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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-
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Liefde met hindernissen

Over ongewenste relaties in het verleden

J. Kok *

Hoe werd er vroeger tegen ongewenste relaties aangekeken? En wat

waren eigenlijk gewenste relaties? De Europese cultuur bevat, net als

andere culturen, normatieve kaders om seksualiteit, partnerkeuze en

voortplanting te reguleren. Europa was echter in globaal perspectief

bijzonder omdat hier vrije partnerkeuze gebruikelijk was; het door de

ouders gearrangeerde huwelijk was al vroeg aan banden gelegd. Dit

heeft alles te maken met de manier waarop de Kerk in de middel-

eeuwen het huwelijk binnen haar invloedssfeer had getrokken. Het

Nieuwe Testament benadrukt dat man en vrouw uit vrije wil samenko-

men, en dat werd het uitgangspunt. Het huwelijk werd tot een van de

zeven sacramenten verklaard, waardoor de wederzijdse trouwbelofte

een geheiligde handeling werd. Enerzijds werden hiermee jongeren

afgeschermd van hun ouders en de overheid, waardoor ze een grote

mate van vrijheid en verantwoordelijkheid kregen. Maar anderzijds

werden ze onderworpen aan kerkelijke voorschriften rond ‘verboden

graden’ (wie mogen niet met elkaar huwen), rond seksualiteit (op

welke dagen niet, op welke manieren niet), rond echtscheiding (niet

meer toegestaan) en rond adoptie (niet meer toegestaan).

De Kerk stelde ook heel duidelijk wat het doel was van het huwelijk:

allereerst om voor de voortplanting te zorgen. Pas in tweede instantie

werden wederzijdse steun en het bevorderen van geluk als doelen

erkend. ‘Ongewenst’ waren dus alle relaties die niet aan de voortplan-

ting konden bijdragen, en impotentie werd dan ook de voornaamste

reden om een huwelijk ongeldig te doen verklaren. Met de reformatie

in de 16e eeuw werd de verhouding tussen kerk en gelovigen opnieuw

gedefinieerd, maar in hoofdlijnen bleven de richtlijnen rond het

huwelijk ongewijzigd. In de Staten van Holland werd het huwelijks-

* Prof. dr. Jan Kok is als hoogleraar Economische, Sociale en Demografische geschiedenis
verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
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recht vastgelegd in de Politieke Ordonnantie (1580), die later ook in de

rest van de Republiek van kracht werd. Feitelijk werd de gerefor-

meerde (calvinistische) visie op huwelijk en seksualiteit maatgevend.

In de Bataafse en Franse tijd (1795-1813) kwam hieraan een einde; de

seculiere Franse burgerlijke wetgeving werd ingevoerd en ook in het

nieuwe Koninkrijk der Nederlanden (1813) behouden. Steeds domi-

nanter werden burgerlijke fatsoensnormen, met als belangrijkste

onderdelen het kerngezin, het ideaal van de mannelijke kostwinner en

de aparte rol voor de vrouw als hoedster van het huiselijk geluk. De

kerken namen dankbaar de taak op zich die normen uit te dragen, en

deden er tijdens de verzuiling, toen de verschillende ideologische stro-

mingen elkaar in respectabiliteit beconcurreerden, vaak nog een

schepje boven op (Van Eupen 1985). Medio 1970 vond opnieuw een

kentering plaats, toen ontzuiling, seksuele revolutie, anticonceptie en

vrouwenemancipatie in hoog tempo de oude normatieve kaders rond

relatievorming afbraken. Niet langer was seksualiteit voorbehouden

aan gehuwden en niet langer was het huwelijk de exclusieve voor-

waarde voor gezinsvorming. We onderscheiden dus grofweg drie

perioden, waarin achtereenvolgens de kerkelijke disciplinering van de

samenleving, het burgerlijke gezinsideaal en de meer geïndividuali-

seerde visie op seksualiteit en relaties de boventoon voerden.

Kerk en overheid waren niet de enige instanties die regels stelden en

grenzen afbakenden. Uiteraard bleef de familie, de ouders voorop, een

dwingende macht waar het ging om het afkeuren van ongewenste

partners. Maar ook de omgeving speelde een grote rol. De gewoonte

om bij het huwelijk een zelfstandig huishouden te beginnen hield ook

in dat gezinsproblemen vaak door de gemeenschap moesten worden

opgevangen, bijvoorbeeld via de plaatselijke armenzorg. Die gemeen-

schap had er dus ook alle belang bij dat een stel aan de criteria voldeed

om zelfstandig te kunnen functioneren: niet te jong, niet te ongelijk en

niet te arm.

In deze bijdrage laat ik zien hoe in het verleden deze vier spelers

– kerk, overheid, familie en buurt – ongewenste relaties hebben gedefi-

nieerd en bestreden. Ik beperk me daarbij grotendeels tot Nederland

vanaf het einde van de zestiende eeuw tot de tweede helft van de twin-

tigste eeuw. Daarbinnen probeer ik steeds aan te geven wat er veran-

derde na de belangrijke ‘kenteringen’: de periode rond 1580 toen de

dominante calvinistische stroming de regels rond relaties vaststelde;

de periode rond 1800 toen de scheiding tussen kerk en staat voltrok-
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ken werd, en de periode rond 1970 toen snelle veranderingen in rela-

tievorming en moraal optraden. Uiteraard waren er in alle perioden

duidelijke gradaties in ‘ongewenstheid’. De eerste paragraaf behandelt

relaties die botsten met diep gewortelde taboes zoals het taboe op

incest. Daarna bekijk ik relaties die niet zozeer aanstootgevend, maar

wel minder wenselijk waren voor bijvoorbeeld de ouders. In de laatste

paragraaf bekijk ik relaties die hindernissen ondervonden omdat ze

niet voldeden aan de procedures waarmee het formele huwelijk seksu-

aliteit en voortplanting kanaliseerde.

In strijd met de moraal

Wat waren in West-Europa de ‘grondregels’ voor relatievorming en

welke relaties botsten daarmee? Het vroege christendom sloot aan bij

het Romeinse recht waarin het monogame huwelijk als enige vorm

was toegestaan. Ook werden de vier ‘verboden graden’ van verwant-

schap overgenomen, waartussen huwelijken waren uitgesloten. Dit

betrof ouders en kinderen (eerste graad), broers en zusters (tweede

graad), ooms met hun nichten en tantes met hun neven (derde graad)

en volle neven en nichten (vierde graad). In de negende eeuw werd dit

zelfs uitgebreid naar zeven graden van verwantschap (maar een paar

eeuwen later weer teruggeschroefd naar vier). Deze regels golden ook

voor aanverwanten, met andere woorden: een man kon bijvoorbeeld

niet huwen met de weduwe van zijn oom of neef. Daar kwamen nog

de ‘spirituele’ verwanten bij; huwen met (aan- of bloedverwanten van)

peetouders was evenzeer taboe. In Nederland probeerde de Politieke

Ordonnantie flink te snoeien in het rooms-katholieke (kanonieke)

recht, onder andere door terug te gaan naar Oudtestamentische

regels. Daarin waren neef-nichthuwelijken toegestaan (Haks 1985,

p. 35-46). Ook liet men de huwelijken met aanverwantschap van de

‘tweede soort’ (dus met aanverwanten van een huwelijkspartner) vrij.

Maar de regels rond ‘bloetschennige houwelijcken’ leidden tot veel

verwarring, en de notulen van gereformeerde kerkenraden staan vol

met zaken die men soms zelf kon afhandelen, soms doorstuurde naar

de wereldlijke overheid (Roodenburg 1990). Een voorbeeld van zulke

verwarring vinden we in Boskoop in 1733, toen de kerkenraad een

huwelijk wenste tegen te gaan tussen een man en de weduwe van een

overleden man die weer eerder getrouwd was geweest met de zuster
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van zijn overleden vrouw. De Staten van Holland zagen hier echter

geen huwelijksbeletsel in (Haks 1985, p. 41).

Incest werd als zedenmisdrijf vervolgd en de kerk schakelde dan ook

vaak de overheid in (Huussen 1988, p. 227-230). Voor katholieken en

joden was alles nog complexer, omdat ze ook nog met hun eigen

regelgeving rekening moesten houden. Partners die in een verboden

graad tot elkaar stonden, konden wel om dispensatie van het verbod

verzoeken. Dat werd soms ingewilligd om verdere aanstoot te vermij-

den (zoals wanneer de bruid zwanger was) of juist afgewezen als een

relatie geen vruchtbaar of duurzaam huwelijk beloofde te worden

(zoals bij een groot leeftijdsverschil). Met de Bataafs-Franse Tijd, onze

tweede kentering, waren kerkelijke huwelijken alleen nog maar geldig

na een voorafgaand burgerlijk huwelijk. Dat betekende uiteraard dat

alleen het Burgerlijk Wetboek bepaalde wat wel of niet verboden was.

Huwelijken tot en met de derde graad bleven verboden (tenzij dispen-

satie bij de koning werd verkregen), en dat werd in 1970 (bij de invoe-

ring van Boek 1 van het Nieuwe Burgerlijke Wetboek) teruggebracht

tot de tweede graad. De strafbaarstelling van incest was al in 1886 ver-

vallen (tenzij het om misbruik van kinderen ging).

Net als incest werd homoseksualiteit eendrachtig door kerk en staat

bestreden. Daarbij lag de nadruk op ‘tegennatuurlijke’ seksuele han-

delingen (die overigens ook tussen gehuwden verboden waren). De

‘wesentlijke sonde van sodomie’, ofwel anaal geslachtsverkeer, kon de

doodstraf opleveren, terwijl andere vormen van seksualiteit tussen

mannen, zoals wederzijdse masturbatie, minder zwaar werden

bestraft. In de jaren dertig van de achttiende eeuw werden homosek-

suelen actief opgespoord en hun netwerken opgerold. Met hun ‘zonde

van Sodom’ zouden ze Gods wraak in de vorm van overstromingen

over ons land hebben afgeroepen (Van der Meer 1984, p. 36). Seksuali-

teit tussen vrouwen trok veel minder de aandacht; en vrouwen die (in

travestie) in het huwelijk waren getreden werden slechts vrij licht

bestraft. Na de Franse tijd verdween sodomie uit het Wetboek van

Strafrecht, maar met de zedelijksheidswetten van 1911 werd homosek-

sueel contact van een meerderjarige met een minderjarige (onder de

21 jaar) verboden. Dit werd in 1971 verlaagd naar zestien jaar.

Overspel was een flagrante schending van de gezinsmoraal en over-

speligen werden navenant vervolgd. Als het twee gehuwden betrof,

hing hun vanaf het einde van de zestiende eeuw vijftig jaar verbanning

boven het hoofd. Een gehuwde vrouw die het aanlegde met een onge-
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huwde man kon eveneens voor vijftig jaar worden verbannen. Maar

ging het om een gehuwde man en een ongehuwde vrouw, dan viel de

strafmaat voor beiden veel lichter uit (Van der Heijden 1998, p. 48). In

1674 werd verder bepaald dat overspelige partners nooit met elkaar

zouden mogen trouwen. Ook in de negentiende en twintigste eeuw

bleef overspel strafbaar, al werd alleen na een klacht tot vervolging

overgegaan, waren de straffen beduidend milder en kwam het vanaf

circa 1870 bijna niet meer tot vervolging. Het verbod op het huwelijk

met een minnaar of minnares bleef bestaan tot 1970, al werd al in 1886

opgemerkt dat de regel ‘…machteloos (is) om overspel te voorkomen,

en als strafbepaling ongepast’ (De Smidt & Gall 1985, p. 57).

Niet de ideale schoonzoon/-dochter

In alle adviesliteratuur voor opvoeders en jongeren werd benadrukt

dat gelijkheid tussen partners (qua religie, sociaal milieu en leeftijd) de

beste basis voor een goed huwelijk vormde (Van Tilburg 2005).

Iemand die koos voor een afwijkende partner kon dan ook op tal van

sancties rekenen.

