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Inleiding
De keuze van een liefdespartner is door de eeuwen heen altijd beperkt

door kerkelijke en maatschappelijke zedelijkheidsnormen, die vaak

ook in wettelijke verbods- en strafbepalingen tot uitdrukking kwamen.

Vanaf de jaren zestig-zeventig van de vorige eeuw begon de opmars

van een ‘bevrijdingsideologie’ die seksuele zelfbeschikking voor ieder

individu centraal stelde en die zich afzette tegen de kerkelijke en bur-

gerlijke moraal. Onder invloed van de tweede feministische golf en

andere emancipatiebewegingen zien we in de decennia daarna grote

veranderingen optreden op het terrein van de zedelijkheid: nieuwe

wetgeving over abortus, echtscheiding, de legalisering van prostitutie

en de erkenning van homoseksuele en lesbische relaties, uitmondend

in de openstelling van het huwelijk voor partners van gelijk geslacht.

Tegelijkertijd kwam er meer aandacht voor de blinde vlekken van het

seksuele zelfbeschikkingsideaal: de commerciële exploitatie van seks,

vrouwenhandel, de vaak ongelijke machtspositie van man en vrouw,

seksueel geweld en misbruik, evenals de kwetsbaarheid van minderja-

rigen in seksuele relaties.

Deze ontwikkelingen hebben onder andere geleid tot een intensievere

vervolging van ontucht met minderjarigen. Door de afschaffing van

het klachtvereiste bij ontucht zonder dwang met minderjarigen tussen

12 en 16 jaar, stelt de overheid veel nadrukkelijker een zedelijkheids-

norm, een norm die in principe losstaat van de beleving van ‘het

slachtoffer’. De norm wordt gelegitimeerd door de noodzakelijk

geachte bescherming van de kwetsbare jeugdige (zie bijvoorbeeld

Gooren 2011).

In dit themanummer van Justitiële verkenningen over Verboden liefdes

zijn meer voorbeelden te vinden van situaties waarin de overheid

bepaalde partnerkeuzes van individuen verbiedt of ontmoedigt. Dat

gebeurt in deze tijd niet meer vanwege een schending van de goede

zeden, maar steeds vaker met de bedoeling om de zwakker geachte

partij in de relatie te beschermen en in het kader van de bestrijding

van maatschappelijke misstanden (bijvoorbeeld vrouwenhandel,

dwanghuwelijken), of ter realisering van andere beleidsdoelen (bij-

voorbeeld op het terrein van immigratie).

Het eerste artikel van dit themanummer, geschreven door Jan Kok,

biedt een historisch overzicht van vier eeuwen van ‘verboden relaties’

in Nederland. Vanaf eind zestiende eeuw probeerde de dominante cal-
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vinistische kerk de Nederlandse natie te ‘zuiveren’ door alle vormen

van ontucht, overspel, incest en sodomie te vervolgen. In de periode

van de Franse overheersing (1795-1813) werden kerk en staat geschei-

den en verdwenen tal van verboden relaties uit het Wetboek van Straf-

recht. Maar de strenge sociale controle op relaties bleef bestaan. Een

‘ideaal’ huwelijk was gebaseerd op de gelijkheid van de partners in ter-

men van sociale achtergrond, religie en leeftijd. Zowel de ouders als de

lokale gemeenschap zorgden er wel voor dat jonge mensen de ‘juiste’

keuze maakten. Toen de spanningen tussen godsdienstige groeperin-

gen eind negentiende eeuw hoog opliepen, werden gemengde huwe-

lijken nog problematischer. In de jaren zestig en zeventig van de twin-

tigste eeuw begon dit allemaal te veranderen en trad een versoepeling

op van veel regels en normen over partnerkeuze. Een goed voorbeeld

van een verandering door de tijd heen is het ongehuwd samenwonen,

wat transformeerde van een misdrijf (op straffe van verbanning) naar

afwijkend gedrag (gesanctioneerd met het ontzeggen van armenzorg)

naar de bijna normatieve status van een ‘proefhuwelijk’.

Hét voorbeeld van een relatie die niet alleen sociaal ongewenst is,

maar waar ook strafrechtelijke sancties op staan, is de pedoseksuele

relatie. Juul Mulder schreef een bijdrage grotendeels op basis van zijn

dertigjarige klinische ervaring met de behandeling van pedoseksuele

mannen. De auteur behandelt de kenmerken van pedofiele relaties en

hoe deze zich doorgaans ontwikkelen. Wat zoekt de pedofiel in een

relatie met een kind en vice versa? Het verbod op pedofilie en de con-

sequenties daarvan, zoals de noodzaak van geheimhouding, worden

eveneens besproken. Wat is de aard van de schade voor het kind en

hoe wordt deze veroorzaakt? De auteur laat zien hoe elementen als

verlangen en liefde, maar ook manipulatie en geheimen op elkaar

inspelen. Hij betoogt dat de vriendschap met een oudere man erg

waardevol kan zijn voor een kind, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in

veel boeken en films over dit onderwerp. In die zin kan een pedofiele

relatie gewenst zijn. Maar dit geldt alleen als de volwassene genoeg

zelfbeheersing kan opbrengen om niet toe te geven aan seksuele ver-

langens, want een pedoseksuele relatie kan nooit gewenst zijn.

