis toch wel duidelijk wordt gemaakt dat, zo iemand liever niet over de vloer komt. Dat
een niet-Marokkaan niet over de vloer komt.
Onderzoekster: En geven ze daar dan een reden voor?
Saﬁa: Ja, gewoon: schrik voor het onbekende.”
(Focusgroep in Antwerpen, Marokkaanse origine)

CIE

Studie naar de factoren die de vrijheid van keuze van een echtgenoot beperken bij bevolkingsgroepen van vreemde oorsprong

Prof. dr. Sami Zemni ◦ Nathalie Peene ◦ Marlies Casier

45

Sommige deelneemsters merken op dat hun ouders ook het liefst een schoonzoon willen die afkomstig is uit
hetzelfde dorp of dezelfde regio van herkomst. Net als in de literatuur is de reden daartoe voornamelijk de
verwachting dat iemand die in dezelfde regio opgroeide als de ouders er dezelfde leef en -denkwijze op na zal
houden.
« Que est-ce que vos parents expectaient d’un beau-ﬁls?
Un Marocain, originaire du même village. Plus mon père que ma mère. Elle me comprenait mieux. »
(Diepte-interview, respondente van Marokkaanse origine)
Het verlangen van ouders om de banden met het land van herkomst (of de transnationale relaties) te versterken,
kwam in de focusgesprekken niet ter sprake. De voorkeur bij sommige ouders voor een huwelijk met een lid van
de familie werd niet opmerkelijk vaak aangehaald. Enkele deelneemsters geven wel aan dat er vanuit de familie
in het herkomstland druk wordt uitgeoefend opdat hun zoon met één van hun dochters zou huwen. Anderen
getuigen over de druk die hun ouders op hen uitoefenden om te huwen met een neef. Op deze gevallen wordt
ingegaan in het hoofdstuk over gedwongen huwelijken. Uit de gesprekken blijkt wel dat er ook ouders zijn die
de aanzoeken uit het land van herkomst allerminst verwelkomen. Deze ouders houden nadrukkelijk de boot
af of waarschuwen hun dochters voor het gevaar dat mannen hen als een ‘ticket naar Europa’ zouden kunnen
gebruiken.
De meeste meisjes en vrouwen houden in meer of mindere mate rekening met de verwachtingen van hun ouders.
Een groot deel van de meisjes en vrouwen hecht evenveel belang aan het delen van hetzelfde geloof en
dezelfde origine als hun ouders. Sommige ouders zouden toestaan dat hun dochter met iemand van een andere
origine huwt, zolang het maar een moslim is. Voor deze ouders is het moslim zijn primordiaal.
Onderzoekster: “Dus, jullie houden rekening met de verwachtingen van jullie ouders?
Farah: Je krijgt dat mee met de opvoeding. Dan heb je op een bepaald moment dezelfde verwachtingen als
je ouders.
Helima: Dat komt door de opvoeding, dat is waar.”
(Focusgroep in Antwerpen, Marokkaanse origine)
De verwachtingen van thuis uit worden sterk geïnternaliseerd. ‘Nooit verliefd worden op een Belg’, was
wat sommige vrouwen in hun hoofd steeds blijven herhalen. De meeste ouders vinden wat hun ouders belangrijk
vinden, zelf ook belangrijk. Anderen geven aan dat zij vooral problemen willen vermijden. Ze willen de goede
relatie met hun ouders niet in gevaar brengen.
Hoewel een Belgische vriendin of echtgenote bij de zonen ook zelden wordt toegejuicht, blijken de ouders er toch
meer belang aan te hechten bij de dochters dan bij de zonen.
“Ja, dat kon, want hij is een man en ik ben maar een vrouw. Zo te zien was dat wel… Ik dacht dat mijn
ouders er gingen voor open staan omdat mijn broer al met een Belgische was, omdat ze dat aanvaarden.
Maar ik had het gewoon mis.”
(Diepte-interview, respondente van Turkse origine)
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Het verschil in acceptatie naar een schoondochter of een schoonzoon van vreemde origine kan gedeeltelijk
verklaard worden door de vrees voor het verlies van de culturele identiteit en deels door de opvattingen omtrent
het doorgeven van de godsdienst op de volgende generaties. Het volgende punt gaat hier dan ook dieper op in.
1.1.2.2

Ook een moslim

Alle participanten stellen dat hun ouders het belangrijk vinden dat hun (toekomstige) schoonzoon een moslim is.
De meerderheid van de participanten geeft aan dat een niet-moslim voor hun ouders onaanvaardbaar zou zijn.
Waarom ouders zoveel belang hechten aan het huwen met een moslim, heeft te maken met het doorgeven van het
geloof aan de volgende generatie. De overtuiging bestaat dat het binnen het koppel de man is, wiens geloof wordt
doorgegeven aan de kinderen. Deze opvattingen omtrent de transmissie van het normen- en waardensysteem en
bepaalde praktijken, leven bijna even sterk bij de meisjes en vrouwen als bij hun ouders. De spanningen die binnen
gezinnen kunnen ontstaan, wanneer dochter of zoon een relatie aangaat met een niet-moslim, worden diepgaander
besproken in 1.1.2.3.
Een kleine groep hooggeschoolde jonge vrouwen van Maghrebijnse origine die geloof veel belangrijker vindt dan
afkomst, heeft ouders voor wie de geloofsovertuiging eveneens van groter belang is dan de afkomst.
In de meeste gevallen is het belang dat wordt gehecht aan de origine vaak moeilijk te onderscheiden van
het belang dat wordt gehecht aan het moslim-zijn: ‘het moet een Turk zijn’ of ‘het moet een Marokkaan zijn’,
impliceert immers al dat het ook een ‘moslim’ is, is voor veel mensen vanzelfsprekend het geval.
Onderzoekster: “En moest het iemand zijn die geen Turk is, maar wel moslim is?
Nalan: Maar voor mijn moeder is dat hetzelfde.
Onderzoekster: bij jou ook?
Suzan: Mijn moeder is iemand die wil dat het een Turk is. Geen Marokkaan of zo. Mijn moeder zou het
niet willen, en ik zelf misschien ook niet.
Onderzoekster: En bij jullie ook?
Sevilay: Ik heb eens gehoord van mijn vader: hierbinnen, hier in huis mag er géén éne gast voet zetten die
géén Turk is. En dat was bij mij zo van: Shit! Omdat ik toen uitging met iemand die géén Turk was, maar
wel een moslim. En ik vond dat zo raar dat hij dat zei, het was alsof hij mij wilde waarschuwen, het alsof
hij wist dat ik met hem uitging.
Tansu: Man, zo’n slecht gevoel vanbinnen.
Sevilay: En ze zijn er dus tegen. Maar ik denk niet dat, als ik ermee zou afkomen, dat ze me buiten gaan
smijten.
Tansu: Maar Sevilay, dat geloof ik niet!
Sevilay: Nee, nee, ik ken mijn vader. Hij is niet zo. Hij is niet zo religieus.
Tansu: Dat weet ik niet hoor.”
(Focusgroep in Oost-Vlaanderen, Turkse origine)
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1.1.2.3

Schoonzoon met een andere geloofsovertuiging en/of origine

Indien ouders merken dat hun schoonzoon toch niet over die eigenschappen beschikt die zij enorm belangrijk
achten, namelijk dezelfde origine en geloofsovertuiging, dan kunnen de gevolgen groot zijn. Dat wordt aangetoond
door enkele respondenten die getrouwd zijn met een man van Belgische origine. Vanaf het ogenblik dat de ouders
weet hebben van de gemengde relatie van hun dochter, dient zij een keuze te maken tussen haar familie en haar
vriend. De bevraagde vrouwen geven aan dat dit een verscheurende beslissing is, want zij zien beide partijen even
graag. Dat ouders soms ver kunnen gaan in hun overredingskracht, komt duidelijk naar voor in sommige verhalen.
De bevraagde respondenten geven aan dat hun ouders hen via verschillende wegen trachtten te overtuigen om de
relatie te verbreken. Zo kregen zij te maken met bedreigingen, fysiek geweld, achtervolgingen, …. De ouders van
één respondente konden niet geloven dat hun dochter op iemand van Belgische origine zou vallen, die bovendien
ook nog eens meer dan tien jaar ouder was. Bijgevolg waren ze ervan overtuigd dat hun dochter bezeten was
door de duivel. Tijdens de duiveluitdrijving werd zij onder verdoving gebracht en werd er op haar ingepraat. Niet
enkel deze vrouwen, maar ook hun echtgenoten kregen het zwaar te verduren. Sommige ouders leggen de schuld
volledig bij de man en bijgevolg moet hij er ook de gevolgen van dragen.
Een respondente haalt aan dat je echt een sterk karakter moet hebben, zoniet houd je het niet vol en geef je toe aan
de wensen van je ouders. Volgens een respondente van Maghrebijnse origine is zij daar het levende bewijs van.
Toen haar ouders ontdekten dat zij een gemengde relatie had, hebben zij haar verplicht om te huwen met iemand
afkomstig uit Marokko. Nadat er heel veel druk op haar werd uitgeoefend, heeft zij uiteindelijk ingestemd met dat
huwelijk. Na een paar weken heeft zij het huwelijk verbroken om zo haar relatie met haar vriend van Belgische
origine verder te zetten.
Vier jonge respondentes bevinden zich in een gemengde relatie, maar durven de stap niet te zetten om het hun
ouders mee te delen. Zij hebben schrik voor de gevolgen.
Indien een vrouw toch doorzette door te huwen met haar partner van Belgische origine, dan betekende dit voor
enkele respondenten dat de band met de familie volledig verbroken werd. De ouders beschouwden hen vanaf dan
niet meer als hun dochter, deels onder druk van de familie en de omgeving. Zo blijven de ouders van één vrouw
tegenover de familie in Marokko ontkennen dat hun dochter gehuwd is met iemand van Belgische origine. Bij twee
respondenten hebben de ouders de gemengde relatie van hun dochter aanvaard, desalniettemin hebben ze het er erg
moeilijk mee. De reacties vanuit de ruimere omgeving zijn hier deels een verklaring voor.
De vrouwen die nu getrouwd zijn met iemand van Belgische origine hebben de hulp van anderen ingeschakeld om
uit hun netelige situatie te geraken. Zo werd er beroep gedaan op (ongeveer in deze volgorde) de hulp van collega’s
op het werk, de schoonfamilie, de politie, imams, advocaten en lotgevallen. Over de ondersteuning van de imam
zijn twee vrouwen echter niet te spreken. Volgens hen stond hij aan de kant van de ouders en probeerde hij hen te
overtuigen om de relatie stop te zetten. De werking van de politie wordt veel positiever onthaald. Mede dankzij
hen konden enkele respondenten het ouderlijk huis ontvluchtten en tijdelijk onderduiken totdat de gemoederen
wat bedaard waren.
“Maar een Belg dat mocht ik niet hebben van mijn pa: “Ge moogt doen wat ge wilt, maar kom niet af
met een Belg!” Hij zit in het arbeidersmilieu en hij had zo een ding in zijn hoofd van “dat zijn allemaal
ﬂiereﬂuiters en rokkenjagers en dit en dat”. Het moest een Turk of een Turkse zijn waar we mee gingen
huwen. Maar op het werk kwam ik Dieter tegen en dat was koek en ei hé. Dat was van: “Ja, wat gaan we
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nu doen? Gaan we verder doen of niet?”. Want ik heb het nog een paar keer afgemaakt tussen door omdat
ik niet wist hoe ik dat thuis moest vertellen. Ik kon daar bij niemand niet mee terecht. Zelfs bij mijn zussen
en zo kon ik dat niet vertellen. En dan, op een dag gingen we op reis naar Turkije en dacht ik van: “ja…” en
mijn vaders schoonbroer die was bezig van: “Hoe komt dat toch dat die meisjes van bij jullie altijd hier een
huwelijkspartner komen zoeken? Hebben ze daar geen Belgen genoeg misschien?”, zei hij. En zo was het
gekomen. Mijn pa zei: “je bent zot zeker, die Belgen, dat trekt op niets en dat deugd niet!” En dan dacht ik
van ‘het is het moment om dat eens te zeggen”, omdat ik mijn pa zijn schoonbroer zo achter mij had. Die
vond dat dood normaal. En toen heb ik het gezegd. Dat was niet goed! Hij was er enorm tegen en ik moest
het direct gedaan maken. Maar ik belde nog regelmatig van Turkije naar Dieter van “het is goed en…”. Tot
hij op een dag geen telefoon meer kreeg van mij.
Ik was natuurlijk ziek gevallen. Ik kon niet meer eten, ik kon niet meer drinken en ik heb toen in het
ziekenhuis gelegen en uiteindelijk hebben ze mijn verlof nog moeten verlengen en uiteindelijk zijn we terug
in België geraakt en ik mocht terug gaan werken maar ik moest het afmaken met Dieter. Dan hebben we
nog een klein jaarke in het geheim verkeerd en dan dachten we van “we moeten hier stappen zetten”. En we
hebben toen een paar mensen van het werk gevraagd van “hoe zit dat?”, omdat we iemand kennen op het
werk, een Belg die getrouwd was met een Turks meisje en hij ging er de imam bij halen. De imam moest
mijn pa overhalen. Maar dat gebeurde niet want die imam was de beste vriend van mijn pa. Hij deed dat niet.
We zaten te wachten van “allé, hij heeft nog altijd niet gebeld”… tot op een bepaald moment dat hij vlakaf
tegen Dieter zei van: “Ik doe er niet aan mee want dat is mijn beste vriend en ik doe hem dat niet aan.” Hij
zegt wel op tv dat de allochtone mensen met de autochtone moeten maar… En toen zei die imam dat hij me
onder vier ogen wilde spreken: “Heb je er wel eens goed over nagedacht wat je uw pa gaat aan doen want
uw pa is een goede vent. Ik kan niet beter vergelijken want jij bent goud waard, diamant waard, maar Dieter
is maar zink hé!” Dus wisten we dat we niet verder moesten doen met de imam. En toen dachten we van:
we moeten een andere oplossing vinden want zo zal het niet gaan. Ik weet niet meer hoe we bij de politie
terecht kwamen. We hebben ook veel steun gekregen van Gülay, een Turkse vrouw die gehuwd is met een
Belg. Een chic madammeke en babbelen en doen. “Goh, je moet er voor gaan als je elkaar graag ziet!” En
we dachten amai, het is alsof ze het niet meegemaakt heeft, want wij zaten toen in een zwart gat en zij kwam
daar toe van: “Dat zal wel lukken, je zal wel zien! En jullie gaan samen zijn!” En wij dachten van: “Het
gaat hier nooit lukken bij ons.” Mijn vader was er enorm tegen. En we namen contact op met de politie en
hij zei: “Jullie zoeken een onderduikadres, jullie gaan ergens naartoe en wij doen de rest, ik ga terwijl jullie
weg zijn.” Ik heb een brief thuis achtergelaten met erin dat ik het niet afgemaakt had met Dieter. Dat ik hem
graag zie en dat er ooit wel een dag zou komen dat ze mij ooit wel zouden vergeven. Ik heb toen die brief
geschreven en we zijn dan ’s morgens vroeg vertrokken naar Duitsland. Een weekendje weg en we zullen
wel zien. Maar mijn gsm stond niet stil natuurlijk. Het was de ene telefoon na de andere.”
(Diepte-interview, respondente van Turkse origine)
1.1.2.4

Andere kenmerken van een goede schoonzoon

Ouders wensen ook een schoonzoon met bepaalde kwaliteiten. ‘Respect’ is zowel voor de bevraagde meisje en
vrouwen als voor hun ouders een sleutelwoord. Een schoonzoon moet oprecht zijn, hij moet een goede opvoeding
en opleiding genoten hebben of een goede job hebben. Hij mag geen alcohol drinken, niet gokken en geen
‘vrouwenloper’ zijn. Hij moet goed voor zijn vrouw kunnen zorgen. Hij moet respectvol kunnen omgaan met zijn
schoonfamilie, maar bovenal: hij moet hun dochter gelukkig kunnen maken. In sommige gesprekken met vrouwen
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van Turkse, Albanese en Maghrebijnse origine werd ook letterlijk gezegd dat ouders willen dat het iemand is van
een ‘goede familie’. Een huwelijk is immers niet alleen een engagement tussen twee personen, maar het wordt
vaak gezien als een engagement tussen twee families. Aan de familie zou je kunnen zien wie en hoe een persoon
is. Dit is erg belangrijk wanneer huwelijken gearrangeerd worden, want op dat moment informeren beide partijen
zich over de huwelijkskandidaat en zijn of haar nabije omgeving.
Sevda: “Ce qu’ils apprécient, je crois que c’est le fait de rendre sa ﬁlle heureuse, le respect, voir un petit
peu comment il s’intègre dans la famille. C’est important aussi. S’il arrive justement à consolider les liens
entre la famille et sa belle-famille, parce que parfois ça arrive que l’entente est vraiment très bien avec le
couple mais il sépare la ﬁlle justement un peu de son foyer maternel. Moi je trouve que si jamais il arrive à
vraiment bien faire le médiateur entre justement l’ancienne famille de la ﬁlle et sa famille actuelle, moi je
crois que c’est une des qualités principales. ”
(Focusgroep in Henegouwen, respondente van Turkse origine)
Ouders zijn vooral bekommerd om de toekomst van hun kind. Ze willen niet dat hun kind met de eerste de
beste in het huwelijksbootje stapt. De bezorgdheid van ouders over de partnerkeuze van hun kinderen kan op veel
begrip rekenen bij de ondervraagde meisjes en vrouwen. ‘Ouders willen niets slecht voor je, ze hebben het beste
met je voor’.
1.1.2.5

Communicatie thuis over relaties en over het huwelijk

Manço (1999) vond in zijn onderzoek naar de culturele dissonantie tussen jongeren en ouders dat de meerderheid
van de jonge meisjes (van 15 en 16 jaar) van Marokkaanse en Algerijnse origine een relatie hebben die gemiddeld
scoort op de as ‘conﬂictualiteit – verstandhouding’. Een vierde van de ondervraagde meisjes in het onderzoek
van Manço heeft een uitgesproken conﬂictueuze relatie met de ouders. Op de stelling ‘ik kan werkelijk over alles
spreken met mijn ouders’ antwoordde 64% negatief, ook al bestond er in het onderzoek een grote overeenkomst
tussen de wensen van ouders en de opvattingen van meisjes. Een andere tegenstrijdigheid in de antwoorden van de
meisjes lag erin dat 73% van de jonge moslima’s akkoord zijn dat jongeren altijd en absoluut dienen te gehoorzamen
aan hun ouders, terwijl er wel andere items in het onderzoek staken waarvan de antwoorden eerder in de richting
wezen van een golf van vrouwelijke emancipatie. Dit laatste staat dan weer in scherp contrast met de 68% van de
meisjes voor wie hun moeder hun voorbeeld is. De helft van de meisjes keurt een voorhuwelijkse relatie af, terwijl
44% van de meisjes relaties hebben en hierover liegen tegen hun ouders (Manço, 1999).
Onderzoekster: “Vos parents, est-ce qu’ils savent que tu as un petit ami?
Lamya: Mon père, oh mon dieu, mon père, s’il sait quelque chose c’est ﬁni, c’est ﬁni, c’est ﬁni, c’est ﬁni.
Je pense même qu’il serait capable de me dire «tu vas plus à l’école, tu vas prendre des cours particuliers à
la maison».”
(Focusgroep in Brussel, Maghrebijnse origine)
Thuis wordt er over het algemeen niet vaak gecommuniceerd over relaties en verliefdheid. In sommige gezinnen
is er wel ruimte voor gesprek en discussie. Het onderwerp ‘trouwen’ wordt aangesneden wanneer er mensen een
huwelijksaanzoek komen doen of wanneer een broer of zus of een ander familielid op trouwen staat of een relatie
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heeft met iemand van een andere origine. Naarmate men ouder wordt, wordt het onderwerp ‘trouwen’ ook wel
vaker aangekaart. Op een bepaalde leeftijd wordt immers verwacht dat men nu stilaan getrouwd is. Die leeftijd
situeert zich op het einde van de twintiger jaren. Als er over deze thema’s gesproken wordt dan is het meestal
met de moeders. Sommige respondentes benadrukken dat ze enkel met hun moeder over ‘intieme’ onderwerpen
kunnen praten. Bij een respondente van Marokkaanse origine wenst de vader niet dat ze het thema huwelijk
aansnijdt, omdat hij zijn dochter zo lang mogelijk als zijn kleine meisje wil beschouwen. Communicatie over het
thema wordt dus soms moedwillig uitgesteld, omdat de ouders het moeilijk hebben met het volwassen worden
van hun kind. Enkele meisjes gaven evenwel aan dat hun vader in deze gevallen de beste gesprekspartner is. Met
broers wordt zelden over deze thema’s gepraat, met zussen vaak. Uit de analyse van de gesprekken met Franstalige
respondentes blijkt dat, naarmate de respondente en haar ouders hoger geschoold zijn, zij ook beter met haar
ouders kan communiceren.
Relaties voor het huwelijk worden over het algemeen niet aanvaard. De meeste jonge vrouwen in ons onderzoek
houden hun relaties geheim. Over relaties wordt er dus zelden met ouders gepraat. Slechts enkelingen kunnen er
met hun moeder of vader openlijk over praten. De geheimhouding van een relatie kan soms jaren duren. Ouders
doen in dat geval vaak aan ‘struisvogelpolitiek’: ze weten het wel, maar ze geven het niet toe. Als je het weet en
je laat het gebeuren, dan is het alsof je het als ouder ook toestaat, alsof je het aanvaardbaar vindt.
“Ja, als wij ooit zouden trouwen. Het is nog altijd van de ouders, dat je zogezegd geen vriend mag hebben.
Ze weten dat natuurlijk wel, dat we vriendjes hebben, maar ze ontkennen dat zelf. Het is zo’n beetje van
struisvogelpolitiek. Ze willen dat niet weten. Ik zal het zo zeggen: ze willen het enkel weten wanneer dat
die jongen echt bij u thuis komt aanbellen en zegt: “ik wil met uw dochter trouwen”. En een relatie is voor
hen nog altijd zoiets van: “als je een relatie met iemand hebt dan ga je ermee slapen en dan ga je zwanger
worden en daar gaan problemen van komen”. Mijn ouders hebben echt zoiets van: “dat kan niet”, maar ja,
als ik uiteindelijk elke avond weg ben, dan weten ze dat ik niet altijd met mijn vriendinnen weg ben. Maar
toch, ze willen dat niet beseffen. Ze weten het, maar ze willen het niet weten. Ik vind dat wel spijtig, maar
uiteindelijk, je weet zelf wel waar uw grenzen zijn en dat ze u niets gaan verbieden. Je gaat het toch doen
waar je zin in hebt. Dat is wel spijtig.”
(Diepte-interview, respondente van Marokkaanse origine)
Sommige jonge vrouwen houden hun relaties geheim uit respect voor de ouders of om hun ouders niet te kwetsen.
Anderen zeggen dat je het niet kan zeggen omdat, dat zou betekenen dat van je vriend verwacht wordt dat hij
onmiddellijk je hand zal komen vragen. Sommige meisjes zwijgen ook liever over hun liefdesperikelen om de
ouders niet ongerust te maken en de vertrouwensrelatie niet te schaden. Anderen proberen er wel met hun moeder
over te praten en maken haar duidelijk dat ze hun eigen grenzen kennen. Impliciet verwijzen de participantes hier
naar het willen respecteren van de maagdelijkheidnorm. De meisjes willen ook liever dat hun moeder het van haar
dochter zelf verneemt dat ze een relatie heeft, dan dat anderen daarover komen roddelen. Uit de gesprekken met
de jongste deelneemsters blijkt dat het vertrouwen tussen ouders en hun dochter belangrijk is voor de mate van
vrijheid die aan dochters wordt toegestaan.
Onderzoekster: “Dus jullie willen allemaal een relatie, maar jullie zullen het wel verzwijgen voor je
ouders?
Tansu: ’t zal moeten.
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Nalan: Anders Derde Wereldoorlog!
Onderzoekster: Ze zouden het niet toelaten?
Sevilay: Nee, echt niet.
Onderzoekster: En wat is eigenlijk de reden waarom ze het niet zouden toelaten?
Nalan: Gewoon, tegen de roddels. Dat is het grootste probleem. En onze mensen zijn zo’n roddelaars, dat
is zo…
Tansu: Het is echt erg, het is niet te doen.
Sevilay: Maar ik heb gehoord dat Marokkanen nog erger zijn dan Turken!
Nalan: Er zijn er die echt roddelen, maar echt. Er zijn er ook die niet zo roddelen. In elke soort van mensen,
Marokkanen of Belgen, er zijn er die roddelen en er zijn er ook die helemaal niet roddelen. Er zijn altijd
goede en slechte mensen.
Onderzoekster: Dus moesten jullie een relatie hebben, zou het heel moeilijk zijn omdat geheim te
houden?
Nalan: Ja, je moet altijd smoesjes vinden. En dan heb je vanbinnen het gevoel van: ah ik lieg, ik bedrieg
mijn ouders. Daar voel je je dan slecht bij. Je mag het eigenlijk niet.
Onderzoekster: Dus bij jullie is het eigenlijk zo: je leert iemand kennen, en dan moet je er onmiddellijk
mee trouwen?
Nalan en Suzan: Ja.”
(Focusgroep in Oost-Vlaanderen, Turkse origine)
In een aantal groepsgesprekken werd opgemerkt dat moeders meer bezorgd zijn om wat de omgeving denkt over
hun dochter of zoon, dan vaders. Wellicht kan dit in verband gebracht worden met de grotere opvoedingsverantw
oordelijkheid die bij de moeders rust. Moeders geven vooral raad, het is niet zo dat zij beslissingen nemen in de
plaats van hun dochters. De gevallen waar dat wel gebeurt, zullen ter sprake komen in volgende hoofdstukken.
Hoewel er in de gesprekken zelden expliciet verwezen werd naar het belang van het behoud van de maagdelijkheid,
kunnen we veronderstellen dat de problematisering omtrent het hebben van relaties verband houdt met de
maagdelijkheidnorm voor ongehuwde meisjes en vrouwen.
Een laatste opvallend gegeven is dat sommige ouders hun kind in een moeilijke positie plaatsen: men mag geen
verkering hebben met een jongen, maar de ouders zullen evenmin een onbekende aanvaarden die de hand komt
vragen van hun dochter:
Ghita : « Oui j’ai un petit mot à ajouter, c’est que j’ai jamais compris comment moi je vais me marier,
enﬁn comment ça va se passer parce que chez moi, on peut pas sortir avec un garçon, donc logiquement, je
peux pas fréquenter un garçon pour me marier avec, mais s’il y a quelqu’un qui vient à la maison que je ne
connais pas, mon père va jamais accepter. Donc je me trouve ….
Layla : Il n’y a pas de point d’interrogation.
Ghita : Non, mais je me trouve perdu, vu que je peux pas fréquenter un garçon ni [amener] des garçons à la
maison et les garçons peuvent pas venir me demander, donc je vais jamais me marier… »
(Focusgroep in Brussel, Marokkaanse origine)
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1.1.3

De verhoudingen tussen ouders en kind

Kwantitatief onderzoek bij schoolgaande jongeren in België wijst uit dat de overgrote meerderheid van de
moslimjongeren (dus zowel meisjes als jongens), 82%, vindt dat hun ouders een invloed moeten kunnen hebben
op hun partnerkeuze, (Garcia, e.a., 2005).8 Dat werd ook bevestigd in andere studies (AMV, 2004; Peene &
Spruyt, 2005; Lodewijckx, Page & Schoenmaeckers, 1997). De meeste jongeren vinden het advies van hun
ouders heel belangrijk. Ook al willen de meeste vrouwen van de tweede generatie van Turkse en Marokkaanse
origine bijvoorbeeld zelf een partner kiezen, toch zullen ze voor het huwen om het advies van de ouders vragen
(Lodewijckx, Page & Schoenmaeckers, 1997).
Hoe belangrijk meisjes en vrouwen de instemming van hun ouders vinden, trad sterk op de voorgrond in de
gesprekken met de participantes.
Tabel 9: Relatie tussen levensbeschouwing en het oordeel omtrent invloed van de ouders
katholiek

islam

niet-confessioneel

Invloed van de ouders

36%

82%

26%

Geen invloed van de ouders

64%

18%

74%

(Bron: Garcia, 2005)

Tabel 10: De rol van de ouders bij de partnerkeuze van meisjes tussen 18 en 24 jaar
Turken

Marokkanen

Advies van ouders

76%

64%

Ouders mogen zich niet mengen

13%

28%

Ouders moeten partner zoeken,
maar mogen niet verplichten

11%

8%

(Bron: Lodewijckx, Page & Schoenmaeckers, 1997).

De meeste meisjes en vrouwen houden rekening met de verwachtingen van hun ouders, bij het kiezen van
een partner of het aangaan van relaties. De meeste respondentes zitten dan ook vaak op één lijn wat betreft hun
verwachtingen omtrent een partner of een schoonzoon. De instemming van de ouders met de (zelfgekozen) partner
vinden de meisjes en vrouwen erg belangrijk. Sommigen benadrukken dat hun ouders goede raadgevers kunnen
zijn, wanneer verliefdheid verblindt. Anderen benadrukken dat ze het heel belangrijk vinden om hun ouders
tevreden te stellen. De instemming van de ouders is ook erg belangrijk in het geval er een conﬂict ontstaat: meisjes
die volledig tégen de zin van hun ouders met iemand in het huwelijk stappen die kunnen soms op minder steun
rekenen wanneer het huwelijk fout loopt. Instemming schept een soort gedeelde verantwoordelijkheid voor het
slagen of falen van het huwelijk.
Sommige meisjes en vrouwen gaan wel relaties aan met partners die door hun ouders niet geaccepteerd (zullen)
worden. Deze meisjes en vrouwen laten hun verliefdheid een sterkere rol spelen dan de angst de afwijzing van de
omgeving. Sommigen onder hen hebben de afwijzende reacties in hun gezin en de familie onderschat, de situaties
waarin deze jonge vrouwen terecht kwamen werden eerder in dit rapport geschetst.
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1.1.4

Omgeving en sociale controle

1.1.4.1

Over het hebben van relaties

Verschillende studies en literatuur wijzen op de beperkte mogelijkheden voor het uitbouwen van liefdesrelaties
(Remacle, 2005; Polat, 2005; Hooghiemstra, 2003). Er is een etappe in de partnervorming die vaak ontbreekt,
namelijk tijd om met elkaar te praten en elkaar te verleiden. Deze etappe wordt bemoeilijkt door de sociale controle
op het gedrag van jongeren. Meisjes beschikken ook over minder bewegingsvrijheid dan jongens (Remacle, 2005).
Dat wordt bevestigd in ons onderzoek.
Relaties voor het huwelijk zijn nog steeds taboe. Zowel ouders als de bredere omgeving wijzen relaties van
de hand of trachten het voltrekken van een huwelijk in dat geval te bespoedigen. Relaties moeten, zoals eerder
gezegd, geheim gehouden worden. Wanneer twee mensen zich verloven, wordt een relatie wel aanvaard. Op dat
moment wordt de intentie om te trouwen publiek gemaakt en wordt er meer getolereerd dat het koppel elkaar beter
leert kennen. De mate waarin men elkaar kan leren kennen, blijft echter vaak beperkt tot gesprekken, wandelingen,
… en dit soms onder begeleiding van een familielid. Als je verloofd bent dan krijgen de mensen geen slechte
ideeën, want dan is er blijk gegeven aan de intentie om iets duurzaams op te bouwen. Het is echter niet
de bedoeling dat er voor het huwelijk al seksuele betrekkingen zijn. Voor de meeste respondentes betekent de
verloving een periode om elkaar als koppel te leren kennen. Het is een omkaderde kennismakingsperiode met de
partner, waarbij de ouders op de hoogte zijn. Deze periode kan enkele weken tot verschillende jaren duren. Indien
het uiteindelijk niet klikt tussen beide partners, wordt de verloving verbroken en vindt er geen huwelijk plaats.
In de meeste gevallen ligt het evenwel niet eenvoudig om een relatie te doorbreken, gezien de vaak negatieve
reactie van de omgeving. Het voordeel van zo’n ofﬁciële manier om elkaar beter te leren kennen is dat de jongen
in kwestie serieuze bedoelingen heeft.
In een diepte-interview met een moeder van een achttienjarige zoon werd het probleem met relaties als volgt
uitgelegd: haar zoon had een relatie met de dochter van een bevriend koppel van Turkse origine. Toen ze dat
vernam, had ze haar zoon gevraagd om de relatie met dat meisje af te breken, omdat ze vond dat hij op dat moment
nog te jong was om te trouwen. Hij moest eerst nog studeren, dan een job vinden en dan pas denken aan trouwen.
Dat zou nog wel vijf jaar in beslag kunnen nemen en uit respect voor de eer van het meisje kan je niet zo lang
ongehuwd samen zijn. De omgeving zou dit niet tolereren. Als de relatie zou afspringen zou de omgeving ook niet
geloven dat haar eerbaarheid (lees: maagdelijkheid) nog intact zou zijn en dit zou het voor haar moeilijk maken om
gehuwd te raken. Ze waarschuwde haar zoon om niet te proﬁteren van dit meisje en ze zei hem dat ze de bevriende
ouders niet tot vijand wilde maken. Er zijn jongens die meerdere jaren proﬁteren van Belgische meisjes, aldus
deze moeder.
De meeste respondenten denken dat de jongere generaties wel meer vrijheid zullen genieten op het vlak van
relaties. Ze vergelijken hun situatie met die van hun ouders en vinden dat daartussen al een grote omwenteling
heeft plaatsgegrepen.
De intolerantie ten aanzien van relaties bemoeilijkt sterk het vinden van de juiste partner: sommige ouders
proberen niet langer om hun dochter of zoon aan iemand voor te stellen, maar tegelijk willen ze niet dat hun kind
zelf op onderzoek uittrekt. Meisjes die vriendjes hebben, krijgen heel snel een ‘slechte naam’. Wie een slechte
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naam heeft, doet zijn familie oneer aan en maakt zichzelf een minder geschikte huwelijkspartner. Soms worden
broers of ouders aangesproken op het feit dat men zijn zus of dochter met iemand samen zagen. Sommige broers
en ouders verscherpen daarom de controle over de handel en wandel van de meisjes en jonge vrouwen.
Onderzoekster:“En waarom zou je broer dat zo’n schande vinden?
Omdat hij een Belg is, denk ik.
Onderzoekster: Hij wil dat je met een Marokkaanse jongen zou samen zijn? Hij zou willen dat je toekomstige
echtgenoot een Marokkaan is?
Ja, dat is voor hem de rule. Als ik met een Belgische zou trouwen dan zou ik mijn roots eigenlijk niet
doorgeven. Snap je, want als je trouwt, dan geef je een man zijn naam door aan de kinderen. De vrouw niet.
Dat kan hier wel veranderd worden maar in Marokko is dat nog altijd zo. En ja, dat is het gewoon het feit,
een beetje verraad eigenlijk aan uw cultuur, aan uw roots. Het is precies alsof ‘wij zijn niet goed genoeg’,
snap je dat beeld? ‘Er zijn niet genoeg Marokkanen of wat!?’
(gelach) Kijk hier eens rond!”
(Diepte-interview, respondente van Marokkaanse origine)
Volgens kwantitatief onderzoek zou 81% van de moslimjongeren pas wensen samen te wonen vanaf het huwelijk,
dit in tegenstelling tot 62% van de niet-moslimjongeren die graag voor het huwelijk zou samenwonen (Garcia, e.a.,
2005). Ons onderzoek laat toe om een aantal kanttekeningen bij deze resultaten te plaatsen. In de diepte-interviews
werd door sommige vrouwen opgemerkt dat meisjes soms jong en snel huwen omdat ze geen relatie kunnen
hebben. Veel meisjes en vrouwen verlangen ook naar een relatie, om de tijd te hebben om iemand beter te
leren kennen. Een minderheid van de respondentes verlangt ook om eerst samen te wonen, alvorens te huwen. Zij
betreuren dat dit nog niet kan, maar ze zien het met de tijd wel in de positieve richting evolueren.
1.1.4.2

Over een relatie met een niet-moslim en/of iemand van een andere origine

In de literatuur is de afwijzing van gemengde huwelijken gekend. Binnen moslimgemeenschappen worden
gemengde huwelijken over het algemeen niet aanvaard. Meisjes mogen niet huwen met een niet-moslim. De
islam vormt vaak de uiterste grens van voorwaarden waaraan een partner moet voldoen (Ouali, 2005). Huwelijken
met een moslim uit een ander herkomstland zorgen meestal niet voor een breuk met de familie, dit in tegenstelling
tot huwelijken tussen moslims en niet-moslims (Bensalah, 1994).
Wanneer meisjes (of jongens) een (huwelijks)relatie hebben met een niet-moslim dan kunnen zij op negatieve
reacties rekenen uit de omgeving. De sociale controle (en dus ook de roddel) binnen de gemeenschappen is
groot.
“Mijn moeder heeft mijn zus haar huwelijk geaccepteerd en ziet hoe gelukkig ze is. Er is nu een baby en
ze is heel trotse grootmoeder. Maar ik denk dat mijn moeder er wel moeilijkheden mee heeft, maar het is
vooral de sociale controle. Haar zussen en tantes, die kijken erop neer. Op de trouw van mijn zus is een
groot deel van de familie niet gekomen. Dat is heel pijnlijk voor mijn zus en mijn moeder. Precies alsof haar
dochters minderwaardig en slecht zijn. Moest de sociale controle er niet geweest zijn dan zou het helemaal
anders geweest zijn. Maar dan zou mijn moeder wel nog altijd gevraagd hebben: “hij is geen moslim, hoe
ga je dat doen met de opvoeding van de kinderen?” We spreken wel over later. Mijn moeder zei vroeger
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vaak tegen mij: “Je gaat toch niet met een Belg trouwen hé?” Ik zeg dan dat ik niet met een Belg zal trouwen
maar met een moslim… Mijn moeder verwacht dat. We zijn met zeven kinderen, zes meisjes en mijn oudste
zus die is met een Belg getrouwd en mijn andere zus gaat ook met een Belg trouwen en dat is heel moeilijk
voor mijn moeder. Er wordt dan meer druk en hoop gesteld op de jongere, en dat ben ik dan. Mijn moeder
vestigt haar hoop op mij. Voor haar zelf en voor de eer van de familie.”
(Diepte-interview, respondente van Marokkaanse origine)
Sommige meisjes die in het openbaar met een ‘Belg’ (een autochtoon) verschijnen, worden daar op
aangesproken.
Onderzoekster: “Heb je op jouw relatie negatieve reacties gekregen vanuit de omgeving?
In het begin wel. Als wij bijvoorbeeld ergens samen waren en die begonnen mij dan uit te maken, echt voor
het vuil van de straat, bij wijze van spreken. Terwijl ik die mensen eigenlijk niet ken of zo. Gewoon omdat
die zien dat ik van Marokkaanse origine ben, allé, ik zie er Marokkaans uit en voor hen kan dat dan niet hé.
Nu doen ze dat niet meer. Nu is het aanvaard.”
(Diepte-interview, respondente van Marokkaanse origine)
In de diepte-interviews met vrouwen die een relatie hebben of gehuwd zijn met een ‘Belg’ werden de negatieve
reacties uit de omgeving en de invloed daarvan op de ouders, uitgebreid besproken. Ouders zouden vooral vrezen
voor het gezichtsverlies bij de familie, doordat hun dochter met een ‘Belg’ samen is. Een vrouw van Turkse
origine haalt de beschuldigingen van de omgeving ten aanzien van de ouders aan: “Dat komt ervan als je uw
dochter laat studeren!” De vrouwen van Turkse origine die omwille van een relatie met een Belg gebroken hebben
met thuis, hebben vaak alle contacten met mensen van hun ‘gemeenschap’ verloren. De angst om uitgestoten te
worden uit de ‘gemeenschap’ is groot en die angst leeft bij sommige van de participanten voort in het nadenken
over de toekomst van hun eigen dochters.
“Dat zijn keuzes die je moet maken als je een bepaalde levensstijl niet wil volgen natuurlijk. Trouwens, als
je vanaf dat je klein bent, opgevoed wordt op een bepaalde manier, dan denk je daar niet bij na. Je wordt
langzaamaan gehersenspoeld. Ik kan me nu nog altijd, ik ga 35 jaar worden, en ik kan me nog steeds niet
inbeelden dat ik ooit verliefd zou zijn op een Belg. Dat zit er zo diep in, dat ik me dat niet kan voorstellen.
Ik vind nu bijvoorbeeld één van de moeilijkste vragen: wat zou je doen moest je dochter later met een Belg
willen trouwen? En eerlijk gezegd ik zou het antwoord niet weten. Vanuit mijn werk, vanuit mijn principes
en vanuit mijn persoonlijkheid, zou ik dat niet erg vinden zolang dat iedere partner het respect voor de
andere blijft behouden, en dat is zowel respect voor het geloof als voor waarden en normen. Maar als ik
denk aan mijn dochter en het feit dat ze dan misschien uit de gemeenschap gestoten zal worden, dan zou
ik gewoon om problemen of moeilijkheden te vermijden voor mijn dochter, verkiezen dat ze met iemand
trouwt van onze eigen cultuur. Maar niet omdat ik daar iets tegen heb.
Natuurlijk: Maar de gemeenschap speelt natuurlijk een rol.
De gemeenschap heeft een grote sociale controle. Dat is altijd zo.”
(Diepte-interview, respondente van Albanese origine)
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1.1.4.3

Over het verbreken van verlovingen en scheiden

Hoewel er in de feiten steeds meer koppels van vreemde origine scheiden, wordt het verbreken van een verloving
of een huwelijk nog steeds moeilijk aanvaard. Je kan éénmaal je verloving verbreken, maar het is niet iets wat
voor herhaling vatbaar is, het zorgt voor een te grote schande voor de familie. Gescheiden vrouwen hebben het ook
moeilijk. Er wordt over hen geroddeld en deze vrouwen liggen slechter in de huwelijksmarkt. Ouders hebben liever
niet dat hun zoon huwt met een gescheiden vrouw. Sommige meisjes wijzen erop dat scheiden iets is wat onterecht
negatief beoordeeld wordt. Zij verdedigen zich hiervoor vanuit hun eigen geloofsopvattingen en verwijzen naar de
tijd van de profeet, waarin scheiden voor vrouwen wel toegestaan was. Scheiden zou volgens de meerderheid van
de vrouwen wel al minder beschamend zijn dan vroeger. De opvattingen over scheiden lijken stilaan te wijzigen.
1.1.4.4

Over ongehuwd blijven

Ongehuwd blijven, is geen positief gevaloriseerde mogelijkheid, noch voor de omgeving, noch voor de meisjes
zelf (Bouw, e.a., 2003; Van der Heyden & Geets, 2005). Dit werd grotendeels bevestigd in deze studie, zij het dat
een minderheid van de vrouwen een leven als ‘single’ wel valoriseren. Van thuis uit en door de omgeving wordt
er verwacht dat je als vrouw (of man) huwt en een gezin opstart. Wanneer een vrouw de leeftijd van dertig jaar
nadert, vermindert de kans op huwelijksaanzoeken. Wie ongehuwd blijft of alleen gaat wonen wordt ook vaak het
onderwerp van roddel, zij of hij past dan niet binnen het sociale verwachtingspatroon. Een aantal hooggeschoolde
vrouwen van Maghrebijnse origine gaven in de gesprekken te kennen dat zij geen behoefte voelen om te trouwen
en best graag alleen zouden wonen of samen met vriendinnen. Ze betreuren dat dit niet kan.

1.1.5

De volgende generatie: welke schoonzoon voor hun dochters?

In de literatuur zien we de verwachtingen over partnerkeuze over de verschillende generaties heen evolueren. Hoe
de partnerkeuze in de volgende generaties kan verlopen is echter nog weinig onderzocht. De verwachtingen daar
omtrent vormen een onderdeel van de gesprekken met meisjes en vrouwen in hun toekomstige rol als moeders:
nadat we met de meisjes en vrouwen over hun eigen voorkeuren en ideeën omtrent een huwelijkspartner en die
van hun ouders praatten, vroegen we in elk gesprek welke schoonzoon zij voor hun dochters zouden willen.
Hoewel deze vraag voor de meeste deelneemsters nog hypothetisch is, niet alle vrouwen hebben al kinderen of
hun kinderen zijn nog niet in de huwbare leeftijd, wilden we toch peilen naar hoe zij partnerkeuze en de invloed
van ouders naar de toekomst zien evolueren. Welke zaken zij zelf hopen te bestendigen, welke te wijzigen. De
antwoorden op deze vraag waren sterk uiteenlopend.
Alle deelneemsters verlangen een goed, respectvol iemand voor hun dochter. Net zoals hun ouders dat hen
toewensen en zij dit voor zichzelf ook belangrijk vinden. Ze willen iemand die hun dochter gelukkig zal maken,
maar tegelijk willen ze niet dat hun dochter met de eerste de beste zal huwen. Hij moet haar vrijheid bieden, haar
goed behandelen en hij mag niet jaloers zijn, noch gokken of drinken. Hij moet een goede job hebben en een
inkomen. Een aantal van de participantes die zelf gestudeerd hebben, benadrukken ook het belang van een goede
opleiding bij hun schoonzoon.
De meeste participantes hopen dat hun dochter ook een moslim zal huwen. Een deel van de respondentes wensen
ook uitdrukkelijk dat het een moslim van dezelfde origine is, dit is uitgesproken het geval bij de meerderheid van
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de vrouwen van Turkse en Albanese origine, dit in tegenstelling tot de participantes van Maghrebijnse origine die
ook wel liever een partner van dezelfde origine wensen, maar het geen breekpunt vinden.
In de gesprekken met vrouwen van Turkse origine blijkt dat veel vrouwen het er moeilijk mee zouden hebben
indien hun dochter met een ‘Belgische’ vriend zou thuiskomen. Ze vrezen dat hun dochter op dat moment
niet langer aanvaard zal worden binnen de gemeenschap en/of vrezen dat een gemengd huwelijk het
samenleven gecompliceerder maakt. Sommige vrouwen zullen dan ook hun dochters de raad geven om geen
gemengde relatie aan te gaan. Ze willen hun dochters waarschuwen voor de negatieve gevolgen van een gemengd
huwelijk. Het belang dat wordt gehecht aan het ‘Turk’ zijn van de toekomstige schoonzoon is sterk, zowel bij de
oudste deelneemsters aan de gesprekken, als bij de jongste deelneemsters, dus zowel bij gehuwde moeders als bij
tienermeisjes. De enige ‘Turkse’ focusgroepen waarin het belang van dezelfde origine niet centraal staat, is een
focusgroep met hooggeschoolde jonge vrouwen en een groep met vrouwen die sociaal geëngageerd zijn rond deze
thema’s. Tijdens een groepsgesprek met moeders die bijna allen opgegroeid zijn in Turkije wordt openlijk gesteld
dat zij, indien hun dochter een Belg zou kiezen, hun dochter een tijd lang zullen negeren omwille van de afwijzing
binnen de gemeenschap.
Onderzoekster: “En zouden jullie er problemen van maken moest het een jongen van Belgische origine
zijn?
Sibel: Ofwel moet hij moslim worden of wel krijgt hij mijn kind niet.
Canan vertaalt de uitwisseling van meningen van het Turks naar het Nederlands: De meesten hebben schrik
dat het aanzien van omgeving zal weggaan en daarom zouden ze een tijdje hun eigen kind negeren.
Onderzoekster: Dus uit schrik van de omgeving?
Canan vertaalt haar uitspraak.
Allen: ja.
Er volgt een kort gesprek onder de vrouwen in het Turks.
Canan vertaalt: In het begin hebben de ouders schrik voor de kritiek uit de omgeving, want dat is belangrijk
voor die mensen. Als ze die omgeving kwijt geraken worden ze geïsoleerd, dus wat gaan ze doen? Hun
eigen kind negeren. En na een tijdje, als ze dat vergeten, gaan ze beetje bij beetje hun eigen kind weer
oppikken.”
(Focusgroep in Oost-Vlaanderen, Turkse origine)
Dat sommige ouders het contact met hun kinderen verbreken wanneer zij openlijk een relatie hebben met een
‘Belg’, is een reëel gegeven, waarover verschillende vrouwen van Turkse origine getuigden (zie 1.1.2.3). Deze
vrouwen in gemengde relaties staan meestal positief tegenover gemengde relaties.
In een aantal gesprekken wordt opgemerkt dat je moeilijk kan voorspellen wat de toekomst zal brengen. De
overtuiging leeft dat het aantal gemengde huwelijken in de toekomst zal toenemen en dat meisjes steeds
meer voor hun eigen keuze zullen opkomen. Sommige vrouwen vinden dit heel positief. Of hun dochters
later ook voorhuwelijkse relaties mogen hebben, is een onderwerp dat niet in alle gesprekken aan bod kwam. In
gesprekken waar het wel besproken werd, kwam naar voren dat jonge vrouwen (die nu vaak zelf geheime relaties
hebben) hun dochters wél een relatie zullen toestaan, zij het binnen bepaalde grenzen, zoals het zich onthouden op
het gebied van seksuele betrekkingen. Sommige jonge vrouwen vinden het belangrijk om de maagdelijkheidsnorm
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door te geven aan hun dochters. Dit stemt overeen met de bevindingen van vroeger kwalitatief onderzoek (Luyckx,
1999).