Hoe tolerant Nederland ook mag zijn geweest, een partner van een

ander geloof werd als een groot probleem gezien door familie, vrien-

den en uiteraard de eigen kerkgemeenschap. Gemengde verbintenis-

sen werden van alle kanten afgeraden, omdat de partners elkaar niet

echt konden bijstaan en de geloofsopvoeding van de kinderen in

gevaar kwam. Kinderen uit zulke ‘gespikkelde huwelijken’ werden

voorgesteld als ‘muilezels’ die op geen van beide ouders zouden lijken

(Haks 1985, p. 108). Maar de Politieke Ordonnantie gaf noch de Gere-

formeerde Kerk noch de overheid middelen in handen om gemengde

huwelijken te verbieden. Pas in de ‘verlichte’ achttiende eeuw werd

het gereformeerd-roomse huwelijk aangepakt: overheidsdienaren en

jongeren onder de 25 mochten helemaal niet gemengd huwen, terwijl

niet-ambtenaren en mensen ouder dan 25 niet in gemeenschap van

goederen konden trouwen. Deze situatie duurde tot onze tweede ken-

tering, dus tot 1795. Gemengde huwelijken waren overigens vrij

schaars en in de periode dat de verzuiling het meest intens was

(1930-1960) bereikten ze hun dieptepunt. Dat kwam vermoedelijk

doordat jongeren van verschillende geloven steeds minder met elkaar

in contact kwamen. De hoofdoorzaak was de uitbreiding van het con-
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fessioneel onderwijs, mogelijk gemaakt door de gelijkstelling met het

openbare onderwijs in 1917 (Hondius 2001, p. 61). Maar ook sporten

en dansen waren naar geloof gescheiden. In de jaren zestig van de

twintigste eeuw (de derde kentering) kwam het tot een snelle verande-

ring en werd er volop gediscussieerd over ruimte voor kerkelijk

gemengde huwelijken. In 1971 kwamen de kerken overeen elkaars

huwelijken te erkennen, dus niet meer aan te dringen op geloofsover-

gang. Gemengd gehuwde paren werden al snel als ‘normaal’ ervaren,

al deden in de praktijk veel gemengd gehuwden al gauw niet veel meer

aan actieve geloofsuitoefening. Volgens Hondius (2001) was dat een

door velen gevolgde handelwijze om conflicten en problemen te ver-

mijden.

Etnisch gemengde huwelijken waren tot de jaren zestig schaars in

Nederland. Hun acceptatie is lang niet zo vlot verlopen als die van ker-

kelijk gemengde huwelijken. Vooral huwelijken met moslims onder-

vinden sinds de jaren negentig steeds meer afkeuring en verzet. Ook

hier blijkt dat stellen door afstand te houden van hun wederzijdse

families erin slagen conflicten te vermijden, iets wat Hondius (2001,

p. 315) ‘aanvaarding door ontwijking’ noemt.

De ouders stonden in het verleden zeker niet buitenspel als het ging

om een ongewenste relatie. Ze mochten weliswaar hun kinderen geen

partner opdringen, ze konden wel een onwelgevallige schoonzoon of

-dochter weigeren. Ouderlijke toestemming tot een huwelijk was

onmisbaar tot het 25e jaar van een zoon en het twintigste jaar van een

dochter; na die leeftijd konden kinderen in beroep gaan. Zulke zaken

konden lang slepen, zoals in het beroemde geval van de Delftse burge-

meestersdochter Agatha Welhoeck (1637-1715) die toen zij achttien

was een veertigjarige weduwnaar wilden huwen. Na een tot aan de

Hoge Raad en met publieke pamfletten uitgevochten strijd met haar

ouders, kon zij pas op haar 33e met hem huwen (Kloek 2014). Naast

het weigeren van de toestemming konden ouders dreigen met ont-

erving en zelfs met het onder curatele laten stellen van hun kinderen

(Haks 1985, p. 116-117). Ouderlijke toestemming (tot het dertigste

jaar) is tot 1970 verplicht geweest in Nederland, daarna betreft het

alleen minderjarigen.

Huwelijkspartners dienden in het eigen sociale milieu te worden

gezocht. In geval van te groot sociaal verschil waren rechters geneigd

ouders te steunen in hun weigering (De Smidt & Gall 1985, p. 38, 49).

Ouders konden natuurlijk proactief aan de slag gaan, en hun kinderen
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tijdig in contact brengen met gewenste partners. Voor de gegoede bur-

gerij waren dans- en muziekavonden uitstekende gelegenheden (Stok-

vis 2005; De Nijs 2001, p. 153-169). Bij boeren was het vaak van essen-

tieel belang dat ‘bunder bij bunder’ kwam, oftewel dat beide partners

land of geld konden inbrengen om een levensvatbaar bedrijf mogelijk

te maken. In het negentiende-eeuwse Zeeuws-Vlaanderen was het de

gewoonte dat oudere jeugd ging ‘wandelen’: in de rustigste periode

van het jaar, van half januari tot half februari gingen boerenkinderen

uit logeren op steeds wisselende adressen. In de huishoudens van

vrienden of verwanten konden ze zo hun blikveld verbreden en met

wat geluk hun toekomstige huwelijkspartner vinden (Van Cruyningen

2000, p. 272).

Jongeren die tegen de wens van de ouders in toch wilden huwen,

wachtte een procesgang of (tot 1795) een stiekeme reis naar de vrij-

plaats Vianen waar zonder toestemming getrouwd kon worden. Maar

het zal ook regelmatig zijn voorgekomen dat ze de ouders met een

zwangerschap voor het blok zetten. Deze tactiek was effectief omdat

de schande van een onwettige geboorte koste wat kost vermeden

moest worden (Kok 2011).

Behalve de ouders bemoeide ook de lokale gemeenschap zich inten-

sief met de partnerkeuze. Bijvoorbeeld stellen die te veel in leeftijd ver-

schilden werden weinig subtiel gewezen op de onvruchtbaarheid van

hun verbintenis. In Overijssel en Gelderland gebeurde dat door het

hangen van stropoppen aan hun deuren. Op de huwelijksdag werd

door de dorpsjeugd ketelmuziek gemaakt om de dorpsvisie om het

gebeuren te benadrukken (Van Poppel 1992, p. 47). Jonge mannen

waren er ook zeer op gebrand dat buitenstaanders niet in ‘hun’ vijver

van huwbare meisjes visten. Dat vinden we terug in spreekwoorden als

‘vrijt daar je zijt’ en ‘vrijers die van verre komen, zijn te schromen’. Het

bleef niet bij spreekwoorden; de jongens bewaakten hun rechten op

vaak gewelddadige wijze. In 1946 is in Drenthe nog een dodelijk

slachtoffer gevallen bij zo’n gevecht (De Jager 1980, p. 40).

Niet volgens de regels

Ongewenst waren ook relaties die indruisten tegen de afspraken over

wat wel en niet ‘geldig’ was. Heel lang was de onderlinge trouwbelofte,

gevolgd door de ‘bijslaap’, voldoende geweest om een huwelijk geldig
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te verklaren. Maar er kwam steeds meer behoefte aan formalisering

om de rechten van (nagelaten) partners en kinderen te kunnen waar-

borgen. Ook bleek het moeilijk om bigamie te voorkomen. Vooral door

de reformatie ontstonden grote problemen als men meende (of wens-

te) dat een eerder gesloten huwelijk met iemand van het ‘verkeerde’

geloof niet meer geldig was. Op het Concilie van Trente werd in 1563

besloten dat een rooms-katholiek huwelijk alleen nog maar geldig was

als het in het openbaar werd voltrokken door een pastoor, in het bij-

zijn van getuigen, en na herhaalde afkondigingen – waarbij mensen

werden opgeroepen naar voren te komen met eventuele bezwaren,

zoals aan anderen gedane huwelijksbeloften. Ook in protestantse lan-

den werden vergelijkbare regels opgesteld. Wel werd in verschillende

gebieden, met name in Scandinavië, het traditionele begin van het

huwelijk nog lang getolereerd. Relaties die alleen door een onderlinge

trouwbelofte, publiekelijk gedaan of niet, waren beklonken behielden

tot op zekere hoogte hun geldigheid. In Zweden, bijvoorbeeld, ont-

stond de curieuze vorm van het ‘onvolledige huwelijk’, waarbij de

publieke verloving niet was gevolgd door een officieel kerkelijk huwe-

lijk. De overheid erkende tot laat in de negentiende eeuw rechtsbe-

trekkingen tussen partners en hun kinderen uit zulke ‘huwelijken’. In

IJsland kreeg het kerkelijk huwelijk nooit echt voet aan de grond, zelfs

vele predikanten woonden daar ongehuwd samen. In Nederland vin-

den we deze tolerantie niet; verlovingen verloren in 1580 hun rechts-

geldigheid. In de steek gelaten zwangere vrouwen konden zich nog wel

beroepen op trouwbeloften om alimentatie voor hun kind af te dwin-

gen. Maar die beloften moesten ze dan wel kunnen bewijzen, bijvoor-

beeld met een brief van hun ex. Vanaf de tweede kentering (Franse

Tijd) was dat niet meer mogelijk.

Het samenwonen van ongehuwden werd vanaf 1580 als een vorm van

ontucht gezien en als zodanig bestreden. Koppels die niet na een aan-

maning trouwden of uit elkaar gingen, kregen een zware boete en wer-

den bij volharding tot twaalf jaar verbannen (Van der Heijden 1998).

Bij de tweede omslag, in het begin van de negentiende eeuw, ver-

dween het concubinaat uit het strafrecht, maar zeker niet uit het blik-

veld van kerk en overheid. Samenwonen werd op allerlei manieren

ontmoedigd. Tot ver in de twintigste eeuw werd aan samenwonenden

armenzorg onthouden, kwamen mannen niet in aanmerking voor

werkverschaffing, werd toegang tot sociale woningbouw ontzegd en

werd zelfs gedreigd met uit huis plaatsen van de kinderen (Overdiep
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1955). Die kinderen hadden daarnaast geen (of in ieder geval minder

dan ‘wettige’ kinderen) recht op de nalatenschap van hun vader,

afhankelijk van of ze door hem waren erkend. Er waren ook organisa-

ties, zoals de Rooms-katholieke Vincentiusvereniging, die zich inspan-

den om samenwonenden naar het altaar te brengen, bijvoorbeeld

door met de formaliteiten te helpen, een trouwpak te regelen en der-

gelijke. In 1868 schreef de voorzitter van de Vincentiusvereniging in

Hoorn aan het hoofdbestuur dat men twee oudere mensen die al twin-

tig jaar samenwoonden en die verscheidene kinderen hadden, had

weten te bewegen te gaan trouwen: ‘Wij hebben die luidjes voorlopig

gesepareerd en hopen dat zij met Gods zegen binnen weinige dagen

een wettig huwelijk zullen aangaan.’ (Kok 1991, p. 80).

Voor sommige stellen waren al deze sancties en aanmoedigingen vol-

doende om toch officieel te trouwen. Het huwelijk was er vaak niet van

gekomen door de onkosten gemoeid met een trouwfeest, het derven

van loon op de trouwdag en het opzien tegen de bureaucratische

rompslomp. De bureaucratie rond een huwelijk was dan ook niet

gering. Om te bewijzen dat men aan de leeftijdseisen voldeed, moes-

ten afschriften van geboorteakten worden overgelegd. Mannen moes-

ten aantonen dat ze aan de eisen van de dienstplicht hadden voldaan.

Als de ouders waren overleden (en dus niet konden toestemmen)

moesten hun overlijdensakten worden getoond. Een en ander kon

oplopen tot vierentwintig verschillende akten (Vulsma 1988). Vooral

voor immigranten uit het buitenland die een ingewikkelde correspon-

dentie met hun plaats van herkomst moesten beginnen, leidde dit tot

vaak onoverkomelijke bezwaren. Maar vaak ging het om mensen die

gewoonweg niet mochten trouwen.

Het verkrijgen van een echtscheiding was aan strenge regels onder-

worpen, en uiteraard was een tweede huwelijk dan niet mogelijk. Een

van de weinige mogelijkheden om te scheiden was het toegeven dat er

sprake was van overspel, maar zoals we hebben gezien was een huwe-

lijk tussen overspeligen niet toegestaan.

Beroepsmilitairen hadden voor een huwelijk toestemming nodig van

de legerleiding, omdat men een te grote aanslag door weduwen op de

regimentskassen wilde voorkomen. In afwachting van de toestemming

woonden veel militairen vaak al jaren samen. Maar er waren ook men-

sen die zich van alle regels en normen niets aantrokken. In milieus van

rondtrekkende arbeiders en venters was het gebruikelijk om eigen

trouwrituelen te volgen, waarbij relaties tussen mannen en vrouwen
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op een eigen manier werden erkend. Zo hadden de polderwerkers hun

‘huwelijk over de puthaak’, en scharenslijpers hun ‘huwelijk onder de

eikenbomen’ waarbij het ‘scharenslijpersformulier’ werd uitgesproken

(Overdiep 1955, p. 35). Anarchistisch gezinde landarbeiders hadden al

even weinig boodschap aan officiële procedures.

Tijdens de hoogtijdagen van het burgerlijk huwelijk – het midden van

de twintigste eeuw – verdween het ongehuwd samenwonen bijna

geheel uit Nederland en de heropleving van het verschijnsel in de

jaren zeventig vond plaats in totaal andere sociale milieus. Vooral

onder hoogopgeleide, jonge stedelingen kwam het samenwonen in

zwang als een proefstadium en later als alternatief voor het huwelijk

(Liefbroer & Dykstra 2000).