Ook relaties tussen prostituees en hun liefdespartners zijn voor de

overheid problematisch, zo laten Maite Verhoeven en Barbra van

Gestel in hun bijdrage zien. Deze relaties zijn divers en soms complex

door de aanwezigheid van zowel intimiteit als intimidatie en geweld.

Vanuit het perspectief van de vrouwen zijn deze relaties niet primair te
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definiëren als ‘gewelddadig’ en ‘onvrijwillig’. Deze relaties bieden hun

namelijk ook liefde, bescherming en veiligheid. De overheid besteedt

veel aandacht aan de bestrijding van mensenhandel en wantrouwt

vanuit die optiek de relaties van prostituees al snel, vooral als de part-

ner enige bemoeienis heeft met het prostitutiewerk. In de nieuwste

maatregelen ter voorkoming van mensenhandel worden alle prosti-

tuees bevraagd over hun relatie. In de praktijk zou dit ertoe kunnen

leiden dat de signalering van mogelijke uitbuiting en geweld onmoge-

lijk wordt, doordat vrouwen zwijgen over hun relatie en deze bewust

buiten het beeld van overheidsinstanties houden.

Het ontmoedigen van de komst van zogenoemde importbruiden (en

ook bruidegoms) naar Nederland is sinds 2004 overheidsbeleid. Onder

toenmalig minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie

werden de eisen wat betreft inkomen en leeftijd van de aspirant-

huwelijkspartners aangescherpt. Ook werd het voor de immigrerende

partner verplicht om vooraf in eigen land een taal- en integratietest

met goed gevolg af te leggen. Leen Sterckx constateert in haar artikel

dat er al sinds 2001 sprake is van een dalende huwelijksmigratie vanuit

Turkije en Marokko. Na de invoering van de genoemde beperkende

maatregelen is die daling nog scherper. De auteur laat zien dat de

opvattingen in de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in Nederland

over de (on)geschiktheid van huwelijkspartners uit het moederland al

aan het veranderen waren. Wel hebben de wettelijke maatregelen als

een katalysator gewerkt. Turkse en Marokkaanse Nederlanders lijken

tegenwoordig zelf meer twijfels te hebben over de kansen op succes

van een ‘importhuwelijk’ en vaker de voorkeur te geven aan een part-

ner die ook in Nederland is opgegroeid.

Ook het voornemen van de Nederlandse regering om neef-nicht-

huwelijken wettelijk te verbieden, kan worden gezien als een onder-

deel van het migratiebeleid. De belangrijkste reden voor het verbod is

dat er bij veel van deze huwelijken sprake zou zijn van dwang. Hoewel

de wet vanzelfsprekend voor iedereen geldt, zal deze in de praktijk met

name Turkse en Marokkaanse Nederlanders treffen, omdat neef-nicht-

huwelijken vooral in die kringen voorkomen. Josanne Priem

bespreekt, onder meer op basis van interviews, de opvattingen van

jonge Turkse en Marokkaanse Nederlanders over het neef-nichthuwe-

lijk en het verbod daarop. Een deel van de respondenten vindt het ver-

bod niet legitiem, omdat zij menen dat de overheid niet het recht heeft

om zich met de keuze voor een huwelijkspartner te bemoeien. Ook
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betwijfelen sommigen of de bestrijding van dwanghuwelijken wel de

ware reden is voor het verbod. Anderen menen dat het verbod wel

legitiem is, omdat het immers volgens democratische procedures tot

stand is gekomen dan wel omdat religieuze normen hun voorschrijven

de wetten te respecteren van het land waarin men woont.

Tot slot besteden we in dit themanummer aandacht aan een relatie-

type dat eeuwenlang te maken heeft gehad met onderdrukking en

soms ook vervolging, maar in de afgelopen twintig jaar steeds meer

erkenning krijgt: relaties tussen partners van dezelfde sekse. Doordat

homoseksuelen en lesbiennes waren uitgesloten van het huwelijk,

kwamen ze niet in aanmerking voor allerlei rechten en verantwoorde-

lijkheden die exclusief aan het heterohuwelijk waren verbonden, zo

schrijft Kees Waaldijk in een beknopt overzichtsartikel over ontwikke-

lingen in het nationale en Europese recht inzake dit onderwerp. Zo

heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vanaf

2003 een jurisprudentie opgebouwd die verlangt dat paren van gelijk

geslacht net zo behandeld worden als paren van verschillend geslacht

– althans buiten het huwelijk. De auteur spreekt de verwachting uit dat

het Hof in de toekomst meer stappen zal zetten op de weg naar rechts-

gelijkheid voor samenlevingsvormen van partners van gelijk geslacht.

Tot slot een woord van dank aan WODC-onderzoeker Arjen Leerkes.

Hij droeg het idee aan om een themanummer te wijden aan maat-

schappelijk ongewenste en soms zelf verboden relaties.

Marit Scheepmaker

Literatuur

Gooren 2011
J.C.W. Gooren, ‘Seksueel grens-

overschrijdend gedrag en

ontucht. Wiens grens?’, Justitiële

verkenningen, jrg. 37, nr. 1, 2011.