1.1.6

Conclusie partnerkeuze

Uit alle gesprekken blijkt een sterke voorkeur voor een partner van dezelfde origine en met dezelfde
geloofsovertuiging. Deze voorkeur bestaat zowel bij de ouders als bij de meisjes en vrouwen zelf. De eigen voorkeur
voor iemand van dezelfde origine of op zijn minst ook een ‘moslim’ willen zij ook doorgeven aan de volgende
generatie. We kunnen hieruit concluderen dat de partnerkeuze bij de huwelijkssluiting iets is wat weinig aan
verandering onderhevig is. De continuïteit, evenals de weerstand tegenover verandering worden bestendigd door
de sociale controle uit de omgeving en daarmee samenhangend de (impliciete) druk tot conformeren aan de sociale
verwachtingen. Al deze elementen zijn niet speciﬁek voor ‘moslims’, want partnerkeuze en huwelijkssluiting
wordt binnen alle groepen in de samenleving gestuurd door deze en andere elementen. Dit maakt, zoals gezegd,
van ‘de vrijheid van partnerkeuze’ een relatief begrip.
Naast de sterke continuïteit zien we ook bepaalde zaken die aan belang af nemen en andere die aan belang toenemen.
Zo neemt het belang om te huwen met een partner van dezelfde origine bij een deel van de hoogopgeleide vrouwen
van Maghrebijnse origine af, terwijl het belang van het al of niet praktiseren van de (toekomstige) echtgenoot
toeneemt. Sommige jonge vrouwen merken ook op dat zij zelf belang hechten aan een partner die ook hogere
studies gevolgd heeft, terwijl hun ouders dit niet of veel minder belangrijk vinden. Zij leggen eerder de nadruk op
het hebben van een job. De studies spelen voor hen vooral een rol in het goed kunnen communiceren met elkaar.
De jongere generatie hecht in het algemeen ook meer belang aan het goed leren kennen van een partner, voor het
huwelijk. Zij verlangen vaak naar relaties en sommigen onder hen gaan ook relaties aan. Zij hopen hun dochters
later ook meer vrijheid te kunnen bieden in hun partnerkeuze en liefdesleven. Misschien is hier sprake van een
evolutie in de perceptie op het huwelijk, van een eerder rationale benadering van het huwelijk, naar een visie op
het huwelijk waarin gevoelens van verliefdheid een belangrijkere rol krijgen. Dit is wat Hooghiemstra (2003) het
‘romantische liefdesideaal’ genoemd heeft.

1.2 ONTMOETINGSMOGELIJKHEDEN VOOR MEISJES EN VROUWEN
In de onderzoeksliteratuur wordt gesproken over de beperkte mogelijkheden van moslimmeisjes om iemand van
het andere geslacht te ontmoeten. Bij elke beweging moeten jongeren oppassen om hun reputatie niet te schaden.
De kennismaking met iemand wordt bemoeilijkt door de beperkende sociale controle en het gebrek aan kansen
om elkaar te ontmoeten (Polat, 2005; Hooghiemstra, 2003; Bouw, e.a., 2003). Het Nederlandse onderzoek van
Hooghiemstra omschrijft hoe voor sommigen geheime afspraakjes een uitkomst bieden, zoals een afspraak in de
bibliotheek, in het park of in de bioscoop. Ontmoetingen moeten geheim blijven want roddel kan zowel de naam
van het meisje als van haar familie schaden. Op kot gaan, mannelijke vrienden thuis ontvangen, bij een jongen
thuiskomen, bepaalde kleding dragen, discotheken bezoeken, omgaan met meisjes die uitgaan, laat thuiskomen,
een relatie hebben gehad, zijn allemaal vormen van gedrag die de goede naam van het meisje in het gedrang kunnen
brengen. Bij jongens moet het gaan om extremer gedrag, zoals druggebruik of criminaliteit. De verspreiders van
verhalen zijn buren, kennissen, moskeebezoekers,… Vooral in de steden zijn er dichte netwerken van sociale relaties.
Ook de broers houden de zussen in het oog en zien zichzelf vaak als hoeders van de goede naam van de familie. De
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meeste jongeren passen hun gedrag in meer of mindere mate aan, aan de door de gemeenschap opgelegde regels.
Meisjes die hoger onderwijs volgen, zouden wel over meer ruimte beschikken om te experimenteren met nieuwe
omgangsvormen (Hooghiemstra, 2003).
In de groepsgesprekken was ‘ontmoeting’ één van de vaste gespreksonderwerpen. Waar kan je iemand ontmoeten?
Waar beter niet? En vinden de meisjes en vrouwen dat er voldoende mogelijkheden zijn om een jongen of man te
ontmoeten? Deze vraag lokt in verschillende gesprekken een lichte ergernis uit van de kant van de respondentes.
Een spontane reactie is vaak: “We wonen wel in België hé!?’” Misschien gingen ze er van uit dat wij deze vraag
stelden vanuit de cliché-idee dat moslimmeisjes het huis niet uit mogen? We stellen deze vraag echter, net om de in
de literatuur omschreven knelpunten te toetsen. Ondanks de ergernis over deze vraag werd er toch vrij uitgebreid
geantwoord.
Meisjes en jongens ontmoeten elkaar op school, via vrienden, op het werk, op vakantie in het land van herkomst,
op familiefeesten, op bruiloften, via het verenigingsleven, via moslimsites op het internet,… Vooral in de grote
steden zoals Brussel, Gent en Luik zouden er veel mogelijkheden zijn tot ontmoeting. Hoewel er een groot aantal
ontmoetingsmogelijkheden zijn, zijn er ook wel beperkingen. Zo is het ‘not done’ om iemand in een discotheek
te ontmoeten, op een fuif of in een café. Ontmoetingen die daar plaatsgrijpen worden door sommige meisjes
gezien als ontmoetingen die niet duurzaam zijn, bovendien is ‘op café gaan’ of uitgaan voor sommige meisjes en
vrouwen geen optie: wie op café gaat of naar een discotheek krijgt vaak een slechte naam. De mate waarin je met
mensen in contact kan komen hangt ook af van de mate waarin je als meisje de ruimte krijgt om buitenshuis tijd
te spenderen.
“Marokkaanse jongeren komen met elkaar in contact via internet en via via. Ook door uit te gaan ontmoet
je mensen, maar ja, als je als Marokkaans meisje uitgaat dan hebben ze sowieso een vooroordeel tegenover
u. Ze nemen je nooit serieus. Ze vertrouwen meisjes die uitgaan niet want die hebben dan precies geen
degelijke opvoeding gekregen, want je hoort na tien uur ’s avonds of zelfs na acht uur ’s avonds niet meer
op straat rond te lopen, laat staan in een discotheek te gaan dansen. Dat is heel moeilijk. Als ik uitga en ik
word aangesproken, dan ga ik er wel tegenin.”
(diepte-interview, Marokkaanse origine)
Dat uitgaan meisjes een slechte reputatie bezorgt, wordt dus bevestigd in de gesprekken met de meisjes en
vrouwen. Anderzijds schetsen zij een beeld waarbij er meer ontmoetingsmogelijkheden zijn dan de literatuur doet
vermoeden. Er moet wel opgemerkt worden dat de mate waarin men jongens kan ontmoeten sterk samenhangt met
het al of niet school lopen van de meisjes en vrouwen, ook al knelt het schoentje daar soms ook. Hooggeschoolde
jonge vrouwen klagen namelijk wel over het gebrek aan ontmoetingen met jonge mannen. Het probleem is hier
dan niet zozeer het gebrek aan ontmoetingsmogelijkheden, maar de beperktheid van het aanbod aan allochtone
verder studerende mannen. Op dit punt werd reeds ingegaan in dit hoofdstuk. Op welke manier de gehuwde
deelneemsters of de vrouwen in een relatie hun partner leerden kennen wordt besproken in hoofdstuk twee.
Uit de gesprekken bleek dat ouders van respondentes en enkele oudere bevraagde moslima’s hun partner vóór het
huwelijk in het geheim ontmoeten. Er is sociale controle, en voorhuwelijkse relaties kunnen voer zijn voor roddels,
maar dat betekent niet dat men geen manieren bedenkt om aan de behoefte aan kennismaking tegemoet te komen.
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Om het met de woorden van Hooghiemstra (2003) te zeggen: Jongeren zoeken voortdurend naar nieuwe vormen
van acceptabel gedrag.

1.3 HET HUWELIJK: VERWACHTINGEN, AFSPRAKEN EN ONTGOOCHELINGEN
Kwantitatief onderzoek bij schoolgaande jongeren in Brussel, Charleroi en Luik toont aan dat huwen en het stichten
van een gezin voor de meeste jongeren, allochtoon of autochtoon, nog steeds een belangrijke plaats inneemt in
hun toekomstbeeld. Jongeren willen vooral huwen om zicht te engageren op lange termijn en om kinderen te
krijgen. De belangrijkste aspecten voor een geslaagd huwelijk zijn voor alle jongeren liefde (90%), communicatie
(87%) en respect (83%) (Garcia, e.a., 2005). De meeste jongeren van Marokkaanse en Turkse origine zouden een
huwelijk als een culturele en een religieuze vanzelfsprekendheid ervaren (Hooghiemstra, 2003).
In de gesprekken werden de meisjes en vrouwen gevraagd naar hun verwachtingen naar het huwelijk toe en of
zij vooraf aan het huwelijk bepaalde afspraken zouden maken met hun partner. We hoopten met deze vragen niet
alleen inzicht te krijgen in de reële verwachtingen van vrouwen van verschillende leeftijden en origines, maar ook
een zicht te krijgen op de onderhandelingsruimte tussen vrouwen en mannen.
De gehuwde vrouwen van Turkse origine zeggen dat zij van het huwelijk verwachtten voor ze huwden gelukkig te
zijn, een gezin op te bouwen. Zij die huwden met iemand van het land van herkomst hoopten erop dat hun partner
werk zou kunnen vinden. Ze hoopten ook om goed overeen te komen en verlangde naar een relatie van vertrouwen
en respect. De oudere vrouwen, die sinds tien of meer jaren gehuwd zijn, benadrukken dat respect en vertrouwen
belangrijker zijn dan verliefdheid, omdat verliefdheid niet blijft duren. Ze zeggen ook dat het huwelijk van hen
veel geduld gevraagd heeft, omdat er veel tijd nodig was om elkaar te leren kennen. Veel van deze vrouwen
zijn gearrangeerd gehuwd en kenden hun partner nog niet (lang) voor het huwelijk. Sommigen beschouwen het
huwelijk dan ook als een ‘loterij’. Sommige vrouwen die naar België gekomen zijn door een huwelijk zijn bijzonder
somber over de verwachtingen die ze ooit hadden en wat daar uiteindelijk van geworden is. Zij zeggen dat ze heel
veel verwachtingen koesterden die niet in vervulling gegaan zijn. Verschillende koppels woonden ook in bij de
schoonfamilie. Dit werd niet altijd als iets positiefs ervaren voor de relatie binnen het koppel. Of zoals iemand zei:
‘inwonen kan een huwelijk hypothekeren’.
Canan vertaalt Elif: “Ik was wel gelukkig met mijn man, zegt ze, maar ik kon dat niet ervaren, alleen als ik
verantwoordelijkheid kreeg voor mijn eigen huis. Zo ben ik gelukkiger.
Ze hebben ons geen verantwoordelijkheid gegeven binnen de familie, dus ge voelt eigenlijk niet of ge
getrouwd zijt of niet.”
(focusgroep in Oost-Vlaanderen, Turkse origine)
Verschillende vrouwen praten openlijk over hun teleurstellingen in België, de afstandelijkheid van de mensen,
de geslotenheid van de gemeenschap waarin ze terecht kwamen en vooral het gebrek aan sociale contacten en
heimwee. In geval van ziekte of conﬂict kunnen zijn ook weinig terugvallen op de steun van hun eigen familie, wat
ook één van de vaststellingen is in het onderzoek van Moussaoui (2006). Bij vrouwen die als huwelijksmigrant naar
België gekomen zijn, ervaren wij een grote behoefte om over deze thema’s te praten. In de onderzoeksliteratuur
worden huwelijken met iemand van het land van herkomst soms omschreven als een nieuwe vorm van ‘gemengde
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huwelijken’: de cultuur van iemand van de tweede of derde generatie valt soms moeilijk te vergelijken met die van
een persoon van de ‘nieuwe eerste generatie’ (Vande Walle, 2005; Gruisen, 1997). De partners denken dat ze deel
uitmaken van dezelfde cultuur, maar de betekenis van bijvoorbeeld liefde en respect kan sterk verschillend zijn
voor beide partners (Moussaoui, 2006).
De meningen van jongere meiden van Turkse origine zijn verdeeld. Sommigen zien het huwelijk heel rooskleurig
in, en dromen van een mooie toekomst, anderen vinden de gedachte aan huwen raar en zien er tegenop om in de
toekomst het huishouden op zich te moeten nemen. Een respondente die actief is in het jeugdwerk vertelde hoe
de jonge Maghrebijnse meisjes hopen dat zij met een man kunnen huwen zonder ouders of zonder de bemoeienis
van ouders. Meisjes weten dat ze niet alleen een man huwen, maar ook een schoonfamilie en dat vormt een
onvoorspelbare onderneming, zo vindt ook Hooghiemstra (2005).
Bij de gehuwde vrouwen van Maghrebijnse orgine vinden we gelijkaardige verwachtingen, zoals het opbouwen
van een gezin, ‘gelukkig zijn’, een lieve man, respect, elkaar begrijpen en aanvaarden, geduld, … Ook in deze
groepen werd door sommige vrouwen benadrukt dat het huwelijk geen ‘verliefdheid’ vraagt maar vooral respect
en liefde.
De jongere, ongehuwde vrouwen van Maghrebijnse origine hechten ook heel veel belang aan respect, goed met
elkaar kunnen omgaan, zich engageren en samen iets toekomstgericht opbouwen. Sommigen hopen ook op een man
die meehelpt in het huishouden. Een jonge vrouw van Maghrebijnse origine omschreef het huwelijk als een vorm
van bescherming: een man die getrouwd is, kan niet zomaar van je weggaan. Hij heeft een verantwoordelijkheid
op te nemen naar het gezin en de kinderen toe.
In sommige gesprekken werd spontaan het onderwerp ‘vroeg trouwen’ aangehaald. Wanneer meisjes op de
leeftijd van 18, 19 jaar huwen, dan kan het een bewuste keuze betreffen van de meisjes, maar het huwen kan
ook gemotiveerd zijn om thuis weg te kunnen en op eigen benen te kunnen staan en/of een relatie te kunnen
hebben. Veel van deze meisjes zouden, aldus de respondenten, de foute idee koesteren dat het huwelijk hen meer
persoonlijke vrijheid zal bieden. Deze meisjes onderschatten echter de verantwoordelijkheden en zorgen die een
huwelijk met zich meebrengt.
In diepte-interviews met jonge vrouwen die een ‘autochtone’ vriend hebben, lag het praten over ‘huwen’ opvallend
moeilijker. Wanneer zij nadenken over huwen, dan rijzen er vooral veel vragen, omdat een gemengd huwelijk veel
minder evident is. Deze vrouwen maken zich op dit punt vooral zorgen over of en hoe hun partner aanvaard zal
worden in de familie en hebben angst om mensen kwijt te spelen.
“Ik denk daar heel veel over na. Ik denk dan van, hoe zou dat dan gaan en wie, en hoe gaan we dat doen?
Hoe we het zouden regelen, wie er zou komen. Ik probeer me voor te stellen dat ik bij mijn tante op bezoek
ga en dat mijn vriend, man er dan bij is en hoe raar en onvoorstelbaar dat zal zijn. Ik kan het me niet
voorstellen. De enige mogelijkheid dat ze mijn vriend accepteren is dat hij ten eerste moslim wordt, maar
dan, dat zou echt nog niet het enige zijn… Hij zou ook nog Marokkaans moeten praten en ik denk dat het
nooit voldoende zou zijn.”
(diepte-interview, respondente van Marokkaanse origine)
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Op de vraag of je voor je huwelijk afspraken zou maken met je partner en, of je indien gehuwd, afspraken
gemaakt hebt, zijn de antwoorden verdeeld. Sommige vrouwen antwoorden expliciet ‘nee’, geen echte
afspraken. Enkele vrouwen vinden dat alles vanzelfsprekend moet zijn, want als je op dezelfde golﬂengte
zit, dan moet je geen afspraken maken. Meestal werd er wel gepraat over de toekomst. Sommige
respondentes kenden hun partner reeds vóór ofﬁcieel de hand werd gevraagd, anderen zagen hun partner
slechts enkele uren of dagen vóór de verloving. Op dat moment legde men vaak de kaarten op tafel en
werden er afspraken gemaakt over wat kan en niet kan binnen het koppel. Met de aanstaande werden
er gesprekken gevoerd over hoeveel kinderen ze later wilden, waar ze zouden gaan wonen, of van de
vrouw verwacht werd dat zij een hoofddoek zou dragen of juist niet, over de vrijheid om het sociaal
leven van voor het huwelijk te kunnen behouden,… Jonge vrouwen maken ook soms afspraken over
verder studeren, inwonen bij de schoonouders en werken. Sommige vrouwen hebben ook gesprekken
gevoerd over het volgen van de koran en over de geloofsbeleving binnen het koppel. Alle onderwerpen,
behalve dit laatste, werden in de meeste groepen besproken, zonder verschil naar origine.
Geen enkele gehuwde vrouw geeft aan dat zij en haar partner afspraken op papier hebben gezet. Sommigen vinden
dit overbodig, omdat dit inherent is aan het huwelijk zelf:
Onderzoekster : « Et est-ce que vous avez conclu certains accords avant le mariage? Des contrats de
mariage ou… ?
Nisa : Déjà qui dit ‘mariage’ ça veut tout dire quoi ?
Ayse : Oui.
Nisa : Mariage ça veut dire qu’on doit être droit, qu’on doit être toujours à deux, on s’est pour deux,
maintenant c’est tout le temps à deux qu’on prend les décisions. Le mariage c’est ça en faite »
(Focusgroep in Henegouwen, gemengd naar origine)
Enkele vrouwen die ondertussen gescheiden zijn, beklagen zich erover dat zij vóór het huwelijk veel te weinig
afspraken maakten. Bij enkele gehuwde vrouwen draaiden de verwachtingen en afspraken na het huwelijk echter
anders uit: de man werd autoritair, de vrouw diende voor alles toestemming te vragen of mocht niet gaan werken.
Tolk: « Alors il y a Khadija qui rêvait d’avoir un mari, qui acceptait qu’elle travaille. Par exemple son mari
lui a dit: ‘voilà, on a les moyens, je vois pas pourquoi tu devrais aller travailler , mais elle, elle a voulu un
homme qui la laisse quand-même aller travailler pour l’autonomie, pas pour gagner l’argent, qu’elle sort,
qu’elle rencontre des gens,…
(Focusgroep in Brussel, Marokkaanse origine)
Opvallend in de gesprekken met jonge, ongehuwde vrouwen van Maghrebijnse origine, was de kritiek op jongens
die valse beloftes maken. Je doet er volgens hen goed aan om potentiële echtgenoten grondig te testen.
Asra: “Als je de jongen leert kennen moet je hem goed ondervragen. Je moet maken dat hij het wel niet
ondervindt, maar dat je hem wel op bepaalde dingen kan testen. En als je verloofd bent moet je over alles
kunnen praten: over opvoeding, over seksualiteit, over alles, zodat je dan ook weet hoe hij daartegenover
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staat. Want als je dan weet dat hij blokkeert als hij weet dat jouw dochter karatelessen zou mogen volgen,
dan is het oei,oei,oei…
Nouria: Hij kan ook zeggen: ‘Natuuuuuuuurlijk’ (slijmerig).
(De anderen lachen)
Asra: Ja, als hij op alles ‘ja, ja, ja’, zegt, dan moet je ook gaan twijfelen en denken van ‘dit klopt hier niet
allemaal!’ Een man die altijd ‘ja’ zegt, op het einde, eens je getrouwd bent, dan beginnen al die ‘ja’s’ ‘neens’
te worden! Dat weet je sowieso.”
(focusgroep in West-Vlaanderen, Maghrebijnse origine)
Sommige vrouwen leggen uit dat zij hun partner op hun eigen manier verhoord hebben, alvorens in het huwelijksbootje
te stappen. Enkele vrouwen omschrijven hoe ze hun partner met hypothetische situaties confronteerden om te
zien welke reacties deze situaties zouden uitlokken. Bij sommige huwelijksmigranten bleek bij hun aankomst in
België dat de man hen had voorgelogen omtrent zijn zogenaamde goede leven in Europa en de houding tegenover
zijn vrouw: ze werden binnenskamers gehouden en hadden gedurende maanden, soms zelfs jaren geen contact
met andere mensen. De echtgenote werd vanaf het begin bedrogen door haar partner, wat de opbouw van een
vertrouwensrelatie tussen de partners bemoeilijkte en uiteindelijk uitliep op een scheiding. In een focusgroep met
Marokkaanse respondentes die allen in het land van herkomst opgroeiden, werd er hevig gedebatteerd omtrent of
de man al dan niet zijn woord kan houden na het huwelijk. Het wantrouwen van de jongere generatie kan door deze
voorbeelden beter begrepen worden.
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HOOFDSTUK 2 : HUWELIJKSSTRATEGIEËN
2.1 DEFINIËRING VAN EEN GEARRANGEERD EN GEDWONGEN HUWELIJK
2.1.1

Literatuur

Vooraleer te omschrijven hoe de participanten aan huidig onderzoek hun partner hebben leren kennen en hoe zij
staan tegenover twee mogelijke huwelijksvormen, met name, gearrangeerde en gedwongen huwelijken, zal eerst
een overzicht gegeven worden van de verschillende huwelijksvormen, beschreven in de onderzoeksliteratuur. In
het bestuderen van de bestaande deﬁnities stellen we vast dat een deﬁniëring van gearrangeerde en gedwongen
huwelijken vanuit het standpunt van moslimmeisje en -vrouwen zélf ontbreken. Daarom was het uiterst belangrijk
voor het onderzoek om na te gaan hoe moslima’s de verschillende vormen van huwelijk, samenhangend met
verschillende gradaties van persoonlijke keuzevrijheid, deﬁniëren en waar zij deze huwelijken zouden situeren op
het continuüm.
De verschillende deﬁnities beschreven in de literatuur zullen vervolgens getoetst worden aan enerzijds de
geformuleerde deﬁnities van de bevraagde moslimmeisjes en –vrouwen en anderzijds de deﬁnities van de
hulpverleners. Op basis daarvan zullen we proberen tot een werkdeﬁnitie te komen van beide huwelijksvormen.
Een goede en sluitende deﬁnitie vinden voor de praktijken van gearrangeerde en gedwongen huwelijken blijkt
geen sinecure. Volgens Van der Heyden en Geets (2005) zijn gedwongen huwelijken en huwelijken op basis van
vrije partnerkeuze twee uitersten. Men mag er echter niet vanuit gaan dat het ene uiteinde het islamitische model
weerspiegelt en het andere voor het gangbare autochtone huwelijksmodel zou staan. In werkelijkheid bevinden
de meeste huwelijken zich ergens in het midden tussen deze twee uitersten (Van der Heyden & Geets, 2005).
De verschillende deﬁnities die binnen de literatuur gegeven worden voor respectievelijk het huwelijk, geregelde
huwelijken, gedwongen huwelijken en alle mogelijke variaties, zoals kindhuwelijken en schijnhuwelijken, dienen
dus gesitueerd te worden op een soort van ‘continuüm’.
Uit een onderzoek begin de jaren ’90 bleek dat er, naast een veelvoud aan deﬁnities, ook verschillende termen
gebruikt worden wanneer men spreekt over gedwongen huwelijken: ‘gearrangeerde huwelijken’, ‘traditionele
huwelijken’, ‘kindhuwelijken’ (‘mariage d’enfant’, ‘mariage précoce’), ‘schijnhuwelijken’ (‘mariage blanc’,
‘mariage simulé’, mariage ﬁctif’, ‘mariage de complaisance’) 9. Deze termen zijn vaak moeilijk van elkaar te
onderscheiden en de deﬁnities verschillen naargelang wat men toeschrijft aan het huwelijksinstituut (RudeAntoine, 2005).
Verder vinden we binnen de literatuur, naast een verscheidenheid aan deﬁnities en termen ook omschrijvingen
en opdelingen van verschillende ‘types’ huwelijken. Daarom zullen een aantal deﬁnities naast elkaar geplaatst
worden, opdat voor de lezer duidelijk zou worden in welke mate de tot nu toe gehanteerde deﬁnities op elkaar
aansluiten of net van elkaar afwijken.
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Typologieën: hoe komen huwelijken tot stand?
De Nederlandse minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie droeg de Adviescommissie voor
Vreemdelingenzaken (ACVZ) op een advies te schrijven over de mogelijkheden tot het ontwikkelen van een beleid
aangaande gedwongen huwelijken10. Volgens de studie van de ACVZ (2005) kan de keuze van een partner op drie
manieren gebeuren: 1) de keuze gebeurt in vrijheid en op eigen initiatief van de partners (=de romantische variant),
2) de keuze wordt, in meer of mindere mate, opgedrongen door één van de partners, 3) de keuze wordt, in meer
of mindere mate, bepaald door anderen dan de partner(s) veelal geschiedt dit door familieleden. In het algemeen
wordt dit proces aangeduid als uithuwelijking.
Op basis van het onderzoek van de ACVZ kan er een onderscheid gemaakt worden tussen vier gradaties van
gearrangeerde huwelijken, van minder naar meer vrijheid, waarbij de ouders een doorslaggevende rol spelen: 1)
het geplande type: de ouders plannen alles op basis van voor hen relevante familiale en gemeenschapsfactoren.
Er is amper sprake van interactie tussen ouders en kind. 2) het gedelegeerde type: de kinderen, vooral de zonen
maken hun voorkeur duidelijk aan hun ouders, die vervolgens daarmee rekening houden. 3) het gezamelijke type:
ouders en kinderen zijn gezamelijk actief bij de partnerkeuze, ‘daten’ is dan bijvoorbeeld mogelijk en 4) het eigen
initiatief type: de kinderen nemen zelf het initiatief tot het uitzoeken van een geschikte partner en vragen hun
ouders uiteindelijk om toestemming.
Kijken we dan naar belangrijke Belgische actoren betreffende ons onderzoeksdomein, dan vinden we bij het
Steunpunt voor Allochtone Meisjes en Vrouwen (SAMV) de volgende types en de mogelijke nuanceringen daarbij:
het huwelijk kan volgens het SAMV op vier verschillende manieren tot stand komen:
“1) De ouders stellen de huwelijkskandidaat voor en het huwelijk vindt plaats ongeacht de instemming van
de zoon of dochter (gedwongen huwelijk). 2) De ouders stellen de huwelijkskandidaat voor en het huwelijk
vindt plaats met instemming van de zoon of dochter (gearrangeerd huwelijk). 3) De zoon of dochter stelt
de huwelijkskandidaat voor en het huwelijk vindt plaats met toestemming van de ouders. 4) De zoon of
dochter stelt zelf de huwelijkskandidaat voor en het huwelijk vindt plaats ongeacht de toestemming van de
ouders.” (SAMV, 2004: 3)
Het SAMV (2004) pint zich niet vast aan bovenvermelde types huwelijken. In de realiteit komen tevens
tussenvormen voor. Zo kiest een toenemend aantal meisjes en jongens voor een middenweg. Ze laten het huwelijk
gearrangeerd lijken door zelf een partner te kiezen en vervolgens ervoor te zorgen dat door bemiddeling een
aanzoek wordt gedaan door de ouders. Deze laatste weten niet altijd dat de jongeren elkaar al kennen. Een andere
tussenvorm is het gegeven dat sommige jongeren hun ouders vertellen dat ze een vriend(in) hebben. De ouders
van beide jongeren kunnen dan op een traditionele manier het huwelijk zelf arrangeren. Er zijn ook jongeren die
hun ouders niets vertellen over hun trouwplannen, maar gewoon weglopen omdat ze ervan uitgaan dat de ouders
toch geen toestemming zullen geven. Soms wordt met het weglopen ook geprobeerd om de instemming van de
ouders af te dwingen.
In Vlaanderen is het onderzoek van Reniers en Lievens (1997) het meest recente materiaal dat voorhanden is.
Hoewel de praktijkervaringen van het SAMV (2004) aantonen dat de meeste tendensen van toen nog steeds
gelden, pleiten zij er toch voor om die gegevens te actualiseren. In het onderzoek van Reniers en Lievens, op
basis van de volkstelling van 1991 en op basis van twee dubbelenquêtes11 werd de frequentie nagegaan van de
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verschillende types huwelijken bij de verschillende gemeenschappen; over de verschillende generaties heen en
naar sekse. Meer speciﬁek werd nagegaan of een huwelijk geïnitieerd werd en of de andere partij, namelijk de
ouders of de huwelijkspartners zelf, geconsulteerd werden in het beslissingsproces. Dit leverde (eveneens) vier
types huwelijkssluiting op: 1) huwelijken waarbij de ouders beslisten zonder instemming van de betrokkenen, 2)
huwelijken die door de ouders geïnitieerd werden maar waarbij goedkeuring gevraagd werd van de betrokkenen,
3) huwelijken die door de partners geïnitieerd werden en waarbij de toestemming van de ouders werd gevraagd en
4) huwelijken waarbij de partners volledig zelf beslisten. Als er bij mannen sprake is van een gedwongen huwelijk
dan leunt dit volgens de onderzoekers het dichtst aan bij type 1.
Vergelijking tussen de verschillende typologieën
ONVRIJ

ACVZ (2005)

SAMV (2004) en Reniers en Lievens (1997)

- Geplande type

- Gedwongen huwelijk

- Gedelegeerde type
- Gezamelijke type

- Huwelijk met toestemming zoon/dochter

- Eigen initiatief type

- Huwelijk met toestemming ouders
- Huwelijk zonder toestemming ouders

VRIJ
Volgens ons begrijpt de ACVZ een gedwongen huwelijk dus ook als een vorm van gearrangeerd huwelijk. Dit gaat vooral op
voor het geplande type.

In deze studie zal een onderscheid worden gemaakt tussen drie types van relatievorming en huwelijkssluiting: 1)
op een gedwongen manier, 2) op een gearrangeerde wijze en 3) een huwelijk op eigen initiatief. Het verschil naar
de aan- of afwezigheid van de toestemming van de ouders bij een huwelijk geïnitieerd door de partners, zoals we
dat bij het SAMV en Reniers en Lievens terugvinden, wordt hier dus achterwege gelaten en samengenomen onder
de noemer “een huwelijk op eigen initiatief”. De typologie die in deze studie wordt gehanteerd, stemt overeen
met het onderscheid tussen drie huwelijksvormen dat Morbee en collega’s (1999) maken: uithuwelijking, het
gearrangeerde huwelijk en het huwelijk als eigen keuze.
“Men spreekt van een uithuwelijking wanneer het meisje of de jongen gedwongen wordt te trouwen met
een partner die ze niet willen. Van gearrangeerde huwelijken is er sprake wanneer ouders zelf een kandidaat
voordragen en jongeren het recht hebben te weigeren. Bij een huwelijk als eigen keuze kiest de jongere zelf
een partner en stemmen de ouders al of niet in met deze keuze.” (1999: X)
Deﬁnities over gearrangeerde en gedwongen huwelijken
Voor een gearrangeerd huwelijk kwam men in het onderzoek van de ACVZ (2005: 15) tot de volgende
omschrijving:
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“Bij een gearrangeerd huwelijk kan het voorkomen dat op één of beide huwelijkskandidaten druk wordt
uitgeoefend. Dit betekent echter niet dat er bij een gearrangeerd huwelijk altijd sprake is van druk die leidt
tot een huwelijkssluiting waarbij vrijwilligheid ontbreekt. Een deel van de gearrangeerde huwelijken komt
echter tot stand door dwang of druk die zo groot is dat deze door de betrokken partner(s) als onaanvaardbaar
wordt ervaren. In veel gevallen zullen de partners op weg naar de sluiting van het gearrangeerde huwelijk
alsnog instemmen met het arrangement. Of deze instemming is in gegeven door positieve afweging dan wel
het gevolg is van zelfdwang, het gevoel te hebben niet anders te kunnen, blijft uiteraard de vraag.”
Bij gearrangeerde huwelijken wordt vaak meegedeeld dat de jongeren uiteindelijk vrij zijn om hun partner te
kiezen, maar volgens Morbee en collega’s dienen daar wel enkele kanttekeningen bij gemaakt te worden:
“Er zijn jongeren die instemmen in zo’n huwelijk omdat ze vertrouwen hebben in de wijsheid van hun
ouders en ervan uitgaan dat ouders weten wat goed voor hen is”
“Veel jongeren voelen zich nog niet rijp voor een huwelijk, maar stemmen er toch mee in omdat ze denken
dat het zo hoort en om hun ouders ter wille te zijn.”
“In ongeveer 90% van de gevallen gaat het om een partner uit het thuisland. Dit betekent dat de jongere de
huwelijkskandida(a)t(e) tijdens een korte vakantie moet leren kennen. Veelal gaan jongeren dan voort op
uiterlijkheden om haar/hem te beoordelen op basis van een foto. In sommige gevallen gebeurt het dat de
jongere algauw spijt krijgt dat hij/zij heeft ingestemd met dit huwelijk. Maar aangezien een huwelijk een
familieaangelegenheid is en er dikwijls wederzijdse afspraken en beloften tussen de betrokken families
werden gemaakt, kan men zelden zonder eer- en gezichtsverlies een huwelijksbelofte tenietdoen.”(Morbee
e.a., 1999:19)
In wat volgt geven we een breed overzicht van verschillende deﬁnities die in onderzoeken en de literatuur over de
thematiek gebruikt worden.
Een gearrangeerd huwelijk…
“is een huwelijk dat door de families wordt geregeld en waarin minstens 1 partner slechts kan accepteren
of weigeren, maar niet zelf het initiatief heeft om een kandidaat voor te stellen.” (Van der Heyden & Geets
2005: 20)
“En cas de mariages arrangés, les familles des deux futurs époux ont un rôle central dans l’arrangement du
mariage; cependant, le choix de se marier ou non peut être exercé à tout instant par les deux futurs époux.”
(Beff & Adriaenssens, 2005:10)
“Le mariage arrangé, …, est un mariage “traditionnel” décidé par les familles du futurs conjoints qui
sont consentants. Ce qui caractérise ce mariage, c’est que les futurs conjoints délèguent la responsabilité
de choix du conjoint à leurs parents. Il faut le distinguer des “rencontres arrangées” dans les milieux qui
veillent à éviter les “mésaillances”. Dans ce dernier cas, les parents “proposent” des partis, les jeunes se
fréquentent et acceptent ou non cette proposition a posteriori. Dans le mariage arrangé traditionnel, les
jeunes acceptent la proposition des parents a priori,…” (Rude-Antoine, 2005: 32)
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Merk op dat de eerste twee deﬁnities sterk gelijklopend zijn, waar de derde deﬁnitie zich onderscheidt in de
benadrukking dat beide toekomstige echtgenoten de verantwoordelijkheid voor hun keuze uit handen geven aan de
ouders, wat dan onderscheiden wordt van ‘gearrangeerde ontmoetingen’, waarbij partners worden voorgesteld aan
de kinderen. Rude-Antoine stelt dat de jongeren in een traditioneel gearrangeerd huwelijk de keuze van hun ouders
‘a priori’ aanvaarden. De eerste deﬁnities veronderstellen dit niet en gaan er vanuit dat beiden, man of vrouw ten
allen tijde het voorgestelde huwelijk kunnen weigeren of aanvaarden.
Er is sprake van een gedwongen huwelijk…
“wanneer 1 of beide partners door familie, vrienden of door hun partner tot een huwelijk worden gedwongen.”
(Van der Heyden & Geets , 2005:7) of “wanneer 1 of beide partners door familie zo onder druk word(t)(en)
gezet om te huwen dat ze daarom tegen haar (zijn) wil in het huwelijk stapt.” (Van der Heyden & Geets,
2005: 20)
Het ‘onder druk gezet worden’ en het ‘tegen haar/zijn wil’ in een huwelijk stappen, is moeilijk te meten. Het
gaat om een subjectieve beleving (Van der Heyden & Geets, 2005). Wat is druk? Wat is dwang? En waar ligt het
verschil tussen beiden?
“En cas de mariages forcés, les parents ou les tuteurs imposent à leur enfant une union qu’ils ont négociée
sans son avis. En cas de refus de sa part, la famille recourt alors à des moyens coercitifs tels que: chantage
affectif, contraintes physiques, violence enlèvement, conﬁscation des papiers d’identité, etc.” (Cocheteux
& Melan, in Garcia e.a., 2005: 10)
In tegenstelling tot de eerste deﬁnitie geeft deze deﬁnitie aan welke middelen er door de familie kunnen aangewend
worden om druk uit te oefenen opdat de betrokkene zou instemmen met het huwelijk.
“Le mariage forcé se déﬁnit comme l’union de deux personnes dont une au moins n’a pas consenti
entièrement et librement à se marier.” (Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les
hommes. Conseil d’Europe, doc. 10590, 20 juni 2005)
De deﬁnitie vanuit de Raad van Europa kenmerkt zich door te verwijzen naar een volledige vrije instemming met
het huwelijk. Deze deﬁnitie leunt heel sterk aan bij de grondwaarden van het huwelijk, waarvan de vrijwillige
instemming één van de fundamenten is. In deze deﬁnitie omschrijft men het dus als een ‘gebrek aan vrijheid’, waar
de volgende deﬁnitie spreekt in termen van ‘dwang’ (contrainte).
“Le mariage forcé est un mariage qui a été contracté sous la contrainte physique ou morale. Si la contrainte
physique est facile à se représenter, la contrainte morale est plus subtile. Il sufﬁt que l’on ait reçu une
éducation où l’on n’a pas le droit de dire non à ses parents pour devenir une victime potentielle du mariage
forcé. Le mariage forcé est aussi un mariage où il y a eu manipulation et tromperie sur la personne: on a
menti sur l’identité du futur conjoint, sur son âge, sa profession, ses conditions de vie. Les conjoints ont dit
oui sans savoir exactement à quoi et à qui.” (Remacle, 2005: 32)
De deﬁnitie van Remacle gaat ook een stap verder dan de voorgaande deﬁnities doordat onmiddellijk verwezen
wordt naar de moeilijkheid om morele dwang vast te stellen. Volgens Remacle zou het bovendien volstaan dat
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iemand een opvoeding gekregen heeft waarin men geen recht heeft om de ouders iets te weigeren, opdat iemand
een potentieel slachtoffer zou kunnen worden van een gedwongen huwelijk. Deze deﬁnitie gaat dan ook verder
door het mogelijke bestaan van morele dwang te verbinden met het socialisatieproces van de betrokkenen. Het
zoekt dus ook naar wat een persoon kwetsbaarder maakt voor een dergelijke praktijk. Verder wordt de deﬁnitie
van een gedwongen huwelijk bij deze auteur uitgebreid naar gevallen waarin sprake is van manipulatie of
bedrog betreffende de toekomstige echtgeno(o)t(e). Deze deﬁnitie is dus niet breed, maar reeds sterk in de diepte
uitgewerkt.
“Le mariage forcé est en réalité un mariage arrangé imposé par tous les moyens à des personnes vulnérables
que l’on croit susceptibles de se rebeller. C’est pour cela que « mariage forcé » rime si souvent avec
« mariage précoce ». Plus on est jeune et sans expérience, plus on est ignorant de ses droits ou dépendant
économiquement, plus on est manipulable.” (Rude-Antoine, 2005: 32-33)
Bovenstaande deﬁnitie gaat uit van een aantal vooronderstellingen omtrent de slachtoffers van gedwongen
huwelijken: ze zijn kwetsbaar, het zijn personen die misschien zouden rebelleren en dus zijn het waarschijnlijk
personen van jonge leeftijd, zonder ervaring, onwetend en dus gemakkelijker te manipuleren. Hier wordt dus heel
sterk het verband gelegd tussen gedwongen huwelijken en het huwen op jonge (soms minderjarige) leeftijd. Een
dergelijke deﬁnitie heeft als nadeel dat het te sterk toegespitst is op een groep van mogelijke betrokkenen en het
sluit dan ook veel andere mogelijke gevallen uit. De deﬁnitie is met andere woorden te eng.
“In forced marriage, one or both spouses do not consent to the marriage and some element of duress is
involved. Duress includes both physical and emotional pressure. Forced marriage is primarily, but not
exclusively, an issue of violence against women.” (Home Ofﬁce UK: 2)
Schijnhuwelijken worden soms verward met gedwongen huwelijken, vandaar dat het ook belangrijk is om een
schijnhuwelijk afzonderlijk te deﬁniëren.
Er is sprake van een schijnhuwelijk…
“wanneer er alleen sprake is van de wens om naar Europa te komen en men de partner enkel huwt met het
oog op een verblijfsvergunning.” (Van der Heyden & Geets, 2005:7)
Een huwelijk wordt dus een schijnhuwelijk als de intentie van de huwenden er niet op gericht is zich te verenigen
in een familie maar tot doel heeft een materieel voordeel te halen.
Er bestaat een verband tussen gedwongen huwelijken en schijnhuwelijken, gezien in sommige gevallen een vrouw
gedwongen werd te huwen met als doel het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor de echtgenoot. Wanneer
een gedwongen huwelijk samengaat met een schijnhuwelijk kan de geldigheid van het huwelijk op basis daarvan
in vraag gesteld worden (Dive, 2005: 40).
Na een grondige analyse van de bestaande deﬁnities komt naar voor dat het recht op instemming grotendeels het
onderscheid tussen een gearrangeerd en gedwongen huwelijk bepaald. Er bestaat echter een grijze zone tussen
beide huwelijken. Wanneer wordt een gearrangeerd huwelijk gedwongen? (1) Wanneer de inmenging van de
ouders of de familie niet beperkt blijft tot het zoeken en voorstellen van potentiële huwelijkskandidaten voor een
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meisje of jongen en (2) de huwelijkskandidaten niet langer gehoord worden en er (3) buiten hun wil beslist wordt
om een huwelijk te voltrekken, dan krijgt een arrangement een gedwongen karakter en kunnen we spreken van
een gedwongen huwelijk. Toch blijft ook een dergelijke deﬁnitie problematisch, want soms is er wel instemming
van de betrokkenen, maar was er sprake van psychische of fysieke druk of dwang daartoe. Tas (6-06-2006) en Van
der Heyden en Geets (2005) wijzen op het belang van de factor ‘tijd’. Volgens hen kan elk huwelijk ondraaglijk
worden en op dat moment wordt het eveneens gedwongen in de ogen van de betrokkene. De evaluatie van een
huwelijk kan veranderen gedurende het leven als gehuwde. Volgens hen is een gedwongen huwelijk dus een
subjectief gegeven. In welke mate er dan sprake is van een gedwongen huwelijk hangt af van de situatie en vooral
van de beleving en beoordeling van de betrokkenen.

In wat volgt, zal ingegaan worden op de elementen die volgens de meisjes en de vrouwen enerzijds en
volgens de hulpverleners anderzijds moeten worden opgenomen in de deﬁnitie over gearrangeerde en
gedwongen huwelijken.