Ongewenst waren ook relaties die de gemeenschap op kosten dreig-

den te jagen. In verschillende landen, met name Duitsland, Zwitser-

land en Oostenrijk, probeerde men vanaf het begin van de achttiende

eeuw het huwen en voortplanten van armen aan banden te leggen en

zodoende de uitgaven van sociale zorg terug te dringen. Men kon pas

huwen als men kon aantonen over voldoende inkomsten of een goed

arbeidscontract te beschikken. Het is niet verwonderlijk dat deze ‘Poli-

tische Ehekonsens’ (die tot circa 1870 van kracht bleef) tot veel onge-

huwd samenwonen en buitenechtelijke kinderen leidde (Guinnane &

Ogilvie 2014). In Nederland was men wel beducht op het ‘onberaden’

en ‘ontijdig huwen’ van jongeren die nog onvoldoende inkomsten

hadden voor een zelfstandig huishouden, maar tot een vergelijkbare

regelgeving is het nooit gekomen. Soms werden andere middelen

ingezet. Fabrikanten, zoals die in de Twentse textiel, gaven aan dat ze

geen werk gaven aan gehuwde vrouwen, juist om te voorkomen er te

vroeg getrouwd werd (Van Poppel 1992, p. 52).

Besluit

In de ruim vierhonderd jaar die dit artikel bestrijkt, is heel veel veran-

derd in de maatschappelijke omschrijving en benadering van onge-

wenste relaties. We hebben een drietal omslagpunten beschreven: het

eerste omslagpunt rond 1580 toen de Republiek haar calvinistische

huwelijksrecht formuleerde en veel ongewenst gedrag ook strafbaar

werd; het tweede rond 1800 toen de scheiding tussen kerk en staat vol-

trokken werd en op een aantal punten liberalisering optrad, en het
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derde rond 1970 toen tal van oude regels bezweken onder individuali-

sering en ontkerkelijking. Het huwelijk is nu niet langer het enige

geaccepteerde instituut voor seksualiteit, opvoeding en erfoverdracht

en alle regels en procedures die er voor moesten zorgen dat mensen

naar het gewenste, burgerlijk, huwelijk werden geleid zijn verdwenen

of sterk afgezwakt. Veel is ook veranderd in de criteria voor gewenste

partners. Sterk verminderd is de voorkeur voor partners uit dezelfde

plaats, van dezelfde kerk, en uit dezelfde stand of klasse. Maar in

plaats daarvan is de voorkeur voor iemand met hetzelfde opleidingsni-

veau toegenomen (Van den Broek e.a. 2010, p. 13). En etnisch

gemengde huwelijken ondervinden nog veel weerstand. Sommige

eeuwenoude taboes zijn verdwenen, of althans afgezwakt, waardoor

sommige relaties niet langer ongewenst zijn. Een voorbeeld is de vrij

recente erkenning van homoseksuele relaties in een groot deel van de

westerse wereld. Ongewenste relaties zullen er altijd zijn, maar duide-

lijk is dat die in elke periode anders zijn gedefinieerd.
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De pedofiele relatie

Jules Mulder *

Der Glatzkopf im Pelz weint: ‘Hab ich gestohlen? Hab ich einen Einbruch

begangen? Ich bin nur in das Herz eines lieben Menschen eingebrochen. Ich

habe ihm gesagt: mein Sonnenschein. Und das war er.’

Berlin Alexanderplatz, die Geschichte vom Franz Biberkopf. Alexander

Döblin

De pedofiele relatie – de liefdesrelatie tussen een volwassene en een

kind jonger dan twaalf jaar – wordt algemeen beschouwd als verderfe-

lijk, verboden en slecht. Niettemin zijn dergelijke relaties er door de

eeuwen heen altijd wel geweest. De verontschuldiging die pedoseksu-

ele mannen (dus mannen die hun pedofiele verlangens in daden

omzetten) soms gebruiken – ‘dat de oud Grieken het al deden’ – is niet

helemaal onwaar. Het betrof daar dan wel een al dan niet seksuele

relatie met een adolescent en de jongere was meer het bezit van de

volwassene dan dat er een affectieve band was. En ook in die tijd, de

eerste eeuwen van onze jaartelling, was dat al niet onomstreden. Met

de opkomst van de christelijke westerse cultuur werd seksualiteit tus-

sen volwassenen en kinderen in het grootste deel van de westerse

wereld streng verboden. In andere culturen en landen (China, Japan,

Mexico, India) bleef het in sommige kringen echter nog lang geaccep-

teerd.

En ook in het Westen was die negatieve houding onder invloed van de

economische en culturele veranderingen aan veranderingen onderhe-

vig. Nog in de jaren zeventig van de vorige eeuw pleitte Eerste Kamer-

lid Brongersma voor het verlagen van de leeftijd waarop seksuele con-

tacten mochten plaatsvinden tot twaalf jaar (Brongersma 1993) en zijn

mening werd vrij breed gedeeld. De schadelijkheid van pedoseksuele

relaties werd in twijfel getrokken (Santfort 1981) of zelfs geheel ont-

kend (Möller 1983). Op televisie kon in discussieprogramma’s met

pedofielen gesproken worden over de onschadelijkheid ervan. Hier-

* Jules Mulder is als adviseur van de directie werkzaam bij het Forensisch Psychiatrisch
Centrum De Waag.
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aan kwam in de jaren negentig een einde. De manier waarop naar kin-

deren werd gekeken veranderde. Werden zij eerder als kleine volwas-

senen gezien (die konden werken, seks hebben en verantwoordelijk-

heid dragen als volwassenen), toenemend werd het specifiek kinder-

lijke herkend. Kinderen zijn anders dan volwassenen; zij denken, voe-

len en beoordelen situaties anders dan volwassenen. Hun hersenen

zijn nog niet volledig ontwikkeld; voor hun zestiende jaar kunnen kin-

deren nog niet overzien waar zij ‘ja’ tegen zeggen als ze instemmen

met een seksuele relatie met een volwassene. Pedoseksualiteit zou

slecht zijn voor een kind, los van de beleving ervan door het kind ten

tijde van het seksueel contact. De gruwelijke misdaden van Marc

Dutroux en de publiciteit daaromheen heeft het veroordelen van alles

wat naar pedoseksualiteit riekt daarna aangewakkerd. Pedoseksualiteit

en pedofilie werden in de media gelijkgesteld. De straffen en maatre-

gelen ter voorkoming van pedoseksuele relaties zijn sindsdien alleen

strenger geworden. Het werd een zeer ongewenste relatie. Een afgewo-

gen en op feiten gebaseerde beoordeling van pedofiele relaties werd

steeds minder mogelijk. In dit artikel zal ik de pedofiele relatie van ver-

schillende kanten belichten. Wat zoekt de pedofiel in de relatie, wat

het kind? Pedoseksuele contacten zijn verboden omdat ze schadelijk

zouden zijn. Maar wat veroorzaakt die schade? En wat is de mogelijke

schade die de strafbaarheid ervan veroorzaakt? Ik zal hierna beschrij-

ven wat pedofilie is en hoe een pedofiele relatie meestal ontstaat.

Daarna komt de strafbaarheid van pedoseksualiteit aan bod en de

gevolgen daarvan voor de pedofiel. Ten slotte beschrijf ik hoe in de

pedofiele relatie de elementen verlangen en liefde, manipulatie en

geheimen op elkaar inwerken. De beschrijving van de dynamiek van

de pedofiele relatie in dit artikel is voor een groot deel gebaseerd op

mijn klinische ervaringen in het behandelen van pedoseksuele man-

nen gedurende de afgelopen dertig jaar.

Pedofilie en de pedofiele relatie

Pedofilie is volgens de definitie van de DSM-5 een intense recidive-

rende seksuele opwinding (fantasieën, drang, gedrag), met betrekking

tot seksuele handelingen met een prepuberaal kind (meestal tot der-

tien jaar) gedurende minstens zes maanden (waarbij de dader min-

stens zestien jaar oud is, en er vijf jaar leeftijdverschil is) (APA, 2014).
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Wanneer het om mensen met een seksuele interesse voor adolescen-

ten gaat, is dat dus geen pedofilie. Deze seksuele voorkeur voor jonge-

ren tijdens hun seksuele ontwikkeling wordt hebefilie genoemd. En

wanneer gesproken wordt over pedoseksualiteit gaat het doorgaans

over alle strafbare seksualiteit naar kinderen onder de zestien jaar.

Deze definitie vertelt maar het halve verhaal. Bij pedofielen is er naast

de seksuele verlangens doorgaans ook een wens tot een emotionele

relatie met een kind: de pedofiel geeft om het kind en wil graag kind

zijn met de kinderen. Dit wordt emotionele congruentie genoemd.

Een pedofiele relatie hoeft dus ook geen feitelijke seks te bevatten,

hoewel de volwassene het verlangen daartoe wel zal voelen. In een

pedofiele relatie zoekt de volwassene een vriendje, bij wie hij zichzelf

jong kan voelen, die hij kan onderwijzen, helpen en verwennen, waar-

mee hij kan stoeien. Of er ook seksuele handelingen bij komen, zal

afhangen van de normen en waarden waar de volwassene in gelooft,

de controle die hij heeft over zijn seksuele verlangen, of hij een exclu-

sieve seksuele interesse in kinderen heeft of ook in volwassenen, en

hoe zijn leven er verder uit ziet: heeft hij ook volwassen relaties en

vrienden, staat hij evenwichtig in het leven? In de klinische praktijk

zien we dat de leeftijd waarop de eerste keer tot seksuele handelingen

wordt overgegaan dikwijls pas begin dertig is. De meeste pedofielen

leven vele jaren met deze gevoelens zonder ernaar te handelen. Maar

doordat de man1 bijvoorbeeld slecht in zijn vel komt te zitten, te veel

gaat drinken of sociaal geïsoleerd raakt, of omdat dat ene vriendje zo

bijzonder wordt dat hij zijn verlangen niet meer kan beheersen, kan hij

ten slotte te ver gaan en komt het tot seksueel misbruik.

Ook het kind zoekt wat in de pedofiele relatie: een oudere vriend, bij

wie hij altijd terecht kan,2 voor wie hij speciaal is, die hem helpt of

waar hij dingen mag doen (drinken, roken) die hij thuis niet mag. Deze

jongeren zijn dikwijls kwetsbaar of onzeker tussen leeftijdgenoten en

voelen zich bevestigd en gestreeld door de aandacht van de volwas-

sene. Maar het omgekeerde komt ook voor. Bij adolescenten zien we

soms dat juist spanning gezocht wordt, geld, of macht. Dan heeft de

jongere vaak meer de regie dan de volwassene en is er het gevaar dat

de volwassene emotioneel of financieel gechanteerd wordt door de

1 Vrouwelijke pedofielen zijn er – voor zover bekend – heel weinig. Het gaat dan vooral over
misbruikers en niet over een specifieke seksuele voorkeur van de plegers, die doorgaans
veel psychiatrische problematiek kennen.

2 In verband met de leesbaarheid wordt het kind steeds ‘hij’ genoemd, maar bij pedofiele
relaties kan het zowel over jongens als meisjes gaan.
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jongere. In de literatuur is de pedofiele relatie vele keren beschreven

(zie bijvoorbeeld de egodocumenten van onder andere Ted van Lies-

hout, Rudy van Dantzig of Margaux Fragoso). Daarin wordt op vaak

invoelbare en schrijnende wijze beschreven hoe zij slachtoffers wor-

den in het groomingproces (het ‘inpalmingsproces’, zie Mulder 2006)

in de relatie met de volwassene, en de verwarring en ambivalentie die

het seksueel contact de jongere geeft. Boeken vanuit de volwassene

geschreven gaan dikwijls over het idealiseren van de schoonheid van

jongeren en de erotische opwinding die ze teweegbrengen (Jan Hanlo,

Gerard Reve). De affectieve relatie komt daar op de tweede plaats. Het

bekendste boek waarin een pedofiele relatie door een buitenstaander

beschreven wordt is Lolita (Vladimir Nabokov), waarin de interactie

tussen de man en het adolescente meisje wordt beschreven en de

ingewikkelde machtsverhouding die tussen hen ontstaat. Kenmerkend

is dat macht in alle pedoseksuele relaties een centrale rol speelt,

waarin daders en slachtoffers elkaar (ook) gebruiken of zich laten

gebruiken.

Dwang en/of vrijwilligheid

Dit brengt ons op het punt van de vrijwilligheid of onvrijwilligheid van

de pedofiele relatie. Wanneer fysieke dwang, chantage of andere vor-

men van bewuste manipulatie door de volwassene gebruikt wordt om

het kind tot seksuele handelingen te krijgen is de onwenselijkheid en

schadelijkheid ervan duidelijk. De volwassene wil iets van het kind en

zorgt ervoor dat te krijgen, zonder rekening te houden met het kind,

dat er op enigerwijze door beschadigd raakt. In verreweg de meeste

gevallen wordt echter geen fysieke dwang uitgeoefend om tot een sek-

suele relatie te komen en werkt de jongere hier ‘vrijwillig’ aan mee

(Smallbone & Wortley 2000). Maar wanneer machtsongelijkheid een

centraal kenmerk van de pedofiele relatie is, in hoeverre kan deze dan

vrijwillig zijn? Wanneer de jongere geen ‘informed consent’ kan geven,

is hij dan niet altijd gedwongen? Elders heb ik geschreven hoe deze

‘vrijwillige’ relatie zich ontwikkelt (Mulder 1996). In de zogenoemde

‘trechter van Mulder’ worden de fasen beschreven die doorlopen wor-

den in het groomingproces van kennismaking tot steeds grotere inti-

miteit.



26 Justitiële verkenningen, jrg. 41, nr. 4, 2015

In eerste instantie bestaat tussen de volwassene en het kind een zekere

afhankelijkheidsrelatie. De volwassene heeft meer kennis, geld en

spullen, ervaring en overwicht. In het contact komt vervolgens een

grotere vertrouwelijkheid tussen de volwassene en het kind. Het klikt

en het kind krijgt een luisterende en adviserende vriend. Hij wordt uit-

genodigd langs te komen en doet dat ook. Na enige tijd wordt de rela-

tie speciaal. Wat de volwassene en het kind hebben, heeft het kind niet

met andere kinderen en volwassenen. Hij praat over intieme en per-

soonlijke zaken. De volwassene wordt steeds belangrijker voor het

kind. Vervolgens krijgen de volwassene en het kind samen geheimen.

Dit versterkt de speciale band. Het kind mag bijvoorbeeld bij de vol-

wassene roken, drinken, naar porno kijken, iets wat hij thuis niet mag.

Maar hij kan ook praten over zaken waar hij met zijn ouders of leeftijd-

genoten niet over durft te praten, zoals over seksualiteit. De laatste

stap, naar de seks, is dan nog maar een heel kleine en wordt dikwijls

spelenderwijs genomen. Deze past als een vanzelfsprekende stap in de

gegroeide intimiteit.

Opvallend is dat in deze trechter de beide zijkanten naar elkaar toege-

zogen lijken te worden. Niet alleen het slachtoffer wordt naar de pleger

getrokken, omgekeerd is dit ook zo. Ook worden anderen steeds meer

buitengesloten en wordt het contact steeds exclusiever. Pleger en

slachtoffer zitten samen in dit proces, zij het dat de volwassene er de

verantwoordelijkheid voor en in de meeste gevallen ook de regie over

heeft en de jongere een complementaire rol speelt. Voor kinderen kan

een speciale relatie met een volwassene volledig onschadelijk of zelfs

heilzaam zijn. Pas als er sprake is van geheimen, van het buiten sluiten

van anderen, is het schadelijk (Finkelhor 1979). Pas na de seksuele

handelingen is het strafbaar.

Wanneer is sprake van een pedofiele relatie? In de fase van de vertrou-

welijkheid en de speciale band kan er bij de volwassene al verliefdheid

of een sterke seksuele aantrekking zijn. Doorgaans zal de jongere pas

later met het intimiteits- en seksuele aspect van het contact worden

geconfronteerd. De pedofiele relatie lijkt een kwestie van definitie te

zijn. Is van een pedofiele relatie pas sprake als volwassene en kind

weten dat zij een op verliefdheid of seks gebaseerde band hebben? Of

kan de pedofiele relatie ook bestaan uit een speciaal contact tussen

een volwassene en een kind waarin de volwassene deze verlangens

heeft en het kind idealiseert en over hem fantaseert, maar er niet naar

handelt – en dat terwijl het kind zich daar niet bewust van is?
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Het strafrecht

Een pedofiele relatie zonder seksuele handelingen is niet strafbaar.

Letterlijk zegt de wet:

‘Hij die met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen pleegt

die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het

lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of

geldboete van de vijfde categorie.’ (artikel 244 Wetboek van Strafrecht)

En:

‘Hij die met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van

zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen pleegt die

bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het

lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of

geldboete van de vijfde categorie.’ (artikel 245 Wetboek van Strafrecht)

Het gaat bij de strafbaarheid dus om de seksuele handelingen, niet om

de affectieve band tussen de volwassene en het kind. Een pedofiele

relatie is dus niet verboden en zal vermoedelijk veel vaker voorkomen

dan gedacht wordt. Pas als de volwassene tot handelen overgaat, gaat

het pedofiele over in het pedoseksuele, gaat het ‘speciale’ over in

‘geheimen’ en ‘seks’ en is sprake van een misdrijf. In de behandeling

van mannen die misbruik hebben gepleegd, horen we vaak dat de ver-

liefdheid en seksuele opwinding naar een jongere al lange tijd bestond

voordat het tot seksuele handelingen kwam. In eigen onderzoek onder

53 pedoseksuele delinquenten bleek dat van de misbruikplegers 52%

het van zichzelf afkeurde deze gevoelens te hebben. Ze schaamden

zich ervoor en voelden zich schuldig. 50% van hen verlangde langer

dan een maand naar een kind voor tot handelen over te gaan en 38%

zelfs langer dan een jaar (Van Horn & Mulder 2012). Pedoseksuele ver-

langens zijn opwindend maar ook eng, of slecht: het eraan toegeven

brengt voor de volwassene grote risico’s mee (wanneer het uitkomt)

en zijn voor de jongere schadelijk (want geheim).

De straffen voor pedoseksueel gedrag liggen in Nederland lager dan in

andere Angelsaksische landen, gemiddeld 1,2 jaar gevangenisstraf

(CBS). Er wordt eerder in behandeling geloofd. Voor ernstig seksueel

misbruik kan de tbs-maatregel worden opgelegd, die tien jaar of zelfs
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levenslang kan duren. Het overgrote deel van de veroordeelden krijgt

echter een ambulante vorm van behandeling opgelegd. De behande-

ling sluit aan bij de schaamte en het schuldgevoel, en de mannen zijn

dan ook doorgaans gemotiveerd voor een behandeling.

Het verloop van de pedofiele relatie

Voor kinderen, en in het bijzonder voor kwetsbare, gevoelige kinderen,

is een steunende en liefdevolle relatie met een volwassene erg belang-

rijk en betekenisvol. Het is fijn begrepen en gesteund te worden. Fijn

om welkom te zijn, cadeautjes te krijgen, te stoeien en geholpen te

worden met huiswerk of hobby’s. Pedofiele mannen zijn daar goed in

omdat ook zij het fijn vinden deze zaken met kinderen te delen en

vaak treffen ze de toon die kinderen aanspreekt. Van pedofiele man-

nen hoor je vaak dat kinderen op hen afkomen als ‘vliegen op de

honing’, en waarschijnlijk is dat ook zo. Waar veel volwassenen het

leuk vinden even met een kind te praten en zich dan op andere vol-

wassenen te richten, zal een pedofiel vooral geïnteresseerd zijn in de

belevingswereld van het kind; hij zakt door zijn knieën om op gelijke

hoogte met het kind te komen. Hier wordt de basis voor de vertrouwe-

lijkheid gelegd. De vervolgstappen laten zich raden: elkaar vaker zien,

bij elkaar over de vloer komen, eventueel huisvriend of favoriete oom

of buurman worden, en zo worden de stappen naar een steeds intie-

mer en persoonlijk contact doorlopen. Het cruciale verschil in de rela-

tie van het kind en de volwassenen is de rol van seksualiteit. De vol-

wassene heeft seksuele gevoelens voor het kind en zijn gedrag in het

contact wordt er mede door gedreven. Het kind zal tot het seksuele

verleid gaan worden maar heeft daar in eerste instantie geen interesse

in. Ze zullen zo nodig meedoen om de man een plezier te doen, om

iets terug te doen voor al zijn aandacht. Daarna voelen ze zich schul-

dig, maar kunnen voor hun gevoel niet meer terug (Nicolai 1998).

Bij pubers kan dit anders liggen. Een pedofiel vertelde dat hij, toen hij

dertien jaar oud was, bij de scouting met jongens onderling seksuele

spelletjes aan het doen was toen een scoutingleider (van begin veertig)

onverwachts binnenkwam. Daarna had deze man gedurende enkele

jaren zeer regelmatig seks met hem. Hij vertelde ook dit als erg prettig

beleefd te hebben. Of zijn eigen seksueel grensoverschrijdend gedrag

later hiermee in verband staat, is niet met zekerheid te zeggen, maar
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zeer goed mogelijk. Bij pubers en adolescenten zijn – in tegenstelling

tot kinderen onder de twaalf – de pedoseksuele relaties soms voor de

jongere spannend, consumptief en egocentrisch. Zij zitten er niet zo

mee, maken er geen geheim van en stoppen ermee als de lol er af is.

Sommige jongens zijn zelfs exploiterend naar de pedofiel. Zij zoeken

seks met hem en chanteren hem daarna of roven zijn huis leeg en mis-

handelen hem. Als hij daarvan dan aangifte doet, wordt hij zelf aange-

houden. Bij deze jongeren is geen sprake van een relatie waar ook

affectie bij komt.

Kinderen ervaren de pedoseksuele relatie – door het geheime en speci-

ale ervan – als extra intens en levensbepalend. De schade is na de

beëindiging ervan dan ook meestal groot. In het beste geval beëindigt

het kind de relatie omdat hij het niet meer leuk vindt. De man en de

jongere blijven dan soms nog jaren vrienden. Maar vaak is deze beëin-

diging gedwongen (door aanhouding) of eenzijdig door de volwas-

sene. Na het uitkomen van de relatie en de aanhouding van de pedo-

fiel is schuld- en schaamtegevoel bij de jongere niet ongewoon. Hij zat

ook gevangen in de trechter. Hij voelt zich medeplichtig, maar ook

mist hij de volwassene, de aandacht, warmte en steun. Pas nadat het

kind de ongelijkheid van het contact en het misbruik dat de volwas-

sene van hem gemaakt heeft, doorziet, kan hij er afstand van gaan

nemen. Voor het verwerken ervan is het bespreken en delen van zijn

gevoelens daarover essentieel.

De pedoseksuele relatie is per definitie eindig. Als het kind te oud

wordt, is het seksueel niet meer aantrekkelijk voor de pedofiel. Vaak

verplaatst zijn aandacht zich naar een jonger kind en wordt het

‘vriendje’ aan de kant gezet. Het kind kan zich dan enorm afgewezen

en waardeloos voelen, alsof het de volwassene alleen om de seks ging.

Ook dan kan het geheime ervan een extra belemmering vormen om

met deze gevoelens om te gaan.

De ‘ongewenste’ pedofiele relatie

De pedoseksuele relatie is in verschillende opzichten problematisch.

In de eerste plaats is na de tolerante jaren zeventig duidelijk geworden

dat kinderseksualiteit niet zo onschadelijk is als gedacht werd. Kinde-

ren beleven seksualiteit en de relatie met de ander anders dan een vol-

wassene, en te vroege seksuele ervaringen kunnen de ontwikkeling
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van het kind blijvend beïnvloeden. Daarbij is vooral bij jongere kinde-

ren (onder de tien) de schade groter dan bij oudere. Vergeleken met

andere kinderen zullen zij vaak vroeger en meer masturberen en over

seks fantaseren, een lager gevoel van eigenwaarde hebben en ontevre-

dener en minder succesvol zijn in hun volwassen seksuele leven (Cale

e.a. 2014). Verder is de overtuiging gegroeid dat een kind door het sta-

dium van zijn psychische ontwikkeling tot een bepaalde leeftijd geen

afgewogen en volledig geïnformeerde keuze kan maken voor seksueel

contact met een volwassene (‘informed consent’). De leeftijd waarop

het kind dat wel kan, wordt in verschillende landen anders beoor-

deeld, maar ergens wordt een grens gesteld. Daar onder is een derge-

lijk contact strafbaar.

Die strafrechtelijke, maar zeker ook de daarmee samenhangende

maatschappelijke veroordeling, bepaalt voor een groot deel een pedo-

fiele relatie wanneer die toch ontstaat en speelt mee in de ‘ongewenst-

heid’ ervan. Het geheime van het contact maakt dat de jongere zijn

ervaringen niet met vrienden en ouders kan delen. Het geeft het kind

een macht die hij niet aankan (‘Als je niet doet wat ik wil, vertel ik het

mijn ouders’) en de volwassene macht over het kind (‘Als je niet doet

wat ik wil, vertel ik het je ouders’). De constante dreiging van het uit-

komen van de relatie met de daarbij komende consequenties (de vol-

wassene de gevangenis in, het kind slachtoffer, onbegrepen, verlaten)

kleurt en bepaalt de relatie. Het in zijn eentje moeten verwerken en

plaatsen van de – vaak eerste en verwarrende – seksuele ervaringen, is

moeilijk voor het kind en maakt de kans op beschadiging groot.

Vervolgens is er de schade die het kind oploopt nadat de relatie op

welke wijze dan ook aan het licht komt. Als het kind dit zelf doet, is

schuldgevoel daarover meer regel dan uitzondering (Nicolai 1998).

Een deskundige opvang daarna kan de schade beperken, maar ouders

en omgeving in paniek, politie aan de deur, politieverhoren en door

klasgenoten nagewezen worden, maken verwerking zeer ingewikkeld.

Als de pedofiele relatie door ánderen aan het licht komt, zijn verwijten

van medeplichtigheid, of boosheid over het niet gemeld hebben, niet

ongewoon. En het kind is het daarmee eens: hij hád het ook moeten

melden, hij hád weg moeten lopen en nu zit zijn vroegere vriend in de

gevangenis. Dat het kind gemanipuleerd is en geen verantwoordelijk-

heid kon dragen voor de relatie, wordt door hemzelf vaak niet gevoeld.
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Conclusie

Kan een gewenste (of niet ongewenste) pedofiele relatie bestaan?