2.1.2

Omschrijving van een gearrangeerd huwelijk volgens de respondentes

Wanneer gevraagd werd om een gearrangeerd huwelijk te omschrijven, gaven enkele Nederlandstalige respondentes
te kennen dat zij nog nooit van dat woord hadden gehoord. Dat gaat vooral op voor jonge meisjes, zowel van
Turkse als Maghrebijnse origine. Door er dieper op in te gaan, werd duidelijk dat deze meisjes wel weet hebben
van een dergelijk huwelijk, maar dat zij het woord “gearrangeerd” niet gebruiken. In één groep gaven ze aan dat
zij het woord “geplande huwelijken” hanteren. Opvallend is dat alle Franssprekende participanten, in tegenstelling
tot de Nederlandssprekenden, het woord “mariage arrangé” beheersen.
Over wat een gearrangeerd huwelijk nu precies inhoudt, zijn de opvattingen ongeveer gelijklopend. Bijna iedereen
gaf aan dat een dergelijk huwelijk geregeld wordt via tussenpersonen. Over wie die tussenpersoon is, variëren echter
de meningen. De meerderheid ziet de ouders en de familie als de personen die het meisje en de jongen aan elkaar
voorstellen. Sommigen vinden dat ook een vriend, een kennis, een koppelaarster of zelfs een huwelijksbureau
die rol op zich kan nemen. Bijgevolg beschouwen zij een gearrangeerd huwelijk als een synoniem voor een blind
date.
Aïcha: “Maar het is hetzelfde als je gekoppeld wordt, dat is ook voorzien.
Layla: Tussen vrienden enzo …
Sadia: Al die blinddates!? Waarom is dat niet normaal? Ik heb ook uit drie moeten kiezen.
Aïcha: Maar die komen niet op tv.
Sadia: Die komen niet op tv, maar die gaan toch ook … die gaan dan met elkaar op reis en dat vindt iedereen
goed? Maar ik heb ook gekozen, het is gearrangeerd, ik had een voorstel.
Layla: Of die huwelijksbureaus.
Sadia: ja, dat is toch ook gearrangeerd.
Aïcha: En je gaat toch niet iemand zetten bij, je geeft toch voorwaarden, je … ik denk dat ouders dat ook
doen. Ze gaan moeilijk hun dochter bij iemand zetten waarvan ze weten dat die totaal niet bij haar past?
Saana: Neen, tuurlijk niet. Die willen het beste voor hun kind.”
(Focusgesprek Antwerpen: respondenten van Maghrebijnse origine)
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In één groepsgesprek ontstond er een verhitte discussie omtrent wanneer er nu al dan niet sprake is van een
gearrangeerd huwelijk: een deelneemster van Marokkaanse origine heeft haar vriend leren kennen via andere
deelneemsters aan het gesprek. Zij beschouwen haar relatie bijgevolg als een gearrangeerde relatie. Het meisje
in kwestie gaat daar helemaal niet mee akkoord. Volgens haar is er pas sprake van een gearrangeerd huwelijk
wanneer twee partijen een overeenkomst sluiten om de twee personen in kwestie aan elkaar voor te stellen. In
haar geval was er geen sprake van een overeenkomst. Zij is gewoon verliefd geworden op de jongen die haar
vriendinnen voorstelden.
Veel participanten blijken de opvatting van de respondente van Marokkaanse origine te volgen, met name, dat
er bij een gearrangeerd huwelijk een overeenkomst tussen twee partijen (meestal de ouders of familie) wordt
gesloten. Bij deze is het heel belangrijk dat beide partijen elkaar aanvaarden. Dat wordt door veel bevraagde
meisjes en vrouwen benadrukt. Als ouders op zoek gaan naar een geschikte kandidaat voor hun dochter, dan kijken
ze in de eerste plaats naar de goede naam van de ouders en de familie van de jongen en pas in de tweede plaats naar
zijn reputatie. Als het gaat om een goede familie, dan mag de jongen in kwestie de hand van hun dochter komen
vragen. Een aantal respondenten vinden een zoektocht op deze manier betreurenswaardig. De jongen zelf is niet
verantwoordelijk voor de reputatie van zijn ouders, maar toch wordt hij erop afgerekend.
Naast de betrokkenheid van twee partijen, wordt de instemming van de jongen en het meisje gezien als één van
de voornaamste kenmerken van een gearrangeerd huwelijk. Als het meisje de voorgestelde jongen niet ziet zitten,
dan is zij niet verplicht om ja te zeggen.
Haﬁda: “Voor mij is gearrangeerd dat je iemand leert kennen via iemand. Die komt met je ouders of met je
broer of zus eventjes spreken en dan spreek je af, twee, drie keer en dan kijk je ‘oké, we zitten op dezelfde
golﬂengte, we trouwen’, dat is gearrangeerd voor mij.
(anderen knikken)
Haﬁda: Dat je zelf dan de vrijheid hebt om te kiezen.”
(Focusgesprek in West-Vlaanderen, Maghrebijnse origine)
Fadime: “Normalement pour le mariage, les deux côtés (la ﬁlle et le garçon) doivent être d’accord, c’est
ça le plus important, parce que c’est eux qui vont vivre ensemble, ce n’est pas les parents. Même si on sait
choisir la famille, mais on choisit d’abord la personne et puis la famille. ”
(Focusgesprek in Brussel, Maghrebijnse origine)
Een aantal deelneemsters aan het onderzoek groeiden op in het land van herkomst. Zij kwamen in het kader
van hun huwelijk naar België. Deze getrouwde vrouwen denken veelal over het huwelijk vanuit de context
van het herkomstland, waar een gearrangeerd huwelijk de norm is. Het onderscheid tussen diverse vormen van
huwelijkssluiting wordt pas in de confrontatie met de Westerse samenleving relevant. In tegenstelling tot meisjes
of vrouwen die hier opgroeiden, reﬂecteerden vrouwen die recent naar België zijn gemigreerd, meestal minder
over dat thema. Zij omschrijven een gearrangeerd huwelijk in termen van een “gewoon, normaal” huwelijk.
Onderzoekster: “Est-ce que vous utilisez les mots ‘arrangé’ ou ‘forcé’ pour un mariage ou comment estce que vous appelez le mariage? Est-ce que ça a un nom ? C’ est un mariage. Un mariage, mais vous ne
spéciﬁez pas ou … ? Mais vous connaissez le mot ‘mariage arrangé’ ?
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Nadia: oui, on connaît.
Onderzoekster : Oui et qu’est-ce que ça signiﬁe pour vous ?
Nadia: Arrangé ? Normal.”
(Focusgesprek in Brussel , Maghrebijnse origine)

2.1.3

Omschrijving van een gedwongen huwelijk volgens de respondentes

Een gedwongen huwelijk wordt door alle bevraagde meisjes en vrouwen op min of meer dezelfde manier
gedeﬁnieerd, met name het gaat om een huwelijk zonder instemming van één of beide partners:
Tansu: “Een gedwongen huwelijk is een huwelijk waarbij je geen recht krijgt om uw eigen wil door te
drijven. Dat is zo.”
(Focusgesprek in Oost-Vlaanderen, Turkse origine)
Rana: “Quand il n’y a pas de consentement de la jeune ﬁlle, c’est un mariage forcé. Un mariage arrangé,
la ﬁlle a quand même toujours le choix de dire oui ou non quoi, mais un mariage forcé, c’est sans son
consentement.
Maryam: Elle n’a pas le droit de dire un mot en faite hein.
Rana : On la demande pas son avis et on l’annonce peut-être une semaine en avance ‘tu vas te marier.’ ”
(Focusgesprek in Brussel , Maghrebijnse origine)
Een gedwongen huwelijk is dus volgens de deelneemsters een huwelijk met een partner die men niet wenst en die
wordt opgedrongen door derden, meestal ouders of familieleden. Bij een dergelijke vorm van huwelijkssluiting
wordt de mening van het desbetreffende meisje niet gevraagd of genegeerd en heeft men dus niet de vrijheid om de
voorgestelde partner te weigeren. Men is met andere woorden verplicht ermee te huwen, tegen wil en dank.
Enkele deelneemsters maken een belangrijke opmerking waarmee zeker rekening moet gehouden worden wanneer
gedwongen huwelijken in deﬁnities gegoten worden en wanneer er sancties aan verbonden worden. Volgens hen
moeten we ermee opletten dat niet alle mislukte huwelijken op het conto van gedwongen huwelijken geschreven
worden. Als een huwelijk niet verloopt zoals gewenst, durven sommige vrouwen zeggen dat ze van hun ouders
moesten trouwen. Deze opmerking ligt in dezelfde lijn als die van Van Der Heyden en Geets (2005). Volgens hen
is de scheidingslijn tussen een gearrangeerd en een gedwongen huwelijk vaak heel dun. Het dwingend karakter
van een huwelijk dringt soms pas tot de gehuwden door wanneer het huwelijk spaak loopt. Wat ze eerst aanzagen
als een gearrangeerd huwelijk wordt dan door de betrokkene(n) geherdeﬁnieerd als een gedwongen huwelijk (Van
der Heyden & Geets, 2005). Volgens hen is een gedwongen huwelijk dus een subjectief gegeven.
In één focusgesprek werd er dieper ingegaan op de terminologie. Een autochtone begeleidster die zich bekeerd
heeft tot de islam is van oordeel dat het woord ‘gedwongen huwelijk’ niet bestaat in de Arabische taal. Daarom is
zij van oordeel dat een dergelijke term in het Westen is ontstaan. De deelneemsters van Maghrebijnse origine gaan
akkoord met haar opmerking. Zij menen dat je termen, zoals gedwongen, gearrangeerde en schijnhuwelijken niet
zal horen in bijvoorbeeld Marokko. Het uitvinden van deﬁnities is volgens hen iets typisch Westers. Bovendien
halen zij aan dat het woord ‘gedwongen huwelijk’ veel te negatief in de oren klinkt. Volgens hen zien hun ouders
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zichzelf niet als gedwongen, terwijl zij niet de keuze hebben gekregen om in te stemmen. Zij zouden het erg vinden
om hun eigen huwelijk te moeten omschrijven als gedwongen.
Onderzoekster: “Dus een gedwongen huwelijk is eigenlijk uw kind dwingen om met iemand te trouwen en
de zoon of dochter wil niet. En omschrijven jullie dat ook zo?
Cindy: Ik heb dat de vorige keer al gezegd: dat de vraag een Westerse vraag is. Bestaat dat woord in het
Arabisch, ‘gedwongen huwelijken?’
Touria: Niet dat ik weet. Gedwongen huwelijken…
Cindy: Ik vraag het omdat, als het woord ‘gedwongen huwelijk’ niet bestaat, dan is het gewoon een witte
uitvinding. Maar ik vraag het aan Amina, omdat ze meer Arabisch kent dan wij.
Mimount: Maar gelijk, gedwongen, bestaat dat nog altijd? Maar dat weet ik niet. Maar ik heb dat nog nooit
in het Arabisch gehoord.
Cindy: Dat is wat ik zei. Als dat woord niet bestaat in een taal, dan kan je er niet vanuit gaan dat, dat in dat
denken bestaat.
Mimount: Maar al die uitspraken, deﬁnities, die ik nu hoor, dat heb je niet echt in Marokko. Dat is zoals
jullie dat zien. Die mensen die dat doen, die zien dat helemaal niet zo. Maar dat is gewoon het beeld …”
(Focusgesprek in Oost-Vlaanderen, Maghrebijnse en Belgische origine)
Zowel de hulpverleners als de respondenten zijn het unaniem eens dat het woord ‘druk’ zeker en vast moet
opgenomen worden in de deﬁnitie over gedwongen huwelijken. Wanneer een meisje geconfronteerd wordt met
een dergelijk huwelijk zal zij door middel van enorme druk verplicht worden te huwen met een bepaalde persoon.
De vraag is echter: “Wat is druk?” of “Wanneer kan men spreken van dwang?”. De mening van de respondenten
daarover zijn uiteenlopend en zullen hieronder opgesomd worden.
“Als je weigert, ben je mijn dochter niet meer.” “Ik hoop dat je nooit gelukkig wordt.” “We kunnen de baas zijn
over jouw toekomstige echtgenoot, als je een ander neemt dan zullen wij ervoor zorgen dat hij je verlaat.” “C’est
lui ou personne d’autre.” Dit zijn enkele voorbeelden die aantonen dat ouders hun kind via emotionele chantage
en psychologische druk kunnen verplichten om tegen hun wil te huwen. Enkele respondenten hebben aan den
lijve ondervonden wat het betekent om onder psychische druk te staan:
“Mijn ma is twee weken in een depressie gevallen, in het ziekenhuis beland, dus dat heeft heel sterk
emotioneel meegespeeld. Van thuis uit, mijn vader, mijn broers, mijn zussen, die zeiden: “Als ze sterft dan
is het jouw schuld!”. Op den duur stonden mijn valiezen klaar om te vertrekken. Maar dan had ik zoiets van:
“Waar ga ik naar toe? En wat ga ik dan doen? Wat gaan ze dan over mijn ouders beginnen zeggen? Ze zullen
beginnen roddelen.” en dan had ik iets van: “Mijn eer staat niet op het spel, maar wel die van mijn familie”.
En dan ben ik toch gebleven. Zo erg was het. Als ze uit het ziekenhuis was dan heeft ze zes maanden aan
een stuk niet gepraat tegen mij, niet. Mijn moraal stond op nul. Niemand praatte. De enigste die praatte was
mijn pa. Hij was twee dagen kwaad op mij en dan was het gedaan. “Mijn dochter, als je niet wilt, dan wil je
niet”. Maar mijn ma stak iedereen op tegen mij. … Die twee weken dat ze in het ziekenhuis was, dan kwam
hij haar bezoeken en ze lachte altijd en als ze mij dan zag, dan was het een vies, kwaad gezicht. En ik heb
haar dan twee weken niet meer bezocht. Ik had iets van: ze kiest voor iemand die haar eigen bloed niet is,
in plaats van haar eigen dochter. En ik heb dan gezegd dat het nog altijd mijn leven was, maar emotioneel
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speelt het een heel grote rol. Psychisch is het echt euh… Als je er niet sterk voor bent, dan laat je u gewoon
meeslepen.”
(Focusgesprek in West-Vlaanderen, Maghrebijnse origine)
Psychologische druk kan verschillende vormen aannemen. Ouders kunnen hun kinderen op een directe manier
onder druk zetten: “Wat je eigen mening ook is, jij gaat nu trouwen met die jongen.”. Dreigementen worden ook
af en toe gehanteerd. Naar het land van herkomst sturen om daar bijvoorbeeld bij de grootmoeder te gaan wonen,
wordt vaak als een dreigement gebruikt. Verschillende respondentes die hier opgroeiden, beschouwen dit als een
enorm grote straf. Het ergste wat hen zou kunnen overkomen, is dat hun paspoort wordt afgenomen en ze niet
meer naar België kunnen terugkeren.
Het komt volgens de respondenten echter niet frequent voor dat ouders hun kind op een directe manier onder
druk zullen zetten. Vaak gaan zij op een indirecte manier te werk. Zo kunnen twee families jaren op voorhand
overeenkomen hun kinderen met elkaar te laten huwen: “Je donne mon ﬁls et toi, tu me donnes ta ﬁlle”. Het kind
wordt dan van kleins af aan duidelijk gemaakt met wie ze later zal trouwen. De ouders herhalen het voortdurend
tot het kind de huwbare leeftijd bereikt. Naar de woorden van de respondentes: het kind wordt van jongs af aan
gebrainwasht. Het huwelijk wordt voorgesteld als een uitgemaakte zaak, de mening van de betrokkenen wordt
niet gevraagd. Indien de ouders autoritaire ﬁguren zijn, kan men er weinig tegen inbrengen. Een andere vorm van
druk is het meisje schrik aanjagen: bijvoorbeeld iedereen in haar omgeving is gehuwd en men maant haar aan uit
te kijken dat ze niet eeuwig thuis zal blijven. De ouders stellen dat ze er goed aan doet de jongeman te aanvaarden
omdat anders de kans bestaat dat zij geen aanzoeken meer zal krijgen. Volgens de hulpverleners is dit te wijten
aan de enorme druk vanuit de gemeenschap. Bij gezinnen in verschillende gemeenschappen zou er een sociale
verplichting bestaan om een gezin te vormen. Ouders voelen die druk enorm aan. Een van de vaakst gehoorde
middelen die ouders hanteren om hun dochter te dwingen met een partner naar hun keuze, is haar zogenaamd op
vakantie meenemen naar het land van herkomst en daar het huwelijk organiseren. Het georganiseerd feest, de
aanwezigen, de cadeautjes, … maken het een meisje bijna onmogelijk om ‘neen’ te zeggen. Tenslotte kan negeren
ook gezien worden als een vorm van psychologische druk.
De hulpverleners wijzen ook op de enorme druk vanuit de gemeenschap. Het gaat daarbij vaak om subtiele
vormen van discriminatie. Roddels maken sommige ouders wantrouwig.
Ouders kunnen ook andere middelen inzetten wanneer hun kind weigert in te stemmen met een huwelijksaanzoek.
Zo kan de druk opgevoerd worden door de dochter huisarrest op te leggen of haar gedrag nog meer te controleren.
Slechts enkele respondenten spreken over fysiek geweld. De meeste respondenten menen echter dat fysiek geweld
als middel niet zo vaak meer gehanteerd wordt, dit in tegenstelling tot morele dwang. Daarom is volgens een
respondente uit Luik de nieuwe Marokkaanse familiewetgeving of de Moudawana niet sluitend in de bescherming
van meisjes en vrouwen. Zo brengt de rechter enkel de fysieke gesteldheid in rekening, niet de psychische toestand
van de aanstaande bruid, waardoor gevallen van druk of chantage nog mogelijk zijn.
Een manier om te dwingen die niet door de respondentes werd genoemd, maar uit gesprekken met hulpverleners
blijkt, is dat sommige ouders via omkoping hun kind overhalen te huwen. Zo beloven die ouders hun kind
bijvoorbeeld een auto in ruil voor een huwelijk met een partner van hun keuze.
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Enkele hulpverleners wijzen op het gevaar om druk en dwang te gaan culturaliseren. Als er gesproken wordt over
‘druk’ in de context van partnerkeuze en huwelijkssluiting, moeten we er volgens hen over waken om ook vormen
van druk en dwang bij autochtonen te herkennen. Deze zijn soms sterk gelijklopend met de druk die bij allochtone
gezinnen kan vastgesteld worden. Bij laatst genoemde gezinnen spreekt men echter sneller over ‘druk’, terwijl
men bij niet-moslimgezinnen zou spreken in termen van ‘de ouders maken zich zorgen’. Het verschil ligt hierin
dat het probleem bij allochtonen geculturaliseerd wordt, in tegenstelling tot bij de autochtonen. Bij autochtone
gezinnen kan er dus ook druk aanwezig zijn, maar het oogt anders. Enkele deelnemers aan de studiedag noemen
dit ‘negatief’ of ‘omgekeerd arrangeren’: als een kind thuiskomt met iemand die niet past binnen de cultuur, het
gezin,… dan wordt er door de ouders en de omgeving druk uitgeoefend om die persoon af te wijzen. Deze vorm
van selectie is niet eigen aan moslimgemeenschappen. Keuzevrijheid moet steeds gerelativeerd worden, want er
is de sterke band met het milieu waarin je opgroeit, de beïnvloeding door je ouders, door de samenleving, door
persoonlijke ervaringen, door je scholing,… Dit alles geeft meestal onbewust mee richting aan de keuzes die je
maakt.

2.1.4

Onderscheid tussen een gearrangeerd en een gedwongen huwelijk

Wanneer de respondenten de vraag gesteld werden waar zijzelf de grens trekken tussen een gearrangeerd en een
gedwongen huwelijk, dan werd de nadruk vooral gelegd op de vrije wil. In een gearrangeerd huwelijk krijgen beide
partners het recht om elkaar al dan niet goed te keuren, terwijl in een gedwongen huwelijk één of beide partners
dat recht niet verwerven. Er wordt geen instemming met het voorgestelde huwelijk gevraagd. Deze mening stemt
overeen met de hier boven aangehaalde bevindingen in de literatuur.
In theorie komt het erop neer dat bij een gearrangeerd huwelijk de ouders tijdens de huwelijksonderhandelingen
een partner voorstellen en het kind vervolgens de gelegenheid krijgt het huwelijksvoorstel al dan niet af te keuren.
Alle geïnterviewde vrouwen van Turkse origine in het kleinschalige kwalitatief onderzoek van Luyckx gaven
nadrukkelijk aan dat hun vaders hen het recht gaven de huwelijkspartner af te wijzen. Zowel Luyckx als Brouwer
en collega’s (1992) betwijfelen dit echter. Volgens hen is de druk om te trouwen met de voorgestelde kandidaat
heel groot en durven de meisjes zodoende niet voor hun mening uitkomen. Ook de respondentes geven aan dat de
scheidingslijn tussen een gearrangeerd en gedwongen huwelijk echter niet altijd even duidelijk is. Dit blijkt uit
onderstaand fragment:
Nabila: “Ik vind het wel moeilijk om die grens te trekken tussen geregeld en gedwongen. Ja, in welke mate
is een huwelijk gedwongen of geregeld?
Onderzoekster: Waar zou je voor jezelf de grens leggen?
Nabila: Geregeld, zoals hier al te sprake is gekomen, dat uw ouders iemand kiezen en zeggen: wij denken
dat dat wel een goede jongen is voor u. En gedwongen: echt van, je moet ermee trouwen, je hebt geen
keuze. Persoonlijk, die grens daartussen. Ik vind dat niet altijd even duidelijk.
Saﬁa: Want soms kunnen ze zeggen: wat vind je van die jongen, het lijkt me wel een goede jongen. En
dan zeggen van: ja, ik weet het niet. En dan zeggen ze toch: maar ja, zou je er niet een paar dagjes over
nadenken. Dan kun je wel zeggen dat dat meer neigt naar gedwongen …
Maria: Ja, onopvallend.
Saﬁa: Op de duur hé.
Maria: Onopvallend gedwongen dan hé.
Dus eigenlijk een soort van druk?
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Iedereen: Ja.”
(Focusgesprek in Antwerpen, Maghrebijnse origine)
De vraag daarbij is: “Wanneer is er sprake van instemming of wanneer is er sprake van dwang?” De bevraagde
meisjes en vrouwen blijken moeilijkheden te hebben om het begrip dwang te omschrijven. Ze hebben vaak moeite
om tot een afbakening te komen van wat een gedwongen wijze van huwelijkssluiting is en wat niet. Bijvoorbeeld
de kinderen reeds van kleins af meedelen dat zij later met een bepaalde persoon moeten trouwen, wordt beschouwd
als een gedwongen huwelijk. De kinderen worden op die manier zodanig gebrainwasht dat zij geen ‘neen’ meer
kunnen zeggen wanneer de partner de hand komt vragen. Op het eerste zicht lijkt het huwelijk gearrangeerd te
zijn want de persoon heeft zijn/haar instemming gegeven. Na een grondigere analyse blijkt het plots om een
gedwongen huwelijk te gaan, aangezien de persoon al van kleins af aan gebrainwasht werd. Op die manier raakt
de scheidingslijn tussen beide vormen van huwelijkssluiting vertroebeld.
Een minderheid van de respondenten ziet zelfs geen onderscheid tussen een gedwongen en een gearrangeerd
huwelijk. De respondenten die deze mening delen, kunnen opgedeeld worden in twee groepen. Enerzijds wordt
dit standpunt gesteund door enkele jonge respondenten omdat er bij hen verwarring bestond tussen beide termen.
Bij aanvang van de gesprekken bleken zij niet vertrouwd te zijn met woord ‘gearrangeerd’, daarom schreven ze
het dezelfde betekenis toe dan aan een gedwongen huwelijk. Door er als onderzoeker dieper op in te gaan, werd
duidelijk dat zij toch een onderscheid maken tussen beide huwelijksvormen. Anderzijds zijn enkele deelneemsters
ervan overtuigd dat de twee vormen van huwelijkssluiting hetzelfde inhouden, met name, er wordt niet geluisterd
naar de mening van de persoon in kwestie. De eigen keuze ontbreekt. Kortom beide vormen worden als niet positief
onthaald. In het citaat hieronder toont een respondente duidelijk aan hoe een gearrangeerd huwelijk uiteindelijk
toch neerkomt op een gedwongen huwelijk:
“Wat ik vind van gedwongen of gearrangeerd? Wel ik vind die allebei verkeerd. Ik bedoel: ik heb het
nooit niet goedgekeurd en ik zal het nooit goedkeuren. Eigenlijk, als je het zo bekijkt is het gearrangeerde
huwelijk ietske zachter dan een gedwongen huwelijk, maar ik vind het toch niet correct, want uiteindelijk
bij een gearrangeerd huwelijk heeft het meisje ook niet veel te zeggen: dan is het ja of nee en de volgde. Ze
moet na twee, drie keer, moet ze wel een ‘ja’ zeggen. Want uiteindelijk wordt dat dan toch een gedwongen
huwelijk. Ik denk dat, dat over gaat naar een gedwongen huwelijk. Dat is toch zo.”
(Diepte-interview, respondente van Maghrebijnse origine)
Tijdens de studiedag werd aangehaald dat enkel een gedwongen huwelijk vanuit het wettelijk kader problematisch
is. Er wordt immers een wet overtreden. Een gearrangeerd huwelijk is niet onwettig en dus kunnen zij daarbij ook
niet optreden.
We kunnen dus net zoals Van Der Heyden en Geets (2005) spreken van een continuüm van beide vormen van
huwelijkssluiting. Er bestaan immers gradaties van gearrangeerde en gedwongen huwelijken. Waar precies
gearrangeerd gedwongen wordt, is niet scherp afgelijnd zodat zich een grijze zone vormt.
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2.2. VOORKOMEN VAN HET AANTAL GEARRANGEERDE EN GEDWONGEN
HUWELIJKEN
Op basis van huidig onderzoek kunnen geen exacte cijfers gegeven worden over het voorkomen van een
gedwongen huwelijk. We hebben immers geopteerd voor een kwalitatief onderzoek waarin de beleving
van het meisje/de vrouw centraal staat. Omdat er geen representatieve steekproef genomen werd, is het
niet mogelijk om te streven naar statistische generalisatie van de bevindingen. In plaats van het meedelen
van cijfers, achten wij het veel belangrijker om met dit onderzoek na te gaan hoe een meisje/vrouw haar
gedwongen situatie beleeft, wat volgens haar mogelijke oorzaken zijn en hoe het beleid iets kan doen aan
een gedwongen huwelijk. Ook meisjes en vrouwen die niet geconfronteerd werden met een gedwongen
huwelijk worden over deze zaken bevraagd. Dit met de bedoeling een zo breed mogelijk beeld te krijgen
over huwelijksstrategieën.
Op basis van andere onderzoeken kunnen we wel enig cijfermateriaal presenteren. Deze onderzoeksresultaten
dienen dus echter met de nodige voorzichtigheid bekeken te worden.
Uit een VUB-UG survey van 1991-1992 blijkt dat het aantal door ouders en familieleden gearrangeerde huwelijken
bij allochtonen van Turkse en Marokkaanse origine van de eerste generatie respectievelijk 76% en 69% was. Van
die 76% bij de eerste generatie Turkse migranten waren er 16% huwelijken zonder dat de vrouw betrokken werd bij
de beslissing en 60% met haar toestemming. Bij de Marokkaanse migranten ging het om 12% huwelijken zonder
betrokkenheid en instemming van de vrouw en 57% met toestemming. De rol van de ouders in de besluitvorming
omtrent de huwelijkspartners zou nog steeds aanzienlijk zijn, maar het aantal uithuwelijkingen zonder enige
inspraak van de meisjes zou zijn afgenomen. Het zou gaan om 8% van de Turkse 20-24 jarigen (in 1990-1992 en dus
vrouwen van de tweede generatie) en 15% van de Turkse 25-29 jarige ooit-gehuwde vrouwen. Bij de Marokkaanse
vrouwen zijn de cijfers respectievelijk 8% en 7%. Huwelijken waarbij de partners zelf het initiatief namen, meestal
met toestemming van de ouders, zijn vooral bij de Marokkanen toegenomen met de generatiewisseling (van eerste
naar tweede generatie). Het zou gaan om 40 tot 50% (Lodewijckx, Page & Schoenmaeckers, 1997).
In het onderzoek naar de vrouwen vonden Reniers en Lievens (1997) dat er een evolutie is naar een grotere
mate van zelfbeschikking in de totstandkoming van een huwelijk. Bijna de helft van de tweede generatie Turkse
vrouwen vermeldt dat het huwelijk door de partners zelf werd geïnitieerd. Bij de Marokkaanse vrouwen van de
tweede generatie is dat al in meer dan de helft van de huwelijken het geval. Huwelijken waarbij de instemming
van de vrouw niet gevraagd wordt, zijn van marginaal belang in de tweede generatie. Bij Turkse migranten van
de tussengeneratie (vrouwen die als kind naar België migreerden in het kader van gezinshereniging) kwamen
huwelijken waarbij geen expliciete toestemming gevraagd werd nog relatief frequent voor, namelijk in 16% van
de gevallen (Reniers & Lievens, 1997). Van der Heyden en Geets (2005) bevestigen die bevinding. Volgens hen
zijn gearrangeerde huwelijken een veel voorkomend verschijnsel, terwijl gedwongen huwelijken opgevat moeten
worden als een randfenomeen.
Vergelijkbare cijfers vinden we terug in het onderzoek van Reniers en Lievens (1997). Op basis van hun indeling
kan worden geconcludeerd dat de meest klassieke vormen van huwelijkssluiting het meeste voor kwamen bij de
Turkse en Marokkaanse mannen van de eerste generatie, die reeds gehuwd waren voor hun migratie naar België.
Maar ook bij deze groep is het zo dat een gedwongen huwelijk hoogst uitzonderlijk is: minder dan 10% bij de
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Turkse mannen en slechts 3% bij de Marokkanen. De meerderheid van de huwelijken werd geïnitieerd door de
ouders, maar afgesloten met goedkeuring van de zonen. In de tweede generatie komen gedwongen huwelijken bij
Marokkaanse mannen zelfs helemaal niet meer voor en het zou binnen de tweede generatie een courant gebruik
geworden zijn dat het huwelijk door de partners zelf geïnitieerd wordt (Reniers & Lievens, 1997).
In Wallonië voerden Manço & Manço (2000)12 een onderzoek uit bij mannen met een Turkse en Marokkaanse
nationaliteit. Uit de enquête kan worden afgeleid dat slechts een beperkt percentage van de bevraagde mannen
een huwelijk aanging zonder het advies van de ouders: 5% Turkse en 4% Marokkaanse mannen. De familie
bekleedt een centrale plaats bij de geïmmigreerde moslims. In sommige gevallen werd het huwelijk gesloten op
initiatief van de ouders, door hun islamitisch recht op huwelijksdwang te gebruiken. Dit is zo bij 28% van de totale
steekproef en bij 41% van de Turkse steekproef. 64% van de Turkse mannen kende hun toekomstige echtgenote
minder dan een jaar.

2.2.1

Hoe hebben de respondentes hun partner leren kennen

Alle respondentes gaan ermee akkoord om een gearrangeerd huwelijk als volgt te omschrijven: een gearrangeerd
huwelijk is een huwelijk waarbij de voltrekking van het huwelijk plaatsvindt nadat zowel de jongen als het meisje
de overeenkomst tussen twee partijen (meestal hun ouders of familie) hebben goed gekeurd. Een gedwongen
huwelijk wordt dan omschreven als een huwelijk zonder de instemming van één of beide partners, nadat er druk
werd uitgeoefend. We gingen na op welke manier respondentes en hun ouders hun partners leerden kennen en op
welke manier de huwelijkssluiting verliep. Om hun huwelijken onder te verdelen als een huwelijk op eigen initiatief,
een gearrangeerd huwelijk of een gedwongen huwelijk, hanteerden wij deze deﬁnities van de respondentes, en dus
niet onze persoonlijke deﬁnitie van wat een gearrangeerd of een gedwongen huwelijk is. Vervolgens wordt dit in
verband gebracht met hun perceptie over het voorkomen van gearrangeerde en gedwongen huwelijken.
Vooraleer daar dieper op in te gaan, zal nogmaals een overzicht gegeven worden van de deelneemsters die een
partner hebben.
Tabel 11 : Overzicht van de deelneemsters die verloofd, getrouwd, hertrouwd of gescheiden zijn
Origine

Maghrebijns
(N = 86 )

Turks
(N = 43 )

Ned
(N=36)

Fra
(N=50)

Verloofd/vriend

3

4

Getrouwd/
hertrouwd

22

40

37

Gescheiden

13

6

4

Relatiesituatie

Ned
(N=41)

Fra
(N=2)

Albanees
(N = 7 )
Ned
(N=1)

Fra
(N=6)

Pakistaans
(N = 2 )
Ned
(N=2)

Fra
(N=0)

Andere
(N = 6)
Ned
(N=0)

Fra
(N=6)

2
2

1

6

5
1

Opmerking: Van 18 Franstalige respondenten die getrouwd zijn, is niet gekend hoe zij hun partner hebben leren kennen. Daarom
zullen zij in de verdere diagrammen niet opgenomen worden.

Na de vele gesprekken met de meisjes en vrouwen uit onze steekproef kunnen we concluderen dat er van het totale
aantal respondenten die momenteel een partner hebben, de de meerderheid hun partner ofwel op een gearrangeerde
wijze hebben leren kennen (N=54) ofwel op basis van eigen initiatief (N=54). Bij slechts een minderheid (N=21)
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werd de partner opgedrongen, zonder dat er rekening werd gehouden met het recht op haar vrije wil. Sommige
meisjes zijn er wel in geslaagd om het huwelijk te voorkomen. Nogmaals willen wij benadrukken dat deze cijfers
absoluut niet representatief zijn voor de wijze waarop er gehuwd wordt bij het totale aantal moslims in België.
2.2.1.1

Onder druk

Zeventien Nederlandstalige en vier Franstalige respondentes hebben op een zekere manier zelf te maken gekregen
met wat als ‘dwang’ kan worden omschreven. Wat dwang precies inhoudt, zal later uitvoerig besproken worden.
In onze sample waren het vooral de participantes van Maghrebijnse origine die in aanraking kwamen met een
gedwongen huwelijk. Twee vrouwen hebben een huwelijk kunnen voorkomen door hardnekkig hun eigen standpunt
te verdedigen. Elf respondenten leven nu gescheiden van de man die hen werd opgedrongen. Uit hun verhalen kan
afgeleid worden dat zij een hele strijd hebben geleverd om, het huwelijk te voorkomen; om, eenmaal getrouwd,
met hun man te kunnen samenleven en vervolgens het huwelijk te ontbinden. Kortom, het opgedrongen huwelijk
heeft bij hen diepe sporen nagelaten. Eén gescheiden vrouw werd haar ex-man opgedrongen. Zijzelf ging akkoord
met het huwelijk, dit in tegenstelling tot haar ex-man, die een relatie had met een Belgische vrouw.
Hieronder wordt het verhaal weergegeven van een vrouw die haar lijdensweg uit de doeken doet. Het gaat om een
jonge vrouw die geen schrik heeft om alles naar de buitenwereld toe bekend te maken, en haar levensloop heeft
neergepend in een boek (Boujdane & Naegels, 2005). Om de anonimiteit van de overige respondenten te beschermen,
hebben wij besloten om haar verhaal te gebruiken als casus. De betrokkene werd door ons geïnterviewd.
Zeventien was Saïda toen Fouad in haar leven kwam, tijdens een vakantie in Marokko. Hij was een verre
neef van haar vader. Hij was een psycholoog die gestudeerd had in Amerika. Tijdens die periode werden
Saïda en een nicht van haar gekeurd, maar die nicht vonden Fouad en zijn moeder te lelijk. De volgende
zomer begonnen de onderhandelingen over Saïda. Fouads moeder zette Fouad en de vader van Saïda onder
zware druk: Fouad moest naar Europa gaan om zo zijn moeder te onderhouden. Aanvankelijk hielden haar
ouders de boot af. Maar ondertussen begonnen Saïda’s ouders zich zorgen te maken over haar gedrag.
Sinds haar broer zelfmoord had gepleegd, vreesden ze ervoor dat Saïda op het slechte pad zou komen.
Uiteindelijk werd ze uitgehuwelijkt, omdat haar moeder vreesde dat ze de verkeerde richting opging.
Volgens Saïda had haar moeder met de beste bedoelingen gehandeld. Saïda was ook de enige van alle
kinderen die uitgehuwelijkt werd. Haar vader wou enkel zijn nicht niet teleurstellen, volgens hem stond de
hele familie-eer op het spel.
Saïda wilde echter niet met Fouad trouwen. De ganse familie had echter de kant van Fouad gekozen. Fouad
probeerde haar zelf niet te overtuigen, maar wel haar familie. En zo keerde de ganse familie zich Saïda.
Na een tijdje had ze met hem gepraat en gezegd dat hij haar niet mocht dwingen. Fouad zei dat hij openminded was en dat alles in orde zou komen. Vervolgens negeerde Saïda hem en ze ging met haar vrienden
zomaar weg van hem. Wanneer ze thuis kwam (in Marokko, want ze was nog op reis), werd ze in elkaar
geslagen door haar twee broers. Fouad had geklikt. Blijkbaar was hij toch niet zo open-minded. Na het
geweld kuste haar ene broer haar en zei hij duizendmaal sorry. Maar zijn doel was echter bereikt. Saïda
zou trouwen met Fouad.
In 1994 trouwde ze uiteindelijk. Volgens haar familie was ze nu eindelijk veilig. “Hoe iemand kan trouwen
met een vrouw die zo overduidelijk niet wil, het is me een raadsel.” Het werd een triestige dag.
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Na het huwelijk keerde Saïda naar België terug. Fouad kon pas naar België komen wanneer Saïda hem
in Antwerpen liet registreren. Daar treuzelde ze enorm mee. Ze deed alsof ze niet gehuwd was. De familie
sprak over schande. Saïda leerde ondertussen haar eerste vriendje Samir kennen. Hij wist niets af van haar
huwelijk. Na anderhalf jaar liet zij het huwelijk toch registreren. Op het stadhuis van Antwerpen stelde men
zich geen vragen over het feit dat ze zolang gescheiden leefde van haar echtgenoot. Saïda had gehoopt
dat de ambtenaar haar registratie zou weigeren. Maar hij zei dat het zijn zaken niet waren. Vanaf die dag
kon Fouad dus naar België komen. De familie van Saïda haalde Fouad op, maar zijzelf was niet mee. Zij
wou hem tonen dat zijn vrouw zeker niet op hem stond te wachten. Diezelfde dag nog liep ze van huis weg.
Samen met Samir verbleef zij bij een Belgische vriend en zijn zus. Niemand wist waar ze was. Een tijdje
ging alles goed, tot Samir ontdekte dat Saïda een getrouwde vrouw was. Hij vond het een schande om bij
haar te wonen en verliet haar. “Enkele maanden is Fouad erin geslaagd geweest om mijn liefdesgeluk te
kelderen. Al had hij me nooit aangeraakt, hij had me besmet. Ik was een getrouwde vrouw, afstotelijk voor
de man die ik wel aantrekkelijk vond.” Na een tijdje begreep Samir dat haar huwelijk echter niets met hen
te maken had, en keerde hij terug. Ondertussen zag Saïda’s moeder in dat ze zich vergist had. Ze zag in dat
het huwelijk het omgekeerde effect had dan gehoopt. Ze raakte immers haar dochter kwijt.
Fouad woonde eerst bij nog een tijdje bij Saïda’s moeder, maar na een tijdje werd haar dat te veel. Hij kreeg
daardoor onderdak bij een broer van Saïda. Saïda werd gevraagd om haar naam onder een huurcontract
te zetten voor de schone schijn, omdat hij zijn verblijfsvergunning enkel kon krijgen als hij onder één dak
met haar woonde. Zo deed ze hem en haar familie een plezier. Een gevolg van haar wettelijk huwelijk met
Fouad was immers dat hij als werkloze nieuwkomer ten laste van haar kwam. Ook al was zij zelf werkloos,
toch werd zij gezien als de kostwinner van het gezin. Zij kreeg dan ook een grotere uitkering, maar ze was
wel verplicht om hem te onderhouden. Saïda betaalde dus zijn huur. Maar Fouad wist dat als hij werk zou
vinden, hij gezinshoofd zou worden en hij dan Saïda moest onderhouden. Toen hij werk vond, deelde hij dat
aan niemand meegedeeld. Toen het uitkwam, was er al heel veel kwaad geschied. Saïda had gedurende een
hele tijd immers een extra uitkering gekregen waarop zij in principe geen recht had. Toen is zij naar de RVA
gestapt om hen alles op te biechten. Ze kreeg geen boete omdat ze zo eerlijk was geweest. Maar het bedrag
dat ze teveel had ontvangen werd wel berekend. Zij moet nog tot 2010 geld terugbetalen aan de RVA. Fouad
heeft nooit aangeboden om de schuld op zich te nemen.
Die situatie had wel één voordeel, namelijk de familiale opinie veranderde. Iedereen sprak er schande van.
Saïda is uiteindelijk naar hem toegestapt en heeft de scheiding aangevraagd. Dit weigerde omdat hij nog
minstens vijf jaar met haar getrouwd moest zijn, als hij zijn verblijfsvergunning niet wou verliezen. Daarna
mocht ze van hem scheiden. Maar Saïda had een plan. Ze stapte naar haar moeder deelde haar mee dat ze
stom was geweest en dat ze toch met Fouad wou trouwen. Er was slechts één voorwaarde, ze wilde trouwen
zoals het hoorde, namelijk met een heel groot feest van drie dagen. Onmiddellijk haalden de broers Fouad.
Saïda deelde in het bijzijn van de anderen opnieuw haar wens mee. Fouad had echter helemaal geen zin
in een onafhankelijke vrouw die hem heel veel geld zou kosten. Hij begon te twijfelen. Haar broers waren
daar niet tevreden mee. Drie dagen later was Fouad spoorloos verdwenen. Een tijdje later hoorden zij dat
Fouad getrouwd was met de lelijke nicht.
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Na vier jaar huwelijk diende zij een klacht in bij de politie. Heel veel familieleden en vrienden getuigden.
Zij stuurden aan dat er geen sprake kon zijn van een echt huwelijk. Enkel haar vader procedeerde tegen
haar. Na lang wachten is haar huwelijk zowel in België als in Marokko onwettig verklaard.
Fouad leeft nog altijd in Antwerpen met zijn nieuwe vrouw en kinderen. “Ik heb hem zijn nationaliteit niet
kunnen afpakken, maar ik heb hem toch uit mijn leven gekregen.
De verhalen van twee Nederlandstalige vrouwen van Maghrebijnse origine uit onze steekproef tonen echter aan
dat een huwelijk onder dwang niet altijd een negatieve aﬂoop hoeft te kennen. Zo zijn beide vrouwen nog altijd
gehuwd met de man die ze aanvankelijk niet wensten. Beiden vinden dat zij een gelukkig leven leiden, maar weten
wel niet wat liefde is. Ze voelen genegenheid en respecteren hun echtgenoot, maar van verliefdheid is er geen
sprake.
Van de groep van Turkse origine met een partner kwamen drie respondenten in aanraking met een gedwongen
huwelijk. Hieruit kunnen wij echter niet concluderen dat ouders van Marrokaanse origine hun kinderen meer
onder druk zetten om te huwen dan ouders van Turkse origine. Hulpverleners hebben immers niet de indruk dat
gedwongen huwelijken minder voorkomen bij mensen van Turkse origine, en ze wezen op hun ervaring met
situaties waarin meisjes en vrouwen van Turkse origine op verschillende wijze gedwongen werden te huwen.
Op het eerste zicht is er in huidig onderzoek inderdaad sprake van dat gedwongen huwelijken minder voorkomen
bij meisjes en vrouwen van Turkse origine, maar het is mogelijk dat andere factoren hier een rol spelen. De
Marokkaanse respondentes zijn in huidig onderzoek immers veel sterker vertegenwoordigd dan meisjes en vrouwen
van andere origines. Bovendien dient men er rekening mee te houden dat enkele vrouwen niet hebben verhaald hoe
zij hun partner hebben leren kennen. De kans bestaat met andere woorden dat het aantal gedwongen huwelijken
binnen de groep van bevraagde moslima’s sowieso hoger ligt en dat ook andere dan Marokkaanse respondentes
ermee te maken kregen. Tenslotte is het ook mogelijk dat enkele meisjes en vrouwen die nog niet gehuwd zijn,
op latere leeftijd worden geconfronteerd met een gedwongen wijze van huwelijkssluiting. Ongeveer één vierde
van de bevraagde moslima’s is immers nog vrijgezel of heeft een vriend zonder verloofd te zijn. Daarnaast is de
kans groot dat wij met huidig onderzoek hoofdzakelijk gemotiveerde meisjes en vrouwen hebben bereikt. Het viel
op dat de vrouwen die hun ervaring met ons deelden één voor één sterke vrouwen waren. De meeste hadden er
ook behoefte aan om hun verhaal bekend te maken. De meisjes en vrouwen die schrik hebben dat hun openheid
negatieve gevolgen zou hebben of meisjes en vrouwen die geïsoleerd leven, nemen natuurlijk niet deel aan een
dergelijke onderzoek. Daarom is het best mogelijk dat wij nu een vertekend beeld schetsen.
Naast de Turkse en Maghrebijnse origine kwamen in onze steekproef ook meisjes en vrouwen van Pakistaanse en
Albanese origine in aanraking met een gedwongen huwelijk. Een vrouw van Albanese origine heeft onder druk van
haar ouders en haar familie in Turkije toegestemd om zich te verloven met een man die opgegroeid is in Turkije.
Eenmaal terug in België heeft ze de verloving verbroken. Een korte tijd daarna werd ze opnieuw aan iemand
voorgesteld, maar deze keer was ze op slag verliefd.
Twee meisjes van Pakistaanse origine werden door hun ouders gedwongen te huwen met een persoon die zij niet
willen. Voor het ene meisje werd de druk zo groot dat zij geen andere uitweg meer zag dan van huis weg te lopen.
Om de familie-eer te beschermen, hebben de ouders vervolgens besloten om haar jongere zus uit te huwen met
de man die zij weigerde. Nu nog altijd leeft het meisje gescheiden van haar familie en gemeenschap. Het andere
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meisje wordt al gedurende een hele periode geconfronteerd met een gedwongen huwelijk. Doordat zij erop stond
om verder te studeren, heeft zij de confrontatie steeds kunnen uitstellen.
2.2.1.2

Via tussenkomst van derden (meestal ouders of familie)

Bij veel respondentes is de ontmoeting met hun partner op een gearrangeerde wijze verlopen. In de Turkse groep
zijn zelfs de meeste vrouwen op deze wijze gehuwd. Hierbij moet echter opnieuw opgemerkt worden dat in
deze studie onder een gearrangeerde vorm van huwelijkssluiting het volgende wordt verstaan: een huwelijk dat
wordt overeengekomen tussen twee families of tussen een partner (meestal de man) enerzijds en de ouders van de
andere partner anderzijds. Beide partijen dienen wel hun instemming te geven. Volgens de respondentes gebeurt
dit wanneer de potentiële partner en zijn familie de hand het meisje de hand komt vragen. Het is evenwel mogelijk
dat het koppel elkaar voor dit ofﬁciële moment ontmoet heeft en dat het aantal respondenten die hun partner
op een andere dan een gearrangeerde of gedwongen wijze leerden kennen, bijgevolg hoger ligt dan de cijfers
aangegeven.
Bijna de helft van de respondentes die weergeven hoe ze hun partner via tussenkomst van de familie ontmoetten,
zag hun toekomstige man voor het eerst op de dag van de ofﬁciële verloving. De jongeman werd aan het meisje
voorgesteld door de ouders of familie nadat er gesprekken hadden plaatsgevonden tussen beiden. Bij de andere
helft zeggen de vrouwen dat hun man hen vroeger de hand kwam vragen. In de meeste gevallen ging het om
iemand van de (verre) familie en kunnen we dus spreken van “familiehuwelijken”.
Zeyneb: Hij werd voorgesteld in mijn slaapkamer. In mijn slaapkamer heb ik hem voor het eerst gezien.
Dus de ouders zijn gekomen van: ja, we willen uw dochter hebben. En mijn ouders hebben me gevraagd:
wat wil je? Wil je hem of niet? Ik zei: “Ik heb die jongen nooit gezien. En ik zat in mijn slaapkamer en hij
is binnen gekomen. Toen heb ik hem leren kennen (lacht).”
Melike: Dus om eigenlijk elkaar te leren kennen, om een gesprek te voeren.
Zeyneb: Ja, om een gesprek te voeren, maar we hebben niet veel kunnen spreken.
Melike: Hij heeft gekeken, jij hebt gekeken.
(Iedereen: lacht.)
Heb je dan moeten zeggen van:”Ja, ik wil die persoon of neen, ik wil die niet?”
Zeyneb: Ja mijn ouders hebben gevraagd ... . Die hebben eerst aan hun ouders ondervraagd van: hoe zijn
hun leefomstandigheden, ﬁnanciële omstandigheden, hoe dat ze leven, hoe dat de omgeving hen ....
Of die goed of slecht is. Wat hij doet. En toen is die jongen gekomen. Dus mijn grootouders en zo, die
waren allemaal bijeen want het was een goede familie. Ze hebben alles ondervraagd. En toen is die jongen
gekomen. En mijn ouders zo van: “Ja, wat wilt ge? Wilt ge of wilt ge niet.” Ik zei van: “Het maakt niet uit.
Als je ja zegt, dan is het ja, als je neen zegt, dan is het neen.”. Het was om het even voor mij.
Melike: Dan heeft die jongen u toch aangestaan?
Zeyneb: Eigenlijk weet je: als het ja was, dan was het ja, als het neen was, dan zou ik er niet aan denken
van: “Goh, was het maar gebeurd.” Zo was dat.
Melike: Maar de eerste blik is toch wel belangrijk. Dat je zegt van ....
Zeyneb: Eigenlijk heb ik hem niet echt zo goed gezien. Ik vroeg toen aan de schoonzus van hem: welke
kleuren heeft hij (lacht) ... hij was al door hé. Het is gewoon het moment.
Melike: Ze bedoelt: ze had geen tegenstribbelingen, ze had geen behoefte om neen te zeggen. Haar lot. Het
stond haar aan en ze had de behoefte om ...
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Zeyneb: Ook om ja te zeggen. Het was gewoon wat mijn ouders zeiden: “Ja of neen.” Niet dat mijn ouders
zeiden van: “Neen, je moet met die trouwen.” Zo waren mijn ouders niet. Als het ja is, dan is het ja. Als het
neen is, dan .... en ze zeiden van: “Ja, het is een goede familie.” Dan heb ik gezegd: “Zeg hen maar oké.”
En zo ben ik getrouwd geweest (lacht).
(Focusgesprek in Limburg, Turkse origine)
In vergelijking met andere origines zien we dat een huwelijk na tussenkomst van een derde partij zich het meest
voordoet bij respondentes van Turkse origine. Deze vaststelling dient echter eveneens genuanceerd te worden.
Tot de Turkse groep behoren immers heel veel huwelijksmigranten of vrouwen die getrouwd zijn met een man
die opgegroeid is in Turkije. Dit kan niet vastgesteld worden in de Maghrebijnse groep, vermits er onder de
Nederlandstalige respondentes geen huwelijksmigranten van Maghrebijnse origine waren. Opvallend is dat alle
huwelijken waarvan één van beide partners opgegroeid is in Turkije, geregeld werd door ouders, familieleden
of vrienden. Het is dus best mogelijk dat gearrangeerde huwelijken minder voorkomen bij huwelijken
tussen partners die in hetzelfde land zijn opgegroeid. Niet zozeer de origine, maar eerder het groot
aantal deelnemende huwelijksmigranten zou een verklaring kunnen zijn voor het hoog percentage aan
gearrangeerde huwelijken. Deze opmerking wordt bevestigd als we kijken naar de Franstalige groep. In de
Franstalige groep van Maghrebijnse origine werden wel vrouwen bevraagd waarvan hun man niet in hetzelfde land
opgegroeid is als zijzelf. Onder deze vrouwen komen gearrangeerde huwelijken ook heel veel voor.
2.2.1.3

Op eigen initiatief

Bijna de helft van de moslimmeisjes en –vrouwen die een antwoord geven op hoe men de partner ontmoette, leerde
de partner kennen op een andere manier dan een gearrangeerde of gedwongen wijze.
Zo leerden de meisjes en vrouwen die een relatie hebben, verloofd of gehuwd zijn hun vriend/man kennen op
school, op straat, op een huwelijksfeest, via buren of op bezoek bij vrienden of familie. Bij enkelen bleek de man
na het bekijken van foto’s of een videocassette van een huwelijksfeest geïnteresseerd en vroeg hij meer informatie
omtrent de respondente in kwestie.