Zodra de affectieve relatie tussen de volwassene en het kind een sek-

suele uitingsvorm krijgt, denk ik – op basis van het hierboven beschre-

vene – van niet. Maar pedofiele relaties zonder seks bestaan en kun-

nen erg waardevol zijn voor een kind. Het hebben van een oudere

vriend, om mee te praten, te vissen en naar muziek te luisteren, kan

het kind door moeilijke tijden heen helpen en hem ervaringen mee-

geven waar hij in zijn ontwikkeling veel aan heeft. Er zijn heel wat boe-

ken en films over deze positieve kind-met-oudere-man-relaties (bij-

voorbeeld Gran Torino van Clint Eastwood; Finding Forrester van Gus

van Sant). En of die man dan pedofiel is of niet, is daarin niet belang-

rijk. Respect voor de grenzen in het contact, het belang van het kind

voorop stellen, en rekening houden met roddelende buren zijn daarbij

wel voorwaarden, evenals het verstand en de zelfbeheersing om ook

op moeilijker momenten niet aan seksuele verlangens toe te geven. De

pedofiele relatie kan dus best gewenst zijn, de pedoseksuele niet.
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De liefjes van prostituees: pooiers
of partners?

M. Verhoeven en B. van Gestel *

In strafzaken over mensenhandel in de prostitutiesector spelen pooi-

ers en prostituees doorgaans de hoofdrol; pooiers als goed georgani-

seerde daders en prostituees als slachtoffers van uitbuiting, dwang en

misleiding. In wetenschappelijke literatuur wordt het delict mensen-

handel ook meestal vanuit het perspectief van de georganiseerde mis-

daad bestudeerd. Vanuit dat perspectief ligt het accent op internatio-

nale handel en op prostituees die als handelswaar over landsgrenzen

worden verhandeld en van wie de waarde in geld kan worden uitge-

drukt, vergelijkbaar met de waarde van illegale drugs of gestolen

kunstwaar (o.a. Zhang 2009; Shelly 2010). In dergelijke analyses wor-

den daders van mensenhandel primair gezien als rationeel handel-

ende actoren die gericht zijn op maximalisatie van hun geldelijke

winst. Prostituees worden vanuit dit gezichtspunt beschouwd als pas-

sieve actoren, als ‘producten’ die verhandelbaar zijn. Dergelijke bena-

deringen gaan echter voorbij aan het feit dat daders en slachtoffers

van mensenhandel elkaar meestal kennen en ook affectieve relaties

met elkaar onderhouden. Dat blijkt althans uit onderzoek dat wij de

afgelopen tien jaar hebben verricht naar mensenhandel in de prostitu-

tiesector (o.a. Van Gestel & Verhoeven 2008; Verhoeven e.a. 2011; Ver-

hoeven & Van Straalen 2015). In strafdossiers die door ons zijn bestu-

deerd, komt naar voren dat mensenhandel vaak is ingebed in intieme

relaties tussen pooiers en prostituees. In die relaties zijn vrouwen niet

zozeer passieve ‘willoze’ slachtoffers maar evenzeer actieve actoren

die liefdesrelaties aangaan en deze op actieve wijze vormgeven en

beïnvloeden. Deze bevindingen kunnen geplaatst worden in een bre-

dere discussie over de autonomie van Nederlandse prostituees. Zo

spreken Oude Breuil & Siegel (2012, p. 142) in dit verband over ‘ver-

simpeling van de Nederlandse seksindustrie’ en doelen daarmee op de

* Drs. Maite Verhoeven is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het WODC.
Dr. Barbra van Gestel is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het WODC.
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veronderstelling dat prostituees niet zelfstandig zouden kunnen kie-

zen voor werk in de seksindustrie.

Voor dit themanummer van Justitiële Verkenningen zoomen wij speci-

fiek in op de liefdesrelaties van prostituees. Het gaat hoofdzakelijk om

prostituees die door de opsporing als slachtoffer van mensenhandel

worden beschouwd. We beschrijven hoe hun liefdesleven er zoal uit

ziet (uiteraard voor zover wij dat hebben kunnen achterhalen) en hoe

ze zelf aankijken tegen hun geliefden en hun relatie. In het laatste deel

van dit artikel belichten we hoe de Nederlandse overheid aankijkt

tegen relaties van prostituees en welke consequenties dat heeft voor

de benadering van deze beroepsgroep. Maar eerst bespreken we kort

de gebruikte methoden.

Methoden

Dit artikel is allereerst gebaseerd op een analyse van twaalf strafrech-

telijke opsporingsonderzoeken naar mensenhandel in de prostitutie-

sector.1 Met mensenhandel wordt gedoeld op de uitbuiting van prosti-

tuees door dwang of misleiding. De bestudeerde opsporingsonderzoe-

ken werden uitgevoerd in de periode 2006-2010 en hadden betrekking

op mensenhandel in het Amsterdamse Wallengebied; het betreft alle

opsporingsonderzoeken die in die periode zijn uitgevoerd. Dat bete-

kent dat de slachtoffers uit deze opsporingszaken allemaal hebben

gewerkt in de Amsterdamse raamprostitutie. De bestudeerde politie-

dossiers bevatten de resultaten van het opsporingsonderzoek en

bestaan onder meer uit uitgewerkte verslagen van afgeluisterde tele-

foongesprekken, gegevens afkomstig van observaties, verhoren en ver-

klaringen van verdachten en slachtoffers. De meeste zaken zijn inmid-

dels afgesloten met een veroordeling voor mensenhandel voor een of

meer verdachten.

In de twaalf strafzaken kwamen in totaal 76 slachtoffers voor, allemaal

vrouwelijke prostituees, en 70 verdachten, voor een groot deel manne-

lijke pooiers.

1 Over onderzoek naar deze strafzaken publiceerden we eerder het rapport ‘Mensenhandel
in de Amsterdamse raamprostitutie. Een onderzoek naar de aard en opsporing van men-
senhandel’ (Verhoeven e.a. 2011). Daarnaast belichtten we relaties van prostituees en ver-
geleken deze met situaties van huiselijk geweld in het artikel ‘Relationships between sus-
pects and victims of sex trafficking. Exploitation of prostitutes and domestic violence
parallels in Dutch trafficking cases’ (Verhoeven e.a. 2015).
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Deze onderzochte groep is niet representatief voor de gehele prostitu-

tiepopulatie, omdat het immers vrouwen betreft die verwikkeld zijn in

een relatie met een man die volgens justitie hun pooier is. Prostituees

die geen liefdesrelatie hebben of geen contact onderhouden met pooi-

ers, komen daardoor niet in beeld. Daarom vullen we de bevindingen

uit de bestudeerde strafdossiers aan met bevindingen uit recent

onderzoek naar het beleid van de lokale overheid om misstanden in de

prostitutiesector te voorkomen.2 Dat onderzoek richtte zich op prosti-

tuees in het algemeen en ging over ervaringen van prostituees met een

nieuwe lokale beleidsmaatregel: de zogeheten ‘intakegesprekken’. Die

intakegesprekken zijn sinds kort verplicht en bedoeld ter voorkoming

van uitbuiting in de prostitutie. Onderdeel van dat onderzoek vormde

een serie open interviews met prostituees werkzaam in de raamprosti-

tutie in Amsterdam, Utrecht of Den Haag. Dat waren korte open face-

to-face interviews. In totaal zijn 21 prostituees gesproken, onder meer

over de wijze waarop zij de intakegesprekken ervaren en over andere

persoonlijke ervaringen. Onder de geïnterviewden waren ook vrouwen

die geen relatie hadden, of althans zeiden geen relatie te hebben.

Daarnaast werden voor dat onderzoek interviews afgenomen met

hulp- en zorgverleners, politie- en gemeentefunctionarissen en exploi-

tanten van prostitutiebedrijven.

Als in dit artikel wordt gesproken over ‘vrouwen’ wordt gedoeld op

prostituees. Met de term pooier bedoelen we iemand die leeft van de

verdiensten van een prostituee, in ruil voor bijvoorbeeld het bieden

van bescherming. Hoewel de term pooier doorgaans geassocieerd

wordt met dwang en onvrijwilligheid, laten we in dit artikel zien dat

binnen intieme relaties het delen van verdiensten niet altijd alleen

maar te maken hoeft te hebben met dwang en uitbuiting.

De eerste ontmoeting en het ontstaan van relaties

Een groot deel van de vrouwen uit de twaalf bestudeerde strafdossiers

heeft een liefdesrelatie met een man. We zien grofweg vier locaties

waar prostituees hun partners hebben leren kennen. In de eerste

plaats is het uitgaansleven een ontmoetingsplek. Een aantal prosti-

tuees ontmoet hun partners bijvoorbeeld in discotheken. Eén prosti-

2 Over dit onderzoek publiceerden we eerder dit jaar het rapport ‘Contactmomenten tussen
de overheid en prostituees’ (Verhoeven & Van Straalen 2015).
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tuee kent haar vriend nog uit een justitiële jeugdinrichting. Wanneer

ze elkaar een tijdje later weer tegenkomen in het uitgaansleven, krij-

gen ze een relatie. Een tweede locatie waar prostituees hun vriend ont-

moeten, zijn prostitutiegebieden. Veel vrouwen uit de opsporingson-

derzoeken zijn al werkzaam in de raamprostitutie voordat ze in con-

tact komen met hun vriend. En veel mannen vertoeven al in de

Amsterdamse prostitutiescene voordat ze hun vriendin ontmoeten. Ze

verrichten bijvoorbeeld klusjes voor prostituees of bordeelhouders,

werken in de horeca of bij een kamerverhuurbedrijf of brengen prosti-

tuees van en naar hun werk. Sommige prostituees hebben hun vriend

leren kennen toen hij hen als klant bezocht. Een derde locatie waar

prostituees hun geliefden ontmoeten, is in het land van herkomst. Ze

komen bijvoorbeeld uit dezelfde streek of kennen elkaar nog van vroe-

ger. Tot slot blijkt soms het internet een ontmoetingsplek te zijn.

Enkele vrouwen hebben hun partner ontmoet nadat ze contact heb-

ben gelegd via een sociale netwerksite. Vanessa,3 een prostituee, ver-

telt over de periode dat ze haar vriend net heeft ontmoet het volgende:

‘Ik kreeg kriebels van hem. Toen ik die auto zag staan en zo’n brede gozer

erin (…) Ik dacht dat is het. Dat is de man, breed, knap, smoothy, het zag

eruit alsof hij geld heeft. Die gozer heeft geld. Wat wil je nog meer?’

Als de man al bekend is met het werk in de prostitutiewereld, kan dit

zorgen voor belangstelling, begrip en steun. Zo vertelt Anna, een

vrouw die werkzaam is als prostituee, over haar partner:

‘Hij luisterde naar mij als ik over mijn gevoelens sprak en ik had het gevoel

dat ik goed met hem kon praten. Soms kwam hij bij mij langs en kwam dan

even bij mij zitten. Hij wist van mijn problemen in de prostitutie. (…)’

Na verloop van tijd vindt soms een kennismaking plaats met familie

van hem of van haar. ‘Ze zagen er gelukkig uit’, zo zegt de moeder van

een van de vrouwen.

Nagenoeg alle stellen uit de dossiers gaan op een gegeven moment

samenwonen. Er bestaat variatie in de wijze waarop, maar vaak regelt

de man woonruimte. Soms vormt het stel een gezamenlijk huishou-

den. Het komt ook voor dat de man nog andere vrouwen ziet, bij wie

3 Alle namen in dit artikel zijn gefingeerd en de vrouwennamen verwijzen naar prostituees.
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hij ook deels woont. In sommige gevallen weten vrouwen hiervan, in

andere gevallen niet. Ze beschouwen zichzelf dan doorgaans als ‘de

belangrijkste partner’. Er zijn ook vrouwen die met meerdere prosti-

tuees en hun vrienden een huis delen. Sommige relaties zijn langdurig

(voor zover wij daar zicht op hebben kunnen krijgen), maar vaker

wordt een relatie vroeg of laat verbroken. Verschillende stellen hebben

het over trouwen en één stel is daadwerkelijk getrouwd. Enkele stellen

krijgen samen een kind.

Ondersteuning bij het werk

Een groot deel van de vrouwen uit de politiedossiers werkt al in de

prostitutie voordat ze hun partner ontmoeten, zij hebben dus voor het

vak gekozen zonder inmenging van de (huidige) partner. Een klein

deel van de vrouwen kiest ervoor om in de prostitutie te gaan werken

in overleg met hun vriend. Ze willen bijvoorbeeld snel veel geld verdie-

nen om samen een huis te kunnen kopen of om samen in het buiten-

land te gaan wonen. En enkele vrouwen kiezen ervoor om in de prosti-

tutie te gaan werken om hun partner te helpen bij het aflossen van

schulden.

De vrouwen die wij in de bestudeerde dossiers tegenkomen, worden

doorgaans ondersteund door hun geliefden in hun werk als prostituee;

ze worden bijvoorbeeld van en naar hun werk gebracht, krijgen tijdens

het werk eten gebracht en hun vriend doet boodschappen voor ze.

Daarnaast zijn partners vaak in de buurt omwille van de veiligheid van

prostituees, mochten ze bijvoorbeeld te maken krijgen met lastige

pooiers of lastige klanten. Petra, een van de vrouwen, zegt hierover het

volgende:

‘Hij begeleidde me aan het einde van mijn dienst naar de auto. Hij zorgde

dat anderen met me meeliepen. Hij gaf me een gevoel van veiligheid.’

Er wordt intensief getelefoneerd door stellen in de prostitutiewereld.

Zo worden vrouwen regelmatig gebeld door hun vriend, omdat hij na

wil gaan of het goed met haar gaat. Andersom zijn er ook prostituees

die na iedere klant even bellen met hun vriend om door te geven dat

het goed is gegaan. Een hulpverleenster die dagelijks met prostituees

werkt, vertelt welke betekenis deze telefoontjes kunnen hebben. Ze
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noemt het voorbeeld van een vrouw die haar relatie heeft beëindigd en

de hulpverleenster daarover vertelt dat ze het prostitutiewerk best eng

vindt zonder vriend, omdat er nu niet langer iemand is die haar goed

in de gaten houdt. Vroeger werd ze regelmatig gebeld door haar vriend

die dan vroeg hoe het met haar ging. Nu dat niet meer gebeurt, voelt

ze zich minder veilig tijdens het werk.

Hoewel werkkamers in de raamprostitutie zijn voorzien van een

alarmknop, is het werk niet zonder risico. Werktijden beginnen of ein-

digen vaak ’s nachts en prostituees staan alleen achter het raam en

zijn alleen met klanten in de kamer. Daarbij is er vaak contant geld in

de werkkamer aanwezig en klanten zijn mogelijk onder invloed van

drank of drugs.

In de strafdossiers komt het beeld naar voren van vrouwen die met

hun partners gezamenlijk leven van het geld dat in de prostitutie

wordt verdiend. We zien dat prostituees een deel van het geld aan de

partner geven en soms geven ze alles. Redenen die de vrouwen daar-

voor noemen is dat de man het geld beheert of dat hij assisteert bij het

werk. Prostituees werken als het ware samen met hun vriend, waarbij

bijvoorbeeld een bepaalde verdeling of vergoeding is afgesproken voor

vervoer of bescherming. Uit de strafdossiers kunnen we opmaken dat

de partners van prostituees – naast het ondersteunen van het prostitu-

tiewerk – doorgaans geen inkomsten uit ander werk hebben.

Complexe relaties

De strafdossiers laten verder zien dat binnen de relaties van prosti-

tuees ook intimidatie en geweld voorkomen. In een deel van de rela-

ties wordt feitelijk fysiek geweld gebruikt door partners van prosti-

tuees, in andere onderzoeken is de rol van geweld kleiner en hebben

prostituees vooral te maken met manipulaties of intimidaties die

gepaard kunnen gaan met het dreigen met geweld. Er zijn ook man-

nen die zich jaloers gedragen en hun vriendin slaan omdat ze vermoe-

den dat ze ‘een ander’ heeft. Zo zien we in een van de dossiers een

vrouw die een gebroken arm overhoudt aan een klap; haar vriend

heeft haar geslagen omdat zij contact zou hebben met een andere

man. In een ander strafdossier speelt de relatie tussen Dora en Musa,

die ook een gewelddadig karakter kent:
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Dora heeft Musa ontmoet in een bar op de Wallen, hij was een kennis van

een vriendin van haar. Musa werkte in die bar en zij werkte in dezelfde

buurt, achter het raam, waar hij haar al wel eens had gezien. Ze krijgen een

relatie met elkaar en gaan samenwonen. Dora vertelt de politie dat Musa

na een tijdje stopt met werken en haar om geld vraagt. Eerst vriendelijk,

later wordt hij opdringerig, en op een gegeven moment slaat hij Dora als ze

hem geen geld wil geven. Ze krijgen steeds vaker ruzie. Deze ruzies gaan

over geld en hebben ook te maken met jaloezie van Musa.

Intimidaties en agressief gedrag van hun partner worden door vrou-

wen in veel gevallen gebagatelliseerd, ze vinden doorgaans niet dat er

sprake is van ernstige feiten. Tegen de politie of in de rechtszaal zeg-

gen ze bijvoorbeeld dat ze ‘gewoon vaak ruzie’ hadden. Of dat ze nu

eenmaal zo met elkaar omgaan en op deze manier met elkaar praten.

Soms schrijven ze het gedrag toe aan een nare jeugd van de partner of

aan een bepaalde psychische stoornis. Maar hoe dan ook, prostituees

beschouwen dergelijke zaken doorgaans als persoonlijke, relationele

problemen en zien het niet zozeer als uitbuitingsprobleem. Veel vrou-

wen blijven, ondanks het agressieve of manipulatieve gedrag, loyaal

aan hun partner. En ondanks de negatieve aspecten en minder fraaie

kanten blijken ze soms bewust voor deze relatie te kiezen, of hier in

ieder geval niet uit weg te willen gaan. Een voorbeeld hiervan is Janine,

de vriendin van de hoofdverdachte uit een van de mensenhandel-

zaken. In de rechtszaak tegen haar vriend blaast ze hem vanaf de tri-

bune handkusjes toe. Terwijl hij vastzit voor gewelddadige uitbuiting

van haar en verschillende andere prostituees, blijft de relatie in stand.

Ze zoekt hem regelmatig op in de gevangenis en inmiddels zijn ze

getrouwd en hebben samen een kind.

Anderen, zoals Dora uit de casus hierboven, beschouwen hun relatie

als de best beschikbare optie voor dat moment. Een telefoongesprek

van Dora met haar moeder laat zien hoe zij tegen haar relatie aankijkt.

Dora vertelt haar moeder dat ze nog een tijdje bij haar vriend blijft

omdat ze makkelijk geld voor hem kan achterhouden. Ze zegt dat ze

bij hem beter af is dan bij een slimmere en gewelddadigere pooier.

Tegelijkertijd zegt ze dat ze maar eens op zoek moet gaan naar hulp

om bij hem weg te gaan.

Ook de criminologe Loes Kersten heeft onderzoek gedaan naar een

mensenhandelzaak waarin een aantal prostituees en hun partners
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centraal staan. In dat onderzoek komt Linda aan het woord, een pros-

tituee. Linda gaat om met een groep jongens die allemaal een vriendin

hebben die in de prostitutie werkt. Haar vriend is een van hen. Hij wil

haar zo veel mogelijk laten werken. Zij baalt daar soms van, maar is

tegelijkertijd blij met haar situatie. Aan de telefoon met een bekende

vertelt ze over haar leven en de verdeling van het geld het volgende:

‘Het huis is luxe. (…) Iedereen heeft zijn eigen kamer. We maken schoon

wanneer we willen, we koken wanneer we willen, niemand vertelt ons wat

we moeten doen (…). Niemand zeurt aan onze kop. (…) We hebben een

plasma tv, die is de hele dag aan, niemand die wat zegt. We gaan bood-

schappen doen, we gaan en staan waar we willen. De jongens brengen ons

naar de sauna, naar de zonnebank. We hebben echt geen problemen, inte-

gendeel, God heeft hem op mijn pad gebracht.’ (Kersten 2009)

Over geldzaken vertelt Linda het volgende:

‘Wat geld betreft, ja ik help hem wel. Maar dat heb ik hem ook gezegd,

koop die auto maar en we betalen het samen, het is geen probleem. (…).

Als hij geld nodig heeft dan heeft hij dat nodig en als niet, dan niet. Maar ik

ben blij dat ik een man naast me heb die niet aan mijn kop zeurt, niet

bepaalt wat ik moet doen, die niet bepaalt wanneer ik op moet staan, wan-

neer ik moet werken.’ (Kersten 2009)

Ook betrokken mannen geven aan dat ze beiden instemmen met de

relatie en met de verdeling van het geld. Zo zegt John, een van de part-

ners, tijdens een politieverhoor dat zijn vriendinnen voor hem willen

zorgen, omdat zij vinden dat hij niets hoeft te doen. Ook zegt hij:

‘In een relatie is het normaal dat je alles deelt. Daar komt geen dwang bij

kijken.’

De combinatie werk - privé

Het hebben van een liefdesrelatie blijkt voor prostituees een gevoelig

onderwerp te zijn, dat kwam althans naar voren in de interviews die

we met prostituees hebben afgenomen. In de gevoerde gesprekken

merkten we dat vrouwen een gesprek over hun eigen relatie vaak ver-
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mijden. Een aantal vrouwen stelt meer in het algemeen dat een relatie

in combinatie met het prostitutiewerk complex is. Zo zegt Maria dat

een relatie wel kan, maar dat ‘je moet uitkijken of mensen niet op je

geld uit zijn als je dit werk doet’. Helena vertelt dat het hebben van een

relatie wanneer je dit werk doet moeilijk is of onmogelijk. ‘Dat kan niet

met dit werk’, zegt ze, ‘wanneer iemand van je houdt, laat hij je door

niemand anders aanraken.’ Daarom is het volgens haar onmogelijk

om een relatie te hebben als je werkzaam bent in deze branche. Vol-

gens Helena hebben vrouwen die dit werk doen, per definitie een

‘neprelatie’. Ook Kim geeft aan dat een relatie in combinatie met het

werk gecompliceerd is. Ze is om die reden liever single. Ze wijt deze

complexiteit vooral aan reacties van buitenstaanders op deze relaties.

Er wordt volgens haar vaak getwijfeld over de intentie of de oprecht-

heid van de mannen en voegt toe:

‘Mensen hebben altijd hun oordeel of twijfels over echte liefde, dat is ook

zo bij een relatie tussen een oude man en een jong meisje. Maar zo is het

altijd in het leven, je weet nooit of het echte liefde is.’

Als het gaat om relaties hebben prostituees het liever over de relaties

van anderen, zo merken we tijdens de gesprekken met hen. Ze stellen

dat andere prostituees relaties hebben met ‘pooiers’. Deze vrouwen

worden door Suzy afgeschilderd als dom. ‘Sommigen weten het best’,

zegt ze, ‘maar ze willen gewoon iemand hebben, ze willen gewoon dat

er een mens is die er voor hen is.’

Over die relaties met pooiers zeggen andere vrouwen weer dat pooiers

niet per se slecht hoeven te zijn. Vrouwen geven aan dat ze erg gehol-

pen zijn met de diensten van een pooier en zijn hem dankbaar dat ze

door hem de mogelijkheid hebben gekregen om geld te verdienen, of

in Nederland te kunnen zijn.

Ada is, in tegenstelling tot de meeste andere prostituees, open over

haar relatie. Ze vertelt enthousiast dat ze een nieuwe vriend heeft. Ze

is er zichtbaar blij mee en doet een beetje verliefd. Ze vertelt dat hij het

niet erg vindt dat ze dit werk doet, ze heeft hem daar [in het prostitu-

tiegebied] leren kennen:

‘Als ik aan het werk ben, zit hij in zijn auto te wachten en breng ik het geld

naar hem toe. Je kunt zo beroofd worden, dus dat is wel lekker veilig. En

als ik iets geks meemaakt, dan ga ik het even aan hem vertellen.’
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Wantrouwen vanuit de overheid

In het Nederlandse prostitutiebeleid staat de zelfstandigheid van pros-

tituees centraal. Dat geldt helemaal in de raamprostitutie, waar prosti-

tuees doorgaans als zzp’ers werkzaam zijn. Die nadruk op zelfstandig-

heid van prostituees hangt onlosmakelijk samen met het streven van

de overheid om mensenhandel tegen te gaan. De partners van prosti-

tuees worden vanuit het perspectief van de overheid in principe

gezien als pooiers die niet zozeer liefde, bescherming en veiligheid

bieden, maar veeleer een bedreiging vormen voor die veiligheid,

omdat ze hun ‘vriendin’ controleren, uitbuiten en mishandelen. Van-

uit dit mensenhandelperspectief worden relaties van prostituees al

snel gewantrouwd. Vooral als de partner enige bemoeienis heeft met

het prostitutiewerk, leggen overheidsinstanties automatisch de koppe-

ling met mensenhandel.

Om mensenhandel te voorkomen is er de laatste tien jaar veel aan-

dacht gevestigd op het opvangen van mogelijke signalen van mensen-

handel. Er zijn films gemaakt over loverboys, en voorlichtingscampag-

nes, websites en folders om alle mogelijke betrokkenen alert te maken

op (mooie) jongens die meisjes overhalen om in de prostitutie te gaan

werken. Door deze focus worden relaties van prostituees door de over-

heid per definitie geproblematiseerd. Ons onderzoek laat echter zien

dat relaties van prostituees vaak niet zo eendimensionaal zijn en dat

de beleving van prostituees niet aansluit bij het eenduidige beeld van

prostituees die als willoze slachtoffers in ‘neprelaties’ betrokken zou-

den zijn geraakt.