2.2.2

Hoe hebben hun ouders elkaar leren kennen

Hierboven werd weergegeven of de gehuwde respondenten al dan niet met inmenging van anderen gehuwd zijn.
Belangrijk is ook om te weten hoe hun ouders in het huwelijksbootje zijn getreden. Bij de meeste ouders, welke
origine ze ook hebben, komen gedwongen en gearrangeerde huwelijken heel veel voor. Opvallend is de heel
jonge leeftijd waarop zij huwden. Huwen op de leeftijd van rond de 14 jaar was toen geen uitzondering. Uit
de verhalen van de bevraagde meisjes en vrouwen komt naar voor dat zij deze jonge huwelijksleeftijd als een
mogelijke verklaring zien voor het hoog aantal gedwongen en gearrangeerde huwelijken bij hun ouders. Volgens
de respondenten is een meisje op de leeftijd van 14 jaar nog een kind dat zich nog geen toekomstplannen heeft
eigengemaakt. Bovendien is een jong meisje volgens enkelen een weerbaar slachtoffer dat snel zal toegeven aan
druk van de ouders.
Slechts enkele respondentes verhalen hoe hun ouders elkaar leerden kennen zonder tussenkomst van de familie.
De meeste ontmoetingen vonden plaats op straat of op school. Enkelen leerden elkaar kennen in een winkel of in
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het zwembad, waarna de jongen ofﬁcieel de hand ging vragen aan de ouders. De keuze van de partner gebeurde
dus op initiatief van het koppel.
Kortom, bij de ouders kwam een huwelijk vaak tot stand na de inmenging van anderen. In tegenstelling tot
hun ouders komen gedwongen huwelijken nu veel minder voor bij de bevraagde respondenten. Meisjes willen
hoofdzakelijk huwen met de persoon die zij zelf kiezen of met een voorgestelde persoon die zij dan goedkeuren.
Op basis van deze bevindingen kunnen wij concluderen dat er bij de bevraagde meisjes en vrouwen sprake is
van een dalende tendens wat betreft het aantal gedwongen huwelijken. Kunnen wij hier eveneens uit besluiten
dat gedwongen huwelijken verdwenen zullen zijn bij de volgende generatie? Deze vraag zal in een apart punt
behandeld worden.

2.2.3

Beeldvorming over het aantal gearrangeerde huwelijken

De manier waarop de respondentes en hun ouders hun partner ontmoetten, getuigt dat gearrangeerde huwelijken
nog vaak voorkomen. Bijna iedereen is het ermee eens dat de meeste huwelijken door een derde partij geregeld
worden. Iedereen kent wel iemand die op die manier getrouwd is.
De meisjes en vrouwen van Albanese origine hopen zelfs dat deze traditie nooit zal verdwijnen. Bij hen is het wel de
gewoonte dat de hand van het meisje via een soort bemiddelaar wordt gevraagd. Toch zijn enkele Nederlandstalige
en Franstalige participanten van oordeel dat de gearrangeerde wijze van huwelijkssluiting vooral bij de eerste
generatie voorkwam, en dat er nu sprake is van een dalende evolutie, generatie na generatie. “De ouders kunnen
niet meer arrangeren. Ze zijn de kunst kwijt” (Focusgesprek in Antwerpen, Maghrebijnse origine). Twee mogelijke
verklaringen worden daarvoor door respondenten van Turkse origine aangehaald. De eerste verklaring wordt
gegeven door een Franstalige vrouw. Volgens haar kwamen gearrangeerde huwelijken vroeger veel vaker voor
omdat er toen veel minder geledenheden waren waarop jongeren elkaar konden ontmoeten. Meisjes gingen over
het algemeen niet wandelen op straat, een glas drinken of een jongen in het park ontmoeten. Als er toch relaties
waren, bijvoorbeeld op school, hield men het meestal verborgen. De huidige samenleving daarentegen biedt
jongeren veel meer mogelijkheden om met elkaar in contact te komen.
Een andere verklaring werd uitvoerig besproken in een Nederlandstalige groep in Limburg. Volgens hen durven
ouders tegenwoordig geen partner meer voor te stellen. Als het huwelijk fout aﬂoopt, worden de ouders immers
verantwoordelijk gesteld voor de mislukking. Ouders hebben nu meer de neiging om te zeggen: “Wij doen niets,
kies jij maar wie je wilt. Wij willen niet dat je later gaat zeggen: “Maar jij hebt mijn man gekozen! Het is door u
dat ik nu een mislukt huwelijk heb” (Focusgesprek in Limburg, Turkse origine).
Beoordeling van een gearrangeerd huwelijk
Zoals hoger werd aangehaald, kwam het huwelijk van meerdere respondentes op een gearrangeerde wijze tot
stand. Zijzelf en diegenen die er een oordeel over vellen, drukken zich er meestal positief over uit. Sommige
Nederlandssprekende meisjes en vrouwen vinden zelfs dat “gearrangeerd” veel te negatief klinkt, daarom verkiezen
ze het woord niet te gebruiken.
De meeste meisjes die nog niet gehuwd zijn, beschouwen een gearrangeerd huwelijk niet als iets negatiefs, maar
willen toch hun partner leren kennen zonder dat de families regelingen treffen. Velen halen wel aan dat ze hun
partner “via via” kunnen leren kennen. Er dient dus een onderscheid te worden gemaakt tussen vrienden die wijzen
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op een jongen die geschikt kan zijn, en families die onder elkaar een mogelijk huwelijk bespreken en bij een
positief resultaat de mening van de potentiële partners vragen.
Dat een gearrangeerd huwelijk niet gezien wordt als iets negatiefs, werd tijdens de vele gesprekken bevestigd
doordat er af en toe gewezen werd op de voordelen ervan. Als het huwelijk dat door de ouders werd geregeld
spaak loopt, dan wordt dat gezien als de verantwoordelijkheid van de ouders. Dat wordt door veel meisjes en
vrouwen aangehaald als een voordeel. Als een vrouw haar man zelf kiest, maar het huwelijk later spaak loopt dan
kan het zijn dat zij geen steun krijgt van haar ouders omdat de mislukking in hun ogen haar eigen schuld is. Indien
de ouders fungeren als tussenpersoon en het huwelijk mislukt, “dan kan je, je schuldgevoelens aan uw ouders
geven.”
Een dergelijk huwelijk is volgens sommigen gemakkelijk. Het vinden van een partner blijkt vandaag de dag
immers geen eenvoudige opdracht te zijn. Doordat de ouders erop staan om zelf een geschikte kandidaat te zoeken,
valt er een grote last van de meisjes hun schouders. Alles wordt voor hen geregeld, zij moeten zich om niets
bekommeren. Het enige wat van hen verlangd wordt, is dat ze ja of neen zeggen.
Jonge mensen weten nog niet wat ze met hun leven willen. Dit kan opgevat worden als een mogelijk voordeel
van een gearrangeerd huwelijk, maar ook als een motief waarom ouders het huwelijk van het kind willen regelen.
Vaak moeten jonge mensen geholpen worden in het maken van de juiste keuzes. Vele respondenten waarvan het
huwelijk gearrangeerd werd, zijn tevreden over het feit dat hun ouders een aantal kandidaten gescreend hebben. De
uitspraken: “Leer van je eigen fouten” en “Ervaar maar, met vallen en opstaan” zijn volgens velen niet toepassing
op het aangaan van relaties. Wat er op het spel staat, is veel te kostbaar. Uit bezorgdheid willen ouders niet dat hun
kind onbezonnen in een relatie stapt. Naar de mening van sommigen kennen de ouders bovendien hun dochter/
zoon/ beter dan zij-/hijzelf. Daardoor weten zij het best wie de meest geschikte partner is voor hun kind.
Melike: “Een Belgische hulpverleenster had aan een Turkse jongen in Houthalen gevraagd: “Hoe kunnen
jullie nu akkoord gaan met een vrouw die jullie ouders voorstellen?” “Dat kan toch niet”, heeft ze gezegd
tegen die jongen. En toen heeft die jongen een heel mooi antwoord gegeven en dat vond ik eigenlijk ook,
dat blijft me heel fel bij. Die jongen heeft gezegd: “Wie kent mij beter dan mijn ouders?”
Zeyneb: Ja, hij heeft gelijk.
Melike: “Ik ken mezelf toch niet. Mijn ouders kennen mijn karakter het beste. En die weten toch welk
meisje bij mij past. Dat zij door hun ervaring …” en hij had ook gezegd: “mijn ouders hebben al jarenlang
ervaring met hun huwelijk, ze zullen dan toch het beste kiezen voor mij.” Dat is ook zo.”
(Focusgesprek in Limburg, Turkse origine)
Een respondente van Turkse origine toont de waarheid van boven aangehaalde citaat aan, door te verwijzen naar
haar eigen situatie:
Kader: “Ik wil daar graag iets bijvoegen. Dat klopt wat je zegt. Ik ben heel zacht van karakter en dat was
ook een reden waarom mijn ouders mij per se wil koppelen met iemand uit Turkije. Ik was gevoelig en ik
zou dus, als ik een schoonmoeder zou hebben, die zou mij echt ongelukkig maken. Want zo’n karakter heb
ik. Dus hebben die eigenlijk bewust me met iemand van daar willen koppelen.”
(Focusgesprek in Limburg, Turkse origine)
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Zoals hierboven reeds vermeld werd, poneren ongehuwde meisjes dat het beter is om de partner te leren kennen
vooraleer een huwelijk aan te gaan. Anderen stellen dat dit echter nog geen garantie is op een geslaagd huwelijk. In
een gearrangeerd huwelijk doet men volgens sommigen meer moeite om elkaar te leren kennen en van elkaar te
leren houden. In een huwelijk dat ontstaan is op basis van liefde, hebben beide partners aanvankelijk veel te hoge
verwachtingen die dikwijls niet vervuld worden. Bijgevolg zouden, in vergelijking met gearrangeerde huwelijken,
meer huwelijken op basis van liefde stranden in een echtscheiding.
“Dus, misschien zie je als je nog niet getrouwd bent alles idealistischer in dan hoe het is. Daarom dat ik
ook zei: soms zijn gearrangeerde huwelijken meer geslaagde huwelijken omdat die meestal gebaseerd
zijn zonder verwachtingen. En dat zijn dan huwelijken waarbij het respect en de liefde met de tijd groeit.
Terwijl als je verliefd bent en je hebt al verwachtingen, kan je vlug teleurgesteld raken. Daarom ook dat
bij de eerste generatie allochtonen in België er heel weinig scheidingen zijn. Want scheiden was in die
tijd een schande. Maar ik vind het juist frappant dat net die verliefde koppels veel vlugger scheiden dan
gearrangeerde huwelijken.”
(Diepte-interview, respondente van Albanese origine)

2.2.4

Beeldvorming over het aantal gedwongen huwelijken in België

In plaats van concrete cijfers te geven, kunnen we met huidig onderzoek wel een duidelijk beeld schetsen van de
kennis van de respondenten over het fenomeen van gedwongen huwelijken. Zowel in de focusgesprekken als in de
diepte-interviews werd de volgende vraag gesteld: “Komt een gedwongen huwelijk nog vaak voor in België?” Om
een duidelijk zicht op deze vraag te krijgen, hebben wij de antwoorden gebundeld naargelang origine. Zodoende
kan er gekeken worden of er eventueel sprake is van een verschil in perceptie.
In de groep bestaande uit vrouwen van Albanese origine, stelde één vrouw dat zij geen weet heeft van een
gedwongen huwelijk. Onmiddellijk kwam er reactie vanuit de hele groep. Volgens hen komen gedwongen
huwelijken wel nog voor, maar kennen ze niet zoveel voorbeelden in België. Zo wordt er verwezen naar een
recente gebeurtenis binnen de Albanese gemeenschap in België: een vader ging niet akkoord met de relatie van
zijn zoon en als reactie daarop is hij op zoek gegaan naar een geschikt meisje uit het land van herkomst. De jongen
werd verplicht om zijn huidige relatie te verbreken en met het voorgestelde meisje te huwen. Eén respondente
kan geen voorbeelden aangeven van een huwelijk onder dwang binnen de Albanese gemeenschap, maar wel van
binnen de Turkse gemeenschap.
In bijna alle groepen van Turkse origine deelden de deelneemsters mee dat een gedwongen huwelijk veel
minder voorkomt dan vroeger. Tussen de eerste, tweede en derde generatie zijn er volgens hen grote verschillen
waarneembaar. Bij iedere nieuwe generatie wordt er immers anders nagedacht over partnerkeuze. Nu denken jonge
of toekomstige ouders vrijer over dat thema, waardoor gedwongen huwelijk en wellicht minder zullen voorkomen.
Voor de meeste deelneemsters neemt dit immers niet weg dat een huwelijk onder dwang toch nog voorkomt, maar
dan in mindere mate dan vroeger. Dat wordt bevestigd doordat veel meisjes en vrouwen wel voorbeelden kunnen
aanhalen, maar de meeste ervan dateren van een tiental jaar geleden. De meerderheid van de deelneemsters van
Turkse origine is van oordeel dat het amper nog voorkomt bij de Turken, maar wel nog altijd de gewoonte is bij de
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Koerden. Een kleine minderheid van de respondenten meent dat het vooral voorkomt bij mensen van Maghrebijnse
origine. Enkele respondenten vinden het betreurenswaardig dat er in de media het cliché heerst dat een gedwongen
huwelijk eigen is aan de islam. Volgens hen kwamen vroeger dergelijke huwelijk ook vaak voor bij de rijke
families in de Westerse samenleving.
De groep die voornamelijk bestond uit huwelijksmigranten houdt er een andere mening op na. Volgens hen komt
een gedwongen huwelijk in Turkije nog zelden voor, dit in tegenstelling tot in België. In Turkije zijn ze immers
veel moderner dan de mensen van Turkse origine die in België opgroeien. Bovendien hebben de ouders in België
schrik dat hun kind verliefd wordt op iemand van Belgische origine. Daardoor komen gedwongen huwelijken
volgens hen in België wel nog dikwijls voor.
Volgens enkele respondenten uit Limburg hangt het voorkomen niet zozeer af van de origine, maar eerder van de
streek waarvan men afkomstig is en van de streek waar men opgegroeid is in België:
Melike: “Dus, er moet ook gekeken worden naar de streek. Daarom zeg ik ook van: misschien is het wel
belangrijk ....
Selvi: De herkomst dat doet heel veel. Als je van het oosten van Turkije bent, dan ben je achter.
Gürbet: Elke streek is anders.
Melike: Dat is het belangrijkste, maar ... bijvoorbeeld in Gent en in Brussel, bijvoorbeeld Emirdag, die
komen allemaal vanuit dezelfde dorp. Dus van dezelfde familie, die wonen allemaal in één straat in Gent.
En wij wonen hier nog in Houthalen, Heusden, Genk, Beringen. We zijn verspreid. Maar zij zitten in één
straat met dezelfde familie.
Selvi: Dat is een ghettovolk.
Gürbet: Maar dat is ook belangrijk voor hun hé.
Melike: Zij zitten ook elkaar constant te controleren. Daar is veel druk. Er is daar een heel andere mentaliteit,
vind ik.
Gürbet: Het doet me denken aan de mafﬁa.”
(Focusgesprek in Limburg, Turkse origine)
De meerderheid van de meisjes en vrouwen van Maghrebijnse origine geeft aan dat er geleidelijk een verandering
waar te nemen valt:
Aïcha: “ (…) des jeunes ﬁlles refusent des mariages forcés comme elle a dit : ‘Mes enfants ils sont nés
ici’, ça veut dire si sa ﬁlle ou son ﬁls tombe demain amoureux d’une Belge, comment le faire ? Elle doit
l’accepter, je crois parce qu’elle a vécu maintenant, elle voit les choses autrement, mais à l’époque de
ses parents on voyait pas les choses de la même façon parce qu’aussi elle veut protéger ses parents mais
aujourd’hui on commence à oser dire ‘non’ aux parents.
Khatouma: Heureusement.
Aïcha: Et c’est différent parce que la société a changé tellement, maintenant il y a la diversité et tout ça et
ça c’est important.
Khatouma: Et même dans notre pays d’ailleurs.
Aïcha: Dans le pays d’origine, tout a changé, voilà.
Khatouma: Oui là-bas, ça a changé aussi. Maintenant on peut pas marié un ﬁls sans son consentement.
Aïcha: Exactement, voilà, ça change, tout à fait.
Khatouma: Heureusement.
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Rana: Ça a changé complètement, c’est pas comme avant, maintenant c’est elle qui choisit son chemin, il
n’y a personne qui ose dire…
Zohra: Non mais c’est la Moudawana.
Nasima: C’est la nouvelle Moudawana au niveau du Maroc
(Focusgesprek in Luik, Maghrebijnse origine)
In vergelijking met een tiental jaar geleden zijn de meisjes nu dus veel mondiger geworden waardoor ze durven
‘neen’ te zeggen. Enkele respondenten geven ook aan dat de meisjes nu beter de Koran kennen waarin vermeld
staat dat een gedwongen huwelijk niet toegelaten wordt. In drie focusgesprekken wordt erop gewezen dat men
echter dient rekening te houden met het feit dat niet alles wordt verteld en dat problemen vaak verborgen worden
gehouden. Ze beseffen dat heel veel zaken in de doofpot verdwijnen. Zo wisten de respondenten in een gesprek in
Limburg niet dat hun vriendin gehuwd is onder dwang en waren de meisjes uit een groepsgesprek in Gent verbaasd
toen een begeleidster meedeelde dat zij in haar directe omgeving enkele jongens kende die gedwongen waren.
Als er tijdens de gesprekken voorbeelden aangehaald worden, dan gaat het vaak om laaggeschoolde mensen van
Maghrebijnse origine, mensen van Turkse origine of Berbers. De meeste deelneemsters aan het focusgesprek in
West-Vlaanderen vinden dat men in een stad zoals Kortrijk nog vaak verhalen hoort van meisjes die gedwongen
worden te huwen. Kortrijk is volgens hen een gesloten gemeenschap waar de mensen op een conservatieve manier
denken. Ze benadrukken wel dat er niet veralgemeend mag worden, want Kortrijk is België niet.
De twee meisjes van Pakistaanse origine kwamen in aanraking met een gedwongen huwelijk en kennen
familieleden en vrienden die zich in dezelfde situatie bevinden/bevonden als zijzelf. Aangezien er slechts twee
respondenten van Pakistaanse origine deelnamen aan het onderzoek, is het heel moeilijk om een beeld te scheppen
over het bestaan van gedwongen huwelijken bij de Pakistaanse gemeenschap in België.
Binnen de hulpverlening zijn weinig cijfers gekend of wou/kon men deze niet vrijgeven. Enkele organisaties
konden wel een indicatie geven van hoe vaak zij meisjes of vrouwen in een situatie van een gedwongen huwelijk
begeleiden. Bij het Vluchthuis, verbonden met het C.A.W. Artevelde in Gent, zijn er een vijftal meisjes per jaar, bij
de v.z.w. La Voix des Femmes in Sint-Joost-Ten-Node gaat het om een vijftien à twintig meisjes per jaar, afkomstig
uit verschillende gemeentes in Brussel. Volgens de meerderheid van de bevraagde hulpverleners is er geen sprake
van een ‘toename’ van het aantal gedwongen huwelijken.
Kortom, met uitzondering van één groep gaan alle respondenten ermee akkoord dat een gedwongen huwelijk nog
voorkomt, maar wel in mindere mate dan vroeger. De meerderheid heeft een vrij grote kennis van het fenomeen.
Dat stemt overeen met de bevindingen van de studie van Garcia en anderen (2005) en van het onderzoek van Peene
en Spruyt (2005). Uit de studie van Garcia blijkt dat de meerderheid weet te zeggen dat een dergelijk huwelijk
nog voorkomt en één op vijf zegt weet te hebben van gedwongen huwelijken onder kennissen en in mindere mate
binnen de familie. 17,7% van de jongeren meent dat gedwongen huwelijken vaak voorkomen.
Het voorkomen zou dus geleidelijk aan verminderen met iedere nieuwe generatie. Deze vaststelling wordt ook
bevestigd als we kijken naar hoe de respondenten en hun ouders een relatie zijn aangegaan. Bij de ouders komen
gedwongen huwelijken veel meer voor dan bij hun kinderen. Door deze constatering zijn sommige deelneemsters
ervan overtuigd dat gedwongen huwelijken in de toekomst niet meer of zelden nog zullen voorkomen. Maar zal
deze vorm van huwelijkssluiting inderdaad min of meer verdwijnen? Het antwoord op deze vraag zal de toekomst
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moeten uitwijzen. Sommige respondenten en hulpverleners (zie hoofdstuk 3) ontkennen echter het bovenbeschreven
vermoeden. Vroeger kwamen gedwongen huwelijken vaak voor omdat het de traditie was. Het was een gewoonte,
waar men niet veel vragen bij stelde. Nu echter komen gedwongen huwelijk veel minder voor, maar als het nog
eens voorvalt, dan is het motief niet langer de traditie. Het is eerder zo dat, omdat de sommige ouders zich over
bepaalde aspecten van de opvoeding van hun kinderen machteloos voelen, zij hun kind uithuwelijken. Sommige
ouders kunnen moeilijk overweg met het puber-worden van hun dochter/zoon: uitgaan, alcohol drinken, vriendjes,
rebels gedrag, … en zien een huwelijk dan ook als de ideale oplossing voor dat ‘probleem’. Zolang ouders niet
kunnen omgaan met het rebels gedrag dat vaak eigen is aan puberjongeren, zal een gedwongen huwelijk volgens
sommigen blijven bestaan.
Beoordeling van een gedwongen huwelijk
“Ik ben er 100% tegen.” “Ik zou het mijn eigen kind niet aandoen.” “Ce n’est pas normal.” Dit zijn enkele
uitspraken die aantonen hoe de meerderheid van de bevraagde meisjes en vrouwen staat tegenover een gedwongen
huwelijk. Een huwelijk op basis van dwang wordt resoluut afgewezen. Omdat sommige respondenten van een
focusgesprek in Brussel een gedwongen huwelijk als zoiets slechts ervaren, weigerden ze na te denken over
mogelijke motieven. Ze gaan er immers niet mee akkoord en zouden hun dochter zelf nooit dwingen.
Een element dat terugkeert in diverse focusgroepen is dat gedwongen huwelijken in de islam verboden zijn: “It
is not a Muslim thing. Islam is against it” (Focusgesprek in Oost-Vlaanderen, Maghrebijnse origine). Volgens de
meeste respondenten staat in de Koran geschreven dat een vrouw het recht heeft de partner voor het huwelijk te
zien en te weigeren indien hij haar niet bekoort. Deze houding opent de weg naar een emancipatorisch discours
en strategie “binnen de islam”. Meisjes en vrouwen gaan (steeds meer) op zoek naar islamitische bronnen,
interpretaties en geleerden om hun “vrijheid” inzake de keuze van een partner te verdedigen, maar ook om de
omgeving (eerst en vooral de familie) te overtuigen. De keuze voor het gebruik van het “islamitisch discours” heeft
verschillende redenen: (1) efﬁciëntie en geloofwaardigheid van het islamitisch discours en (2) het discours blijft
‘binnen’ de aanvaarde grenzen.
Toch geeft een vijftal respondenten aan dat niet alle gedwongen huwelijken over dezelfde kam dienen te worden
geschoren. Soms functioneert een dergelijk huwelijk goed. Daarbij is de houding van de beide partners belangrijk.
Als er een poging ondernomen wordt om er het beste van te maken, kan het huwelijk alsnog slagen. Om dat te
staven, wordt er verwezen naar hun ouders die niet meer zonder elkaar kunnen leven.
Aan het onderzoek namen drie zussen van Maghrebijnse origine deel. Omdat de oudste zus een relatie had met
een jongen van Belgische origine, werd zij verplicht om die relatie te verbreken en te huwen met een jongen uit
het land van herkomst. Nadat zij haar verhaal met ons meedeelde, werden de twee zussen elk apart gevraagd wat
zij van de hele situatie vonden. De ene zus ging niet akkoord met de beslissing van hun ouders, in tegenstelling
tot haar jongere zus. Zij is er immers van overtuigd dat een gedwongen huwelijk ook voordelen met zich kan
meebrengen:
Onderzoekster: “En wat vind je zelf van gedwongen huwelijken?
Ik denk dat dat wel zijn voordeel heeft. Natuurlijk ook heel veel nadelen. Het hangt ervan af hoe gedwongen
het is. Uiteindelijk is er niets verkeerd mee omdat ge dan alle problemen van een relatie niet meemaakt.
Allé die problemen komen er sowieso. Maar op zich vind ik dat niet echt verkeerd. Maar als ge zelf in zo’n
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situatie zit en ge weet niet meer wat ge moet doen, is dat wel erg voor die persoon. Maar ik denk dat het
wel zijn voordelen heeft.
Onderzoekster: Wat vond jij van de situatie van jouw zus?
In het begin had ik echt zoiets van: waarom doet die zoiets. Heeft die geen hart? Ik vond dat in het begin
heel erg. Uiteindelijk kon zij er niet veel aan doen dat zij verliefd geworden is op een Belgische jongen.
Allé, zij kan er wel aan doen, maar ja, het is voor haar eigen geluk. Als ze dat kan, moet ze dat doen. Ik zou
eerder mijn eigen geluk opzij zetten en mijn ouders gelukkig maken, dan zelf gelukkig te zijn. Ik ben ook
helemaal anders dan haar op dat vlak. Zoiets van: ik zou dat niet kunnen. Ik vond het in het begin erg, maar
nu, het is gewoon zo en ik heb ermee leren leven. Voor mij is het niet echt een probleem.
Onderzoekster: Verstond je dan de reactie van je ouders.
Ja. Ik begreep dat heel, heel goed. Het is niet meer dan een normale reactie. Omdat zij ook niet beter weten.
Het is ook uit nood dat zij oplossingen zoeken. In de hoop dat dat iets zal uithalen, maar het helpt niet veel
zo te zien.”
(Diepte-interview, respondente van Maghrebijnse origine)

2.2.5

Gedwongen huwelijken nader bekeken

De meeste respondenten zijn het eens met de vaststelling dat gedwongen huwelijken veel minder voorkomen dan
vroeger. Toch kwamen er tijdens de gesprekken een aantal voorbeelden aan bod van meisjes die niet de vrijheid
hadden om de voorgestelde partner al dan niet af te keuren. Daarom werden de respondenten de vraag gesteld
waarom zij denken dat sommige ouders hun kind dwingen te huwen, waarom meisjes soms toch instemmen en
wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Daarnaast werd er ook gepolst of meisjes met bepaalde kenmerken een
groter risico lopen op een dergelijk huwelijk dan andere meisjes. De resultaten hiervan worden verder in de tekst
behandeld.
2.2.5.1

Redenen waarom ouders hun kind dwingen volgens de respondentes

Ouders kunnen om uiteenlopende redenen hun kind dwingen tot een huwelijk. De redenen die hulpverleners
aanhalen, zijn sterk gelijklopend met de redenen die meisjes en vrouwen zelf aanhalen. Enkel wanneer de
hulpverleners een nieuw motief aanhalen, zal dit expliciet opgenomen worden.
Morbee en collega’s noemen familieverbanden, angst voor het verwestersen van de dochter en economische
motieven om een meisje tot een huwelijk te dwingen. Door een huwelijk helpt men elkaar want zo kan bijvoorbeeld
de man naar België komen en geld verdienen (Morbee, e.a., 1999).
De motieven die door de participanten aan het Nederlandse onderzoek door de ACVZ (2005) werden aangegeven
voor het aanwenden van dwang/druk zijn de volgende: het verschaffen van een verblijfsvergunning aan een
familielid of dorpsgenoot; huwen binnen de eigen etnische groep; economische motieven (bijvoorbeeld het behoud
of de uitbreiding van het familievermogen); de verwachting dat het huwelijk corrigerend zal werken op het gedrag
van dochter of zoon.
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Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk zijn de meest voorkomende
redenen onderliggend aan de thematiek van gedwongen huwelijken de wil om de familiebanden aan te halen, de
bezorgdheid om de religieuze en culturele idealen door te geven en te bewaren, de zekerheid dat de relaties van
de kinderen in de lijn liggen van wensen van de ouders, de familie-eer, allianties tussen families, controle over de
vrouwelijk seksualiteit, het aantal personen in de huwbare leeftijd en het verkrijgen van een verblijfsvergunning
(Home Ofﬁce, 2005).
De redenen die de bevraagde moslimmeisjes en –vrouwen in dit onderzoek naar voren brengen, stemmen zeer goed
overeen met de bevindingen in de literatuur. Daarnaast worden nog bijkomende motieven aangehaald waarom
meisjes kunnen worden gedwongen te huwen.
A. Schrik dat hun kind het verkeerde pad op gaat
Voorkomen dat het meisje op het slechte pad geraakt, is een motief dat tijdens de gesprekken opvallend veel wordt
aangehaald. Een gedwongen huwelijk kan tevens een poging zijn om ‘slecht gedrag’ te corrigeren en het meisje zo
opnieuw op het rechte pad te brengen. Door een huwelijk tracht men de reputatie van de familie hoog te houden.
Wat er precies onder het ‘slechte pad’ begrepen wordt, varieert. Hieronder zullen de gedragingen en handelingen
opgesomd worden die door ouders omschreven worden als ondeugdelijk.
Ouders kunnen beslissen hun kind uit te huwen uit angst voor het verlies van de eigen cultuur, religie en
identiteit. Zoals eerder werd beschreven, menen sommige respondenten dat juist omwille van die reden
gedwongen huwelijken meer voorkomen in Europa dan in bijvoorbeeld Turkije, Marokko of Tunesië. De ouders
hebben immers schrik dat hun dochter in een cultuur en religieus gemengde maatschappij als België verliefd
wordt/is op iemand die niet tot hun eigen gedeﬁnieerde groep behoort. De islam vormt vaak de uiterste grens van
de voorwaarden waaraan een partner volgens de ouders moet voldoen (zie hoofdstuk 1). Tot welke godsdienst men
behoort, wordt bepaald via de lijn van de vader. Opdat de kinderen ook moslim zouden zijn, moet de man dus een
moslim zijn. Vandaar dat huwelijken met niet-moslims moeilijk liggen (Ouali, 2005; Bensalah, 1994). Sommige
ouders aanvaarden een huwelijk tussen hun dochter en een tot de islam bekeerde jongen van Belgische origine,
terwijl andere er sceptisch tegenover staan. Deze ouders vrezen ervoor dat een gemengd huwelijk inhoudt dat zij
niets gemeenschappelijks zullen hebben met hun schoonzoon en hun kleinkinderen. Cultuur, taal en gebruiken zijn
enkele mogelijke verschilpunten.
De schrik is bij sommige ouders zo groot dat zij heel snel overgaan tot straffen. Zo verwees een meisje van
Maghrebijnse origine naar een voorbeeld waarin een meisje naar Marokko gestuurd werd om te huwen, enkel en
alleen omdat haar ouders haar zagen babbelen met een jongen van Belgische origine. De andere deelneemsters aan
de groep benadrukten wel dat dit een uitzonderlijke situatie is.
Een bevraagde vrouw van Maghrebijnse origine werd omwille van haar relatie met een jongen van Belgische
origine, gedwongen te huwen:
“Neen, mijn huwelijk is eigenlijk gekomen nadat ik een relatie had met mijn Belgische vriend, onder
druk van mijn ouders. Dus ik ben eigenlijk … ze hebben me niet vastgepakt en gezegd van: je gaat ermee
trouwen, maar er was toch wel psychische druk van mijn familie, van mijn opa. En dan heb ik toegestemd
om te trouwen.
Onderzoekster: En gingen zij jou ook onder druk gezet hebben, mocht je geen relatie hebben met een
Belgische jongen?
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Neen. Want het is niet … ik bedoel, mijn zussen zijn ook niet … mijn zus achter mij is van ‘83 en zij woont
nog thuis en dat is allemaal geen probleem. Het is niet dat je 18 jaar of 20 zijt, dat ge moet trouwen. Dat niet.
Op dat vlak, zo zijn ze niet. Maar het is gewoon omdat ze wisten dat ik een relatie had met een Belgische
jongen, op die manier wilden ze er een einde aan maken.”
(Diepte-interview, respondente van Maghrebijnse origine)
Sommige bevraagde meisjes en vrouwen denken dat ouders hun kind zullen uithuwelijken na het stellen van
losbandig gedrag. Voor zowel jongens als meisjes gelden binnenshuis strenge gedragsregels, maar buitenshuis
heerst een dubbele moraal en hebben jongens veel meer bewegingsvrijheid dan meisjes, vooral wat betreft het
aangaan van relaties. Bij jongens wordt er gesproken over losbandig gedrag wanneer zij hun toevlucht zoeken tot
de criminele wereld. Van meisjes wordt er echter veel minder getolereerd. Het aangaan van voorhuwelijkse relaties
wordt bij hen vaak geïnterpreteerd als losbandig gedrag. Als een meisje vaak uitgaat, veel babbelt met jongens,
relaties aangaat met jongens, dan kan dat leiden tot een gedwongen huwelijk. Als een meisje met een jongen over
straat loopt en er is nog geen huwelijk voltrokken, dan zou de gemeenschap kunnen roddelen. Daarom willen de
ouders hun dochter dan zo snel mogelijk laten huwen met de persoon met wie ze een relatie heeft of met iemand
anders.
Maria: “Maar gedwongen huwelijken bestaan, want een vriend van mij, ook moslim, het zijn Kroaten, en
zijn broer, die 23 is en die ging gewoon om met een groep vrienden: meisjes en jongens. En die broers van
een bepaald meisje vonden dat dat niet kon en die hebben die jongen echt gedwongen van: jij moet met mijn
zuster trouwen want jij gaat er zo mee om.”
(Focusgesprek in Antwerpen: gemengde origine)

Een gedwongen huwelijk kan ook beschouwd worden als een straf op rebels gedrag: tegenspreken, alcohol
drinken, roken, slechte schoolresultaten, …. Dat wordt bewezen door een vrouw van Maghrebijnse
origine die na de zelfmoord van haar broer opstandig werd (zie casus). Sommige ouders willen door
hun dochter te verplichten om te huwen, de verantwoordelijkheid over hun dochter afschuiven op
de echtgenoot. Een dochter is gevaarlijk : “Quand tu as une ﬁlle, tu as une bombe!” Een huwelijk moet
het gedrag van de jongere in toom houden. Ouders zijn immers verantwoordelijk voor de opvoeding van
hun kinderen, tot deze getrouwd zijn, ongeacht hoe oud het kind is.
Vele ouders hebben geen problemen met een relatie op zich, maar ze hebben schrik dat de jongen en
het meisje seksuele betrekkingen hebben. Het verliezen van de maagdelijkheid wordt door de ouders
aangevoeld als een enorme schending van hun eer. Dat wordt ook meermaals aangehaald in de literatuur.
De maagdelijkheid staat heel centraal in het leven van moslimmeisjes en -vrouwen. De maagdelijkheid
hangt samen met de eer en naam van de familie in zijn geheel en de eer van het meisje zelf. Het belang
van maagdelijkheid is meestal sterk geïnterioriseerd. Meisjes en vrouwen proberen maagd te blijven tot
aan het huwelijk (Luyckx, 1999) en gaan hun eventuele seksuele ervaringen aanpassen aan de regels
(Goslin, 2002). Sommigen beschouwen het bewaren van de maagdelijkheid als een vorm van ‘zelfrespect’
(Luyckx, 1999). De maagdelijkheid zou ook een bewijs vormen van liefde en zuiverheid. Het wordt soms
gezien als een daad van liefde tegenover de ouders en speciﬁek tegenover de moeder (Goslin, 2002).
Moeders dienen de maagdelijkheid van hun dochters dan ook te bewaken. Er is niets wat het verlies van
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de maagdelijkheid toelaat, uitgezonderd binnen het huwelijk. Als de maagdelijkheid verloren gaat, dan
betekent dit een aanval op de familiale band, wat geweld aandoet aan zowel de ouders, als de bredere
familie, als zichzelf (Goslin, 2002). De maagdelijkheid vormt binnen families of gemeenschappen soms
een object van obsessie, wat kan leiden tot sterke vrijheidsbeperkingen voor meisjes. Het belang van
maagdelijkheid moet begrepen worden in het licht van de ouders die willen dat hun dochter een cultureel
aanvaard huwelijk kan sluiten en die dat huwelijk als het sluitstuk van hun opvoedingstaak beschouwen
(Manço, e.a., 2002a). Jonge vrouwen willen de maagdelijkheidsnorm ook doorgeven aan hun dochters
(Luyckx, 1999). Uit ons onderzoek blijkt dat het behoud van de maagdelijkheid voor zowel jong als
oud een heel belangrijk aspect is. Dat werd tijdens de gesprekken duidelijk door de minachtende manier
waarop sommige meisjes en vrouwen praatten over meisjes die seks hadden voor het huwelijk.
Door een dochter als echtgenote aan een andere familie te schenken, biedt men iets van de eer van de
familie aan. Dit geschenk heeft nog meer waarde wanneer het rein is. De man zou bovendien recht
hebben op een vrouw die haar maagdelijkheid bewaard heeft (Polat, 2005). Naar de mening van de
bevraagde meisjes en vrouwen beseffen ouders dat het verlies van de maagdelijkheid van hun dochter
hun reputatie kan schenden. Bijgevolg trachten ze alles in de doofpot te stoppen. Een manier om dat te
doen, is een partner in het land van herkomst zoeken en die op te dringen aan hun dochter.
Sommige meisjes en vrouwen halen enkele extreme voorbeelden aan waarin het verlies van de
maagdelijkheid een motief is voor een gedwongen huwelijk. Als een meisje verkracht wordt, dan zou zij
moeten trouwen met de man die verantwoordelijk is voor deze gruweldaad. Als er vermoedens zijn van
verkrachting, zoals bij een ontvoering, dan loopt het meisje ook het gevaar uitgehuwelijkt te worden.
De homoseksualiteit van een kind is een groot probleem voor ouders. Zij denken dat het van
voorbijgaande aard is en zien een huwelijk als een manier om dit proces te versnellen. De jongere wordt
in deze gevallen gedwongen om te huwen met een heteroseksuele partner. Deze problematiek werd
tijdens verschillende individuele gesprekken met hulpverleners aangehaald, alsook op de studiedag.
Eén deelneemster aan de studiedag, actief binnen de holebi wereld, sprak over een drietal gevallen
per maand die zich bij haar organisatie komen aanmelden met deze problematiek. Dit motief werd
daarentegen door géén enkele van respondenten aangehaald, misschien omdat deze gevallen nog minder
bekend zijn dan andere of omdat daarover nog een te groot taboe bestaat.
B. Willen de beste echtgenoot voor hun dochter
Ouders hebben het beste voor met hun kind en willen dat het gelukkig is. Ze willen zelf een jongen
kiezen, omdat ze er dan zeker van zijn dat hij een goede partij is die haar zal kunnen onderhouden.
Daarom wordt er vaak gekozen voor een vertrouwde persoon, zoals de zoon van een vriend, iemand van
de familie of een buur. Ouders zijn er dan ook van overtuigd dat zij een goede daad leveren en dat hun
dochter hen later dankbaar zal zijn.
Nouria: “Er was een meisje die dreigde met zelfmoord als ze met een jongen zou moeten trouwen. Ze was
eerst met een Pakistaanse jongen van moslimafkomst en die jongen was helemaal verliefd op haar en die
jongen ging met zijn vader en die vader heeft zo’n baard en ze kwamen aan het huis de hand van de dochter

CIE

Studie naar de factoren die de vrijheid van keuze van een echtgenoot beperken bij bevolkingsgroepen van vreemde oorsprong

Prof. dr. Sami Zemni ◦ Nathalie Peene ◦ Marlies Casier

94

vragen en die vader deed meteen de deur voor zijn neus dicht en ging die dag nog naar de moskee om
iemand te regelen voor zijn dochter.
Onderzoekster: Ouders willen het beste voor hun dochter?
Nouria: Ze geloven er ook echt in!
Haﬁda: Die denken dat.
Nouria: Die geloven dat het het beste is en die zeggen dan ook: “over een paar jaar zul je me bedanken!”
(Focusgesprek in West-Vlaanderen, Maghrebijnse origine)
Niet alleen de goede eigenschappen van de jongen in kwestie en van zijn familie, maar ook de ﬁnanciële situatie
van de jongen kan een motief vormen voor een gedwongen huwelijk. “Geld brengt geluk” geldt niet alleen voor
de dochter, maar ook voor de ouders. Een aantal respondenten meent dat sommige ouders hun dochter dwingen uit
eigen belang. Ze verkopen hun dochter voor geld. Van de toekomstige echtgenoot en zijn familie wordt verwacht
dat zij een feest organiseren met een hoog prijskaartje. De idee daarachter is dat de wereld moet zien hoe gelukkig
hun dochter is en hoeveel zij heeft gekregen. Ook de bruidschat kan om duizelingwekkende bedragen gaan,
waarvan dan een groot deel in het bezit van de ouders komt.
C. Traditie
Uit het onderzoek van Peene en Spruyt (2005) blijkt dat binnen de Westerse samenleving de misvatting leeft
dat gedwongen huwelijken eigen zijn aan de islam. Wat het islamitisch huwelijk betreft, meent Fillet (2003) dat
religie en cultuur/tradities vaak door elkaar worden gehaald. De islam omvat richtlijnen die bepaald werden door
de profeet Mohammed. Iedere moslim hoort zich eraan te houden. Culturele regels daarentegen worden bepaald
door het gebied waarin men opgroeit en door de eigen familie (Fillet, 2003). De meeste respondenten in het
onderzoek van Peene en Spruyt (2005) vinden dat uithuwelijking niets te maken heeft met de islam, maar dat
het een traditie is. Om hun standpunt te staven, geven ze aan dat uithuwelijking in de Koran niet gerechtvaardigd
wordt. Die opvatting kan ook teruggevonden worden in het onderzoek van het Actiecomité van Moslimvrouwen
uit Vlaanderen (2005) wanneer we kijken naar de verhoudingen in onderstaand diagram.
Taartdiagram uit het onderzoek van het Actiecomité van Moslimvrouwen in Vlaanderen, 2005

Verplicht de islam volgens jou een meisje tegen haar
zin te trouwen met een man die haar vader voor haar
kiest?

Ja
Nee
Weet het niet
Blanco
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In het vorig hoofdstuk werd reeds aangetoond dat vele respondenten van oordeel zijn dat een gedwongen huwelijk
niets te maken heeft met de islam. Volgens de deelneemsters aan twee Franstalige focusgesprekken hanteren
sommige ouders toch de islam om zo hun handeling goed te keuren. Zij baseren zich volgens hen op een misvatting,
want ze menen dat de religie het zo voorschrijft. Er is bij hen sprake van verwarring tussen tradities en religie. Als
een gedwongen huwelijk toch door ouders religieus gemotiveerd wordt, dient daar volgens de hulpverleners tegen
in gegaan te worden.
Sommige ouders beschouwen echter een gedwongen huwelijk als een traditie die van generatie op generatie wordt
overgegeven. Volgens sommige respondenten dwingen ouders hun kind omdat ze van niet beter weten. Toen de
ouders gedwongen werden om te huwen, stelden ze zich daar weinig vragen bij, bijgevolg beschouwen ze een
dergelijke huwelijkspraktijk als een normale gang van zaken. Niet alle deelneemsters zijn het daar mee eens.
Enkele hulpverleners en jonge vrouwen menen dat er nu niet zozeer gedwongen wordt omdat het de traditie is,
maar eerder uit opvoedingsonmacht. Dus wanneer het meisje het verkeerde pad benadert/bewandelt, dan bestaat
volgens hen de mogelijkheid dat zij gedwongen zal worden (zie motief A).
D. De leeftijd
Bij meisjes van Marokkaanse origine is er volgens Bouw en andere (2003) een dalende huwbaarheid naarmate
ze de leeftijd van dertig jaar naderen. Dit wordt bevestigd in huidig onderzoek. De meeste respondenten menen
dat een ‘te oude’ leeftijd een motief kan zijn om iemand te dwingen te huwen, maar slechts in één groep wordt er
verwezen naar de concrete leeftijd waarvoor meisjes zeker moeten huwen. Volgens hen krijgen de ouders schrik dat
het meisje nooit van straat zal geraken wanneer zij ouder wordt dan 25 jaar. Iemand van 28 jaar willen de mannen
niet, ze verkiezen immers een jonger meisje. Ouders beslissen dan om het heft in eigen handen te nemen en kiezen
zelf een echtgenoot. Het meisje krijgt dan niet de mogelijkheid om haar beslissing mee te delen. Omdat ze de
huwbare leeftijd al overschreden heeft, moet ze ja zeggen, zoniet zal ze nooit een man vinden. Een respondente
uit Brussel nuanceert de term ‘huwbare leeftijd’. De leeftijd waarop een meisje als ‘oud’ wordt beschouwd, is
een cultureel-sociale opvatting. Vroeger werd een meisje bijvoorbeeld als huwbaar beschouwd vanaf de eerste
menstruatie, terwijl dat nu veel later is. De meerderheid van de respondenten vindt dat een betreurenswaardige
zaak: ”Het is alsof een vrouw een geldigheidsdatum heeft” (Focusgesprek West-Vlaanderen: respondenten van
Maghrebijnse origine).
Een respondente van Maghrebijnse origine geeft nog een andere verklaring waarom de leeftijd een mogelijk
motief zou kunnen zijn. Wanneer de dochter een bepaalde leeftijd heeft overschreden, hebben de ouders niet
alleen schrik dat zij geen man zal vinden, maar vrezen zij ook dat zij dan veel mondiger zal zijn dan wanneer ze
bijvoorbeeld 18 jaar was. “Naarmate dat je thuis blijft en je wordt zelfstandiger dan wordt in onze gemeenschap
gezegd dat een vrouw horens krijgt” (Focusgesprek in Limburg, Maghrebijnse origine). Op die leeftijd ga je niet
meer akkoord met alles wat anderen zeggen. Volgens die respondente wordt een vrouw gezien als een koopwaar
dat, eenmaal te mondig, niet verkocht zal verkocht raken. “Een naïeve eend van 17 daarentegen zal wel verkocht
geraken.” (Focusgesprek in Limburg, Maghrebijnse origine). Daarom zullen sommige ouders hun kind op jonge
leeftijd dwingen omdat ze beseffen dat hun dochter een paar jaar later niet meer zo volgzaam zal zijn.
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E. Hulp aan anderen bieden
Hulp bieden aan anderen wordt in huidig onderzoek door de meerderheid van de respondenten omschreven als
één van de mogelijke motieven van een gedwongen huwelijk. Daarmee wordt vooral bedoeld dat familieleden,
vrienden of buren een voordeel hebben aan dat huwelijk.
Ouders in het herkomstland kunnen hun kind dwingen om te huwen met een familielid uit Europa, maar ook bij
de ouders in België kunnen verblijfspapieren een motief zijn voor een gedwongen huwelijk. Men wil familieleden
helpen door hen via een huwelijk een ticket naar Europa te bezorgen. In ruil daarvoor worden er vaak grote
geldsommen gegeven. Vaak wordt in de gesprekken aangehaald dat alle betrokken partijen baat hebben bij een
dergelijk huwelijk, behalve één, namelijk het meisje dat gedwongen wordt. De ouders in België hebben het gevoel
een goede daad geleverd te hebben en krijgen ze bovendien een mooie geldsom in ruil voor hun dochter. De jongen
krijgt een toegangsticket naar België en zijn ouders zullen in de toekomst hoogstwaarschijnlijk een beter leven
leiden, aangezien hun zoon hen geld vanuit Europa zal opsturen. Volgens enkele respondenten van Maghrebijnse
origine kan dat net leiden tot echtelijke ruzies:
Nouria: “Heel veel mama’s en papa’s in Marokko die hebben een nieuw huis gekregen door zoonlief die in
Europa zit. Mijn nicht die heeft echt een mooi inkomen en haar man is uit Marokko gekomen en met haar
inkomen doen ze hier alles ﬁnancieel en zijn inkomen gaat echt regelrecht naar Marokko. Als er ook maar
iets kleins is voor het huis, dan is dat zonde van het geld, en zij zegt dan: “Ja, maar ik wil hier samen mijn
leven opbouwen… Het is niet erg om je ouders te helpen, maar het is niet de bedoeling dat ik mijzelf ga
beperken op alles om hen te helpen”. Daarover bestaan heel vaak ruzies.
Haﬁda: Ja, omwille van het feit dat meer dan de helft van het loon terug naar Marokko gaat. En als dat
meisje dan eens kleren wil of een reisje maken, dan mag dat niet.
Nouria: En een reisje naar een ander land kan ook niet, want hij moet ieder jaar naar zijn ouders gaan.
Haﬁda: Ja, dat is waar. Met een mooie wagen en heel veel cadeaus.
Asra: En dan zijn ze verwonderd dat ze allemaal naar hier willen komen.”
(Focusgesprek in West-Vlaanderen: Maghrebijnse origine)
Door je kind te laten huwen met een familielid afkomstig uit het land van herkomst, zorgen de ouders ervoor dat de
familieband hechter wordt en dat de eigendom binnen de eigen familie blijft. Ouders in België kunnen ook met nietfamilieleden tot een akkoord komen om een huwelijk te laten plaatsgrijpen. Het kan dan gaan om kennissen en/of mensen
die afkomstig zijn uit dezelfde regio als de ouders. Dit laatste werd aangehaald door een tweetal Franstalige respondentes
van Maghrebijnse origine. Het huwelijk is dan een middel om de band met het land van herkomst te onderhouden.
Deze vaststelling stemt overeen met de bevindingen in de onderzoeksliteratuur. Volgens het Steunpunt Allochtone
Meisjes en Vrouwen wordt er gehuwd met iemand uit het herkomstland met de bedoeling de directe lijnen met
het land veilig te stellen en de tradities in ere te houden (SAMV, 2004). Een huwelijk vormt vaak een bevestiging
van de transnationale banden die worden onderhouden met het land van herkomst. De banden worden niet losser
naarmate het integratieproces voortschrijdt. Zo is er sprake van geldtransacties, huizenbezit, verblijf in het
herkomstland, mediagebruik, … . Sommige migrantengroepen, zoals Turken en Marokkanen, maken deel uit van
sterke transnationale netwerken (Hooghiemstra, 2003; Lesthaeghe, 1997; Yerden, 1995).
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Naast familieleden kunnen ouders ook anderen hulp bieden door middel van een huwelijk. Zo kan het zijn dat een
vader zijn dochter belooft aan de zoon van zijn beste vriend, gewoon uit respect of liefde.
F. Combinatie van motieven
Enkele respondenten wijzen erop dat de hierboven aangehaalde zaken zelden op zich een oorzaak zijn van een
gedwongen huwelijk. Pas binnen een bepaalde context of in combinatie met een ander motief kan bijvoorbeeld het
verkeerde pad bewandelen een oorzaak zijn van een gedwongen huwelijk.
2.2.5.2

Motieven om in te stemmen met het voorgestelde huwelijk

Ook al wil een meisje niet met de voorgestelde jongen huwen, toch kunnen er redenen zijn waarom zij toch ingaat
op het voorstel van haar ouders.
De familie een plezier doen is het vaakst gehoorde motief onder de Franstalige meisjes en vrouwen. De
hulpverleners delen deze mening. Volgens hen zijn meisjes enorm loyaal naar hun ouders. Het meisje of de vrouw
in kwestie stemt toe om haar ouders/familie geen pijn te doen, om conﬂicten te vermijden of uit respect voor de eer
van de familie. Ze is liever ongelukkig dan dat ze de eer van de familie heeft geschonden. Soms gaat ze akkoord uit
medelijden met de ouders die bijvoorbeeld al een zekere ouderdom hebben en/of nog vele kinderen thuis dienen op
te voeden. Door een huwelijk aan te gaan, is men de ouders niet langer tot last, of kan men door met iemand van
Europa te huwen de ouders ﬁnanciële ondersteuning bieden.
In twee Franstalige focusgesprekken werd erop gewezen dat gezinnen van vreemde origine vaak op een traditionele
wijze denken (“Pensées arriérés”) . Zo is het de gewoonte om voor alles toestemming te vragen aan de vader.
Bovendien wordt respect voor ouderen ook aanzien als een traditie. Dergelijke tradities dragen er soms toe bij dat
het meisje geen neen kan zeggen, wat kan uitmonden in een gedwongen huwelijk:
Rana: “Avant, le mariage était imposé et c’est ça qui causait des drames. Ils y avaient des mariages qui
n’étaient pas consommés parfois ou ils n’y avaient pas mal de problématiques à l’époque, parce que les
femmes elles doivent ça à leurs parents, par respect, par tradition, parce qu’elles peuvent pas dire à leur
mère ‘non’, sinon elles iraient la faire souffrir. Ça veut dire nos parents protégeaient tout le monde, ils
souffraient pour protéger les anciens et c’est la nouvelle génération qui souffrait à chaque fois et c’était
comme ça.”
(Focusgesprek Luik, Israëlische origine)
Het motief dat bij de Nederlandstalige gesprekken vaak werd aangehaald, is de angst voor de gevolgen wanneer ze
het voorstel van de ouders afwijzen. Sommige meisjes zijn echt bang voor de reactie van hun ouders, hun familie,
of van de gemeenschap waartoe ze behoren. Sommige Marokkaanse deelneemsters vinden het jammer dat zij deel
uitmaken van een groepscultuur, waar geen plaats zou zijn om eigen identiteit te ontwikkelen. Individuele keuzes
worden volgens hen afgestraft. Dat beseft een meisje dat geconfronteerd wordt met een gedwongen huwelijk maar
al te goed. Dat een meisje ja zegt terwijl ze die jongen echt niet wilt, is volgens hen een mooi voorbeeld van hoe
een groepscultuur in zijn werking gaat. Bovendien beseffen meisjes en vrouwen dat ze hun ouders misschien later
nog nodig zullen hebben, wanneer ze eventueel problemen hebben. Indien het meisje niet instemt met het voorstel
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van de ouders is de kans groot dat zij bij problemen met haar zelfgekozen man niet zal kunnen rekenen op de steun
van haar ouders.
Weg willen van huis is een ander frequent genoemde reden om instemming te geven voor een huwelijk die
men eigenlijk niet wil. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn binnen het gezin waardoor het meisje zich goed
voelt bij haar ouders. Aangezien alleen wonen niet echt een optie is wegens vreemde blikken en roddels, is een
huwelijk, de enige aanvaardbare manier om thuis weg te gaan. Soms tracht een meisje ook via het huwelijk
vrijheden te verwerven. Vele respondenten keuren een dergelijke houding niet goed: “Het is een soort weglopen
van een probleem, waarmee je niet wilt geconfronteerd worden.”. Sommigen wijzen erop dat een huwelijk de
bewegingsruimte van het meisje nog veel meer zal inperken dan wanneer zij thuis blijft wonen.
Haﬁda: “Als je het voor de juiste reden doet, ja. Je hebt er die het voor de verkeerde reden doen. Ze trouwen
om vrij te zijn.
Saﬁna: Of om weg te kunnen van thuis, ja.
Nouria: Maar je moet net veel vrijheden opgeven vind ik. Als vrijgezel… Meiden die nog niet getrouwd zijn:
don’t hurry!! (Iedereen begint te lachen). Als je vrijgezel bent en je wilt afspraakjes maken met vriendinnen,
en je ouders zijn gemakkelijk, dan… Als je getrouwd bent dan moet je daar heel erg rekening mee houden.
Van komt het goed uit? Heb jij niets te doen?”
(Focusgesprek in West-Vlaanderen, Maghrebijnse origine)
Dat sommige meisjes op die manier over huwen denken, heeft volgens hulpverleners te maken met hun naïeve
opvattingen over huwen en het opbouwen van een gezin.
Andere meisjes stemmen in met het huwelijk met de idee om zo snel mogelijk te scheiden. Een hulpverleenster
legde uit dat scheiden soms minder erg is dan het akkoord tot het huwelijk te verbreken. Je kan niet terug komen
op je belofte, anders verlies je je eerbaarheid. In een focusgesprek werd een voorbeeld gegeven van een meisje dat
haar akkoord gaf omdat de persoon waarop zij verliefd was, telkens opnieuw door haar ouders werd afgewezen.
Bijgevolg keurde ze het voorstel van haar ouders goed, met de gedachte om na een jaar te scheiden en dan daarna
toch te huwen met de persoon waarop zij verliefd is. Op die manier slaat zij twee vliegen in één klap: enerzijds
zijn haar ouders tevreden, want hun dochter heeft hun wil gerespecteerd en anderzijds kan zij nu toch trouwen met
de man die zij wil.
In een aantal Vlaamse gesprekken met Marokkaanse deelneemsters wordt de islam aangehaald als een mogelijke
verklaring waarom een meisje toch toestemt. Respect voor en gehoorzaamheid aan de ouders zou binnen de islam
immers hoog in het vaandel staan. Daarom stellen sommige respondenten dat zij zelf om die reden geen neen
zouden durven zeggen. Anderen menen dat dit motief een antwoord biedt op de vraag waarom er vroeger veel
meer gedwongen huwelijken waren:
Fatima: “Maar vroeger was dat echt… En zeker als je, ja, wij waren dan godsdienstig opgevoed, ‘nee’ tegen
uw vader zegt, dan beging je een doodzonde want je had niet het recht om tegen uw vader in te gaan, want
hij wist altijd wat goed voor u was.”
(Focusgesprek in Limburg, Maghrebijnse origine)
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De leeftijd kan tevens een mogelijk reden zijn. Zowel te jong als te oud zijn kan iemand ertoe aanzetten een
huwelijkskandidaat goed te keuren. Een vrouw van Marokkaanse origine die gedwongen werd te huwen, geeft
haar vriendinnen te kennen dat zij nooit toegestemd zou hebben, indien zij wat ouder was. Bij heel jonge meisjes
ontbreekt immers de nodige assertiviteit om in te gaan tegen de druk van de ouders. Wanneer zij ouder zijn, hebben
ze een stuk van hun eigen leven in handen en beseffen ze dat ze dat niet willen opgeven voor eender wie. Niet
alleen heel jonge meisjes, maar ook vrouwen die de huwelijksleeftijd overschrijden, lijken sneller ja te zeggen.
Indien men de dertig nadert, verminderen immers de kansen op een aanzoek. Omdat ze niet eeuwig willen blijven
wachten bij hun ouders en uit schrik niemand meer te vinden, stemmen ze in met een huwelijk, ook al is het geen
partner van hun eigen voorkeur.
Enkele hulpverleners menen dat als een meisje al een aantal keer een aanzoek geweigerd heeft ze niet kan blijven
weigeren en op den duur zal instemmen met één van de kandidaten die zich presenteren. Soms trouwen ze om van
de druk en het gezaag af te zijn. Bovendien brengt een weigering vernedering teweeg bij de familie en roddel in
de sociale omgeving.
In de zomervakantie vertrekken veel allochtonen op reis naar hun land van herkomst. Daar komen ze terecht in
een aangename sfeer waar iedereen vriendelijk en goed gezind is. Dit is een periode waarin mensen snel verliefd
worden. Bijgevolg worden de meisjes overstelpt met huwelijksaanzoeken. In een dergelijke atmosfeer is de kans
groot dat er vaak ja gezegd wordt. Eenmaal terug thuis zijn de vlinders in de buik snel verdwenen. Het meisje
beklaagt dan dat ze ingestemd heeft en wil de verloving verbreken. De ouders gaan daar echter niet mee akkoord
en proberen hun dochter om te praten.
Zoals reeds werd vermeld, komen ook jongens en mannen in aanraking met een huwelijk onder dwang. De
respondenten haalden ook enkele motieven aan waarom jongens met een dergelijk huwelijk instemmen.
Jongens en mannen zouden sneller ja zeggen omdat zij uitgaan van de gedachte: “Ik mag hier alles, mijn vrouw
gaat toch thuis blijven.”. Een getrouwde man voelt zich op die manier veel vrijer dan wanneer hij nog thuis
woonde.
Een Franstalige respondente geeft het voorbeeld van een jongeman die een huwelijk aanging uit medelijden met
de voorgestelde partner. In Marokko is het immers zo dat een afgewezen meisje doorgaans geen aanzoeken meer
krijgt omdat men gelooft dat er een reden voor die weigering moet bestaan. De aangehaalde jongen wou vermijden
dat het meisje niemand meer zou vinden. Bovendien had hij schrik voor de reactie van de familie en wou hij
voorkomen dat de hele familie op zoek zou gaan naar een reden waarom hij het meisje niet wou huwen.
2.2.5.3

Kenmerken van iemand die in aanraking komt met een gedwongen huwelijk

Als we trachten een zicht te krijgen op wie een slachtoffer kan zijn van een gedwongen huwelijk, dan vinden we
op basis van een literatuuronderzoek en van huidige onderzoeksresultaten geen speciﬁek proﬁel. Enerzijds zijn
de respondenten het unaniem eens over enkele kenmerken, maar die stemmen niet overeen met de kenmerken die
aangehaald worden in verschillende studies. Anderzijds worden er kenmerken tijdens de gesprekken geciteerd
waar niet alle deelneemsters en hulpverleners zich achter scharen.
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Volgens het SAMV (2004) speelt de origine een grote rol. Zij hebben na de verspreiding van de brochure over
vakantieliefdes, (on)verwachte trouwpartijen en familiebemoeienissen, voornamelijk meldingen gekregen vanuit
de Iranese, Pakistaanse en Koerdische gemeenschap. Dit kan niet aangetoond worden met huidig onderzoek. In
hoofdstuk 3.4.2 werd reeds aangetoond dat bijna iedere deelneemster van oordeel is dat gedwongen huwelijken
binnen de eigen origine minder vaak voorkomen dan binnen de andere origines. Zo verwijzen bijvoorbeeld de
Turken naar de Koerden en de Marokkanen en verwijzen de Marokkanen naar de Berbers en de Turken.
Op basis van de meldingen, concludeert het SAMV (2004) dat het vooral gaat over gearrangeerde en gedwongen
huwelijken met een partner uit de eigen lokale gemeenschap en niet zozeer uit het land van herkomst. Dit wordt
echter niet bevestigd door huidig onderzoek. Niemand van de deelneemster werd/wordt onder druk gezet om te
huwen met iemand die in België is opgegroeid. Allen moesten van hun ouders en/of familie trouwen met een partner
uit het land van herkomst. Omdat een gedwongen huwelijk volgens de respondenten alleen maar voorkomt met
iemand van het land van herkomst, achten enkele deelneemsters het noodzakelijk dat de toegangspoorten tot
Europa gesloten worden:
Onderzoekster: Dus een gedwongen huwelijk is hoofdzakelijk met iemand uit het land van herkomst?
Salma en Fatima: Ja, klopt.
Fatima: Ja, die wordt overgehaald naar België hé. Dat mochten ze van mij verbieden, eerlijk gezegd.
Salma: Van mij mochten ze die deur sluiten. Ik vind dat er hier genoeg rondlopen en niet dat de jongens van
hier de meisjes van hier…
Khatouma: Maar als die van elkaar houden?
Salma: Dat is iets anders hé!
(Focusgesprek in Limburg, Maghrebijnse origine)
Tot welke generatie men behoort, kan gezien worden als een ander mogelijk kenmerk. In de onderzoeksliteratuur
wordt aangetoond dat gedwongen huwelijken afnemen met de generaties. In de eerste generatie migranten en in
de tussengeneratie kwam het bijvoorbeeld meer voor dan bij de tweede en nu derde generatie. De meerderheid van
de bevraagde meisjes en vrouwen gaat daar mee akkoord. Zodoende zijn sommigen van de mening gedaan dat
gedwongen huwelijken met de tijd zullen verdwijnen.
Morbee en collega’s (1999) stellen dat gedwongen huwelijken veel meer voorkomen bij mensen op jonge leeftijd.
Dit stemt deels overeen met huidige bevindingen. Veel meisjes en vrouwen vinden inderdaad dat jonge meisjes
meer kans lopen op een huwelijk onder dwang omdat zij nog niet sterk genoeg in hun schoenen staan om ‘neen’
te zeggen. Niet alleen heel jonge, maar ook ‘oude’ vrouwen lopen een risico. Wanneer zij de huwbare leeftijd van
ongeveer 30 jaar overschrijden, hebben de ouders schrik dat zij nooit een echtgenoot zal vinden.
De onderzoekers van de Nederlandse studie door de ACVZ (2005) menen dat jongens en mannen deels het probleem
kunnen zijn rond gedwongen en gearrangeerde huwelijken, maar aan de andere kant willen zij benadrukken dat
jongens en mannen ook het slachtoffer kunnen zijn van dergelijke huwelijken. Dus dat enkel meisjes het slachtoffer
zijn van een dergelijk huwelijk is een veel voorkomende misvatting. Jongens worden evenzeer gedwongen met
een bepaald meisje te huwen. De meeste respondentes halen dit aan en sommige stellen dat de beweegreden van
de ouders vaak een poging is om het gedrag van de jongen te corrigeren. Een huwelijk moet de jongen terug op
het rechte pad brengen en hem verantwoordelijkheidszin bijbrengen. In deze gevallen verkiezen de ouders een
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huwelijk met iemand uit het land van herkomst, in de veronderstelling dat die echtgenote volgzamer zal zijn dan
een echtgenote die opgegroeid is in België. Soms mag deze poging van de ouders niet baten en houdt de jongen er
een andere (Belgische) vriendin op na, terwijl de uitgekozen bruid aan de kant wordt geschoven.
De meerderheid van de respondenten vinden dat gedwongen huwelijken meer voorkomen bij meisjes dan bij
jongens, omdat meisjes zich moeilijker aan het voorgestelde huwelijk zouden kunnen onttrekken dan jongens. In
één focusgesprek wordt daarvoor een verklaring gegeven. Meisjes zijn volgens hen sneller vatbaar voor morele
dwang. In de literatuur hebben wij ook een verklaring gevonden, maar die wordt niet door alle respondenten aan
huidig onderzoek ondersteund. Sommige studies suggereren dat meisjes die zich meer verzetten tegen de van thuis
uit opgelegde regels en daardoor vaker in conﬂict komen binnen het gezin, meer kans lopen op een gedwongen
huwelijk, wat door de ouders soms ingesteld en gepercipieerd wordt als een opvoedkundige maatregel (Poinsot,
e.a., 2002). Enkele respondenten zijn het ermee eens dat het vooral de rebellerende meisjes zijn die gedwongen
worden. De overgrote meerderheid van de respondenten meent echter dat het meestal gaat om verlegen en nietassertieve karakters die geen ‘neen’ kunnen of durven zeggen. Daardoor gebeurt het dat zo’n meisje ‘instemt’
met een huwelijk dat ze in se niet wenst. Volgens hen zal een assertief meisje ongeacht wat ook, nooit instemmen
wanneer zij het voorstel van haar ouders niet goedkeurt.
Er zou een verband bestaan tussen gedwongen huwelijken en homoseksualiteit. De seksuele geaardheid van het
meisje of de jongen maakt haar of hem kwetsbaar voor een ongewild huwelijk. Dit werd enkel door de hulpverleners
aangehaald.
Over de sociaal-economische achtergrond van meisjes schetsten de meeste hulpverleners een duidelijk beeld. In
de meeste gevallen zou het gaan om vrouwen uit de socio-economisch lagere klassen. In gezinnen met een laag
inkomen zijn er meer meisjes die zich neerleggen bij de keuze van hun ouders. Ze willen de eer van de familie
niet schenden. De sociaal-economische achtergrond verklaart een gedwongen huwelijk echter niet. Het is de mate
waarin men, als gezin, over vaardigheden beschikt om met verandering om te gaan. Het heeft te maken met hoe
deze mensen geïnstalleerd zijn in België en met de netwerken waarover ze beschikken.
Enkele respondenten halen aan dat meisjes die in een nogal gesloten omgeving opgroeien en die van hun strenge
ouders nauwelijks buiten mogen of contacten mogen onderhouden met vriendinnen, kwetsbaarder zijn voor een
gedwongen huwelijk. Hoe geïsoleerder het meisje opgroeit, hoe moeilijker het voor haar is om een voorstel te
weigeren. In een gezin met veel sociale contacten en veel dialoog is het moeilijker om iemand te dwingen tot
een huwelijk, dan in een meer geïsoleerde familiale structuur waar het meisje makkelijker de visie van de ouders
interioriseert. Dat onderhandelingen binnen het gezin het risico op deze en andere vormen van geweld vermindert,
wordt ook aangetoond in het onderzoek van Ahi-Gründler en collega’s (2002). De mate van onderhandeling
hangt dan weer samen met het al dan niet succesvol zijn van schoolloopbaan van het meisje (Ahi-Gründler,
e.a., 2002). Dit wordt bevestigd door de participanten aan een focusgesprek in West-Vlaanderen. Een andere
groep in Henegouwen legt eerder de nadruk op de scholingsgraad van de ouders. Ouders die er een marginale,
gesloten levensstijl op nahouden en weinig opgeleid zijn, zullen minder open communiceren en geven dat mee in
de opvoeding van hun kinderen.
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2.3 CONCLUSIE
De meisjes en vrouwen van nu leren steeds vaker zelf hun partner kennen voordat ze hem aan de familie voorstellen.
De rol van de familie wordt kleiner. In huidig onderzoek heeft een groot deel van de meisjes en de vrouwen
zonder de inmenging van ouders en familie hun partner gekozen. Een ander groot aantal van de respondenten
is na tussenkomst van een tussenpersoon getrouwd en/of kent persoonlijk mensen die op een gearrangeerde
wijze gehuwd zijn. Alle respondenten benadrukken dat de rol van de ouders in de partnerkeuze van hun kind
niet noodzakelijk een beperking van de vrijheid van hun kinderen impliceert. Van zodra het meisje echter niet
de vrijheid heeft om de voorgestelde partner al dan niet goed te keuren, is er volgens velen niet langer sprake
van een gearrangeerd huwelijk, maar van een gedwongen huwelijk. Aan huidig onderzoek namen enkele meisjes
en vrouwen deel die geconfronteerd werden/worden met een dergelijk huwelijk. Op basis van het onderzoek
kunnen we echter concluderen dat gedwongen huwelijken nu veel minder voorkomen dan vroeger. Dit kunnen we
aﬂeiden door enerzijds de wijze waarop de respondenten gehuwd zijn te vergelijken met de manier waarop hun
ouders gehuwd zijn en anderzijds te kijken naar de beeldvorming bij de respondenten over het aantal gedwongen
huwelijken in België. Bovendien stellen we vast dat een gedwongen huwelijk zowel onder de jongeren als onder de
ouderen niet gewaardeerd wordt. Tijdens de gesprekken echter werd duidelijk dat in de praktijk de scheidingslijn
tussen gedwongen en vrijwillige arrangementen moeilijk te trekken is. Soms is het onduidelijk of het uiteindelijke
ja-woord het resultaat is van een vrije keuze.
Uit de getuigenissen van de respondenten die geconfronteerd werden/worden met een huwelijk onder dwang
en uit de voorbeelden die tijdens de diverse gesprekken werden aangehaald, kunnen wij concluderen dat er niet
zoiets bestaat als ‘hét gedwongen huwelijk’. De respondenten wijzen op verschillende oorzaken, op verschillende
motieven om ja te zeggen en op verschillende gevolgen van een gedwongen huwelijk. Bovendien is het onmogelijk
een speciﬁek proﬁel te geven van de potentiële slachtoffers van een gedwongen huwelijk.
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HOOFDSTUK 3 : PREVENTIE EN HULPVERLENING
Het beleid van België en enkele andere Europese landen werd door de Nederlandse ACVZ (2005) bestudeerd. Er
werd rechtstreeks informatie gevraagd bij de bevoegde ministeries. De ACVZ kwam tot de conclusie dat het beleid
in België zich beperkt tot enkele bescheiden maatregelen in de sfeer van preventie, onder meer door voorlichting.
Deze conclusie dient volgens ons genuanceerd te worden. Het is inderdaad zo dat er geen apart beleidsdomein
bestaat voor de problematiek van gedwongen huwelijken. Wel is het zo dat een aantal hulpverleningsinstanties
deze problematiek mede opvangen. Welke vormen van preventie er bestaan en welke instanties meisjes en vrouwen
kunnen helpen in een situatie van uithuwelijking worden in dit hoofdstuk uitvoerig besproken.

3.1 PREVENTIE EN HULPVERLENING VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE
RESPONDENTES
3.1.1

Hoe kan een gedwongen huwelijk voorkomen worden

Als een meisje of vrouw plots geconfronteerd wordt met een gedwongen huwelijk, wat kan zij dan in een dergelijke
situatie doen? Hoe kunnen anderen haar helpen? Deze vraag werd zowel aan de meisjes en vrouwen als aan de
hulpverleners gesteld. In dit hoofdstuk zullen de antwoorden van de meisjes en vrouwen gebundeld worden.
De respondenten gaven uiteenlopende antwoorden. Zo weigerden de participanten aan twee groepen van Turkse
origine deze vraag te beantwoorden omdat een gedwongen huwelijk volgens hen amper nog voorkomt. Er is
slechts een mentaliteitswijziging vereist, en die zal er komen met de volgende generaties. Bijgevolg is het zoeken
naar bruikbare oplossingen voor hen overbodig.
“Maar het is … verdwenen zal ik nu niet zeggen, maar wie denkt eraan? Wie wil er gedwongen huwelijken
doen plaatsnemen? Dat zijn de oudere mensen die … de eerste generatie. Maar de eerste generatie is nu aan
het sterven. En de tweede generatie zou dat misschien nog kunnen ondernemen, durven ondernemen, maar
die is nu ook al ouder aan het worden en hun kinderen zijn ook al bijna allemaal getrouwd.”
(Focusgesprek in Oost-Vlaanderen, Turkse origine)
“Gedwongen huwelijk komen heel weinig voor, zeker hier in Limburg … Maar aan de andere zijde denk ik
ook, de meeste zijn gearrangeerd getrouwd en die zijn tevreden. Eigenlijk is er geen probleem.”
(Focusgesprek in Limburg, Turkse origine)
Nog andere respondenten hebben eerder een fatalistisch beeld: zowel de persoon die geconfronteerd wordt met
een gedwongen huwelijk als anderen, zoals familie, imams en externe organisaties kunnen niets veranderen aan
de situatie. Het bieden van een oplossing is volgens hen onmogelijk. Niet iedereen staat echter pessimistisch
tegenover de mogelijkheden om een huwelijk onder dwang te beletten. De respondenten hebben tal van ideeën
om problemen rond een dergelijk huwelijk aan te pakken. Enerzijds reiken zij mogelijke handelingsstrategieën
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aan die de desbetreffende persoon kan hanteren wanneer zij geconfronteerd wordt met een gedwongen huwelijk,
anderzijds geven zij aan hoe dergelijke huwelijken in het algemeen kunnen worden vermeden.
3.1.1.1

Mogelijke handelingsstrategieën voor het meisje/de vrouw

Met de ouders of de voorgestelde kandidaat praten
De meeste respondenten vinden het belangrijk dat het meisje/de vrouw in een dergelijke situatie eerst met haar
eigen ouders praat. Er moet veel gepraat worden zodat beide partijen elkaars standpunt begrijpen. Het meisje
moet durven uitleggen waarom ze ‘nee’ zegt, de ouders van hun kant moeten dan weer verklaren waarom ze de
voorgestelde kandidaat gekozen hebben en op basis van welke criteria. Indien beide partijen duidelijk weten waar
het op staat, kan er wederzijds begrip ontstaan en kan er op die manier een oplossing bereikt worden. Communicatie
is het sleutelwoord bij elk probleem. Indien dat gesprek niets uithaalt, kan het meisje toenadering zoeken tot de
jongen waarmee ze moet trouwen. Tijdens de kennismaking kan zij de jongen uitleggen dat zij echt niet met hem
wil trouwen. Pas als deze twee gesprekken tot niets leiden, dient het meisje/de vrouw op zoek te gaan naar andere
handelingsstrategieën, die hieronder beschreven worden.
Zeggen dat je wil verder studeren
Een andere manier om een huwelijk te voorkomen, is verder studeren. Vele allochtone ouders hechten immers veel
belang aan studies en stellen hun kind voor de keuze: ofwel studeren, ofwel huwen.
Döne: Wat ik ook hier vaak hoor, vanuit de andere groep, van ofwel ga je huwen ofwel ga je verder studeren.
Dat ze die mogelijkheid ook wel geven.
Meryem: Ja, mijn mama zegt dat ik geen jongen mag hebben voor ik afgestudeerd ben. Dat ik eerst moet
afstuderen en dat ik dan mag trouwen.
Kader: Mijn ma ook.
Zijn er nog ouders die zeggen ‘eerst studeren, dan trouwen’?
Allen: Ja.
Kader: Bijna iedereen.
En willen jullie dat zelf ook?
Allen: Ja.
(Focusgesprek in Limburg, Turkse origine)
Bemiddeling
Volgens een aantal respondenten is bemiddeling de beste manier om een meisje te helpen in een situatie van
een gedwongen huwelijk. Over wie de ideale persoon is om tussen te komen, is niet iedereen het eens. Externe
personen, zoals hulpverleners, leerkrachten en psychologen zijn volgens de meeste respondenten niet de voor de
hand liggende personen om te bemiddelen. Deze mening wordt op verschillende manieren gestaafd. Vooral de
jongere meisjes wijzen op het schaamtegevoel dat zou ontstaat wanneer men externe instanties zou contacteren:
“Maar ik zou er niet te veel mensen bij halen. Ik weet het niet, misschien uit schaamte dat ik dat niet zou
doen. Dat ik niet zou zeggen van ‘mijn ouders dwingen mij omdat te doen’. Ik zou me echt schamen
eigenlijk, van ‘ik mag mijn eigen partner niet kiezen’. Bij mij zou dat zoiets zijn. Zou jij dat aan iedereen
gaan vertellen van ‘mijn ouders dwingen mij om te trouwen en ik ken die man niet…’.”
(Focusgesprek in Oost-Vlaanderen, Maghrebijnse origine)
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“Zo hang je de vuile was buiten” is een andere reden die aangehaald wordt waarom sociale actoren liever niet
gecontacteerd worden. Wat er gebeurt binnen een gezin, hoeft niemand anders te weten. Tenslotte wijzen vele
respondenten erop dat een autochtone hulpverlener de situatie onmogelijk kan begrijpen omdat er een verschil is
in cultuur en religie (zie onderstaande citaat).
In één focusgroep hadden de respondenten echter een minder pessimistische kijk op de rol van externe hulpverleners.
De sociale actoren moeten de betrokken personen kunnen opvangen en steun geven. Ze moeten opgevangen
worden op een manier die hen toelaat om terug te keren naar de gemeenschap, eens dat ze ervoor klaar zijn. Een
respondente meent dat er op maat gewerkt moet worden. Als een meisje belt naar een telefoonlijn, dan zou zij niet
anoniem mogen blijven, maar dan zou zij uitvoerig haar hele situatie moeten uitleggen. Vervolgens kan het meisje,
in samenwerking met de externe hulpverlener, op zoek gaan naar een bemiddelingspersoon binnen de familie van
het meisje. Met drie kunnen ze op zoek gaan naar een manier om het huwelijk te voorkomen. De respondenten
achten de hulpverleners alleen echter niet in staat om de beslissing van de ouders te veranderen.
“Somaya: En zeker niet iemand, sorry dat ik het zeg, maar iemand vanuit de hulpverlening of zo. Dat heeft
altijd zo een heel negatieve invloed op die ouders. Zo van: zij zal het eens komen uitleggen, wat weet zij
van mijn cultuur, wat weet zij van mijn godsdienst. Je moet echt iemand nemen …
Ptisain: Iemand van dezelfde cultuur en dezelfde godsdienst.
Somaya: Ja. Dat gaat echt goed pakken bij hen.
Ptisain: Ja, iemand die hoger staat dan hen.
Soad: Tegen u gaan ze zeggen van: “Wat weet jij ervan?” Snap je. Dat is misschien grof, maar jij bent geen
Marokkaan. Maar ik zou echt … ik weet dat mijn vader, ik weet naar wie mijn vader zou luisteren. Mijn
vader luistert naar zijn broers en zussen. Die zijn heel nauw aan elkaar en die bespreken alles ook en ik weet
dat mijn vader zou luisteren naar zijn broers en zussen bijvoorbeeld. Dus iemand die op hetzelfde niveau
of net ietsje hoger of zo. Of inderdaad een imam of zo. Die echt zo op een redelijke manier en niet zo van:
bla, bla, bla. Echt de islam, dit en dat. Iemand die goede raad kan geven, ….”
(Focusgesprek in Antwerpen, Maghrebijnse origine)
Het boven aangehaalde citaat toont aan dat de respondenten niet zozeer hun vertrouwen leggen in autochtone
hulpverleners, maar eerder in personen die lid zijn van de eigen familie en personen die op religieus vlak een
grote invloed zouden hebben, namelijk de imams. Door hulp te zoeken bij iemand van de eigen familie komen de
problemen binnen een gezin zodoende niet aan de oren van de buitenwereld. Het is wel belangrijk dat het meisje
zelf contact opneemt met dat familielid, zodat zij weet dat die persoon 100% te vertrouwen is en een zekere
invloed kan uitoefenen op haar ouders. Deze mening wordt echter niet door iedereen gevolgd. Als de familie zich
moeit met wat er binnen een gezin gebeurt, dan is de kans enorm groot dat er ruzie ontstaat.
“Als je er andere familieleden bij betrekt dan ontstaan er zo twee groepen die dan tegen elkaar beginnen te
strijden en zo. Het is misschien beter dat ze gewoon wegloopt. Er ontstaan twee partijen die ruzie beginnen
te maken onder elkaar en het is gelijk een interne oorlog.”
(Focusgesprek in Oost-Vlaanderen, Turkse origine)
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Wat de inbreng van een imam betreft, zijn de meningen enorm uiteenlopend. Vooral de respondenten van
Marokkaanse origine wijzen op de invloed die een imam kan uitoefenen op de mening van ouders. Wanneer
een imam met de ouders spreekt, is het belangrijk dat hij hen duidelijk maakt dat een gedwongen huwelijk niet
toegelaten is volgens de islam. Anderen stellen zich vragen bij de impact van een imam want “Hij is ook maar een
gewone mens, hij is geen profeet”. In het volgende fragment maakt een respondente duidelijk dat een imam niet
geschikt is om de taken van een sociaal assistent op zich te nemen:
“Imams zijn niet de geschikte personen om naartoe te stappen in geval van gedwongen huwelijken en
familiale conﬂicten tussen jongeren en ouders, omdat ze vaak opgegroeid en opgeleid zijn in het buitenland
en ze vaak iets weten over de koran, maar niet over het maatschappelijk leven hier en de problemen die
zich kunnen stellen. Het zijn Korandeskundigen en ze hebben eigenlijk geen andere expertise. Ze worden
teveel op een sokkel gezet door autochtonen, als spreekﬁguren voor de gemeenschap. Sommige imams
doen ook nog aan exorcisme, ze misbruiken soms vrouwen tijdens het exorcisme of tijdens sessies van
witte magie,…. Ik vind dat imams het gebed mogen leiden, de koran mogen uitleggen, maar voor de rest
niets. Zou een imamopleiding de vaardigheden kunnen aanreiken die ze nu ontbreken? Als er één zou
komen dan moet het één zijn die op religieus vlak sterk moet zijn, maar ze moeten als imams niet alles
kunnen. Een imam moet over religieuze zaken iets kunnen zeggen. Maar voor sociale problemen heb je
maatschappelijke assistenten, psychologen,… Je hoeft niet van een islamitische origine te zijn om bepaalde
problemen aan te pakken.”
(Diepte-interview, respondente van Maghrebijnse origine)
Een groep uit West-Vlaanderen stelt zich eerder neutraal op. Zij zijn van mening dat de mensen luisteren naar alles
wat een imam predikt, en daar situeert zich nu juist het probleem. Volgens hen verkondigen sommige imams de
boodschap dat een gedwongen huwelijk wel toegelaten wordt volgens de islam. Daarom is het naar hun mening
belangrijk een imam te contacteren die ruimdenkend is.
Naar de politie gaan
Over de rol van de politie waren de meeste respondenten het eens: de politie mag zich niet moeien in een dergelijke
situatie. De jonge Turkse respondenten uit Limburg halen aan dat zij het zelf nooit zouden aandurven om de stap
te zetten naar de politie, maar wijzen erop dat de meeste meisjes die geconfronteerd worden met een gedwongen
huwelijk, er uiteindelijk toch terecht komen.
Slechts een paar enkelingen hebben iets meer vertrouwen in de politie, maar zijn wel van mening dat deze instantie
pas ingeschakeld mag worden wanneer alle mogelijke handelingsstrategieën reeds geprobeerd zijn. Zij kunnen het
meisje/de vrouw dan doorverwijzen naar een vluchthuis.
“En waarom zou dat niet gaan, de politie? Waarom wordt dat niet aanvaard dat zij zich ermee bemoeien?
Melike: Het is slechter als de politie ertussen komt. Want dan is het een schandaal.
Nalan: Het is een familieprobleem, zegt ze, het is een familiegebeuren. Dus euh, moesten het martelingen
zijn of mishandelingen zijn, dat is iets anders, maar dat is echt een familiegebeuren en daar heeft de politie
niets te zoeken.”
(Focusgesprek in Oost-Vlaanderen, Turkse origine )
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Weglopen
Vele bevraagde meisjes en vrouwen vinden weglopen van thuis één van de weinige opties waarvoor een meisje
kan kiezen wanneer ze haar eigen huwelijk wil beletten. Eenmaal getrouwd is het te laat om nog weg te lopen. Het
meisje kan dan onderdak zoeken bij (autochtone) vrienden, of in een vluchthuis of ze kan alleen gaan wonen. Eén
iemand is van mening dat het weglopen van de ene dochter een positief effect kan hebben op de overige kinderen
binnen het gezin. De ouders zullen de andere kinderen immers op een andere manier behandelen en opvoeden omdat
ze beseffen dat ze verkeerd gehandeld hebben. Schuldgevoel en de angst dat de situatie zich zou herhalen, zorgt
ervoor dat de ouders hun overige kinderen niet zullen uithuwelijken. Niet iedereen echter aanschouwt weglopen
als de meest geschikte handelingsstrategie. Als een meisje wegloopt van thuis, dan verraadt ze haar familie en
dan is niet alleen de eer van de familie geschonden, maar ook die van haarzelf. Als het weggelopen meisje over
onvoldoende bestaansmiddelen beschikt, dan is de kans groot dat zij op het slechte pad terecht komt: ze kan
terechtkomen bij slechte personen, experimenteren met drugs of zich prostitueren. Bovendien wijst één Turkse
respondente erop dat de familie het weggelopen meisje altijd terugvindt: dan zijn de gevolgen niet te overzien.
Volgens een Marokkaanse participante leveren de meisjes een enorme tweestrijd vooraleer ze effectief weglopen:
“En het ergste van al is, ze zitten wel tussen de twee, want dan hoor je de meisjes zeggen tegen het JAC of de
bijzondere jeugdzorg dat ze niet willen weglopen omdat ze nog altijd respect hebben voor hun ouders en dat
ze niet willen dat hun naam dan geschonden wordt. Maar dus ja, ze willen niet weg, ze willen thuisblijven.
Maar als ze thuisblijven, dan worden ze gedwongen. Dat is echt een vicieuze cirkel. Uiteindelijk weten ze
zelf niet meer wat ze moeten doen.”
(Focusgesprek in West-Vlaanderen, Maghrebijnse origine)
Zelfmoord
Enkele jonge respondentes wijzen op zelfmoord als de enige handelingsstrategie. Als je echt niet wilt trouwen
met de voorgestelde persoon, dan is er maar één oplossing en dat is je het leven ontnemen. Zelfmoord wordt niet
door iedereen aanvaard als een mogelijke handelingsstrategie: volgens deze bega je daardoor een hoofdzonde in
de islam.
Salma: “Tegen je ouders ingaan is nooit mogelijk. Je kunt er geen speld tussen steken. Ik kon dat niet
zeggen tegen mijn tante of tegen mijn nonkel. Dat komt automatisch bij mijn moeder terecht en als het bij
mijn moeder terecht komt, dan barst de hel los thuis, want dan heb ik gezegd… Ik heb me gewoon koest
gehouden. Ik dacht van: “Laat ze doen, het komt wel goed”. Ik heb zelfs zelfmoord willen plegen, echt
waar. Ik heb mijn polsen overgesneden. Ik had het zo zwaar van de eerste (zwangerschap). Ik was acht
maanden en ik zag het echt niet meer zitten en de enige uitweg voor mij was doodgaan. Het is mislukt, want
ik was wel opgenomen in het ziekenhuis. Ik zag het echt niet meer zitten.
(vriendinnen uiten tekenen van verbazing; Ze wisten niet dat hun vriendin geconfronteerd werd met een
gedwongen huwelijk en dat zij een zelfmoord poging ondernam)
Fatima: En dan krijgen ze u in de islam zo ver dat je een hoofdzonde begaat hé! Je eigen van het leven
beroven is een hoofdzonde.”
(Focusgesprek in Limburg, Maghrebijnse origine)
Een andere strategie waarnaar de respondentes in dit onderzoek niet verwijzen is een ‘tactiek’ uit de literatuur om
aan een gedwongen huwelijk te ontsnappen in het geval van een migratiehuwelijk. Men kan eerst wettelijk huwen
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in het land van herkomst, wat toegang geeft tot het verkrijgen van een visum voor gezinshereniging, maar eens
in België kan men beslissen het religieuze huwelijk niet te voltrekken. Voor de islamitische gemeenschap is een
koppel immers pas gehuwd wanneer het religieuze huwelijk heeft plaatsgevonden. Op die manier slagen sommige
koppels erin een huwelijk te ontlopen. De partner stemt dan in omdat hij dan reeds een verblijfsvergunning heeft.
Tegelijk is de familie van het meisje tevreden omdat het de belofte voor een huwelijk met bijvoorbeeld een neef is
nagekomen. Het meisje zelf kan dan eventueel toch huwen met iemand van haar keuze (Van der Heyden & Geets,
2005; Boukhobza, 2001).
Maar hoe hebben de bevraagde meisjes/vrouwen die geconfronteerd werden met een gedwongen huwelijk
kunnen voorkomen dat zij toch uitgehuwelijkt werden? Welke stappen hebben zij ondernomen? Acht van
de eenentwintig respondenten die met een gedwongen huwelijk in aanraking zijn gekomen, hebben na lange
gesprekken met hun ouders en familie een huwelijk kunnen voorkomen. Zij bleven er bij hun ouders op aandringen
om hun eigen partner te kiezen. Eén Marokkaanse respondente geeft wel toe dat zij toegestemd zou hebben met het
huwelijk indien zij op dat moment niet verliefd was op iemand anders. Drie deelneemsters hadden aanvankelijk
wel ja gezegd, maar na een tijdje zagen ze in dat ze toch niet wilden huwen met de door hun ouders voorgestelde
partner. Zodoende werd de gedwongen verloving verbroken.
“ … maar ik had daar natuurlijk helemaal geen zin in want een half jaar daarvoor had ik net een verloving
verbroken, die men eigenlijk wel kan beschouwen als een gedwongen verloving. Dat was ook in Turkije.
Gedwongen in de zin van: je bent 27 jaar, het is tijd om te trouwen, je kunt niet je hele leven bij je ouders
wonen, je hebt lang genoeg thuis geweest, je moet trouwen. En dat was dan aangetrouwde familie van
familie van mijn vader. Zijn zus. Ik heb die dan drie keer ontmoet. Ik zei net in een zijkamer van ons
appartement tegen mijn ouders, tegen die jongen en zijn ouders van: sorry, maar ik wil eigenlijk wel nog
een paar dagen bedenktijd. Maar in de andere kamer zat dat vol met mijn familie die ook allemaal graag
wilden dat ik zou trouwen. Dus, toen ik naar die andere kamer ging eigenlijk om te vertellen dat ik nog
een paar dagen bedenktijd wou, begon iedereen al te applaudisseren en te zeggen van: proﬁciat met uw
verloving en ik had eigenlijk de kracht en de moed niet om te zeggen van: sorry, ik wil nog bedenktijd, ik
weet niet of ik wel met die jongen wil trouwen. En toen was ik natuurlijk verloofd. En in het totaal, voordat
ik teruggekomen ben naar België, heb ik die jongen misschien drie keer gezien. En nadat ik teruggekeerd
was, hebben we telefonisch contact gehad. En stelde ik hem een aantal vragen en de antwoorden die hij
gaf, stonden mij eigenlijk niet aan. Als ik bijvoorbeeld vroeg: vertel mij eens iets over je karakter dat ik u
tenminste nog een beetje ken voordat we getrouwd gaan zijn. Dan zei hij van: “Ja, ik moet daar nog even
over nadenken, de volgende keer als je belt, zal ik u dat wel zeggen.” Dat gaf mij een rare indruk. Net alsof
hij dat ging uitspinnen, of uitdenken om mij …
En dat klonk niet integer voor mij. Dus, ik heb eigenlijk dan, zonder medeweten van mijn ouders, want bij
Albanezen is eer heel belangrijk en je woord geven is je woord geven. Zonder medeweten heb ik toen eerst
die jongen gebeld en gezegd van sorry, maar ik wil niet met je trouwen en de verloving is verbroken.”
(Diepte-interview, respondente van Albanese origine )
Bij drie deelneemsters haalde een gesprek met hun ouders niets uit, waardoor zij besloten het ouderlijk huis te
verlaten. Eén meisje van Pakistaanse origine zocht hulp bij haar leerkracht en een hulpverleenster. Samen zochten
ze naar een oplossing. Uiteindelijk vond dat meisje onderdak in een vluchthuis. Een andere deelneemster van
Pakistaanse origine heeft haar huwelijk kunnen voorkomen doordat zij erop stond om verder te studeren. Een
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gesprek met haar ouders heeft zij tot de dag van vandaag uitgesteld. Een vrouw van Turkse origine hanteerde haar
geveinsde zwangerschap als middel om een huwelijk te voorkomen. Een huwelijk met haar neef zag ze niet zitten
en daarom vertelde ze haar ouders dat ze zwanger was van een andere man. Bijgevolg verplichtten de ouders haar
om met de man te huwen die haar zwanger heeft gemaakt. Daar was ze natuurlijk blij mee.
De overige respondentes (N=13) hebben een huwelijk onder dwang niet kunnen voorkomen. Slechts twee
respondentes van Maghrebijnse origine zijn nog altijd getrouwd. De andere vrouwen hebben hun huwelijk
beëindigd. Een scheiding als gevolg van een gedwongen huwelijk wordt in volgend hoofdstuk besproken.
Uit zowel de persoonlijk ervaringen als de opvattingen over hoe kan worden omgegaan met een gedwongen
huwelijk valt op te merken dat er weinig beroep gedaan wordt op de hulp van sociale actoren. Vooral uit de
persoonlijke ervaringen kan afgeleid worden dat de meisjes uiteindelijk zelf het probleem oplossen door met hun
ouders te praten of als dat niet lukt, door weg te lopen. Slechts één iemand heeft contact opgezocht met iemand
buiten het eigen gezin of de eigen gemeenschap.
3.1.1.2