Doordat de overheid relaties van prostituees primair beziet vanuit het

mensenhandelperspectief, worden in principe alle relaties van prosti-

tuees gewantrouwd. Hun partners worden als mogelijke pooiers

beschouwd die als voornaamste doel hebben het verdienen van zo

veel mogelijk geld. Die benadering uit zich bijvoorbeeld in de zoge-

noemde ‘intakegesprekken’ die sinds kort verplicht worden gevoerd

met prostituees in Amsterdam, Utrecht en Den Haag (de drie grootste

prostitutiegemeenten in Nederland). Die verplichte intakegesprekken

worden gevoerd in het kader van de vroegtijdige signalering van

mogelijke mensenhandel en tijdens die gesprekken krijgen prostituees

standaard de vraag voorgelegd of ze een relatie hebben. Als daar

bevestigend op wordt geantwoord, wordt hierover doorgevraagd en

kan deze informatie in registratiesystemen van de politie worden
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opgenomen. Daarnaast kunnen overheidsfunctionarissen, als zij naar

aanleiding van een intakegesprek een negatief beeld hebben van de

relatie van een prostituee, ervoor zorgen dat de betreffende vrouw niet

meer als raamprostituee aan de slag kan. In Den Haag en Amsterdam

wordt in dergelijke situaties dan namelijk een ‘negatief werkadvies’

gegeven. Daarnaast kan informatie die een prostituee geeft over haar

vriend, mogelijk worden doorgespeeld naar de politie, waardoor de

vriend zou kunnen worden vervolgd voor mensenhandel. Maar ook al

willen prostituees graag dat geweld of uitbuiting binnen hun relatie

stopt, ze willen niet vaak dat hun partner strafrechtelijk wordt ver-

volgd.

Verschillende prostituees vertellen in interviews dat ze nooit tegen een

overheidsfunctionaris zeggen dat ze een relatie hebben, omdat ze dan

doorgaans met argwaan worden bejegend. Hoewel informatie over

relaties van prostituees wel van belang zou kunnen zijn in de signa-

lering van mogelijke uitbuiting en geweld, kan in de praktijk het tegen-

overgestelde gebeuren: vrouwen houden informatie over hun relaties

moedwillig buiten het beeld van overheidsinstanties. In een gesprek

met Ilona, op de rand van het bed in haar werkkamer, komt dat ook

naar voren. Ze vertelt dat ze nooit tegen een overheidsinstantie zegt

dat ze een vriend heeft:

‘Ze vragen heel direct of je een pooier hebt, of een vriendje. Ik zeg nooit dat

ik een vriend heb. Een meisje zal toch altijd zeggen dat het niet zo is. (…)

Het welzijn van de vrouwen speelt geen rol. Hun focus [van overheidsin-

stanties] ligt alleen maar op de pooiers. Ze zouden zich niet zo moeten

richten op de pooiers, maar op de problemen en het welzijn van de vrou-

wen.’

Ilona heeft wel een vriend, vertelt ze later. Hij is in Hongarije en ze belt

hem twee keer per dag.

Tot slot

In dit artikel hebben we laten zien wat voor relaties er kunnen bestaan

tussen prostituees en hun partners. Deze relaties zijn divers en soms

complex door de aanwezigheid van zowel intimiteit als intimidatie en

geweld. Maar vanuit het perspectief van de vrouwen zijn deze relaties
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niet primair te definiëren als ‘uitbuitingsrelaties’ of als ‘onvrijwillig’

(vgl. Marcus e.a. 2014). Onderzoek in andere landen laat eveneens zien

dat prostituees complexe maar intieme relaties onderhouden met

mannen die tegelijkertijd hun pooier zijn (Surtees 2008; Tyldum 2013).

Gezien de innige en affectieve band tussen pooiers en prostituees

menen wij dat de term ‘huiselijk geweld’ in veel gevallen beter op zijn

plaats is dan de term ‘mensenhandel’ (zie ook Verhoeven e.a. 2013).

Want als sprake is van geweld binnen deze relaties, doet dat begrip

naar onze mening meer recht aan de betekenis die prostituees zelf

toekennen aan hun liefdesrelaties. Het geeft ook beter inzicht in de

belevingswereld van vrouwen die in de prostitutie werken en daar met

pooiers en andere betrokkenen als het ware een eigen subcultuur vor-

men, met eigen codes, taaluitingen, gewoonten en rolpatronen.

Prostitutie is een legaal beroep en het beleid van de overheid is in

principe gericht op het ‘normaliseren’ van prostitutiewerk en het ver-

minderen van de stigmatisering van prostituees. Maar als het gaat om

liefdesrelaties, zien we dat prostituees door de overheid anders wor-

den bejegend dan andere groepen in de samenleving. Deze bevinding

sluit aan bij een meer algemene constatering die eerder is gedaan door

Oude Breuil & Siegel (2012), namelijk dat prostituees nog steeds niet

worden benaderd als volwaardige burgers. Terwijl in veel maatschap-

pelijke situaties het hebben van een liefdesrelatie als wenselijk wordt

beschouwd en zelfs wordt aangemoedigd, worden de relaties van

prostituees per definitie door de overheid geproblematiseerd. Dus

hoewel met de legalisering van prostitutie is gepoogd om het prostitu-

tiewerk te normaliseren, worden liefdesrelaties van prostituees nog

altijd gestigmatiseerd en beschouwd als mogelijk teken van onzelf-

standigheid.
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De Verdonk-factor?

Steeds minder Turkse en Marokkaanse Nederlanders kiezen
partner uit het land van herkomst

L. Sterckx *

Rond de eeuwwisseling trouwde nog meer dan de helft van de jonge-

ren van Turkse en Marokkaanse herkomst die in Nederland zijn gebo-

ren en opgegroeid, met een partner uit het herkomstland (van hun

ouders). Dat is sterk afgenomen: waar in 2001 60% van de huwelijken

van Nederlanders van Turkse herkomst er een was met een partner uit

Turkije, is dit in 2012 nog 15%. Bij de groep van Marokkaanse Neder-

landers zagen we een daling van de huwelijken met partners uit

Marokko van 55% in 2001 naar 17% in 2012. Het aantal huwelijken van

personen uit beide groepen met een herkomstgenoot uit Nederland is

in diezelfde periode sterk toegenomen. Weliswaar zijn Turkije en

Marokko nog steeds de belangrijkste herkomstlanden van huwelijks-

migranten (met respectievelijk ruim 5000 en bijna 4000 gezinsvor-

mende migranten in de periode 2007-2011), we kunnen duidelijk spre-

ken van een verminderde belangstelling in deze kringen voor een

migratiehuwelijk. De daling zette al in vanaf 2001, maar was het

scherpst in de jaren 2004-2007, kort na de invoering van een aantal

maatregelen die de drempel voor gezinsvormende migranten om naar

Nederland te komen, verhoogden. In dit artikel ga ik in op de achter-

gronden van de afname van het aantal migratiehuwelijken van Neder-

landers van Turkse en Marokkaanse herkomst en op de rol die de ver-

scherping van de voorwaarden voor partnermigratie in de periode

2004-2006 heeft gespeeld. Ik baseer me daarbij op het onderzoek

Huwelijksmigratie in Nederland. Achtergronden en leefsituatie van

huwelijksmigranten, dat door het Sociaal en Cultureel Planbureau is

uitgevoerd in de periode 2012-2014. Voor dat onderzoek verrichtten

we kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar verschillende aspecten

* Dr. Leen Sterckx is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Sociaal en
Cultureel Planbureau. Zij promoveerde in 2014 aan de Universiteit van Amsterdam op een
proefschrift over gemengde huwelijken van Turkse en Marokkaanse Nederlanders.
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in de leefsituatie van huwelijksmigranten en hun partners. De kwanti-

tatieve analyses werden uitgevoerd op basis van gegevens uit de SIM

en SING surveys die het SCP regelmatig laat uitvoeren. De kwalitatieve

data stoelden op focusgroepen en kwalitatieve diepte-interviews

onder huwelijksmigranten en referenten van verschillende herkomst

en op gesprekken met vijfentwintig sleutelinformanten: personen die

hoor hun beroep of positie in een organisatie zicht hebben op de doel-

groep (Sterckx e.a. 2014).

Steeds strengere voorwaarden voor partnermigratie

Vanaf de periode rond de eeuwwisseling zijn de voorwaarden voor de

migratie van een huwelijkspartner stelselmatig opgeschroefd. Neder-

land liep regelmatig voorop in de Europese Unie wat betreft de ont-

wikkeling van nieuw beleid voor de immigratie van niet-Europese

huwelijkspartners. In 1998 werd de MVV-plicht ingevoerd, waarbij de

huwelijksmigrant voorafgaand aan migratie een Machtiging Voorlopig

Verblijf dient aan te vragen en daarvoor al de benodigde documenten

moet aanleveren. In 2001 werd de tot dan toe bestaande verschillende

behandeling van Nederlandse en niet-Nederlandse referenten afge-

schaft: vanaf dan moesten alle referenten aan de inkomenseis (van

100% van het minimuminkomen voor gezinnen) voldoen (met uitzon-

deringen voor ouderen, arbeidsongeschikten en alleenstaande ouders

van kinderen onder de vijf jaar) (Vreemdelingenbesluit 2000).

Maar de meeste effecten sorteerden de maatregelen die genomen wer-

den in de periode 2004-2006, nadat huwelijksmigratie uit met name

Turkije en Marokko tot een van de belangrijkste onderwerpen van

politiek en maatschappelijk debat was geworden. Tot aan het eind van

de jaren negentig was de verwachting dat de zogenoemde ‘tweede-

generatiejongeren’ van Turkse en Marokkaanse herkomst, die in

Nederland zijn geboren of toch in belangrijke mate zijn getogen, zou-

den trouwen met eveneens in Nederland gewortelde partners. In die

tijd verschenen echter enkele onderzoeksrapporten waaruit bleek dat

een meerderheid van hen trouwde met huwelijkspartners uit het land

van herkomst (Esveldt e.a.1995; Hooghiemstra 2003). Deze conclusies

leidden tot bezorgdheid bij wetenschappers, beleidsmakers en verte-

genwoordigers uit zelforganisaties van de betrokken groepen omtrent

de integratie en sociale positie van deze huwelijksmigranten en hun
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nakomelingen en van de Turkse en Marokkaanse groepen in het alge-

meen.

Deze zorgen en de beeldvorming over migratiehuwelijken van Turken

en Marokkanen bepaalden duidelijk het karakter van de maatregelen

die in deze periode genomen werden (WODC 2009). Zo werd in 2004

de minimumleeftijd voor gezinsvormende migratie (van zowel huwe-

lijksmigrant als referent) opgetrokken van 18 naar 21 jaar: de voor-

onderstelling is dat hoe ouder de jongeren zijn bij het sluiten van een

huwelijk, hoe beter ze zich kunnen verweren tegen huwelijksdwang

vanwege hun familie.

Om te voorkomen dat huwelijksmigranten en hun partners terugval-

len op publieke middelen, werd de inkomenseis opgetrokken tot 120%

van het minimumloon voor gezinnen (aangezien gezinnen met een

inkomen tussen 100% en 120% van het minimum nog steeds door

gemeenten in hun uitgaven worden bijgestaan). (In 2010 oordeelde

het Europese Hof echter dat de inkomenseis van 120% in strijd is met

de Europese Richtlijn voor Gezinshereniging. Daarom werd de inko-

menseis teruggebracht tot 100% van het minimuminkomen voor

gezinnen).

In 2006 werd de Wet Inburgering in het Buitenland (WIB) van kracht,

die stelt dat de buitenlandse partner op de Nederlandse ambassade in

zijn of haar herkomstland een basisexamen in Nederlandse taal en

kennis van de Nederlandse samenleving moet afleggen als voorwaarde

voor het verkrijgen van een MVV.

In de jaren hierna, zoals bijvoorbeeld in 2012 en 2013, werd het wette-

lijke kader rond gezinsvormende migratie opnieuw aangepast. De legi-

timatie voor deze ronde van maatregelen was echter meer dan in de

periode 2004-2006 gebaseerd op het tegengaan van schijnhuwelijken;

de immigratie van partners uit Turkije en Marokko, die in deze

periode ook al sterk was afgenomen, speelde minder een rol in het

politieke en maatschappelijke debat rond de integratie van deze her-

komstgroepen.

Vooral de maatregelen uit de periode 2004-2006 hebben volgens het

SCP-rapport bijgedragen aan de verminderde belangstelling van

Turkse en Marokkaanse Nederlanders voor migratiehuwelijken

(Sterckx e.a. 2014). In dat rapport noemen we de beleidsmaatregelen

de ‘katalysator’ van een gedragsverandering: door de scherpere voor-

waarden voor partnermigratie die in die tijd werden ingevoerd, kon-

den veel voorgenomen migratiehuwelijken niet doorgaan, moesten
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trouwplannen worden uitgesteld en gingen betrokkenen en hun fami-

lies het huwelijk met een partner van over de grens heroverwegen.