De rol van de hulpverlening in het voorkomen van gedwongen huwelijken

Hoe kan er voor gezorgd worden dat een gedwongen huwelijk niet meer plaatsvindt? Wat kan de overheid concreet
doen om een dergelijk huwelijk te voorkomen? Enkele bevraagde meisjes en vrouwen suggereren maatregelen
voor gedwongen huwelijken op diverse terreinen: onderwijs, wetgeving, religie, ….
Maatregelen in België
De meerderheid van de bevraagde meisjes en vrouwen is het erover eens dat preventie zich vooral moet richten
naar de ouders. Preventie kan de vorm aannemen van (1) vorming over algemene onderwerpen zoals de opvoeding
van de kinderen of hoe de huidige samenleving anders is in vergelijking met dertig jaar geleden of (2) van vorming
over meer speciﬁeke onderwerpen zoals huwelijksstrategieën en partnerkeuze. In deze vorming wordt door velen
een speciale rol weggelegd voor een imam die erop hamert dat een gedwongen huwelijk niet toegelaten is volgens
de islam.
Veel respondenten wijzen tevens op het belang van het onderwijzen van de ouders, om op die manier een
mentaliteitswijziging tot stand te brengen, wat het aantal gedwongen huwelijken kan terugdringen. Niet iedereen
vindt echter dat preventie gericht naar de ouders zinvol is. Sommige respondenten zijn immers van oordeel dat de
ouders zich niet meer zullen veranderen. Wat er ook verteld wordt, zij hebben hun eigen mening en zien dat als de
enige waarheid.
“Ik hoor hier een paar keer van ‘maar ja, de ouders die kan je moeilijk veranderen’, ofwel?
De mensen, personen die echt denken dat, dat mag en dat, dat kan, want overal in de islam kan je dat
nakijken, er staat nergens dat je iemand kan of mag uithuwelijken en die personen weten dat ook heel goed,
alleen, die praten het goed voor zichzelf. En het zal ook niet in één keer komen, dat ze ineens heel anders
gaan denken. We moeten alleen zorgen dat onze generatie dus wel die dingen bespreekbaar maakt en er
anders over gaat nadenken.”
(Focusgesprek in West-Vlaanderen, Maghrebijnse origine)
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Daarom stellen sommige respondenten hun hoop in de huidige en komende generaties. “Ik denk dat het aan de
jongeren is van nu. Je moet niet meer kijken naar het verleden”. De preventie van gedwongen huwelijken is dus
een proces op lange termijn. Over één ding zijn veel deelneemsters het eens, namelijk: het verspreiden van folders
met tips over wat meisjes moeten doen wanneer ze merken dat hun ouders een huwelijk voor hen voorbereiden,
heeft weinig zin. De tips die het Steunpunt voor Allochtonen Meisjes en Vrouwen samenbracht in één brochure,
zijn volgens velen te Westers georiënteerd. In de folder wordt er immers geen rekening gehouden met de culturele
en economische context van een gedwongen huwelijk. Bovendien is een dergelijke folder volgens sommigen
overbodig omdat de meisjes perfect zouden weten hoe ze in een dergelijke situatie moeten reageren.
Maar wat kan er dan wel gedaan worden met de jongeren? De meerderheid van de respondenten wijst op het belang
van het weerbaarder en assertiever maken van meisjes. Ze moeten durven met hun eigen mening naar buiten te
komen. Indien ze dan later in aanraking komen met een gedwongen huwelijk, zullen ze volgens sommigen assertief
genoeg zijn om het voorstel te weigeren. Het komt er dan op aan openlijk neen te durven zeggen en het eigen
standpunt categoriek te blijven verdedigen: neen is neen. Daarvoor is echter een sterke persoonlijkheid van het
meisje vereist, wat niet iedereen gegeven is. Daarom zijn sommige bevraagden van mening dat de meisjes moeten
aangeleerd worden om neen te zeggen. De school zou volgens hen deze taak op zich kunnen nemen. Daarnaast is
het de taak van de meisjes om een goede band te ontwikkelen met hun ouders. Openheid naar de ouders is heel
belangrijk, want op die manier weten zij wat hun kinderen van het leven verwachten en welke kenmerken ze van
een echtgenoot belangrijk achten. Als de ouders in de toekomst een partner voorstellen, is de kans zodoende groot
dat hun kind een huwelijk met die persoon zal aanvaarden. Ook hier kan de school een belangrijke rol spelen, met
name, initiatieven die een dialoog op gang brengen, promoten. Enkele respondenten stellen wel vraagtekens bij de
rol van de school. Als de ouders te weten komen dat de school hun kinderen informeert, dan zullen hun dochters
niet meer naar school mogen gaan. Dit vanuit de veronderstelling dat de school de kinderen opzet tegen de eigen
ouders.
Hierboven werd reeds vermeld dat het onderwijs en imams een belangrijke rol kunnen vervullen wanneer
het aankomt op preventie naar ouders en jongeren. In één focusgesprek wordt ook de nadruk gelegd op de
verantwoordelijkheid van de eigen gemeenschap. Daarmee wordt bedoeld dat allochtone verenigingen onderwerpen
zoals huwelijksstrategieën en partnerkeuze bespreekbaar moeten maken. Autochtone organisaties kunnen ook aan
preventie doen, maar het is wel belangrijk dat dit in samenwerking gebeurt met de allochtone gemeenschappen.
Een hoogopgeleide Franstalige respondente van Marokkaanse origine poneert dat een collectieve revolte van
vrouwen nodig is, opdat er iets aan hun ondergeschikte positie veranderd kan worden:
A: “ Comment est-ce que les hommes on va dire peuvent ‘contrôler’ les femmes ? C’est quand ils leur
disent par exemple, même les parents quand ils disent ça à leur ﬁlle: ‘Il faut que tu fasses ça parce que c’est
comme ça’ et au niveau des femmes c’est plus leur dire que ‘voilà, c’est écrit dans le coran’ et quand on
leur dit ça…, forcément les femmes ne savent pas lire. Elles y croient on va dire aveuglement et donc elles
suivent et elles se laissent faire comme ça. Donc c’est plus à ce niveau-ci, il faut qu’il y a une révolte, il faut
qu’elles soient bien collective, et bien en groupe, individuellement on va dire la femme peut pas arriver à
rien quasiment. ”
(Focusgesprek in Brussel, Maghrebijnse origine)
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Enkele respondentes van Marokkaanse origine opperen dat het apart nemen van het meisje door ambtenaren van
de burgerlijke stand om na te gaan of ze effectief akkoord gaat met het huwelijk, misschien een manier kan zijn om
gedwongen huwelijken in te dijken. Dit is vooral noodzakelijk wanneer het gaat om een huwelijk met het oog op
het bekomen van verblijfspapieren voor een familielid uit het land van herkomst. Op die manier wordt eveneens
vermeden dat mislukte huwelijken achteraf op de rekening van gedwongen huwelijken worden geschreven.
Tenslotte geeft een hoogopgeleide studente het belang aan van onderzoek. Ze meent dat meer terreinstudies, zoals
huidig onderzoek, vereist zijn om de vaak eenzijdige invalshoek van de media te nuanceren. Ze veronderstelt dat
mensen meer vertrouwen zullen schenken aan onderzoek op basis van veldwerk dan aan een verzameling visies
zoals die in de media naar voor worden gebracht.
Maatregelen in het land van herkomst
Enkele respondenten suggereren ook maatregelen die van toepassing zijn in het land van herkomst. Op basis van
tv-reportages geven enkele respondentes aan dat er in Marokko steeds meer organisaties worden opgericht en dat
de hulpverlening er wordt uitgebreid. Zo zijn er niet enkel associaties die ongehuwde zwangere vrouwen opvangen
en hen helpen om de vader hun kind te doen erkennen, maar bestaan er eveneens organisaties voor gedwongen
huwelijken. Er worden ook nieuwe initiatieven uitgewerkt om ouders die nauwelijks een opleiding genoten hebben,
bij te scholen en op die manier hun gezichtsveld trachten te verruimen. Bovendien dienen bestaande initiatieven,
zoals bijvoorbeeld een educatieve begeleider in het onderstaande fragment, te worden versterkt:
Khadija: “Die kan met de ouders praten en kan hen zeggen: “Neen.”, allé ja, “Je moet dat niet doen”.
Yasmina: Er zijn veel ouders in Marokko die zelf nooit naar de school geweest zijn en hun hoofd zit alleen
maar bij hun thuis. Verder denken zij aan niks. En eigenlijk die mensen hebben, ‘k ga het zo zeggen, een
begeleider, zoals jullie dat hier hebben, die een beetje uitlegt dat het leven niet is zoals vijftig jaar geleden.
Het is anders nu. De begeleider legt ook uit dat er ook meer waarde aan de vrouw gegeven moet worden.
Dat zij ook kansen krijgen.”
(Focusgesprek in West-Vlaanderen, Maghrebijnse origine)
Wat het land van herkomst betreft, wordt er ook op gewezen dat de ouders eigenlijk nog weinig kunnen veranderen.
De kinderen en de jeugd van vandaag zijn immers de toekomst van morgen. Schoolplicht voor meisjes in het land
van herkomst kan daarbij misschien een uitweg bieden, vanuit de optiek dat geletterdheid meer zelfstandigheid
biedt en bijdraagt tot een betere kennis van de eigen rechten.
De nieuwe Marokkaanse familiewetgeving of Moudawana (2004) vinden een aantal respondenten een stap in
de goede richting in de bescherming van vrouwen. Daarbij heeft de vrouw het recht om bepaalde zaken te laten
optekenen in een huwelijkscontract teneinde haar rechten beter te kunnen doen gelden. Gezien het hoge aantal
scheidingen en familiale problemen, was het vereist enkele hervormingen in de wetgeving door te voeren. Twee
jaar later, in 2006, begint de hervormde wetgeving volgens een respondente haar vruchten af te werpen. Er zijn
immers minder scheidingen en problemen. Een oplossing voor de problematiek van gedwongen huwelijken wordt
hier met andere woorden op het juridische vlak gesitueerd.
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3.1.1.3 Interventie wanneer het huwelijk reeds voltrokken is

A Gevolgen van het voltrekken van een gedwongen huwelijk
Schema 1: Mogelijke gevolgen van een gedwongen huwelijk

Negatieve gevolgen

Geen negatieve
gevolgen

Laatste optie:
zelfmoord

Moeilijk om
nieuwe partner
te vinden

Slechte
naam ouders

Slechte
naam meisje

Overige
kinderen worden
niet gedwongen

Ongelukkige
kinderen

Scheiding

Echtelijke
conflicten: ruzie,
geweld, moord

Ongelukkig huwelijk

Geen goede band
met de ouders

Psychologische
problemen

GEDWONGEN HUWELIJK

CIE

Schuldgevoelens
bij ouders

Eén of beide
partners leiden elk
hun eigen leven.

Een goed huwelijk.
“Liefde komt later.”
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In het vorige hoofdstuk werd beschreven wat meisjes en vrouwen kunnen doen om een huwelijk onder dwang te
voorkomen. Sommigen vinden echter de moed niet om tegen de wil van hun ouders in te gaan. De gevolgen van
een dergelijk huwelijk kunnen zowel positief of negatief zijn (zie schema 1). Zo kan het voorvallen dat ondanks
de gedwongen basis van het huwelijk, het koppel toch samen gelukkig is. Daarbij is het wel belangrijk dat beiden
de intentie hebben om er het beste van te maken. Een aantal respondenten verduidelijken dat aan de hand van de
uitdrukking: “liefde komt later” of “on se marie, l’ amour vient ensuite”. Een deelneemster van Marokkaanse
origine wijst er bovendien op dat een goede moslimman ervoor zal zorgen dat het huwelijk slaagt door zijn vrouw
respectvol en met liefde te behandelen. De andere deelneemsters van de groep waren het echter niet met haar
eens. Een goede moslimman zou volgens hen nooit akkoord gaan met een huwelijk wanneer hij weet dat zijn
toekomstige echtgenote weigert.
Wanneer jongeren gedwongen worden om te huwen met elkaar, is het mogelijk dat ze toestemmen met het huwelijk,
maar toch elk hun eigen weg gaan. Op papier zijn ze dan getrouwd, maar in werkelijkheid leiden ze elk hun eigen
leven. Veel respondenten zijn echter van oordeel dat dit voor slechts één van de twee partijen geldt. Meestal gaat
het om mannen die zich schuldig maken aan overspel. Doordat het leven van vrouwen zich vaak binnenshuis
afspeelt, is het voor hen veel moeilijker om een leven naast dat van hun man op te bouwen. Indien een vrouw
toch naast haar huwelijk een verkering met een andere man aangaat, dan kan dit in sommige gevallen drastische
gevolgen hebben. In het volgende fragment wordt dat aangetoond:
Selvi: “In 2000 was er een meisje en die had toen een verkering. Die ouders die moesten die jongen echt
niet hebben. Die waren dat te weten gekomen en dan was het echt van vandaag op morgen: meisje op
het vliegtuig naar Turkije. De schande van de familie, dat had zich verspreid en daardoor direct trouwen.
Na een paar jaar is ze dan toch met die jongen, achter de rug van haar man, een verkering aangegaan en
op het laatste betrapt door die man. Dat was een drama geweest in die stad. Die jongen heeft dat meisje
doodgeschoten. Je hebt ook zo van die gevallen die op die manier eindigen.”
(Focusgesprek in Limburg, Turkse origine)
De meeste bevraagde meisjes en vrouwen delen echter de mening dat een gedwongen huwelijk vooral tot
negatieve gevolgen leidt. Veel respondenten wijzen op de psychologische gevolgen van een huwelijk onder
dwang. Voortdurend huilen, nergens zin in hebben en depressief zijn zijn enkele voorbeelden van gevoelens die
een dergelijk huwelijk kan uitlokken. Bovendien moet de vrouw samen de lakens delen met een man die zij
absoluut niet wil. Dat kan beleefd worden als een verkrachting, wat psychisch catastrofaal is.
Deze psychologische problemen kunnen de aanzet zijn tot een ongelukkig huwelijk waarin beide partners
zich niet meer 100% inzetten voor de relatie. Niet alleen de band met de echtgenoot kan slecht zijn, maar een
gedwongen huwelijk kan ook leiden tot een ongunstig band met de eigen ouders. Het meisje/de vrouw kan haar
ouders beginnen haten omdat zij haar een man hebben opgedrongen die zij absoluut niet wil. Soms komen de
ouders tot inkeer. Zij beseffen dan wat ze hun dochter allemaal hebben aangedaan. Eén respondente uit Brussel
heeft haar eigen dochter onder druk gezet om te huwen. Tot op de dag van vandaag heeft zij er spijt van en heeft
ze het zichtbaar moeilijk met de herinneringen die de gespreksonderwerpen bij haar oproepen. Overheerst door
schuldgevoelens is het mogelijk dat ouders hun andere kinderen op een andere wijze opvoeden. De kans dat een
gedwongen huwelijk in dat gezin nog voorkomt, is bijgevolg heel klein. Kortom, de dochter die gedwongen werd
te huwen, heeft de deur opengezet voor de rest om zelf een eigen partner te kiezen.
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Voordat er een huwelijk plaatsgrijpt, kan er ook wrevel en ruzie ontstaan tussen de dochter en haar ouders omdat de
keuze van beide partijen niet overeenstemt. Dit kan leiden tot een breuk. Volgens de hulpverleners is een dergelijke
breuk vaak tijdelijk. Na enkele jaren worden sommige contacten terug opgebouwd. De breuk is emotioneel echter
heel zwaar voor alle betrokken partijen.
Een ongelukkig huwelijk waarin één of beide partners te lijden hebben onder psychologische problemen, leidt
vaak tot echtelijke conﬂicten. Dit kan een uitdrukking vinden in verwijten, haatgevoelens, onafgebroken ruzies of
zelfs geweld. In uitzonderlijke situaties is het huwelijk zodanig verziekt, dat het leidt tot moord.
Selda: “Er zal veel ruzie zijn.
Döne: Er zullen voortdurend problemen zijn. Er was ook iemand die zij kent en ze wou trouwen met iemand
uit Diyarbakir en ze is aan iemand anders uitgehuwelijkt en ze heeft haar man gewoonweg niet graag. Ze
ziet hem niet graag, zowel ’s nachts als overdag, he, ze ziet hem niet graag en dus continu ruzie en op den
duur komt er ook wel geweld van. Het is echt wel geen goed huwelijk maar ze blijft zo voort doen.”
(Focusgesprek in Oost-Vlaanderen, Turkse origine)
Alle meisjes en vrouwen geven een scheiding aan als een mogelijk gevolg van een gedwongen huwelijk. Iemand
merkt wel op dat de vrouw daartoe in staat moet zijn. Een scheiding aanvragen, is pas mogelijk als ze ﬁnancieel
onafhankelijk is van haar echtgenoot. Het is slechts door weg te gaan van de partner dat men zijn leven opnieuw kan
beginnen. De breuk kan het gevolg zijn van een ongelukkig en conﬂictueus huwelijk, maar kan ook een onderdeel
zijn van een vooraf bedacht plan. Zo zijn er vrouwen die na lang aandringen van de ouders toch toestemmen, maar
met de gedachte in het achterhoofd om zo snel mogelijk te scheiden na de voltrekking van het huwelijk. Op een
dergelijke manier scheiden, dient dus eerder opgevat te worden als een mogelijke strategie om met een huwelijk
onder dwang om te gaan. We dienen wel op te merken dat het niet altijd duidelijk is of een scheiding het gevolg is
van een ongelukkig huwelijk of eerder vooraf door het meisje beraamd is.
Haﬁda: “Ik heb drie jaar geleden in Parijs een pracht van een huwelijk meegemaakt, maar ik wist dus niets
van de voorgeschiedenis. Wat bleek? Dat meisje had al drie jaar een relatie met een heel deftige jongen,
daar was niets mis mee, maar die ma wou dus niet dat ze ging trouwen met die gast, die wou dat ze haar neef
ging trouwen. Ze zei: ‘jij je zin, ik mijn zin’. Dus op het trouwfeest, ze heeft het trouwfeest gedaan maar op
de nacht van het trouwfeest is ze gewoon vertrokken en met die jongen gaan wonen. En die mocht dus niet
van de moeder en die vernederde haar familie door weg te lopen.
Nouria: Nog erger. Had ze haar dochter gewoon laten trouwen, dan was er niets aan de hand.
Haﬁda: Ik wil maar zeggen, die heeft op die manier gekozen en misschien is dat de enigste manier voor
haar en het is haar gelukt.”
(Focusgesprek in West-Vlaanderen, Maghrebijnse origine)
In het hierboven beschreven citaat wordt duidelijk aangetoond dat een scheiding een negatief effect kan hebben op
de ouders. De ouders en de familie worden door de handeling van het meisje vernederd. Met andere woorden de
dochter straft haar ouders voor hun daden. Niet alleen de ouders, maar ook het meisje zelf krijgt echter een slechte
naam als gevolg van een scheiding. Hoewel de meeste respondenten een scheiding in een dergelijke situatie
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goedkeuren, wijzen zij erop dat de gemeenschap waartoe het meisje behoort, zich vaak schuldig maakt aan roddel.
Bijgevolg is het voor een gescheiden vrouw heel moeilijk om een nieuwe partner te vinden.
Timmerman (1999) en Van der Heyden en Geets (2005) stellen wel dat er geen causale relatie bestaat tussen het
eventuele welslagen van een huwelijk en het al dan niet gedwongen zijn van een huwelijk.
De kinderen zijn vaak de dupe van een huwelijk dat op basis van dwang tot stand kwam. Zowel een scheiding als
echtelijke ruzies kunnen ervoor zorgen dat de kinderen zich niet goed voelen. Het gezin werd namelijk niet gesticht
op basis van een liefdevolle relatie en de kinderen merken dat het niet goed gaat tussen de ouders. Dit kan met
zich meebrengen dat de kinderen niet goed studeren, gedragsstoornissen vertonen of zelfs het criminele pad gaan
bewandelen. Volgende uitspraak van een respondente uit Luik maakt duidelijk welke verstrekkende gevolgen een
gedwongen huwelijk voor een kind kan hebben:
Suraya: “Moi je connais une personne, elle a rencontré quelqu’un, mais il n’était pas du même endroit du
Maroc, vous vous imaginez jusqu’où ça va hein… ! Les parents ne voulaient pas de ce garçon-là, alors ils
l’ont marié avec son cousin, qui était plus âgé qu’elle. Elle s’est mariée avec, elle a vécu avec pendant un
an, mais un an c‘était… ils vivaient dans la même maison mais… c’est tout. Elle a rerencontré son ancien
copain, avec qui elle est tombée enceinte, vous voyez la catastrophe-là dans l’histoire ? Elle a eu le bébé
de son copain, mais elle était séparée de son mari avec qui elle était toujours mariée. C’est compliqué tout
ça hein. Et l’enfant alors, quelque part si on réﬂéchit, l’enfant est illégitime, n’est pas l’enfant de son mari.
Les parents, s’ils avaient laissé la ﬁlle se marier avec son copain, tout ce passerait dans le règle: elle serait
mariée avec, elle aurait eu un enfant avec, elle aurait été heureuse, alors il y aurait pas de difﬁcultés. Là non,
là elle s’est mariée avec un autre, elle a eu un enfant avec son copain et aujourd’hui elle est avec son copain,
elle n’est pas encore mariée parce qu’elle n’est pas encore divorcée et l’enfant porte le nom de son mari. Et
maintenant les parents se sont rendus compte qu’en réalité c’étaient eux les fautifs. ”
(Focusgesprek in Luik, Maghrebijnse origine)
Een respondente uit Jambes stelde dat er niet alleen sprake is van een gedwongen huwelijk, maar ook van een
gedwongen leven. In extreme gevallen kan een dergelijke situatie uitmonden in zelfmoord. Wanneer de vrouw
echt geen andere uitweg vindt, komt het voor dat zij ervoor kiest zichzelf het leven te ontnemen.

B Hoe kan de hulpverlening daarop inspelen?
Uit de verhalen van de meisjes/vrouwen die gedwongen werden en uit de opvattingen van de algemene groep kan
afgeleid worden dat vrouwen vaak aan hun lot overgelaten worden eenmaal het huwelijk onder dwang voltrokken
is. “Als het meisje al getrouwd is, dan is het al veel te laat. Dan kan je niets meer doen” (Focusgesprek Antwerpen:
respondente van Maghrebijnse origine). Er wordt opvallend weinig meegedeeld hoe de vrouw in een dergelijke
situatie kan worden bijgestaan. Ofwel lost zij alle problemen zelf op door het beste voor te hebben met haar man,
ofwel ontvlucht ze de situatie door een scheiding aan te vragen. In nagenoeg elke focusgroep wordt het woord
scheiding in de mond genomen als oplossing voor een gedwongen huwelijk. Slechts enkele respondenten gaan
dieper in op mogelijke maatregelen. Hieronder zullen hun suggesties weergegeven worden.
Een scheiding aanvragen, vergt heel veel moed van de betrokken vrouw. Daarom vinden sommige respondenten
het belangrijk dat de vrouw gans het proces niet in haar eentje doorloopt, maar dat zij bijgestaan wordt door
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anderen. Voor een scheiding kan zij eerst trachten te praten of hulp en steun zoeken bij familie of vrienden. In een
focusgesprek in West-Vlaanderen stellen de bevraagde meisjes en vrouwen voor mensen in de omgeving te zoeken
die niet akkoord zijn met het gebeurde, om dan via hen de ouders aan te tonen dat de dochter niet gelukkig is en
hen te overtuigen van de noodzaak om een oplossing te vinden. De respondenten merken op dat het van belang
is dat het meisje zelf uitdrukt dat ze wil scheiden, anders zal het geven van advies door een derde persoon slecht
ontvangen worden door de ouders.
Er zijn ook respondentes die meer positieve handelingsstrategieën aanreiken. Zo kan het koppel trachten onder
elkaar tegemoetkomingen te doen of een relatietherapeut op te zoeken. Enkelen opperen dat het koppel in
eerste instantie moet proberen er het beste van te maken. De vrouw moet moeite doen de partner te begrijpen,
zijn karakter te leren kennen en zichzelf ook van haar beste kant te laten zien. Misschien kan dit een verandering
teweegbrengen en mondt het gedwongen huwelijk alsnog uit in een liefdevolle relatie. Indien de partner geen
goede persoon is, vormt een scheiding ook volgens deze moslima’s een uitweg.
De volgende gesuggereerde maatregelen zijn volgens de meisjes en vrouwen niet enkel van toepassing wanneer
het huwelijk voltrokken is, maar ook wanneer het huwelijk dient vermeden te worden.
Het contacteren van een telefoonlijn zoals Medetfoon kan een enorme steun zijn voor het meisje/de vrouw. Enkele
respondenten staan echter niet positief tegenover de werking van deze hulplijn. Zijzelf hebben er reeds contact mee
opgenomen, maar hun problemen werden niet opgelost. Het enige wat de vrijwilligsters van Medetfoon kunnen
doen, is luisteren. Zoals eerder vermeld, kan hier opnieuw de opmerking gemaakt worden dat niet iedereen gebaat
is bij het garanderen van anonimiteit. Volgens die respondenten is het belangrijk dat de hulpverleners de situatie
van het meisje/de vrouw grondig kennen, om zodoende samen met haar tot een oplossing te komen.
Een andere mogelijkheid is externe hulpverleners opzoeken of bij centra langsgaan die informatie en brochures
verschaffen. Indien het aanvragen van een scheiding op dat moment moeilijk ligt, kan men ook beroep doen op
de politie of vluchthuizen. De toegankelijkheid van vluchthuizen is heel belangrijk. Als de getrouwde vrouw
beslist om te vluchten, is het volgens enkelen belangrijk dat er goede opvang en ﬁnanciële steun is. Er moeten
ook mogelijkheden zijn om de meisjes zelfstandig te laten zijn, bijvoorbeeld door te zorgen voor werk wanneer ze
het vluchthuis verlaten. De vrouwen moeten in het vluchthuis gestimuleerd worden om zo snel mogelijk werk te
zoeken en zodoende zo snel mogelijk hun eigen leven aan te vatten. Bij een nicht van een respondente heeft het
vinden van werk haar enorm vooruit geholpen. Omdat zij ﬁnancieel onafhankelijk was geworden, voelde zij zich
sterk genoeg om haar man de scheiding aan te vragen.
Een aantal bevraagde moslimmeisjes en –vrouwen wijzen op een mogelijk knelpunt bij interventie van een
externe hulpverlener, zoals een sociaal assistent. Ouders zullen niet luisteren naar een autochtone hulpverlener
vanuit de gedachte dat vreemden zich niet hoeven te moeien met privé-aangelegenheden enerzijds en dat zij een
andere denkwijze hebben anderzijds. Een gearrangeerd huwelijk zouden zij bijvoorbeeld kunnen interpreteren
als een gedwongen huwelijk. Sommige respondenten gaan hier niet helemaal mee akkoord. Volgens hen zijn
niet de autochtone, maar wel de allochtone hulpverleners de reden voor het falen van de sociale sector in het
kader van gedwongen huwelijken. Een hulpverleenster van Marokkaanse origine kan een meerwaarde zijn in een
Marokkaans gezin, maar het is wel belangrijk dat zij over de vereiste vaardigheden beschikt. Dat blijkt echter niet
altijd het geval te zijn. In tegenstelling tot autochtone hulpverleners, blijken veel allochtone hulpverleners vaak
niet de juiste opleiding genoten te hebben. Zij zijn dikwijls laag geschoold en worden in de sociale sector te werk
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gesteld vanwege de taal en niet omdat ze over de vereiste sociale vaardigheden beschikken. Een respondente van
Maghrebijnse origine deelt het volgende mee: “Er zijn enorm veel fouten gemaakt binnen de integratiesector
omdat er gerekruteerd werd uit de doelgroep, maar vooral omwille van de taal en niet zozeer de expertise.”
De meeste respondentes kennen het bestaan van verschillende organisaties en centra die hulp kunnen bieden.
Sommige moslima’s hebben er echter niet veel vertrouwen in, onder meer op het vlak van de neutraliteit. Zo is
men van oordeel dat dergelijke instanties algauw zullen stellen dat de situatie niet onder de Belgische wet valt
en dat men zijn rechten niet kan claimen omdat het om een andere cultuur gaat. Bovendien is de stap zetten naar
zo’n organisatie voor sommigen niet eenvoudig. Er kan dus sprake zijn van drempelvrees. Sommige respondenten
merken op dat zij zich niet zouden durven wenden tot organisaties om hulp te vragen. Een instantie waar die
drempel wellicht nog hoger ligt, is de politie. De meeste meisjes en vrouwen hebben er hun twijfels bij of de politie
ook effectief hulp zal kunnen bieden. In het fragment hieronder toont een respondente aan wat er verkeerd kan
lopen wanneer er aangeklopt wordt bij de politie:
“Later heb ik me gerealiseerd dat ik een groot risico genomen had met het spreken met mijn ouders. Maar
de mensen van de politie hadden me wel veel vertrouwen gegeven om stappen te zetten. Anderzijds was het
wel allemaal ik die het moest doen. Zij zelf, daar ben ik van geschrokken; zijn machteloos. Ze hebben het
toen ook niet goed aangepakt, ik denk dat ik een proefkonijn was toen, maar ze hadden een gesprek geregeld
en de familie uitgenodigd op het politiebureau. Maar wat hadden ze gedaan? Ze hadden mijn ganse familie
binnen gelaten: nonkels, tantes, neefjes, nichtjes,… iedereen stond daar en maar huilen en klagen. Dat gaf
een enorme druk. Dat was psychisch zeer zwaar. Ik had veel liever een intiem gesprek gehad, enkel ik en
mijn ouders. Ik snap niet waarom ze toen al die mensen binnengelaten hebben. Dat maakte het alleen maar
moeilijker. Ze hebben te veel rekening willen houden met onze cultuur. Dat was niet goed. Ik wou alles
liever laten rusten. Waar zij toen ook niet aangedacht hadden was om mijn papieren ergens anders te laten
en niet in mijn handtas. Gelukkig had ik daar zelf aan gedacht en had ik alles eruit gehaald, want ze hebben
toen echt constant in mijn handtas zitten sjoemelen, tijdens dat gesprek.”
(Diepte-interview, respondente van Turkse origine)
De meeste participanten aan het focusgesprek in West-Vlaanderen vinden het de taak van de allochtone meisjes
zelf om een oplossing te bieden voor het probleem. Om een meisje in nood te helpen, dient het eigen netwerk
gecontacteerd te worden. Volgens hen moeten de meisjeswerkingen uitgebreid worden met een stuurgroep of
reﬂectiegroep waar je dan met vragen terecht kan. De verschillende leden van de stuurgroep kunnen dan nadenken
over hoe het probleem aangepakt kan worden en kunnen hun eigen netwerk aanspreken om zo de juiste persoon te
vinden die het desbetreffende meisje kan helpen. Allen wijzen er wel op dat het belangrijk is dat alles wat verteld
wordt binnen de meisjeswerking blijft. Indien dat niet het geval is, dan zullen alle ouders hun vertrouwen verliezen
in de meisjeswerkingen.
Een aantal respondenten vinden het belangrijk dat er in België praatgroepen komen waar meisjes en vrouwen
die in een gelijkaardige situatie zitten, terecht kunnen. Daar kan er dan gepraat worden over alles wat ze hebben
meegemaakt. Op die manier kunnen vrouwen hun isolatie doorbreken, door middel van het delen van ervaringen,
het (h)erkennen van situaties en het bieden van steun. Dergelijke praatgroepen zijn niet alleen geschikt voor
vrouwen die reeds getrouwd zijn, maar ook voor meisjes die hun huwelijk willen tegenhouden.

CIE

Studie naar de factoren die de vrijheid van keuze van een echtgenoot beperken bij bevolkingsgroepen van vreemde oorsprong

Prof. dr. Sami Zemni ◦ Nathalie Peene ◦ Marlies Casier

118

3.2 PREVENTIE EN HULPVERLENING VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE
HULPVERLENERS
3.2.1

Preventie

3.2.1.1

Preventie bij jongeren

Folders
In de gesprekken met hulpverleners vormt preventie bij jongeren één van belangrijkste manieren om gedwongen
huwelijken te vermijden. Het Steunpunt voor Allochtone Meisjes en Vrouwen (S.AM.V.), gevestigd in Brussel,
verspreidt sinds enkele jaren folders over gearrangeerde en gedwongen huwelijken. In de folder staat beschreven
wat meisjes eventueel kunnen verwachten wanneer zij op vakantie vertrekken naar het land van herkomst en
welke voorzorgen zij kunnen nemen. De folder bevat daartoe ook een aantal concrete tips en adressen. Dit is
een initiatief aan Nederlandstalige zijde. Gelijkaardige initiatieven aan Franstalige zijde zijn ons niet bekend.
Enkele organisaties reiken ook informatie aan over het huwelijk en de rechten van vrouwen, gekoppeld aan de
hernieuwde Moudawana, maar een Franstalige tegenhanger voor de folder van het S.A.M.V. is ons niet gekend. De
hulpverleners op de studiedag waren evenmin bekend met een gelijkaardige folder in het Frans.
Sommige hulpverleners uitten kritiek op de folder van het S.A.M.V. Zij vinden de tips te risicovol: wanneer je
bijvoorbeeld twijfel zaait over je maagdelijkheid dan kan je je eigen kansen verminderen om een echtgenoot te
vinden. Over het uitdelen van folders bestaat bij verschillende hulpverleners scepsis. Dit was zeker het geval
tijdens een aantal werkgroepen op de studiedag. Vormingen geven zou meer vruchten kunnen afwerpen dan het
verspreiden van een folder.
Hulplijnen
Aan Nederlandstalige zijde bestaat een telefoonlijn met Turkse vrijwilligsters, die een korte opleiding genoten
hebben om hulpvragen omtrent relaties en huwelijken bij allochtone jongeren op te vangen. Dit is Medetfoon, een
initiatief van psychologe Sultan Balli. Medetfoon kent evenmin een tegenhanger in het Franstalige landsgedeelte.
Aan Nederlandstalige zijde zouden ook bepaalde vrijwilligers bij tele-onthaal vorming genoten hebben om speciﬁek
met dit soort hulpvragen om te gaan. Niet elk initiatief is echter succesvol. Er zijn bijvoorbeeld meer jongeren
die bellen naar Tele-onthaal omtrent deze thema’s, dan naar Medetfoon, uit schrik dat de persoon aan de andere
kant van de lijn hen zouden kennen, waardoor de geheimhouding niet gegarandeerd zou zijn. Sommige jongeren
durven ook niet bellen naar Medetfoon, omdat ze denken dat de vrijwilligsters van Turkse origine hen niet zouden
begrijpen en/of de kant van hun ouders zouden kiezen. De hulplijn bereikt evenmin jongeren met vragen omtrent
homoseksualiteit en de mogelijke problemen die zij daarmee ervaren.
Vorming
Vorming voor jongeren (maar ook voor hun ouders) is een belangrijk punt voor hulpverleners. Verschillende
hulpverleners, zowel in de individuele gesprekken als tijdens de studiedag, waarschuwen er echter voor dat
vorming niet stigmatiserend mag zijn. Zij stellen voor om meer algemene vorming te geven omtrent ‘relaties’ en
‘het huwelijk’, in plaats van speciﬁek over de thematiek van gedwongen huwelijken. Dit vermijdt dat bepaalde
jongeren zich geviseerd voelen en laat toe om ook binnen de context van de school, samen met autochtone jongeren
over deze thema’s te reﬂecteren. Een aantal organisaties zijn reeds bezig met het opzetten of het geven van
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vormingen omtrent relaties. Ons bekend zijn het S.A.M.V., aan Nederlandstalige zijde en le Centre de Planning
Familiale Josaphat, aan Franstalige zijde. Deze organisaties zullen in de vorming over relaties ook proberen de
negatieve beeldvorming over de beide seksen bespreekbaar te maken. Zoals uitgelegd in hoofdstuk één is er
veel wantrouwen van meisjes tegenover jongens en jongens tegenover meisjes, wat mee hun partnerkeuze in een
bepaalde richting stuurt.
Verschillende hulpverleners wijzen erop dat meisjes er soms vrij naïeve ideeën op na houden wat betreft het
huwelijk en een gezinsleven. Zij onderschatten hoe serieus huwen is of laten zich verleiden door de idee van het
huwelijksfeest, en alle belangstelling die daarbij komt kijken. Een verklaring hiervoor kan ook liggen in wat één
hulpverleenster omschreef als het gebrek aan perspectieven bij bepaalde jongeren. Deze jongeren hebben geen
uitzicht op een job, noch op verder studies. Het enige perspectief dat zij hebben, is ‘huwen’. Het huwelijk wordt
daardoor een levensproject waaraan hoge verwachtingen gekoppeld worden. Sommigen hebben ook de idee dat
ze door het huwelijk meer vrijheid zullen kunnen beleven dan in het ouderlijk huis. Al deze elementen kunnen
meespelen bij de instemming in een huwelijk op jonge leeftijd. Sommige meisjes hebben nadien echter spijt van
hun beslissing. Het is belangrijk om deze jongeren een bredere waaier aan perspectieven aan te reiken.
Emancipatie
Naast vorming over relaties en het huwelijk is er volgens de hulpverleners nood aan het meer weerbaar maken
van jongeren, het emanciperen van meisjes. Dit kan reeds vanaf jonge leeftijd gebeuren. Jongeren moeten sterker
gemaakt worden om te kunnen opkomen voor hun eigen keuzes. Het algemene scholingsniveau van allochtone
jongeren opkrikken, zou hiertoe kunnen bijdragen. Dit weerbaarder maken kan ook door hen expliciet te leren om
assertief te zijn en ‘neen’ te zeggen tegen de druk vanuit de ouders en de sociale omgeving. Meisjes moeten bewust
worden dat ze ‘zelf kunnen kiezen’. Op welke manier dit laatste kan gebeuren werd zelden door hulpverleners
vermeld. Toneel zou wel een optie kunnen vormen. In de vorming die het S.A.M.V. plant, wordt het leren omgaan
met de druk vanuit de sociale omgeving een onderdeel.
De meisjeswerksters van de verschillende meisjeswerkingen in Gent merken op dat zij een positieve evolutie
zien bij de jonge meisjes naar grotere assertiviteit en een toenemende communicatie met de ouders. Kanttekening
hierbij is echter dat de meisjes waarover gepraat wordt, meisjes zijn participeren aan het jeugdwerk en dit vertelt
ons dus weinig over meisjes (en jongens) die niet (kunnen) deelnemen aan meisjeswerkingen of jeugdverenigingen.
Sommige organisaties in het jeugdwerk zijn ook voorzichtig in het aansnijden van thema’s als partnerkeuze
en huwelijk. Boodschappen die door de jeugdwerkers worden meegegeven aan de jongeren worden soms
gecommuniceerd naar de ouders toe, waardoor deze denken dat de jeugdwerkers bijvoorbeeld het hebben van een
relatie ‘promoten’. Dit kan tot gevolg hebben dat ouders hun jongeren liever niet meer laten participeren aan het
jeugdwerk, waardoor deze jongeren helemaal niet meer bereikt worden.
Scholen vormen een belangrijke rol in de preventie naar jongeren toe. Hier worden namelijk alle jongeren bereikt
en dus niet alleen diegenen die lid zijn van bepaalde verenigingen. Sommige hulpverleners vinden het binnen het
onderwijs de taak van de Centra voor Leerlingenbegeleiding om rond deze thema’s te werken.
3.2.1.2

Preventie bij ouders

Er zijn hulpverleners die preventie bij ouders sterk verdedigen en anderen die er niet in geloven. Een mentaliteit kan
je niet snel veranderen. Enkele hulpverleners stellen dat er toch reeds een mentaliteitswijziging in ontwikkeling is.
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Zij wijzen op het verschil tussen de eerste en de tweede generatie in hoe er gehuwd wordt, en op ouders die stellen
dat ze hun kind geen partners zullen verbieden, zelfs al zouden ze de partnerkeuze van hun kinderen afkeuren.
Preventie bij ouders is niet altijd evident. Sommige ouders interpreteren de boodschappen van autochtone
vormingswerkers als een aanval op hun manier van leven of op hun godsdienst. Er moet daarom heel voorzichtig
en stap voor stap worden tewerk gegaan. Wanneer er bijvoorbeeld met folders naar ouders gecommuniceerd wordt,
is het ook belangrijk om de folders op te stellen in een taal en op een manier die in lijn ligt met hun eigen culturele
opvattingen, zoniet volstaat één verkeerd woord om mensen te doen afhaken.
Tijdens de studiedag werd voorgesteld om ouders te sensibiliseren over de mogelijke gevolgen van een ongewild
huwelijk, zoals echtscheidingen. Er werd ook voorgesteld om het gesprek over voorhuwelijkse seks op gang te
brengen en zo ook het gesprek over het al dan niet kunnen hebben van relaties.
Intern debat
Om de mentaliteit van mensen te veranderen, stellen verschillende hulpverleners voor om een intern debat op
gang te brengen binnen de allochtone gemeenschappen. Het mag geen debat zijn van de autochtonen. Politici van
allochtone origine zouden zich er ook niet te veel moeten mee inlaten. Het opstarten van een intern debat kan bij
de vzw’sof bij federaties, al werd opgemerkt dat dit nog te vaak een mannenwereld is, en dus geen garantie op
succes inhoudt. Het is echter belangrijk om vormingsmomenten te organiseren binnen een omgeving die voor de
doelgroep vertrouwd is.
Advocate Zohra Othman (Progress Lawyers Network , 2006) wijst erop dat er in Marokko al een sterke
emancipatiebeweging ontstaan is vanuit een grote verzameling vrouwenverenigingen, wat mede leidde tot een
herziening van het familierecht. Europese landen zouden er goed aan doen om de emancipatie in het land van
herkomst te ondersteunen, want na verloop van tijd zal dit zich ook hier doorzetten. Door emancipatie in het land
van herkomst te ondersteunen, in plaats van het hier te willen ‘organiseren’, wordt de emancipatie minder gezien als
iets vreemds, iets Westers. Sommige Turkse en Marokkaanse zenders maken nu reeds het probleem bespreekbaar
of zenden praatprogramma’s uit over het opvoeden van kinderen. Tijdens de studiedag en in enkele gesprekken,
werd voorgesteld om gebruik te maken van de media in het land van herkomst om mensen te sensibiliseren. Deze
zenders zijn immers erg populair bij allochtone families in België.
Omgaan met pubers
Ouders denken en handelen in het belang van hun kind, ook wanneer zij hun kind (zouden) dwingen tot een
huwelijk. Doordat er bij de ouders een bezorgdheid aanwezig is over de toekomst van hun kind, is er ook een
vertrekbasis om met ouders aan de slag te gaan, namelijk door in te spelen op die bezorgdheid. Enkele hulpverleners
verdedigen sterk de idee om allochtone (maar ook autochtone) ouders meer opvoedingsondersteuning te bieden
in het omgaan met hun puberende kinderen. De bestaande opvoedingsondersteuning richt zich voornamelijk tot
jonge ouders met kleine kinderen, maar daarnaast is er ook nood aan ondersteuning van ouders met pubers. Jamila
Moussaoui en psychologe Sultan Balli beklemtonen dat ouders soms niet goed weten hoe ze de signalen van hun
kind moeten interpreteren. Sommige ouders zijn overbezorgd over het gedrag van hun opgroeiende dochters. De
opvoedingsonmacht van sommige ouders ligt soms aan de basis van gedwongen huwelijken. Het huwelijk wordt
dan gezien als een oplossing voor het (volgens deze ouders) problematische gedrag van hun dochters (of zonen).
De angst van bepaalde ouders over het gedrag van hun puberende jongeren heeft ook te maken met een stereotype
beeldvorming over ‘Belgische’ meisjes. Opvoedingsondersteuning zou ervoor kunnen zorgen dat ouders en
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kinderen elkaar beter begrijpen. Een goede vorm van preventie is immers het vergroten van de mogelijkheden tot
intergenerationele communicatie binnen gezinnen.
Moussaoui, maar ook andere hulpverleners beklemtonen dat opvoedingsondersteuning het beste aangeboden wordt
door een ploeg van vormingswerkers van verschillende origines. Vorming door mensen die volledig ‘van buitenaf’
komen, zou defensieve reacties kunnen uitlokken. In sommige gevallen is er ook een tolk nodig, niet alleen voor de
taal, maar ook voor de vertaling van culturele gevoeligheden. Wanneer één of beide ouders naar België gemigreerd
zijn, kan het immers vereist zijn om deze ondersteuning aan te bieden in de moedertaal, zodanig dat men niet in
de omgekeerde situatie terecht komt waarbij kinderen hun ouders informatie moeten doorgeven over opvoeding
en scholing.
Imams
Sommige hulpverleners denken dat imams een rol kunnen spelen in de bewustmaking van ouders omtrent de
gevolgen van gedwongen huwelijken. Andere hulpverleners zijn evenwel sceptisch als het aankomt op de rol van
imams. Veel imams zijn erg traditioneel en hebben soms weinig kennis van de samenleving waarin mensen leven.
Zij verdedigen bovendien het belang van het huwelijk. Elke moskee heeft ook zijn eigen ﬁlosoﬁe en zijn eigen
manier van werken. Sommige hulpverleners stellen dat ouders een andere moskee zullen opzoeken, wanneer de
preken van de imam hen niet langer bekoren. Er zijn ook ouders die de preken van imams wel aanhoren, maar plots
aan geheugenverlies lijden wanneer ze in het thuisland op vakantie zijn.

3.2.2

Hulpverlening

3.2.2.1

Hulpverlening voor het huwelijk voltrokken wordt

Informatie en advies
Sommige meisjes kloppen aan bij hulpverleningsinstanties omdat zij een vermoeden hebben dat ze zullen worden
uitgehuwelijkt. Dit gebeurt vaak in de maand juni, kort voor de vakantie. De eerste vorm van hulpverlening vormt
het aanreiken van informatie aan het meisje of de vrouw. Verschillende organisaties nemen deze taak op zich, zoals
de vzw La Voix des Femmes en Medetfoon. Wanneer jongeren of een derde vooraf hulp vragen, is het belangrijk
om hen praktische raad te geven: als het een huwelijk betreft in het land van herkomst, dan dienen er kopies
gemaakt te worden van hun paspoort en en dienen deze te worden bijgehouden. Er kan een telefoonnummer en
adres doorgeven worden aan iemand in België,… In sommige gevallen wordt de Belgische ambassade op de hoogte
gebracht. Op die manier kan het meisje bij de ambassade in het land van herkomst terecht in het geval het huwelijk
zou worden voltrokken. Organisaties die meisjes adviseren, wijzen erop dat meisjes zelden of nooit rechtstreeks
op hen toestappen. Meestal worden ze doorverwezen door een leerkracht of een andere vertrouwenspersoon. Het
probleem met het aanbieden van informatie en het advies is dat men deze meisjes nadien vaak niet meer terug ziet.
Het is dus heel moeilijk om op te volgen hoe de situatie zich verder ontwikkelt en of de aangeboden informatie
effectief is.
Sommige meisjes weten niet hoe en bij wie ze met hun vragen terecht kunnen. Sommige meisjes komen daardoor
via de huisarts of een ziekenhuis bij de hulpverlening terecht. Het kan ook zijn dat zij in een ziekenhuis terecht
komen doordat ze op een non-verbale manier en dus via lichamelijke klachten (onbewust) willen duidelijk maken
dat er een probleem is. Soms komen ze er terecht doordat zij lichamelijk mishandeld zijn.
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Bemiddeling
Organisaties die in de eerste plaats informatie en advies aanreiken, zoals de vzw La Voix des Femmes, stellen
steeds aan hun cliënten voor om te bemiddelen met de ouders. Alle meisjes wijzen dit echter radicaal van de hand.
Zij zouden geen bemiddeling willen door een formele hulpverlener, zoals een maatschappelijk werker. De reden
daarvoor zou zijn dat veel meisjes vrezen dat, door het inschakelen van een professionele hulpverlener, ouders het
meisje zouden verwijten dat zij ‘de vuile was’ is gaan buiten hangen. Er is een grote bekommernis om de problemen
zoveel mogelijk binnenskamers te houden. Sommige hulpverleners proberen dan ook om met het meisje te zoeken
naar mogelijke vertrouwenspersonen binnen de nabije omgeving van het meisje, zoals een familielid of een goede
kennis van de ouders, om de rol van bemiddelaar te vervullen. Maar ook in dit geval zou bij sommige meisjes de
vrees leven dat de problemen binnen het gezin op die manier ter ore zullen komen van de buitenwereld.
We spraken met verschillende hulpverleners over hun ervaringen in het bemiddelen in situaties van gedwongen
huwelijken. Bemiddeling vormde ook een belangrijk thema tijdens de interactieve studiedag voor mensen uit het
werkveld. Op basis van deze gesprekken kunnen we wijzen op de voor- en nadelen van bemiddeling. Bemiddeling
is vaak één van de weinige manieren om als hulpverlener tussen te komen in een situatie waarin een meisje of
vrouw onder druk staat om te huwen. Maar de kans op slagen ligt niet altijd hoog. Een medewerker van de politie
Gent schatte het aantal geslaagde bemiddelingspogingen op een 10%.
Of het huwelijk al dan niet voltrokken wordt, hangt vooral af van het meisje in kwestie: is zij sterk genoeg om te
(blijven) weigeren? Bemiddeling veronderstelt dat het meisje de moed gehad heeft om bepaalde signalen uit te
zenden in haar omgeving (bijvoorbeeld zwakke prestaties op school) of dat zij effectief met haar probleem naar een
derde is gestapt. Wanneer iemand in een situatie van een gedwongen huwelijk zit, betekent dit niet noodzakelijk
dat er ook een duidelijke hulpvraag daar over gesteld zal worden. Vaak komt het probleem van een gedwongen
huwelijk pas later aan bod. Sommige meisjes schamen zich ervoor en durven het niet ter sprake brengen.
Verschillende hulpverleners van allochtone origine wezen erop dat de tussenkomst van een hulpverlener, iemand
van buiten het eigen netwerk, door de ouders beschouwd wordt als een inbreuk op hun privacy. Zij ervaren de
hulpverlener als een ‘indringer’ in het gezinsleven. Hulpverlening bij deze problematiek is moeilijk omdat men zich
op het private terrein begeeft: het gezin beschermt dit domein. Als de hulpverlener ook nog eens een autochtoon is,
dan is het wantrouwen nog groter. Autochtone hulpverleners zouden voor sommige ouders sowieso de kant van het
meisje kiezen en dus geen neutrale partij vormen in de bemiddeling. Toch zijn er (autochtone) hulpverleners die
aan professionele bemiddeling doen, met wisselend succes. Een bemiddelaar van binnen de eigen ‘gemeenschap’
is bovendien niet altijd een voordeel: sommige betrokkenen vrezen dat hun geheimen beter bewaard blijven bij
iemand van buiten, dan van binnen de eigen gemeenschap. Een tussenoplossing is hier bijvoorbeeld het werken
met een autochtone hulpverlener die binnen de allochtone gemeenschap in een bepaalde stad of buurt een
gerespecteerde vertrouwensﬁguur geworden is. In Gent is dit bijvoorbeeld het geval met een hulpverlener van de
Stedelijke Integratiedienst die ook de Turkse taal machtig is.
Tijdens de studiedag reikten verschillende deelnemers met ervaring in het bemiddelen, concrete tips aan (zie
kader).
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Tips voor een goede bemiddeling:
- Stap niet onmiddellijk naar de ouders, maar win eerst informatie in over de tradities en de manier van
dialogeren. Doe kennis op over de ‘cultuur’ waarbinnen je bemiddelt.
- Jonge bemiddelaars kunnen het moeilijker hebben om te bemiddelen dan een bemiddelaar die meer in de
leeftijd van de betrokken ouders en familie ligt.
- Een vertrouwensrelatie is essentieel. Dit vergt tijd.
- Een bemiddelaar is in het beste geval iemand die het standpunt van beide partijen kan begrijpen of erkennen.
De bemiddelaar moet aanvaardbaar zijn voor beide partijen.
- Het is belangrijk om ouders begrip te tonen voor hun situatie en hun bezorgdheden te erkennen. Tegelijk moet
er duidelijk gemaakt worden dat er limieten zijn aan wat ouders kunnen en mogen.
- Bemiddeling binnen een gezin gebeurt in het beste geval met beide ouders.
- Om te bemiddelen is inzicht in de ‘thuiscultuur’ vereist, dit leer je slechts uit ervaring, hiertoe kan je mensen
niet opleiden.
- Goede bemiddeling vereist samenwerking met verschillende diensten.
Bemiddeling binnen een gezin gebeurt in het beste geval met beide ouders. Hulpverleners mogen zich niet laten
leiden door de idee dat het enkel de vaders zijn die het binnen het gezin voor het zeggen hebben. Moeders spelen
een even belangrijke rol. Sommige hulpverleners gaan zo ver te stellen dat het enkel naar de buitenwereld toe is
dat de vaders het gezinshoofd zijn, terwijl het binnen de muren van het eigen huis, de moeders zijn die ‘de plak
zwaaien’. Een politiemedewerker uit Gent, Vandewalle, omschreef dit als volgt: “Ik zeg vaak dat vaders misschien
wel het hoofd van het gezin zijn, maar de moeders, die zijn de nek en het is de nek die bepaalt in welke richting het
hoofd kijkt!” Bovendien kunnen niet alleen ouders, maar ook grootouders betrokken partij zijn. Ouders kunnen
onder druk staan van hun eigen ouders of van andere familieleden. Om te bemiddelen is dan ook inzicht in de
‘thuiscultuur’ vereist, dit leer je slechts uit ervaring, hiertoe kan je mensen niet opleiden. Om te bemiddelen is
culturele bagage nodig, maar vaak gaat het niet om ‘cultuur’, maar om de karakters van de betrokken personen en
de manier waarop het gezin als systeem georganiseerd is.
Hulpverleners wijzen erop dat interculturele bemiddeling niet mag worden gezien als een bemiddeling
tussen twee culturen, maar tussen twee of meerdere individuen die binnen een bepaalde context leven. Het
is binnen die context dat er moet gezocht worden naar oplossingen en compromissen.
Goede bemiddeling vereist samenwerking met verschillende diensten, zoals de politie, het O.C.M.W., het C.A.W.,
jeugdverenigingen, de Stedelijke Integratiedienst,… Bemiddeling mag niet op zichzelf staan. Het beroepsgeheim
vormt soms wel een obstakel in de samenwerking. Bij de politie van Gent bijvoorbeeld moet elke inspecteur in
staat zijn tot bemiddelen, maar hij of zij wordt daarin bijgestaan door een Cel Maatschappelijke Integratie die op
haar beurt samenwerkt met bovengenoemde diensten. Dit systeem kent nog te weinig navolging in andere steden
in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
Sommige hulpverleners zien bij de bemiddeling een rol weggelegd voor imams. Zij denken dat imams een grote
invloed kunnen uitoefenen op ouders, omdat zij vaak gerespecteerde personen zijn binnen de gemeenschap. Andere
hulpverleners wijzen er op dat dit nu net niet de taak is van een imam: een imam is geen maatschappelijk werker.
Deze hulpverleners wijzen erop dat de huidige generatie imams klassiek en conservatief is. Sommige imams
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zouden te sterk de kant van de ouders verdedigen en niet die van het meisje. Er is ook een groot verschil tussen
imams. Sommige imams kunnen de rol van bemiddelaar opnemen, anderen zijn er niet voor geschikt.
Sommige meisjes stappen op bemiddelingsinstanties af, niet met een vraag om te bemiddelen, maar met de vraag
om de ouders op de hoogte te brengen dat, indien ze thuis weggelopen zijn, zij veilig zijn of om andere informatie
door te geven aan de ouders. Op die manier fungeren sommige bemiddelaars niet als onderhandelaars maar als
tussenpersonen die de communicatie tussen de verschillende partijen verzorgen. Deze rol wordt ook opgenomen
door sommige hulpverleners binnen politiediensten.
Op de studiedag werd gesteld dat er een tekort is aan (interculturele) bemiddelaars. Scholen en Centra voor
Leerlingenbegeleiding zouden meer bemiddelaars kunnen gebruiken. Tegelijk werd er niet gepleit voor een nieuwe
dienst voor interculturele bemiddelaars, maar voor een uitbreiding van het aantal en bijscholing van de bestaande
bemiddelaars. Bemiddeling moet een prioriteit worden.
Opvang
Organisaties bij wie meisjes met hun hulpvragen komen, leggen hen ook uit dat zij in geval van nood tijdelijk
buiten het gezin opgevangen kunnen worden. Er wordt dan binnen de omgeving van het meisje gezocht naar
opvangplaatsen, bijvoorbeeld bij (autochtone) vrienden of bij familieleden. Minderjarige meisjes kunnen
ook terecht in een instelling of bij een pleeggezin. Meerderjarige meisjes en vrouwen kunnen terecht in een
vrouwenopvangcentrum of een vluchthuis. Veel meisjes durven de stap niet zetten naar deze vormen van opvang.
Verblijven in een opvangcentrum of vluchthuis is slechts van tijdelijke duur en veronderstelt dat de meisjes of
vrouwen op termijn zelfstandig gaan wonen. Sommige hulpverleners denken dat het voor moslimmeisjes en –
vrouwen extra moeilijk is om de stap te zetten naar een vluchthuis of zelfstandig wonen, omdat zij gewend zijn om
in een grotere kring van mensen te leven. De stap zetten om het huis te verlaten betekent tegelijk ook de stap zetten
naar een zelfstandig leven waarin het aantal mensen waarop men nog kan terugvallen erg beperkt wordt. Vluchten
of ‘weglopen’ brengt namelijk schande teweeg bij de familie en leidt vaak tot een langdurige breuk met het gezin,
de familie en vrienden en kennissen. Sommige hulpverleners wijzen erop dat dit, voor de meisjes en vrouwen in
kwestie, een hartverscheurende keuze is. Er zijn meisjes en vrouwen bij wie de schuldgevoelens en de heimwee
te groot zijn en die vanuit het centrum terug contact zoeken met de ouders of effectief terugkeren. Er zijn dan ook
hulpverleners die andere hulpverleners er willen op wijzen dat ‘een vluchthuis’ nooit de eerste optie mag zijn in het
begeleiden van een meisje of vrouw die onder druk staat te huwen. Wanneer het toch de enige mogelijke oplossing
vormt, dient deze stap heel grondig te worden voorbereid met de betrokkene. Een therapeute met ervaring in het
begeleiden van meisjes vertelt dat zij meerdere maanden gesprekken voert met het meisje. Tijdens deze periode
worden de verschillende stappen en het eventueel verlaten van het huis grondig besproken en overdacht. De
betrokkene moet zich heel goed bewust zijn van de mogelijke gevolgen van het weglopen. De keuze om dit te
doen moet werkelijk een persoonlijke keuze zijn en niet een keuze onder druk van een (panikerende) hulpverlener.
Vanuit het vluchthuis kan er dan ook bemiddeld worden tussen de betrokkene en haar ouders.
Netwerken
Zowel meisjes die in een vluchthuis of een andere voorziening opgevangen worden, als zij die kiezen om alleen
te gaan wonen, staan er vaak alleen voor. Zij hebben nood aan een beschermend en ondersteunend netwerk. Er
moet verder nagedacht worden over hoe dit kan worden uitgebouwd. Bijna alle hulpverleners merkten op dat
het al dan niet kunnen vermijden van een gedwongen huwelijk (evenals het ‘uit’ zo’n huwelijk stappen) heel
sterk afhankelijk is van het karakter en de persoonlijke vechtlust van de betrokken meisjes en vrouwen. Het is
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belangrijk om alle vrouwen zo goed mogelijk te ondersteunen in de keuzes die ze maken en de stappen die ze
zetten. Informele netwerken zijn hierbij vaak nog veel belangrijker dan formele netwerken. Wanneer de informele
netwerken van de betrokkene door het conﬂict doorgeknipt zijn, is het belangrijk om deze persoon te helpen in het
opbouwen van nieuwe informele netwerken. Dit kan door het deelnemen aan activiteiten van verenigingen, het
volgen van een opleiding,…
3.2.2.2

Hulpverlening wanneer het huwelijk reeds voltrokken werd

Echtscheiding
Uit verschillende gesprekken met hulpverleners en ook uit de werkgroepen tijdens de studiedag blijkt dat de
meeste meisjes en vrouwen pas hulp komen vragen wanneer het huwelijk reeds voltrokken werd of wanneer
de situatie geëscaleerd is. Dit is zeker het geval voor meisjes of vrouwen die tijdens de zomervakantie gehuwd
zijn met een partner uit het land van herkomst. Deze personen willen dan het huwelijk dat daar voltrokken werd,
ongedaan maken of vermijden dat de (ongewilde) partner naar België overkomt. Annulatie van een huwelijk is
evenwel geen sinecure. Het vraagt een grote bewijslast. De meeste huwelijken worden dan ook niet geannuleerd,
maar eindigen in een echtscheiding. De nieuwe wetgeving betreffende de nietigheid van huwelijken die voltrokken
werden onder dwang zou aan dit probleem willen tegemoet komen. Door de nieuwe wet kunnen gedwongen
huwelijken geannuleerd worden wanneer de betrokkene of het Openbaar Ministerie zich partij stelt. De annulatie
van een huwelijk maakt dat alle mogelijke gevolgen van een huwelijk worden teniet gedaan, bijgevolg is iemand
ook niet ‘uit de echt gescheiden’ na een annulatie.
Echtscheiden blijkt geen evidentie om de volgende redenen: een echtscheidingsprocedure neemt vaak meerdere
jaren in beslag, tenzij er wordt gescheiden in onderlinge toestemming. Scheiden met onderlinge toestemming
is echter heel moeilijk te realiseren, zeker wanneer de partner nog niet geregulariseerd is. Bovendien wil de
omgeving soms vermijden dat er gescheiden wordt en worden vanuit de familiale omgeving pogingen ondernomen
om de betrokken partijen met elkaar te verzoenen. Scheiden wordt wel al meer aanvaard, maar het is nog niet
vanzelfsprekend. Gescheiden vrouwen hebben ook een negatieve status binnen het land van herkomst en binnen de
allochtone gemeenschap in België. De vrouw wordt vaak de schuld toe geschreven voor het falen van het huwelijk.
Het is voor een gescheiden vrouw moeilijk om nadien opnieuw een huwelijkspartner te vinden. Veel ouders
zouden hun zoon liever niet zien huwen met een uit de echt gescheiden vrouw. Naast de negatieve valorisering
van scheiden betekent scheiden psychologisch en ﬁnancieel een zware kost. Verschillende hulpverleners wijzen
erop dat meisjes te lichtzinnig zijn op het vlak van scheiden. In plaats van het ongewenste huwelijk te weigeren
stemmen ze toch in, met de idee ‘snel’ te kunnen scheiden. Dit strookt echter niet met de realiteit van echtscheiden,
dat meestal meerdere jaren in beslag neemt. Deze hulpverleners proberen meisjes te wijzen op de risico’s die
ze nemen, wanneer ze zich zouden neerleggen bij het huwelijk. Huwelijken met iemand uit de familie maken
scheiden moeilijker. De scheiden kan voor een breuk zorgen in de hele familie en kan er ook toe leiden dat de
erfenis verdeeld raakt.
Verschillende hulpverleners benadrukken dat vrouwen veel meer dan vroeger de stap durven zetten om te scheiden.
Meisjes en vrouwen, maar ook hulpverleners met juridische vragen kunnen terecht bij verschillende organisaties.
Sommige vzw’s houden zich hiermee bezig, maar er werden ook steunpunten opgericht voor het verlenen van
juridische bijstand. In het Franstalige landsgedeelte zijn het de Points d’Appui die bijstand verlenen in verband
met het nationale en internationale privaatrecht. In Vlaanderen wordt deze taak opgenomen vanuit het Vlaams
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Minderhedencentrum. De steunpunten waren bij de hulpverleners waarmee wij gesprekken voerden, nog weinig
bekend.
Psychologische ondersteuning
Meisjes en vrouwen die het slachtoffer geworden zijn van een gedwongen huwelijk en/of de mogelijke relationele
problemen die daar uit kunnen volgen, hebben ook nood aan psychologische ondersteuning. Hier stellen zich
twee problemen. Ten eerste is er een tekort aan allochtone psychologen of geïnterculturaliseerde psychologische
begeleiding. Ten tweede rust er nog steeds een taboe op psychologische problemen. Veel meisjes en vrouwen
zouden psychosomatische klachten vertonen en willen erkend worden als ‘zieken’, maar de onderliggende
psychologische problemen zijn niet altijd bespreekbaar. Therapeutische sessies volgen, individueel of in groep,
wordt door sommigen nog aanzien als iets voor ‘zotten’. Sommige psychologen stellen ook vast dat vrouwen
het erg moeilijk hebben om over zichzelf te praten en over wat zij zelf willen en niet over wat de groep (het
gezin, de familie, de gemeenschap) wil. Door hulpverleners werd er echter herhaaldelijk opgemerkt dat er bij
meisjes en vrouwen wel degelijk een nood bestaat om over hun problemen en hun gevoelens te praten. Sommige
hulpverleners brengen ‘ervaringsdeskundigen’, mensen die in het verleden in een gelijkaardige situatie zaten, in
contact met slachtoffers. Deze contacten betekenen heel veel voor de betrokken meisjes en vrouwen, want zij
voelen zich door deze lotgenoten beter begrepen dan door wie ook.
De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg bereiken weinig allochtone vrouwen. Het Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg in Laken vormt hierop een uitzondering. Dit centrum heeft al meer dan dertig jaar ervaring
met een divers publiek. Er loopt momenteel een project om de ‘good practices’ van het Centrum te bestuderen en
nieuwe manieren van werken te introduceren in andere centra. Dit Centrum krijgt echter geen speciﬁeke hulpvragen
omtrent gedwongen huwelijken. De problematiek vormt soms wel een onderdeel van het levensverhaal van de
cliënt.

3.2.3

Ondersteuning van vormingswerkers en hulpverleners

Veel hulpverleners, maar bijvoorbeeld ook leerkrachten en andere mensen die in het onderwijs actief zijn, beschikken
over onvoldoende informatie om de hulpvragen van jongeren goed te interpreteren en een goede doorverwijzing te
maken. Soms bieden meisjes zich aan met een verhaal over uithuwelijking, terwijl er eigenlijk een ander probleem
is binnen het gezin. Sommige meisjes spreken ook ‘de taal van de hulpverlener’, zij stellen de werkelijkheid voor
op een manier die aansluit op bepaalde vooroordelen van autochtone hulpverleners. Hulpverleners moeten dit leren
doorprikken. De ervaringen van het Steunpunt voor Allochtone Meisjes en Vrouwen leert ook dat hulpverleners met
heel veel vragen zitten over ‘cultuur’. Het Steunpunt voor Allochtone Meisjes en Vrouwen tracht deels tegemoet
te komen aan de vragen van hulpverleners en leerkrachten, door het ontwikkelen en verspreiden van folders en het
aanbieden van vormingen. Het aanbod blijkt evenwel nog onvoldoende in verhouding tot de vraag.
De nood aan informatie binnen de hulpverlening blijkt ook uit de ervaringen van Medetfoon: gedurende de
eerste twee jaar dat de organisatie bestond kregen de vrijwilligsters evenveel telefoons van hulpverleners als van
hulpvragers. Er is dan ook nood aan de oprichting van een helpdesk voor hulpverleners en hun speciﬁeke vragen
betreffende deze thematiek.
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Bij de sociale werkers is er nood aan duidelijke en vlotte middelen, handvaten om met deze soort hulpvragen
om te gaan. Een suggestie is een stappenplan voor de doorverwijzing van jongeren in dergelijke situaties. Alle
organisaties die actief zijn rond deze problematiek zouden in kaart gebracht moeten worden. Daarnaast kan het
interessant zijn om hulpverleners uit verschillende organisaties en uit verschillende provincies met elkaar in contact
te brengen en zodoende informatie en expertise uit te wisselen. Op de studiedag werd ook vastgesteld dat er nood is
aan een vergroting van het aantal doorverwijsinstanties en voorzieningen, zoals extra bemiddelaars, opvangcentra,
sociale huisvesting,…
Aangezien de problematiek van gedwongen huwelijk geen binnenlandse problematiek is maar ook voorkomt in
alle andere Europese landen werd door deelnemers van de studiedag voorgesteld om een Europees netwerk voor
‘good practices’ uit te bouwen.

3.2.4

Hulpverleners over de nieuwe wetgeving betreffende gedwongen huwelijken

Uit de ateliers tijdens de studiedag blijkt dat de nieuwe wet die gedwongen huwelijken strafbaar maakt, een heikel
punt is. Hoewel het gericht is op het versoepelen van de mogelijkheden om een huwelijk te annuleren, kunnen
we ons volgens deze hulpverleners de vraag stellen of zo’n harde aanpak niet alleen de symptomen aanpakt,
in plaats van de oorzaken. Kan je dwang door een rechter laten vaststellen? Zal een meisje of vrouw aangifte
doen tegenover haar eigen ouders. Meisjes en vrouwen leggen nu al heel zelden een juridische klacht neer. De
meeste meisjes die hulp zoeken, willen geholpen worden op een manier die de ouders niet kwetst, die de ouders
geen schade toebrengt. Dit vergt een heel moeilijke evenwichtsoefening: de meisjes willen soms iets doen aan de
situatie, maar niet ten koste van de familie. Het gerecht is in deze gevallen geen optie.
In de individuele gesprekken met hulpverleners kwamen wettelijke maatregelen nauwelijks ter sprake.
Eén hulpverleenster vindt het de verantwoordelijkheid van de ambassades van het land van herkomst om
migratiehuwelijken te controleren op het vrijwillige karakter, om op die manier te vermijden dat de (ongewenste)
partner over komt naar België.

3.3 CONCLUSIE
Als we de gesuggereerde maatregelen van de bevraagde meisjes en vrouwen enerzijds en van de bevraagde
hulpverleners anderzijds naast elkaar leggen, dan valt er weinig onderscheid op te merken. De conclusie dat
het aantal gedwongen huwelijken verminderd is, houdt voor zowel de respondenten als de hulpverleners niet
in dat er daarom niets meer gedaan moet worden. Diverse ideeën over maatregelen die de overheid op zich kan
nemen, worden aangereikt. Vorming aan meisjes, aan ouders en aan sociale actoren wordt gezien als een belangrijk
instrument om een huwelijk gebaseerd op dwang tegen te houden. Daarbij is het belangrijk dat meisjes de weg
naar de hulpverlening kennen wanneer ze geconfronteerd worden met een gedwongen huwelijk. Het is dan de taak
van de gecontacteerde hulpverlener om op een cultureel verantwoorde en veilige manier te zoeken naar de beste
oplossing voor de speciﬁeke situatie van het meisje. Bij de bevraagde meisjes en vrouwen gaat sterk de voorkeur uit
naar initiatieven van de eigen etnische groep. Ondersteuning daarvan door de overheid en hulpverleningsinstanties
achten zij wel belangrijk.
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Rekening houdend met alle informatie die we voor huidig onderzoek verzameld hebben en met de diverse
voorgestelde maatregelen, zullen wij in volgend hoofdstuk enkele aanbevelingen doen in verband met preventie,
signalering en hulpverlening.
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HOOFDSTUK 4 : BELEIDSAANBEVELINGEN
4.1 BELEIDSAANBEVELINGEN VOOR BELGIË OP BASIS VAN HUIDIG
ONDERZOEK
4.1.1

Preventie: informatie, sensibilisering en vorming

Ten aanzien van meisjes en vrouwen
Preventief informatie verlenen en sensibiliseren is essentieel om gedwongen huwelijken te vermijden. Folders
dienen in te gaan op enerzijds wat een meisje kan doen om te voorkomen dat ze in een situatie van uithuwelijking
terecht komt, anderzijds wat een meisje kan doen eens ze in de situatie zit. Tips en adviesfolders moeten doordacht
zijn, vermits sommige tips meer schade kunnen toebrengen dan dat ze een hulp zijn.
Naast een informatieve en adviserende folder is er nood aan algemene vorming omtrent relaties, seksualiteit en
huwelijk op scholen, zowel bij allochtonen als autochtonen. Er is ook nood aan specifeke vorming om meisjes
assertiever te maken, bijvoorbeeld door de organisatie van weerbaarheidstrainingen binnen het onderwijs,
meisjeswerkingen, v.z.w.’s,… via toneel of andere creatieve methodieken. De bestaande vormingen omtrent
relaties en huwelijk kunnen geëvalueerd en eventueel uitgebreid worden. Het opzetten en uitvoeren van vormingen
moet oog hebben voor het opbouwen van een constructieve vertrouwensrelatie met de ouders.
Het onderwijs is cruciaal in het verhogen van de weerbaarheid van jongeren enerzijds en het aanbieden van een
grotere waaier aan toekomstperspectieven anderzijds. De doorstroming van allochtone jongeren naar het hoger
onderwijs moet gestimuleerd worden. Allochtone studentenverenigingen kunnen hierin een rol spelen. Binnen
het onderwijs zien we ook een speciﬁeke rol weggelegd voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Binnen de
werking van de CLB’s is er nood aan een interculturalisering van de pedagogie. Preventie bij jongeren kan jongeren
emanciperen en kan hen beter voorbereiden op hun latere taak als ouder.
Ten aanzien van ouders
Bij ouders, ongeacht om het nu gaat over allochtonen of autochtonen, is er nood aan ondersteuning in het omgaan
met jongeren in de puberteit. We stellen vast dat er voor autochtone ouders reeds een vrij groot pedagogisch
aanbod is, maar dat er meer inspanningen moeten gebeuren om het aanbod te interculturaliseren. Liefst wordt de
vorming ook aangeboden door allochtone hulpverleners of vormingswerkers, in samenwerking met autochtone
hulpverleners en organisaties. Het is echter géén goed idee om opvoedingsondersteuning van bovenaf op te leggen
aan bepaalde groepen van mensen. Dit is te stigmatiserend en kan bij mensen de overtuiging uitlokken dat alle
allochtone ouders slechte opvoeders zouden zijn. Een manier die wel vruchten kan afwerpen, is het ondersteunen
van bestaande initiatieven omtrent opvoeding. Een voorbeeld daarvan zijn de praatgroepen voor vaders die dit jaar
georganiseerd werden door de Foyer (in Molenbeek).
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Ouders moeten gesensibiliseerd worden over de gevolgen van gedwongen huwelijken. Dit kan via verschillende
media, via vorming en door het aanmoedigen van imams om hierover te preken.
Enkele hulpverleners stellen voor om een intern debat op gang te brengen binnen de allochtone ‘gemeenschappen’.
Beter dan een debat van bovenaf te organiseren, kan men ondersteuning bieden (ﬁnancieel, inhoudelijk, personeel)
aan initiatieven die vanuit vzw’s, verenigingen,… ontstaan. De thematiek van het omgaan met jongeren, relaties
en huwelijkssluiting kan ook besproken worden tijdens informele vormingmomenten, zoals binnen het kader van
activiteiten als koken, uitstapjes, … .
Er bestaat bij de meerderheid van onze respondentes scepsis over de mate waarin je bij ouders aan preventie kan
doen. Het is de volgende generatie die het verschil moet maken, want de oude kan niet meer veranderen.

4.1.2

Hulpverlening ter voorkoming van een gedwongen huwelijk

Ten aanzien van meisjes en vrouwen
De bestaande vormen van hulplijnen, zoals Tele-onthaal, de jongerentelefoon en Medetfoon dienen beter
ondersteund te worden, zowel inhoudelijk, ﬁnancieel als op het vlak van personeel.
Er is nood aan een brochure in verschillende talen, zowel voor meisjes als voor hulpverleners, met daarin praktische
informatie over wat de verschillende mogelijkheden zijn in de gegeven situatie. Het kan een stappenplan en
relevante adressen bevatten. Deze brochure kan ook inhoudelijke informatie bevatten over de problematiek rond
gedwongen huwelijken, zoals een deﬁnitie, een beschrijving van de verschillende vormen van druk, de redenen
om druk uit te oefenen en de motieven om in te stemmen. Op basis van dit onderzoek kan een dergelijke brochure
opgesteld worden.
In huidig onderzoek werd vastgesteld dat veel van de meisjes en vrouwen die geconfronteerd worden met een
gedwongen huwelijk, toch instemmen met de idee om daarna zo snel mogelijk te scheiden. Scheiden zou een
minder grote schande zijn dan het verbreken van een gemaakte huwelijksbelofte. Deze meisjes en vrouwen
onderschatten echter de ernst en de complexiteit van scheiden. We stellen daarom voor om ook aan preventie te
doen omtrent echtscheiding en de mogelijke gevolgen van ervan. Door te wijzen op de emotionele, ﬁnanciële en
andere gevolgen van scheidingen, kan het aantal meisjes en vrouwen dat toch instemt met een ongewild huwelijk,
dalen. Tegelijk moet er werk gemaakt worden van het vergroten van de assertiviteit van meisjes en vrouwen om
voor hun eigen keuzes op te komen. Het ene kan niet zonder het andere.
In de fase voor het voltrekken van een gedwongen huwelijk, alsook daarna, kan het voor de betrokkenen een
grote emotionele steun betekenen om in contact gebracht te worden met andere meisjes en/of vrouwen die een
gelijkaardige situatie hebben doorgemaakt. Deze personen fungeren als voorbeelden voor de betrokken meisjes
en vrouwen. Het is belangrijk dat zij zien dat het mogelijk is om een oplossing te vinden voor de situatie waarin
zij op dat moment verkeren. We beklemtonen het belang daarvan, omdat veel respondentes in dit onderzoek de
mening waren toegedaan dat je, wanneer je in een situatie van uithuwelijking komt, niets aan die situatie kan
veranderen. Meisjes en vrouwen in die geconfronteerd worden met een gedwongen huwelijk moeten meer in
contact gebracht worden met meisjes en vrouwen die een gelijkaardige situatie hebben doorgemaakt, zogenaamde
‘ervaringsdeskundigen’. Deze personen kunnen zowel individueel in contact gebracht worden met meisjes en
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vrouwen in een crisissituatie, als in groep. Dit kan door het organiseren van groepsbijeenkomsten of het organiseren
van getuigenissen of lezingen binnen het onderwijs, verenigingsleven,… .
Ten aanzien van hulpverleners
Om hulpverleners en andere actoren, zoals mensen in het onderwijs of ambtenaren van bevolkingsdiensten, beter
uit te rusten voor het opvangen van hulpvragen, is er nood aan meer vorming binnen de sociaalwetenschappelijke
opleidingen in het hoger onderwijs over de thematiek van relatievorming en huwelijkssluiting binnen verschillende
‘culturen’ (zowel de overeenkomsten als verschillen). Op die manier kunnen ze in de toekomst beter aan preventie
en interventie doen. De sociale actoren die reeds in het veld staan, dienen regelmatig bijgeschoold te worden
omtrent deze thematiek. Naast de vorming en bijscholing van professionelen is er nood aan het uitbouwen van een
helpdesk (met praktische en inhoudelijke informatie, doorverwijzingmogelijkheden,…) voor hulpverleners die
met deze thematiek in aanraking komen. Hulplijnen die gericht zijn op meisjes en vrouwen met problemen worden
nu immers nog teveel geconfronteerd met vragen van onzekere hulpverleners en leerkrachten.
Bemiddeling is één van de voornaamste manieren om een gedwongen huwelijk te voorkomen. Mensen die aan
bemiddeling doen, op een formele of informele manier, dienen beter ondersteund te worden. Dit kan door de
bestaande bemiddelaars bij te scholen en door het aanbieden van een brochure met concrete tips bij het bemiddelen,
speciﬁek voor politie, centra voor leerlingenbegeleiding, scholen, meisjeswerkingen,… . Binnen de hierboven
vernoemde sociaalwetenschappelijke opleidingen dient er eveneens aandacht besteed te worden aan de manier
waarop men het beste kan bemiddelen in deze situaties. Enkele hulpverleners stellen ook voor om imams vorming
aan te bieden omtrent bemiddeling, aangezien zij soms door de betrokkenen gevraagd worden om tussen te komen
in de rol van bemiddelaar. We wensen te benadrukken dat sommige imams deze rol kunnen vervullen, maar
dat er op dit vlak waakzaamheid vereist is om het betrokken meisje of de betrokken vrouw niet nog meer in de
problemen te brengen. Imams zijn immers niet altijd neutrale bemiddelaars en staan soms te dicht bij de ouders om
het standpunt van de meisjes en vrouwen te begrijpen. Binnen de geplande imamopleidingen zou er tijd gemaakt
moeten worden voor het bespreken van de rol van imams in het reguleren van conﬂicten.
Analoog met de sociale begeleiding bij andere problematieken dient er nagedacht te worden over de rol van een
case-manager bij het begeleiden van meisjes en vrouwen (evenals jongens en mannen) die geconfronteerd worden
met een gedwongen huwelijk. Case-management bestaat erin dat één professionele hulpverlener het volledige
dossier van een cliënt opvolgt, de aangeboden hulpverlening (bijvoorbeeld een vervangingsinkomen, sociale
huisvesting, opleiding, psychologische ondersteuning,…) op elkaar afstemt en de betrokkene persoonlijk begeleidt
over een langere periode. Dit kan zowel voor een huwelijk voltrokken wordt, als nadat het gedwongen huwelijk
voltrokken werd.

4.1.3

Hulpverlening wanneer het gedwongen huwelijk een feit is

Ten aanzien van meisjes en vrouwen
Psychologische problemen worden te weinig erkend. Het is belangrijk om psychologische problemen bespreekbaar
te maken en meisjes en vrouwen aan te moedigen om psychologische ondersteuning te zoeken. Personen die
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een situatie meegemaakt hebben moeten gevraagd worden om andere personen hierin te ondersteunen, door een
gesprekspartner en vertrouwensﬁguur te willen zijn voor deze meisjes en vrouwen (zoals hoger beschreven).
In ons onderzoek stelden wij vast dat meisjes en vrouwen die thuis weggaan omwille van een gedwongen huwelijk
of omwille van een relatie met iemand van een andere origine, vaak in een sociaal en emotioneel isolement
terechtkomen. De banden met het gezin, de familie en eventueel vrienden en kennissen worden doorgeknipt. Na
het weglopen en/of het verblijf in het vluchthuis is het dan ook erg belangrijk voor het welzijn van de betrokkene
om haar te ondersteunen bij het heropbouwen van informele netwerken, bijvoorbeeld via lidmaatschap aan
vrouwenvereniging of door een opleiding. Deze individuen ontbreekt het ook vaak aan ﬁnanciële middelen en
degelijke huisvesting. Ook deze problemen moeten opgevolgd worden door de betrokken instanties en kunnen
worden opgevolgd door een case-manager.
Ten aanzien van hulpverleners
Hoewel de door ons bevraagde hulpverleners een vrij goed inzicht hebben in de problematiek van gedwongen
huwelijken, stellen wij toch vast dat er een grote groep hulpverleners is die nog te weinig kennis heeft van geschikte
methodieken en benaderingen rond deze thematiek. We stellen dan ook voor om de vorming omtrent deze thema’s
bij verschillende organisaties en op verschillende niveaus aan te bieden. Dit kan zowel bij bijvoorbeeld professionals
die actief zijn in Centra voor Algemeen Welzijnswerk als bij politiediensten, vluchthuizen, vrouwenopvangcentra,
huisartsen, ziekenhuispersoneel,… . Op die manier kan de begeleiding en/of doorverwijzing geoptimaliseerd
worden.
Een andere vaststelling in het onderzoek is dat de bestaande voorzieningen nog te weinig een allochtoon publiek
bereiken. De bestaande diensten, zoals de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, moeten daarom sterker
ondersteund worden om zodoende de toegankelijkheid van hun diensten te vergroten. Daarenboven is er nood aan
meer interculturele psychologen en psychologen van een vreemde origine. De bestaande diensten dienen ook veel
meer door te verwijzen naar psychologen.

4.4.4

Samenwerking met de landen van herkomst

Zowel de Federale overheid als de Gemeenschappen kunnen een grotere ondersteuning bieden aan organisaties in de
landen van herkomst die zich engageren op het gebied van preventie en interventie bij situaties van uithuwelijking.
Op die manier worden ook meisjes die in het land van herkomst moeten huwen, beter opgevangen.
Daarnaast kunnen betere contacten uitgebouwd worden met de Belgische ambassades in de landen van herkomst,
opdat meisjes in een situatie van uithuwelijking bij deze ambassades terecht kunnen. Pijnpunt hier blijft dat meisjes
en/of vrouwen met een vreemde nationaliteit of een dubbele nationaliteit niet altijd door de ambassades kunnen
worden geholpen, omdat zij dan niet beschouwd worden als een Belgisch burger. Hoe daar aan tegemoetgekomen
kan worden, dient verder onderzocht te worden. Ter voorkoming van gedwongen huwelijken moet een scherpere
controle worden uitgevoerd op de vrijwilligheid van het huwelijk, zowel in het land van herkomst als hier, door de
ambtenaren van de burgerlijke stand.
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4.4.5

Samenwerking met andere landen

De problematiek van gedwongen huwelijken is geen ‘Belgische’ problematiek. De problematiek stelt zich in
verschillende landen. Daarom is het interessant om een netwerk uit te bouwen voor de uitwisseling van informatie
omtrent de thematiek, de gebruikte methodieken, de evaluatie van de bestaande hulpverlening en het gevoerde
beleid,… binnen Europa. Binnen Europa kan het voorkomen van gedwongen huwelijken verder onderzocht worden.
Er moet ook follow-up onderzoek gebeuren om te zien of er een evolutie is in de partnerkeuze en huwelijkssluiting
over de generaties heen.

4.4.6

Onderzoek

Er is ook nood aan onderzoek over situaties waarin jongens en mannen geconfronteerd worden met gedwongen
huwelijken. Deze problematiek bleef tot nu toe onderbelicht. In vroegere onderzoeken werd weinig aandacht
besteed aan het thema relaties en huwelijk bij jongens. Als jongens en mannen de subjecten van onderzoek waren,
dan was dit in kwantitatieve studies en niet in kwalitatief onderzoek. Hoe de partnerkeuze verloopt, op welke
manier zij een gedwongen huwelijk beleven, wat de oorzaken en gevolgen zijn voor deze (jonge) mannen, waarom
zij al dan niet instemmen, hoe ze met zo’n situaties omgaan en wiens hulp zij inroepen, werd nog niet onderzocht.
Onderzoek naar de partnerkeuze en huwelijkssluiting bij jongens zou toelaten om een beter zicht te krijgen op de
ernst van het probleem en zou toelaten om de bestaande preventie en hulpverlening beter af te stemmen op hun
speciﬁeke noden.
Ter voorbereiding op het interculturaliseren van de bestaande pedagogische projecten over het omgaan met pubers
dient speciﬁek onderzoek gevoerd te worden naar de puberteit en adolescentie bij jongeren van vreemde origine.

4.2 VERGELIJKEND MATERIAAL: BELEIDSINITIATIEVEN IN ANDERE EUROPESE
LIDSTATEN
In Frankrijk zouden 70.000 adolescenten tussen de leeftijd van 10 en 18 jaar risico lopen op een gedwongen
huwelijk (Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles).13 Hoewel het fenomeen moeilijk te inventariseren
is, blijkt er uit het rapport van 2003 dat het aantal gedwongen huwelijken gestegen is. Dit ondanks de preventieve
acties die ondernomen werden. Gedwongen huwelijken komen vooral voor bij gemeenschappen uit Mali, Senegal,
Mauritanië, Noord-Afrika, Azië en Turkije. Naar aanleiding van het rapport van le Haut Conseil à l’Intégration
(Kriegel, 2003) en het rapport van le Conseil International des Inﬁrmières (Buchan & Calman, 2004) heeft men
in Frankrijk beslist om de werkgroep ‘Femmes et immigration’ op te richten. Die groep heeft de taak na te denken
over alle vormen van geweld tegen vrouwen die naar Frankrijk zijn gemigreerd. Daarnaast houdt de werkgroep
zich ook bezig met het hechten van waarde aan het voorkomen van die problemen. Frankrijk heeft pas dit jaar
de minimum huwelijksleeftijd voor vrouwen verhoogd van vijftien naar achttien jaar (ANP, 2006). Het voorstel
tot wetswijziging werd toegejuichd door mensenrechtenorganisaties die al jaren actie voeren tegen gedwongen
huwelijken van meisjes onder de achttien jaar (Glimmerveen, 2005).
Groot-Brittannië heeft het meest uitgewerkte beleid omtrent gedwongen huwelijken. De Britse aanpak van
gedwongen huwelijken heeft een ruime ﬁnanciering en vloeit volgens de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
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(ACVZ, 2005) voort uit de aanwezigheid van grote migrantengemeenschappen uit India, Pakistan en Bangladesh
in het Groot-Brittannië. In het ‘Joint Action Plan’ werken verschillende ministeries tezamen: het Foreign Ofﬁce,
Home Ofﬁce, Health and Education. Die samenwerking heeft een structureel karakter gekregen in de vorm van
de ‘Forced Marriage Unit’. Deze cel heeft werkdocumenten ontwikkeld die richtlijnen bevatten voor sociale
hulpverleners (Home Ofﬁce, 2004), politie (Home Ofﬁce, 2005a), professionelen in het onderwijs (2005b) en
ambassades in de herkomstlanden. Het Brits beleid is tweeledig. Enerzijds richt het zich op het voorkomen van
gedwongen huwelijken en anderzijds op de hulp aan slachtoffers in binnen- en buitenland. Het Joint Action Plan
bevat geen speciﬁeke vreemdelingrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen (Home Ofﬁce, 2005b). Momenteel is
er een publiek debat bezig omtrent de wenselijkheid om huwelijksdwang te bestraffen (Gummery, 2005).
De Noorse aanpak van gedwongen huwelijken vertoont in grote mate gelijkenissen met die van Groot-Brittannië.
In 1997 heeft het Centrum voor Gender Gelijkheid, op verzoek van the Ministery of Children and Family Affairs,
een studie verricht naar gedwongen en gearrangeerde huwelijken. Die studie vormt de achtergrond van het ActiePlan. Dat plan heeft twee doelstellingen: 1) voorkomen dat jonge mensen blootgesteld worden aan gedwongen
huwelijken, 2) betere hulp en ondersteuning verschaffen aan jonge mensen die blootgesteld worden/werden
aan een gedwongen huwelijk. The Action Plan richt zich dus tot huwelijken waarbij dwang wordt uitgeoefend.
Gearrangeerde huwelijken komen niet aan bod. De ouders mogen dus wel een huwelijkskandidaat voorstellen die
de dochter of zoon ofwel kan aanvaarden ofwel verwerpen (Ministry of Children and Family Affairs, 2002a). Het
beleidsinitiatief ‘Renewed initiative against forced marriage’ (Ministry of Children and Family Affairs, 2002b)
vangt aan met volgende melding: “Forcing someone to marry against his or her will is illegal in Norway and is
punishable by up to three years in prison.” Dit toont aan dat sommige maatregelen in Noorwegen opvallend harder
zijn dan in het Verenigd Konkrijk. Daarnaast wordt erop gewezen dat de strijd tegen gedwongen huwelijken om
een internationale samenwerking vraagt. Veel jongeren moeten trouwen met iemand uit het geboorteland van de
ouders. Daarom vindt Noorwegen het belangrijk dat er nauw samengewerkt wordt met relevante landen. De nadruk
ligt ook op samenwerking tussen verschillende (overheids)diensten en departementen. Op die manier kunnen de
dertig beleidsvoornemens op verschillende terreinen geïmplementeerd worden.
In Nederland werd er door de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken een onderzoek verricht om zodoende
een beleid te ontwikkelen aangaande gedwongen huwelijken. Op basis van het onderzoek is de ACVZ van
mening dat maatregelen tegen huwelijksdwang het meest effectief zijn wanneer die gericht zijn op preventie,
signalering en hulpverlening aan slachtoffers van een (dreigend) gedwongen huwelijk. De ACVZ pleit daarnaast
voor een samenhangend beleid met uitvoering op verschillende niveaus, waarbij de overheid het initiatief neemt
in samenspraak met bestaande organisaties. Men wil voorkomen dat er overlappingen zijn tussen verschillende
diensten en instellingen. Bij de beleidsmaatregelen werd er rekening gehouden met de volgende paradox: enerzijds
zijn maatregelen ter bestrijding van gedwongen huwelijk nodig, anderzijds kunnen die maatregelen leiden tot
risico’s voor het slachtoffer. Het strafrechtelijk aanpakken stuit op problemen. De reden daarvoor is dat het bewijs
van dwang strafrechtelijk niet eenvoudig te leveren is. Bovendien worden heel veel huwelijken in het buitenland
gesloten en hebben de partijen niet altijd de Belgische nationaliteit. De ACVZ wil nader onderzoek verrichten naar
de mogelijkheden van een speciﬁeke strafbaarheidstelling van huwelijksdwang (ACVZ, 2005).
De vergelijking van verschillende Europese landen maakt duidelijk dat de nadruk sterk ligt op de samenwerking
tussen verschillende vakdepartementen, de samenwerking tussen de regering en de migrantengemeenschappen
en de samenwerking tussen de eigen regering en de regeringen uit de landen van herkomst. Om gedwongen
huwelijken aan te pakken, focussen verschillende landen zich op preventie en hulpverlening. Het beleidsterrein in
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de verschillende landen is breder dan gedwongen huwelijken. Er wordt ook ingegaan op eergerelateerd geweld en
op integratievraagstukken.
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BIJLAGES
BIJLAGE 1: OVERZICHT GESPREKKEN MET HULPVERLENERS
Plaats

Organisatie

Contactpersoon

Datum

Gent

Intercultureel Netwerk Gent

Elke Hooyberghs

19 september 2005

Gent

Vluchthuis

Hilde Van Den Biesen

14 oktober 2005

Antwerpen

Cel Afgedwongen en
Schijnhuwelijken

Frank Beyens

21 oktober 2005

Gent

Migrantencel Politie Gent

Herman Huvenne

25 oktober 2005

Gent

Wijkgezondheidscentrum de
Sleep

Nicole Van Waas

26 oktober 2006

Gent

Stedelijke integratiedienst

Maurice Marechall

27 oktober 2005

Antwerpen

OASES

Katrien Van der Heyden

5 januari 2006

Gent

Wijkgezondheidscentrum de
Sleep

Yasemin, Turkse zwangerscha
psbegeleidster

20 januari 2006

Oostende

Adviescentrum voor
Allochtonen

Anne Demuysere

20 januari 2006

Antwerpen

Zijhuis
(vrouwenopvangcentrum) en
Medetfoon

Liesbeth Jacobi

23 januari 2006

Brugge

Dienst Vreemdelingenwerking

Yasmine Van Speybroeck

26 januari 2006

Hasselt

Provinciaal Integratiedienst
Limburg

Sevim Murat

30 januari 2006

Sint-Joost-Ten-Node

ASBL la voix des femmes

Beatrice Muratoire

31 januari 2006

Sint-Gillis

Centre de Prévention des
violences conjugales et
famiales

Hélène Dutry

31 januari 2006

Gent

Vzw De Sloep

Bieke Van Lerbergen

6 februari 2006

Molenbeek

Service de Mediation Locale

Anne Verlaeken en
Golenvaux

10 februari 2006

Antwerpen

Advocatenbureau

Zohra Otman

13 februari 2006

Gent

Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg

Mieke Veranneman

21 februari 2006

Brussel

Steunpunt voor Allochtone
Meisjes en Vrouwen

Nadia Babazia en Judith
Perneel

17 februari 2006

Brussel

Huis der Gezinnen

Sigrid Arents en twee
interculturele medewerksters

17 februari 2006
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Charleroi

Centre Régionale d’Integration

Estelle achternaam
Dursun

21 februari 2006

Molenbeek

Slachtofferhulp

Farida Dif

23 februari 2006

Schaarbeek

Centre de Planning familiale

Nüran Cicekciler

23 februari 2006

Gent

Meisjesoverleg Gent

Ingrid Debock

21 maart 2006

Berchem

CLB

Samira Aboudarr

27 maart 2006

Brussel

Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg

Vicky De Meyere

27 maart 2006

Brussel

Vzw Bon

Zeineb El Boussadami

3 april 2006

Kortrijk

Onthaalbureau

Latifa Tassouiket

07 april 2006

Antwerpen

Psychologe

Sultan Balli

14 april 2006

Charleroi

Psychologe

Jamila Moussaoui

18 april 2006

Brussel

Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg

Antoine Gailly

20 april 2006

La Louvière

Centre Régional d’Action
Interculturelle du Centre

Ertugrul Tas

25 april 2006

Brussel

Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg

Redouan Ben Drissi
Jamilla Sbai

3 mei 2006

BIJLAGE 2: OVERZICHT GECONTACTEERDE ORGANISATIES

ANTWERPEN
Organisatie

Reactie?

Vorm van samenwerking

Antwerpen
Cel Schijn- en afgedwongen huwelijken

Ja

21 oktober 2005 gaf Frank Beyens uitleg over de werking van de
Cel en over hun ervaring met gedwongen huwelijken. Hij gaf aan
moslimmeisjes en -vrouwen die bij hem kwamen een ﬂyer van het
onderzoek. Dit bracht geen respondenten op.

Platform Allochtone Jeugdwerking

Ja

Zij zijn niet met de problematiek bezig en verwezen door naar
Iman Lechkar.

Iman Lechkar

Ja

Zij verspreidde de ﬂyers van het onderzoek.

Posthof

Neen

Platform Allochtone Vrouwen

Ja

CIE
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Karima El Taghdouini

Ja

Zij bracht ons in contact met acht moslima’s voor een individueel
interview. Daarnaast organiseerde ze een focusgroep op 22
februari.

Soﬁa Studentenhuis

Ja

Zij waren niet bereid deel te nemen aan het onderzoek omdat
de meisjes schrik hebben dat hun verhaal te herkenbaar is voor
anderen.

Vzw-Instappen.be (voorzitster
Mimount Bousakla)

Ja

Mimount wou over de thematiek praten, maar had het te druk.

Vrouwenopvangcentrum ‘het Zijhuis’

Ja

De coördinatrice heeft haar ervaring omtrent gedwongen
huwelijken meegedeeld vanuit de werking in het Zijhuis, maar
uit ook vanuit de werking met Medetfoon. Zij organiseerde
een focusgesprek met de vrijwilligsters van Turkse origine van
Medetfoon.

Saïda Boujdaine

Ja

Haar boek gelezen en haar daar bijkomende vragen over gesteld.
Zij verwees ons door naar een andere vrouw die in aanraking
was gekomen met een gedwongen huwelijk.

Zohra Otman

Ja

Zij wilde praten over haar ervaring als advocate met de
problematiek. Afspraak viel op 13 februari.

Actiecomité van Moslimvrouwen in
Vlaanderen

Ja

Lamya Otmane heeft ons spontaan gecontacteerd na het lezen
van de ﬂyer. Er werd een focusgroep gepland op 1 maart.

Katrien Van der Heyden

Ja

Zij gaf nuttige tips in verband met het onderzoek. Zij gaf ook
enkele nuttige contactadressen door.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding
te Berchem

Ja

Gesprek met interculturele medewerkster van Marokkaanse
origine.

YWCA Vrouwenwerking

Ja

Deze organisatie komt niet zoveel in aanraking met vrouwen van
Turkse, Maghrebijnse of Pakistaanse origine. Ze verwezen ons
door naar Vzw Vrouwenstem.

Vzw Vrouwenstem

Ja

De organisatie was bereid een focusgesprek te organiseren, maar
de samenwerking werd onverwachts verbroken.

Mechelen
Jeugdhuis Rzoezie

Neen

CLB Mechelen

Neen

Vrouwenwerking Mechelen Zuid

Ja

Saïda El Aissaoui was enthousiast over het onderzoek. Het
geplande groepsgesprek is echter niet doorgegaan.

OOST-VLAANDEREN
Gent
Cel Meldpunt Uithuwelijking Gent

CIE

Ja

Gesprek met hulpverleenster over de werking. Zij willen niet
optreden als tussenpersoon uit vrees voor de anonimiteit van de
cliënt.
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Stedelijke Integratiedienst Gent

Ja

Gesprek met Maurice Marechall over zijn ervaring als
interculturele bemiddelaar. Hij bracht vrouwen op de hoogte van
het onderzoek. Dit bracht geen respondenten op.

Maatschappelijke Cel van de politie
Gent, afdeling integratiecel

Ja

Herman Huvenne deelde zijn ervaring mee omtrent gedwongen
huwelijken. Hij bracht ons in contact met moslimvrouwen die
problemen ondervonden omdat zij een relatie hebben met een
man van Belgische origine.

CAW Visserij, werking slachtofferhulp
en steunpunt mensenhandel

Ja

Zij komen niet in aanraking met de problematiek.

Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg, vzw Eclyps

Ja

Zij organiseren praatgroepen en krijgen indirect te maken met
gedwongen huwelijken, namelijk via de verhalen van hun cliënten.
Op 14 februari was er een gesprek met Mieke Veranneman en
een stagiaire over hun ervaringen.

Vluchthuis van CAW Artevelde

Ja

Zij zijn nu bezig met een pilootproject dat zich speciﬁek toespitst
op slachtoffers van een gedwongen huwelijk. Zij waren bereid
om aan de meisjes en vrouwen ﬂyers van het onderzoek geven.
Niemand reageerde echter op onze oproep.

Meisjeshuis de Brugse Poort

Nee

Intercultureel Netwerk Gent

Ja

Zij organiseerden een focusgesprek met Turks sprekende
vrouwen. Zij zorgen zelf voor een tolk. Daarnaast brachten zij ons
in contact met vier jonge Turkse moeders die diep gelovig zijn.

El Jawahara

Ja

Zij organiseerden een Maghrebijnse focusgroep met moslima’s
tussen de 20 en 25 jaar (afspraak 11 maart).

Meisjes Overleg Gent

Ja

Op 21 maart werd een vergadering bijgewoond. Tijdens de
bijeenkomst kregen wij de gelegenheid de deelneemsters
hun ervaring met onze thematiek te bevragen. Patsy van
Moslimjongeren Gent was bereid zelf een groep samen te stellen.

Moslimjongeren Gent

Ja

Zij brachten enkele meisjes samen voor een groepsgesprek.

Vzw Jamklub-Jong

Ja

13 januari 2006, een focusgesprek met Turkse tieners.

Studentenvereniging Flux (Gent)

Ja

De ﬂyer van het onderzoek werd op hun website geplaatst. Dit
resulteerde in een focusgesprek.

Siham Benmammar (Agora)

Ja

Een verkennend gesprek.

Wijkgezondheidscentrum De Sleep

Ja

Gesprek over de ervaringen met de problematiek. Zij verwijzen
door naar Yasmin, de zwangerschapsbegeleidster van Turkse
vrouwen. Tijdens een persoonlijk gesprek met Yasmin deelde zij
mee dat zij haar patiënten niet op de hoogte wil brengen van het
onderzoek, uit schrik dat ze het vertrouwen van de vrouwen zal
verliezen.

Inloopteam Reddy Teddy

Ja

De jonge moeders wensten niet deel te nemen aan het
onderzoek.

Inloopteam Brugse Poort

Ja

Ze willen deelnemen, maar vinden de voorgestelde datum te
vroeg. Daardoor konden zij niet deelnemen aan het onderzoek.

Inloopteam De Sloep

Ja

Op 6 april namen jonge moeders van Turkse origine deel aan het
onderzoek.
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Huis van het Nederlands

Ja

Zij delen mee dat zij de vrouwen niet veel zien en daardoor geen
vertrouwensrelatie hebben opgebouwd. Bijgevolg is het heel
moeilijk voor hen om vrouwen samen te brengen. Zij verwezen
ons door naar enkele scholen in Gent en de VDAB.

Provinciaal Centrum voor Volwassen
Onderwijs

Ja

De directrice deelde mee dat de doelgroep over bevraagd is en
dat onze thema’s veel te gevoelig liggen voor de vrouwen. Bij deze
wenste ze niet deel te nemen aan het onderzoek.

Centrum Basiseducatie Gent

Ja

Ook zij deelden mee dat de doelgroep overbevraagd is.
Bovendien vinden zij het moeilijk om een dergelijk ‘bedreigend’
onderwerp genuanceerd te introduceren bij dikwijls lager
geschoolde mensen. Er werd gevreesd voor boze echtgenoten.
Verwezen ons door naar voorzieningen, waarmee we reeds
contact hadden.

VDAB

Ja

Onze vraag tot deelname werd aan de cursisten meegedeeld.
Eén cursiste van Marokkaanse origine was bereid deel te nemen.
Samen met een vriendin werd zij geïnterviewd.

Ja

Er werd een focusgesprek georganiseerd met de meisjes uit de
meisjeswerking.

Ronse
Meisjeswerking Memosa

WEST-VLAANDEREN
Oostende
Sait Baha, werkwinkel

Neen

Haar ontmoet tijdens een studiedag in Oostende. Zij ging vragen
aan een vriendin of zij wou deelnemen aan het onderzoek.
Uiteindelijk haar niet meer kunnen bereiken.

Het Adviescentrum voor Allochtonen

Ja

Anne Demuysere sprak over haar ervaring met de thematiek.Via
haar hebben we een afspraak kunnen regelen met een Pakistaans
meisje dat in aanraking kwam met een gedwongen huwelijk.

Vzw De Viertorre

Ja

Zij hadden geen kennis omtrent de thematiek en verwezen door
naar de inloopteams in Gent.

Vrouwenopvang De Dreve

Ja

Zij kenden geen moslima’s die gedwongen werden om te huwen.
Zij verwezen door naar het Adviescentrum voor Allochtonen.

Vrouwenopvang Oase

Ja

Net zoals De Dreve kenden zij geen moslima’s die gedwongen
werden om te huwen. Zij verwezen door naar het Adviescentrum
voor Allochtonen.

Brugge
Centrum voor Geboorteregeling en
voor Seksuele Opvoeding De Poort

Neen

Vluchthuis De Poort

Neen

CAW De Viersprong, Onthaal voor
allochtonen

Ja

CIE

Yasmine Van Speybroeck vertelde over haar ervaring met
gedwongen huwelijken tijdens haar job bij de politie van Gent.
Zij ging een aantal Kosovaarse meisjes uit Brugge vragen om hun
verhaal te doen.
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Slachtofferhulp

Neen

Someya, samen met Ria Peene
organiseert bijeenkomsten voor
Brugse moslima’s

Ja

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Neen

Someya trachtte een groep moslimmeisjes tezamen brengen,
maar slechts waren bereid deel te nemen. Bijgevolg ging het
groepsgesprek in Brugge niet door.

Kortrijk
Sjahrazaad

Ja

Mona Barakat heeft het voorstel van het onderzoek
doorgestuurd naar verschillende organisaties.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Neen

Onthaalbureau (Latifa Tassouiket)

Ja

Zij was bereid een groep samen te brengen, maar tot haar eigen
verbazing vonden haar vriendinnen het gespreksonderwerp
te gevoelig om over te praten. Daardoor vond er geen
groepsgesprek plaats, maar werd enkel Latifa bevraagd over haar
ervaringen.

Soﬁa (de Kortrijkse interculturele
meisjeswerking)

Ja

Hen aangesproken op een vrouwenfeest in Kortrijk. Zij waren
bereid om deel te nemen aan het onderzoek. Na de oproep voor
ons onderzoek op hun website, vond er een groepsgesprek plaats.

Neen

Tijdens een vrouwenfeest in Kortrijk verwees Leen Dhondt van
het Vlaams Minderhedencentrum ons door naar de KAV.

Waregem
KAV West-Vlaanderen

LIMBURG
Hasselt
Katholieke Hogeschool Limburg
Departement Sociaal Agogisch Werk
Contactpersoon: Gerard Gielen

Ja

Zelf kon hij ons niet direct helpen, maar hij verwees ons door
naar Dirk Janssen.

Dirk Janssen
Provinciaal Integratiecentrum

Ja

Hij verwees ons door naar zijn collega, Sevim Murat.

Sevim Murat
Provinciaal Integratiecentrum

Ja

Zij heeft heel veel kennis omtrent de thematiek en vertelde
daar ook uitgebreid over tijdens een individueel gesprek. Op
17 februari had zij een focusgroep gepland, maar dit kon door
omstandigheden niet plaatsgrijpen. Het gesprek werd verzet naar
een latere datum.

Federatie Wereldvrouwen (Houthalen)

Ja

Zij verwijzen door naar de vereniging Anissa’t.

Anissa’t

Ja

Op 29 april werd een focusgroep georganiseerd bij een vrouw
thuis.

Dilsen-Stokkem

Beringen
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Vzw Arktos, vormingsorganisatie voor
maatschappelijk kwetsbare jongeren

Ja

Via een studiedag contact met een verantwoordelijke van Arktos.
Op 10 mei werd door haar een groep meisjes samen gebracht.

Ja

Tijdens de studiedag over huwelijksmigratie werd contact
opgenomen met een verantwoordelijke van deze jeugdwerking.
Zij wou een focusgroep inrichten, maar de meisjes zagen het
niet zitten om deel te nemen. Zij namen in het verleden reeds
deel aan een onderzoek over seksualiteit en toen hebben ze heel
directe vragen gekregen.

Genk
Jeugdwerking Genk Zuid

BRABANT
Leuven
Katholieke Universiteit Leuven,
Departemant Sociale en Culturele
Antropologie

Ja

Azrah Karim Rajput verwees door naar enkele Pakistaanse
meisjes uit Oostende. Een meisje daarvan werd geïnterviewd.

Taspinar Birsen (psychologe + werkt
ook voor het SAMV)

Neen

Tijdens een studiedag in Oostende was ze bereid om op te
treden als tussenpersoon. Daarna hebben we haar niet meer
kunnen bereiken.

Ja

Elisabeth Muller ontmoet tijdens de studiedag omtrent
gedwongen huwelijken. Zelden komen vrouwen die met de
problematiek van een gedwongen huwelijk geconfronteerd
worden naar hen toe. Zij was bereid deel te nemen aan
het onderzoek, maar wegens tijdsgebrek kon zij niet meer
gecontacteerd worden.

Point d’Appui
Droit International Privé Familial

Ja

Tijdens een studiedag omtrent gedwongen huwelijken werd
contact gelegd met Sophie Deblaere. Per mail maakte zij
duidelijk dat zij slecht eenmaal in aanraking is gekomen met een
gedwongen huwelijk.

Vzw. Buurthuis Bonnevie

Ja

Zij konden ons niet direct helpen, maar hebben folders van het
onderzoek verspreid.

Bres : Koepel van de Brusselse
jeugdwerking

Ja

Zij hebben ons doorverwezen naar verschillende
meisjeswerkingen in Brussel: Peterbos, Centrum-West, MiniAnneessens, Chicago,Vereniging van Marokkaanse jongeren &
Alhambra.

Lokale bemiddeling, conﬂictbeheer
(gemeente Molenbeek)

Ja

Gesprek gevoerd met Anne Verlaeken en Marie-Noëlle Golenvaux
over de ervaringen en visies vanuit het bemiddelen in familiale
conﬂicten.

Centre de prevention des violences
conjugales et familiales (Molenbeek)

Ja

Hélène Dutry sprak over haar ervaring als hulpverleenster
in een vluchthuis.Verwees ons door naar een Marokkaanse
nieuwkomersbruid die gevlucht is van haar echtgenoot.

Sint-Guido Instituut (Anderlecht)

Ja

Aanvankelijk waren ze bereid mee te werken, maar waren
uiteindelijk niet meer bereikbaar.

Nijvel
La Goèlette
Maison d’accueil pour Jeunes femmes
et enfants

Brussel
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Imelda-instituut

Ja

Waren niet bereid deel te nemen.

Chambéry Meisjeswerking

Ja

Waren bereid deel te nemen, maar wegens tijdgebrek kon er
geen focusgroep meer georganiseerd worden. Zij verwezen ons
wel door naar Samarcande, die zelf een project rond gedwongen
huwelijken heeft georganiseerd.

Samarcande (Etterbeek)

Ja

Deze organisatie heeft in samenwerking met Amnesty
International een theaterstuk en een ﬁlm over gedwongen
huwelijken gemaakt. Het ging vooral om jongeren van
verschillende nationaliteiten en niet zozeer om moslims. Dit
om aan te tonen dat dergelijke huwelijken ook bij andere
gemeenschappen gebeuren. De ﬁlm werd ons opgestuurd.

Jongerencentrum Chicago

Ja

Uitwisseling van informatie, maar wegens de geringe tijdsduur van
huidig onderzoek werd er geen focusgesprek georganiseerd.

Mama Lotte van den Dries. Zij geeft
Nederlands aan anderstaligen

Ja

Zij verwees ons door naar twee cursisten, één van Turkse en één
van Marokkaanse origine. Zelf hadden zij geen tijd om deel te
nemen, maar verwezen ons door naar anderen.

Belcika Turk kadin dernegi
(Association de la femme turque de
Belgique)

Ja

De organisatie ging ons voorstel voorleggen aan de vrouwen van
Turkse origine.

Belcika Ataturk düsüncegi dernegi
(Association de la pensée d’Atatürk)

Ja

Er was weerstand als gevolg van negatieve ervaringen met
soortgelijke projecten in het verleden, plus overbevraging
van vrouwen tussen 25 en 55 jaar die op donderdag een
atelier volgen. Uiteindelijk waren ze bereid een focusgroep te
organiseren. Omdat er een tolk vereist was, kon het gesprek niet
doorgaan.

La maison des femmes (Molenbeek)

Ja

De coördinatrice was bereid een groep te organiseren, maar
uiteindelijk is dat niet gelukt.

ASBL La voix des femmes

Ja

Gesprek over de thematiek.

Les Maisons Mosaïques de Vie
Féminine.

Ja

Doorverwezen naar andere dienst.

Maison Mosaïque de Etterbeek

Ja

Ze hadden het veel te druk om een groep vrouwen samen te
brengen.

Maison Mosaïque de Schaerbeek

Ja

Ze verwezen ons door naar de andere ‘Maisons Mosaïques’
omdat zij een veel te kleine organisatie zijn.

Regina Pacis-instituut

Ja

Zij hebben twee focusgroepen samengebracht.

Service prevention “Soleil du Nord”
de la Commune de Schaerbeek

Neen

Service d’assistance aux victims de
Molenbeek

Ja

Gesprek met psychologe Farida Dif over haar ervaringen met
slachtofferhulp. Zij was bereid om een groep vrouwen samen te
brengen, maar zij wilden niet deelnemen aan het onderzoek. Ze
zeiden behoefte te hebben aan iemand die hen helpt, niet aan
iemand die naar hen luistert, die hen om opinies vraagt.

Fédération Laïque des Centres de
Planning Familial

Ja

Psychologe Katinka in ’t Zandt ontmoet tijdens een studiedag
over eergerelateerd geweld. Zij verwees door Nüran çiçekçiler.
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Centre de Planning familiale
Groupe Santé Josaphat (Schaarbeek)
Nüran çiçekçiler.

Ja

Op 23 februari gesprek over haar ervaringen in het werken met
de doelgroep.

Huis der gezinnen

Ja

Sigrid Arents heeft het voorstel van ons onderzoek verspreid
via mail. Er vonden gesprekken plaats met haar interculturele
medewerksters.

Buurtcentrum De Foyer in Molenbeek

Ja

Zij waren niet geïnteresseerd in het onderzoek.

Gemeenschapscentrum Vaartkapoen,
project Caleidoscoop

Ja

Waren bereid om deel te nemen, maar konden geen focusgesprek
op tijd organiseren.

Steunpunt Allochtone Meisjes en
Vrouwen

Ja

Zij zijn bereid mee te werken aan het onderzoek. Op 17
februari werden ervaringen van het centrum uitgewisseld en
contactpersonen doorgegeven.

Leyla Omzil

Ja

Zij heeft zelf contact opgenomen per telefoon. Ze dacht dat
we onderzoek deden naar de hoofddoek. Na uitleg van het
onderzoek, wou ze graag deelnemen. Op 30 maart ging het
gesprek door.

Forum van Etnisch-culturele
Minderheden

Neen

Zij delen mee niet in aanraking te komen met de problematiek.
We worden naar andere organisaties doorverwezen.

Studentenvereniging van de studenten
die het vak islam volgen

Ja

Zij willen in groep praten over de aangehaalde thema’s. Wegens
een te druk lesschema kon geen gesprek georganiseerd worden.

Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg Brussel

Ja

Gesprek met een hulpverleenster over haar ervaringen met
de thematiek. Zij verwees ons door naar enkele interculturele
bemiddelaarsters.

Centrum West
Jongerenwerking Molenbeek

De contactpersoon, Touria Aziz had het veel te druk om ons te
helpen. We werden doorverwezen naar Chambery, met wie we
reeds contact hadden.

Casablanca (Vilvoorde)

Ja

Verwees ons door naar andere vrouwengroepen.

Pianofabriek (Sint-Gillis)

Ja

Hun agenda lag al helemaal vast, waardoor er geen tijd was voor
een focusgesprek.

Mini-Anneessens

Ja

Uitwisseling van informatie, maar wegens de geringe tijdsduur van
huidig onderzoek werd er geen focusgesprek georganiseerd.

‘El Warda’

Ja

Was bereid met ons samen te werken, maar door de geringe
tijdsduur van het onderzoek werd er geen gesprek georganiseerd.

Peterbos

Ja

Zij richten zich vooral op jongeren van 14 jaar. Te jong om deel te
nemen aan het onderzoek. Ze verwezen wel door naar Assecoum
R’hima.

Assecoum R’himo

Ja

Ze slaagden er niet in om binnen onze onderzoeksduur een
groep vrouwen samen te brengen.

Vereniging van Marokkaanse Jongeren
(VMJ)

Ja

Ze waren bereid deel te nemen, maar nadien niet meer
bereikbaar.

Alhambra (Anderlecht)

Ja

Zij organiseerden een focusgesprek op 26 april.
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Samira

Ja

Na een eerste kennismaking beloofde ze ons een aantal meisjes
tezamen te brengen. Na veel heen en weer gemail, had ze voor
zaterdag 4 maart twee focusgesprekken georganiseerd. Slechts
drie vrouwen waren aanwezig.

NAMEN
Namen
Universiteit Namen, Caroline Etienne

Ja

Deelt ervaringen omtrent onderzoek bij vrouwen van Turkse
origine

Centre d’ action interculturelle de la
Province de Namur

Ja

Zij hebben ons een lijst doorgestuurd met adressen in Namen.

Vie Féminine - Action femmes
immigrées

Neen

Hun contactgegevens bleken niet te kloppen.

Ja

Zij organiseerden een focusgesprek op 27 april met tien vrouwen
van Albanese origine.

Jambes
Shota asbl

LUIK
Luik
Centre régional pour l’intégration des
personnes étrangères ou d’origine
étrangère de Liège (CRIPEL)

Neen

Altay Manço, directeur IRFAM

Ja

Na telefonisch contact heeft hij enkele relevante artikels
opgestuurd.

NEJMA, Projet interculturel des
Femmes Prévoyantes Socialistes

Ja

Zij organiseerden een focusgesprek op 16 mei.

Ja

Zij hebben ons een lijst met organisaties doorgemaild.

Verviers
Centre régional de Verviers pour
l’intégration des personnes étrangères
et d’origine étrangère.

HENEGOUWEN
La Louviere
Ceraic Centre Régional d’Action
Interculturelle du Centre

CIE

Ja

Ertegrul Tas heeft een focusgesprek georganiseerd, maar om
verschillende redenen konden de vrouwen die dag niet aanwezig
zijn. Bijgevolg werd Ertegrul Tas bevraagd over zijn ervaringen met
de thematiek.
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Mons
Centre interculturel de Mons et du
Borinage

Ja

Stuurden adressen door van vrouwenorganisaties.

Centre Régional d’Intégration de
Charleroi

Ja

Op 25 april brachten zij een groep vrouwen tezamen.

Jamila Moussaoui

Ja

Met deze psychologe werd contact gelegd tijden een studiedag in
Namen. Een tijdje later werd haar kennis omtrent de thematiek
bevraagd.

Charleroi
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BIJLAGE 3: FLYER
�

Hallo,
Wij zijn Nathalie en Marlies en werken in opdracht voor Prof. Dr. Sami Zemni voor het
Centrum voor Islam in Europa, verbonden met de Universiteit Gent. We doen een project
omtrent partnerkeuze en huwelijksstrategieën bij moslimmeisjes en -vrouwen. We willen graag
weten hoe jij denkt over huwen en relaties, waarom je voor iemand zou kiezen en wie zijn of
haar mening daarbij belangrijk is,… Hiervoor willen we graag met heel veel verschillende
moslimmeisjes en –vrouwen tussen 16 en 40 jaar praten, individueel en/of in groep. Wil(len)
jij en/of andere meisjes of vrouwen in je omgeving je mening daarover kwijt? Je hoeft je niet te
verplaatsen, wij komen naar je toe of naar de plek waar je graag vertoeft. Wie meedoet blijft
anoniem, dat garanderen we.
Aarzel niet om ons te contacteren,
Je kan ons mailen op Nathalie.Peene@Ugent.be of Marlies.Casier@Ugent.be.
Ons telefoonnummer is 09/264 68 33 (elke weekdag, uitgezonderd op woensdag)
Alvast bedankt!
Nathalie & Marlies
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BIJLAGE 4: FORMULIER INFORMED CONSENT

Gent, 1 oktober 2005
Beste,
Wij zijn Marlies Casier en Nathalie Peene, wetenschappelijke medewerksters aan de Universiteit Gent, Vakgroep
Studies van de derde wereld. Wij zijn bezig met een beleidsaanbevelend onderzoek in opdracht van het Centrum
voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Huidige studie onder leiding van Prof. Dr. Sami Zemni
betreft een onderzoek naar partnerkeuze en huwelijksstrategieën bij moslimmeisjes en –vrouwen van vreemde
origine in België. Wij wensen met dit onderzoek een beeld te krijgen op de visies en ervaringen van meisjes en
vrouwen met betrekking tot deze onderwerpen.
Het onderzoek start in januari 2006 en zal bestaan uit het afnemen van een interview en/of het deelnemen aan een
groepsgesprek. Met beide onderzoeksmethodes zal er onderzocht worden hoe partnerkeuze en huwelijkssluiting
verlopen, en zal getracht worden het fenomeen te objectiveren en te kwantiﬁceren om zodoende preventieve
denkpistes te ontwikkelen.
Als u wilt meewerken aan dit onderzoek is het belangrijk dat u hiervoor uw toestemming geeft. Daarom vragen
wij u om dit formulier te ondertekenen.
Naam:……………………………………………………………………………………………………
is bereid mee te werken aan het hierboven beschreven onderzoek en gaat akkoord met de volgende voorwaarden:
Het interview zal ongeveer één uur duren. Het groepsgesprek zal ongeveer twee uren in beslag nemen.
U hebt het recht om ten allen tijde uit het onderzoek te stappen.
De informatie die u ons geeft, wordt alleen voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt. Ze wordt strikt vertrouwelijk
en anoniem verwerkt en gerapporteerd.
Het onderzoek verloopt in overeenstemming met de Wet op het Beroepsgeheim en de Wet ter Bescherming van
de Persoonlijke Levenssfeer. Dit wil zeggen dat alles wat gezegd wordt geheim blijft en niet doorgegeven wordt
aan anderen.
Voor akkoord,
De participante
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De onderzoeksters
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BIJLAGE 5: CHECK-UP LIST
Check-up lijst voor individuele gesprekken
Voorstelling
Korte voorstelling van het onderzoek en de onderzoeker.
Gevolgd door de vraag naar persoonlijke voorstelling van de respondente.
Naam
Leeftijd
Studie/beroep
Nationaliteit
Origine
Generatie
Opleiding ouders
Algemene vragen
omtrent relaties
Relatiesituatie (vrijgezel/partner/gehuwd/gescheiden)
Partner: dezelfde origine? Waarom is dat belangrijk?
Iemand uit herkomstland?
Waar partner ontmoet?
Verloop relatie

Initiatief: meisje of iemand anders?
Zijn er voldoende ontmoetingsruimtes in België?
Kenmerken bij een partner: wat is belangrijk? Waarom?
Verwachtingen van het huwelijk
Zijn die verwachtingen in vervulling gekomen?

Huwelijk

Afspraken voor het huwelijk:
Huwelijkscontract?
Inhoud daarvan?

Religie
Ben jij een praktiserende moslim?
Moet de partner een moslim zijn?
Belang daarvan + waarom
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Ouders &
omgeving
Hun verwachtingen ten aanzien van een schoonzoon?
Mate van rekening met die verwachtingen?

Hun schoonzoon

Communicatie thuis over die verwachtingen?
Welke schoonzoon zou je zelf willen voor je dochter?
Hoe hebben je ouders elkaar leren kennen?

Ontmoeting ouders

Indien op een gedwongen manier: Wat vind je daarvan?

Gedwongen huwelijk

Vragen voor alle respondentes
Deﬁnitie gedwongen huwelijk?
(verschil proberen nagaan met een gearrangeerd huwelijk)
Redenen en Middelen door de omgeving?

Deﬁnitie

Voorkomen gedwongen huwelijk: vaak/niet vaak
Persoonlijke kennis
Omschrijf een situatie

Probleemboom
Samen zoeken naar de oorzaken en gevolgen van een gedwongen huwelijk. Dit visualiseren
door middel van een probleemboom.
Beleidsinitiatieven
Hoe een gedwongen huwelijk voorkomen
Door wie
Hoe kan iemand in een huwelijk geholpen worden
Door wie
Mogelijke problemen vanuit de hulpverlening
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Wanneer (tijdstip, context)
Leeftijd
Wanneer: Tijdens/na schoolperiode
Was er sprake van druk
Door wie?
Waarom?
Middelen?
Persoonlijk: meisje/vrouw

Jouw reactie/gevoel?
Reactie van de ouders op jouw reactie?
Gevolgen
Kon je beroep doen op een vertrouwenspersoon:
Ja: Wie? Wat kon hij/zij doen?
Neen: waarom niet?
Heb je een poging ondernomen om het huwelijk te voorkomen:
Ja: Omschrijf (wat en hoe)
Neen: waarom niet?
Mening van de toekomstige echtgenoot?

Jongen/man

Stond hij ook onder druk?
Poging tot voorkomen?
Wat?

Andere slachtoffers

Ken je anderen?
Omschrijf hun situatie
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BIJLAGE 6: THEMA’S TER VERWERKING EN ANALYSE VAN DE INDIVIDUELE EN
FOCUS GROEPSINTERVIEWS
Partner: kenmerken
Andere
Religie: zelfde
Mag, maar moet niet
Neen
Ja
Origine: zelfde
Mag, maar moet niet
Neen
Ja
Opgegroeid in land van herkomst
Mag, maar moet niet
Ja
Uit dezelfde streek
Neen
Ja
Opgegroeid in België/Europa
Ontmoeting
Voldoende ontmoetingsruimtes
Neen
Ja
Hoe
Andere
Gedwongen
Gearrangeerd
Wanneer
Waar niet
Waar
Ouders
Reactie op relatie voor het huwelijk
Hoe elkaar ontmoet
Thuis: communicatie
Verwachtingen schoonzoon
Religie: zelfde
Ja
Mag
Neen
Origine: zelfde
Ja
Mag
Neen
Andere
Rekening ermee
Ja
Soms
Neen
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Reactie omgeving
Andere
Reactie op ongehuwd blijven
Reactie op het verbreken van relatie
reactie op andere origine
Reactie op andere religie
Huwelijk
Verloving
Afspraken
Verwachtingen
Religie
Praktiseren
Neen
Ja
Wat is praktiseren
Kenmerken man eigen dochter
Andere
Origine: zelfde
Mag, maar moet niet
Ja
Neen
Religie: zelfde
Mag, maar moet niet
Ja
Neen
Invloed op partnerkeuze: factoren
Ouders van je toekomstige partner
Beeldvorming over de jongens in België
Beeldvorming over jongens herkomstland
Het lot bepaalt je keuze
Ouders
Jongens en mannen
Beeldvorming meisjes in land van herkomst
Beeldvorming meisjes in België
Origine: zelfde
Mag, maar moet niet
Neen
Ja
Religie: zelfde
Mag, maar moet niet
Neen
Ja
Gedwongen huwelijken
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Deﬁnitie
Voorkomen
Beoordeling
Motieven om te dwingen
Motieven om toe te stemmen
Gevolgen
Middelen
Handelingsstrategieën: vooraf
Oplossingen erna
Kenmerken slachtoffers
Gearrangeerde huwelijken
Deﬁnitie
Voorkomen
Beoordeling
Motieven
Motieven om toe te stemmen
Gevolgen
Middelen
Handelingsstrategieën: vooraf
Oplossingen erna
Oplossingen: beleid
Geen oplossing nodig
Geen oplossing mogelijk
Interventie
Preventie
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VOETNOTEN
1

Zie ZEMNI, S., CASIER, M. & PEENE, N., (2005), Kwalitatieve inventaris. Partnerkeuze en huwelijksstrategieën bij

allochtone moslimmeisjes en -vrouwen in België. Niet-gepubliceerde literatuurstudie in opdracht van het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.

2

Elke Hooyberghs, 07/11/2006

3

Els Lecoutere, 08/11/2006

4

Sultan Balli is een psychologe van Turkse origine en is voorzitster van het Steunpunt voor Allochtone Meisjes en
Vrouwen.

5

Een probleemboom is een schematische visualisering van een bepaald probleem, waarin oorzaken en gevolgen aan bod
komen.

6

Deze zelﬁdentiﬁcatie is niet vaststaand. Op bepaalde momenten rekent men zich eerder tot de groep ‘Turken’, dan weer
tot ‘moslims’ of ‘Belgen’.

7

Het vergelijkend cijfermateriaal uit kwantitatief onderzoek is sterk verouderd, helaas beschikken wij niet over gelijkaardig
recentere cijfers, vermits er een gebrek is aan registratie van huwelijken op basis van ‘etnie’. Zo is er recenter cijfermateriaal
beschikbaar vanuit het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) maar dit materiaal geeft een vertekend beeld van het
aantal gemengde huwelijken, omdat enkel gekeken wordt naar de nationaliteit van beide partners. Zo weten we bijvoorbeeld
niet hoeveel gemengde huwelijken, huwelijken zijn tussen iemand van Marokkaanse origine die hier opgegroeid is, met
iemand van de Marokkaanse nationaliteit omdat tussen deze gemengde huwelijken ook huwelijken tussen een Belg van
Vlaamse of Waalse origine kunnen zitten met iemand van Marokko. De cijfers van het NIS zeggen ons ook niets over
het aantal huwelijken van allochtonen in België (dus huwelijken tussen twee mensen met de zelfde nationaliteit) met een
partner van dezelfde origine of met iemand van een andere origine.

8

De steekproef voor dit onderzoek bestond uit jongeren die in het middelbaar onderwijs lessen nemen in respectievelijk
zedenleer (niet-confessioneel), de katholieke godsdienst en islam. Door deze opdeling proberen de onderzoekers de
opvattingen van niet-moslims en moslims met elkaar te vergelijken. Het aantal mensen dat islamonderricht volgt op de
middelbare school zijn echter niet noodzakelijk allemaal moslims. Sommige autochtone jongeren volgen deze lessen uit
interesse, vandaar dat de bevindingen misschien niet volledig te veralgemenen zijn.

9

Het onderzoek werd uitgevoerd door CERSES/CNRS, Centre de Recherche Sens, Ethique et Société (Université Paris V)
en Centre National de Recherche Scientiﬁque.

10

Het onderzoek bestond uit een voorstudie naar de mate waarin gedwongen huwelijk voorkomt bij Turkse, Marokkaanse
en Surinaams-Hindoestaanse gemeenschappen, naar de sociaal culturele achtergronden en naar de ernst van het
verschijnsel. Daarnaast werd ook een voorstudie verricht naar de juridische aspecten rond gedwongen huwelijken. Het
eigenlijk onderzoek bestond uit gesprekken met deskundigen en sleutelﬁguren over de desbetreffende problematiek. De
situatie rond gedwongen huwelijk in het buitenland werd nagegaan aan de hand van schriftelijke enquêtes bij Nederlandse
vertegenwoordigers in de herkomstlanden. Eén van de aspecten van het onderzoek bestond eruit om op basis van een
onderzoek te komen tot een voor beleid bruikbare omschrijving en afbakening van het begrip gedwongen huwelijk en een
juridische bruikbare invulling van het begrip dwang, wat interessant is voor dit onderzoeksproject.

11

Gezinsvorming en waardenpatronen bij Turkse en Marokkaanse Vrouwen in Vlaanderen en Brussel, een survey uitgevoerd
door de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel met een steekproef van 850 Turkse en 868 Marokkaanse vrouwen
en de enquête Migratiegeschiedenis en Sociale Mobiliteit bij Turkse en Marokkaanse mannen in België, een survey,
uitgevoerd in 1994-1996 door de VUB, UG en de Université de Liége, met steekproeven van 1134 Marokkaanse en 1462
Turkse mannen

12

Manço & Manço (2000): aan zijn enquête namen 1675 jonge mannen deel tussen de 19 en 35 jaar. 955 mannen hadden de
Turkse nationaliteit en 720 hadden de Marokkaanse nationaliteit. Deze enquête toonde aan dat het percentage huwelijken
binnen de twee steekproeven gestegen is.

13

Opmerking bij deze cijfers is de volgende. Gedurende de loop van ons onderzoek hebben wij meermaals meegemaakt
dat mensen te pas en te onpas dit cijfer gebruiken en daarbij niet nuanceren dat het gaat om mensen die ‘het risico lopen
op een gedwongen huwelijk’ maar het voorstellen alsof het om een reëel cijfer van het aantal slachtoffers van gedwongen
huwelijken gaat.
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