Daardoor kregen verschillende sluimerende, al langer gaande ontwik-

kelingen de kans om door te breken, zoals de veranderende partner-

voorkeuren van jongeren van Turkse en Marokkaanse herkomst. Maar

ook de verhoudingen tussen generaties en de invloed van de ouders

op de partnerkeuze waren aan het veranderen. Over die ontwikkelin-

gen kom ik in de volgende paragraaf verder te spreken. De sleutelin-

formanten die wij voor dit onderzoek interviewden, noemden het

effect van de maatregelen het ‘Verdonk-effect’ naar minister Rita Ver-

donk die in deze periode verantwoordelijk was voor het migratiebe-

leid.

Leeftijdseis

Van alle strengere voorwaarden had de opgetrokken leeftijdseis waar-

schijnlijk het minste effect op paren die een migratiehuwelijk overwo-

gen. De als ideaal vooronderstelde huwelijksleeftijd schoof al eerder

naar boven op en enkel voor een deel van de Turkse jongeren speelt

trouwen al voor hun twintigste levensjaar. Jongeren van Marokkaanse

herkomst trouwen over het algemeen pas na hun eenentwintigste

(Loozen e.a. 2012). De te volgen strategie wanneer een jong stel aan-

botst tegen de leeftijdseis is ook relatief eenvoudig: de migratie en mis-

schien ook het huwelijk op zich uitstellen. Uitstel van een huwelijk

brengt in de ogen van de betrokken families wel risico’s met zich mee

voor de eer van de familie: de kans bestaat dat de verloofden niet

genoeg geduld kunnen opbrengen en zich meer vrijheden veroorloven

dan hun in deze fase van hun relatie is toegestaan. Daarom doen fami-

lies dit liever niet. Uitstel van de migratie heeft dan weer mogelijke

spanningen tussen de jonggehuwden tot gevolg, die dan niet of moei-

lijk met elkaar kunnen samenleven. Waarschijnlijk zijn er wel een aan-

tal paren die afzien van een migratiehuwelijk omdat een of beide part-

ners te jong zijn op het moment dat een huwelijk ter sprake komt.

Inkomenseis

Vooral de hogere inkomenseis kwam in de verhalen van de door ons

geïnterviewde stellen van Turkse en Marokkaanse herkomst naar

voren als te overwinnen obstakel, ook in vergelijking tot gemengde
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stellen met een autochtone referent. Dat wekt geen verwondering: de

Turkse en Marokkaanse herkomstgroepen kampen sinds jaren met

een slechtere arbeidsmarktpositie en hogere werkloosheid dan andere

etnische groepen in Nederland. Daardoor hebben relatief veel van hen

moeite om een voldoende hoog en voldoende duurzaam inkomen te

verwerven om als referent een huwelijkspartner te laten overkomen

(vgl. WODC 2009). Bovendien hebben de betrokkenen, zeker (laagge-

schoolde) jongeren in de huidige economische conjunctuur, weinig

perspectief om verandering te brengen in hun inkomenssituatie. Velen

zien daardoor af van het idee een partner uit het land van herkomst te

trouwen. De referenten die wij voor het SCP-onderzoek interviewden,

hebben wel de stap gezet en zijn er in geslaagd hun partner te laten

immigreren. Een aantal van hen geeft aan te zijn gestopt met de oplei-

ding om aan de inkomenseis te kunnen voldoen: dat biedt misschien

op korte termijn soelaas, maar beperkt de kansen om op langere ter-

mijn voldoende gezinsinkomen te verwerven aanzienlijk. Weer ande-

ren geven aan dat voor wie bereid is te frauderen, er wel mogelijkhe-

den zijn: bijvoorbeeld door je (tegen vergoeding) in dienst te laten

nemen door een bevriend werkgever tegen een contract waarmee je

aan de inkomenseis kan voldoen. Die laatste strategie zorgt er dan wel

voor dat men op papier over voldoende en voldoende duurzaam inko-

men beschikt om een gezin te onderhouden, maar in de praktijk is dat

nauwelijks het geval en kost een dergelijk traject vaak ook nog een

behoorlijke hap uit het inkomen dat wel beschikbaar is.

Basisexamen inburgering

Het basisexamen inburgering in het buitenland vanaf 2006 zorgt vol-

gens sleutelinformanten uit de wereld van de inburgeringscursussen

wel voor een zekere selectie onder de huwelijksmigranten. Deze sleu-

telinformanten hebben de indruk dat het opleidingsniveau en de

basisvaardigheden van de nieuwkomers op het gebied van de Neder-

landse taal vandaag de dag wat hoger zijn dan tot voor tien jaar gele-

den (Sterckx e.a. 2014, p. 108). De door ons geïnterviewde stellen van

Marokkaanse en Turkse herkomst geven ook aan dat ze in hun omge-

ving wel aspirant-huwelijksmigranten zagen zakken voor het basisexa-

men en na een aantal pogingen opgeven. Aanvankelijk was het voor

een deel van de huwelijksmigranten, vooral de laagopgeleiden en die

van het platteland, moeilijk om zich voor te bereiden op de test. Na
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verloop van tijd ontstonden er echter bedrijfjes die Nederlandse taal-

lessen en begeleiding aanboden bij de voorbereiding op de test. Sinds

2011 zijn Turken niet langer verplicht het basisexamen inburgering in

het buitenland af te leggen.1 Ook in Turkije was een infrastructuur

ontstaan rond de voorbereiding op het examen.

Toen deze strengere voorwaarden werden ingevoerd leidde dit aan-

vankelijk tot allerhande ontwijkingsstrategieën, aldus onze informan-

ten. Bruiden en bruidegoms werden het land in gesmokkeld in een

busje onder de bagage of op het paspoort van een schoonzus, mensen

trouwden ‘voor de wet maar niet voor het bed’ waarbij de wachttijd

tussen huwelijk en bruiloft tot maanden of zelfs jaren opliep. Er ont-

stonden spanningen tussen verloofden, jonggehuwden en hun fami-

lies en huwelijken liepen stuk nog voor ze daadwerkelijk konden

beginnen. Na verloop van tijd pasten families de huwelijkscultuur aan:

in Turkije is het gebruikelijk geworden dat bruid en bruidegom van

elkaar eisen dat aan alle voorwaarden voor de migratie is voldaan

vooraleer er kan worden getrouwd (Aybek 2014). Na een aantal jaren

hebben de verwachtingen en keuzes van Turkse en Marokkaanse

families zich aangepast aan het gegeven dat een migratiehuwelijk door

de scherpe voorwaarden geen haalbare kaart is: men is de blik meer

gaan richten op huwelijken tussen herkomstgenoten in eigen land.

Veranderingen in de partnervoorkeuren en de huwelijkscultuur van
Turkse en Marokkaanse Nederlanders

Behalve de veranderingen in de wetgeving zijn er ook andere redenen

waarom jongeren van Turkse en Marokkaanse herkomst en hun

ouders vandaag de dag de voorkeur geven aan huwelijkspartners die

net als zij in Nederland zijn opgegroeid. Liever dan iemand die zo

dicht mogelijk staat bij de traditionele dorpssamenleving waaruit

ouders of grootouders destijds naar Nederland migreerden, willen de

jongeren een partner die meteen op gelijkwaardig niveau kan mee-

doen in de Nederlandse samenleving. Het verschil tussen partners van

‘hier’ en partners van ‘daar’ zit hem volgens de jongeren in modernere

opvattingen over de verhoudingen tussen en rollen van mannen en

1 Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (16 augustus 2011) zijn mensen met
de Turkse nationaliteit van de inburgeringsplicht ontheven. Die was namelijk in strijd met
het Associatieverdrag tussen Turkije en de Europese Unie uit 1980.
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vrouwen in het gezin enerzijds en anderzijds een andere geloofsbele-

ving. Wil je een vrouw die couscous maakt op grootmoeders wijze, dan

zit je goed met een vrouw uit Marokko, wil je een vrouw met wie je op

hetzelfde niveau kan praten over het geloof (de islam), dan trouw je

beter met een vrouw uit Europa, parafraseer ik vrij een jonge man van

Marokkaanse herkomst die door ons werd geïnterviewd. Nederlandse

Turken en Marokkanen hebben het beeld dat potentiële partners uit

het land van herkomst traditioneler zijn, vooral in hun opvattingen

over de positie van de vrouw in het huishouden. Voor sommige, vooral

laagopgeleide mannen is dat juist aantrekkelijk: het sluit aan bij hun

eigen ideaal en ze verwachten dat een vrouw uit Turkije of Marokko de

autoriteit van hun echtgenoot in het gezin makkelijker zal accepteren

dan vrouwen uit Nederland. Hoogopgeleide mannen en vrouwen wil-

len daarentegen liever een partner met eenzelfde denk- en ambitie-

niveau, en staan gelijkwaardigere verhoudingen tussen de seksen

voor. Dat denken ze eerder te zullen vinden bij in Nederland opge-

groeide partners. De Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse

jongeren in ons onderzoek geven ook aan dat leeftijdgenoten in Tur-

kije en Marokko op een andere manier bezig zijn met het geloof. Deze

jongeren zijn weliswaar moslim net als zij, maar jongeren die in

Nederland zijn opgegroeid onderzoeken volgens hen bewuster het

geloof, bestuderen teksten om daaruit te leren hoe ze het geloof het

beste kunnen combineren met het leven in een westerse samenleving

en hebben ook veel meer informatie en kennis ter beschikking dan

jongeren uit Turkije en Marokko. Ook daarom zijn partners uit Turkije

en Marokko minder interessant.

De veranderende partnervoorkeuren van de jongeren zijn onderdeel

van de ontwikkelingen in de partnerkeuze van deze jongeren die al

gaande waren, en die door de beleidsmaatregelen in een stroomver-

snelling zijn geraakt.2 Daarbij komt dat het aanbod aan geschikte en

beschikbare partners in Nederland is toegenomen: het aantal jongeren

op huwbare leeftijd is gegroeid en de samenstelling van de gemeen-

2 Vergelijkend onderzoek tussen West-Europese landen met een verschillend regime ten
aanzien van huwelijksmigratie zou duidelijk kunnen maken in welke mate de daling van
het aantal migratiehuwelijken is toe te schrijven aan de wetgeving enerzijds en autonome
culturele ontwikkelingen anderzijds. Aanwijzingen voor de invloed van de wetgeving zit in
het feit dat de daling het scherpst was kort na de invoering van een aantal maatregelen in
2004-2006. Aanwijzingen dat er toch ook sprake is van autonome culturele ontwikkelin-
gen zitten in het feit dat ook in België het aantal migratiehuwelijken is teruggelopen, zij
het minder dramatisch dan in Nederland en vóórdat in 2011 de wetgeving werd aange-
scherpt (Dupont e.a. 2014).
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schappen is steeds gevarieerder. De kans is met andere woorden gro-

ter dat jongeren de partner met de in hun ogen ideale kenmerken, van

dezelfde herkomst, gewoon in Nederland treffen.

Rol van de ouders bij partnerkeuze

Een andere verandering betreft de rol van ouders in het partnerkeuze-

proces en de opvattingen van ouders over de wenselijkheid van een

partner uit het land van herkomst. De sleutelinformanten verhalen

hoe families pas op de plaats moesten maken omdat een migratiehu-

welijk moeilijker bereikbaar en minder vanzelfsprekend werd. In de

impasse die ontstond, wonnen de argumenten voor partners van

dezelfde herkomst uit Nederland aan kracht. De voorkeur ligt daarbij

nog wel uitgesproken bij herkomstgenoten: een gemengd huwelijk is

volgens de jongeren voor de meeste ouders nog een brug te ver. Maar

ook de opvattingen van ouders over wat een ideale huwelijkskandidaat

maakt, zijn veranderd, stellen de sleutelinformanten. Ouders van jon-

geren op huwbare leeftijd nemen vandaag de dag meer afstand van

het partnerkeuzeproces van hun kinderen. Ze willen niet verantwoor-

delijk worden gesteld voor een problematisch huwelijk en laten de

keuze dus meer over aan de jongeren zelf. Dat wil niet zeggen dat

huwelijksdwang in het geheel niet meer voorkomt (Smits van Waes-

berghe e.a. 2014). Jongeren houden bovendien nog steeds rekening

met de wensen en verwachtingen van hun ouders als het gaat om

huwelijkssluiting. Dat neemt – net zoals tien jaar geleden – ook de

vorm aan van zelfbeperking. Maar ouders zijn op basis van slechte

ervaringen met de migratiehuwelijken van eerdere generaties terug-

houdender geworden in hun bemoeienis met de partnerkeuze van

hun kinderen en vinden bovendien een huwelijk met een man of

vrouw uit het land van herkomst minder wenselijk.

Slechte ervaringen uit het verleden

Het een en ander heeft te maken met de slechte ervaringen van refe-

renten, huwelijksmigranten en hun families in het verleden. De migra-

tiehuwelijken hebben de reputatie vaker in echtscheiding te eindigen.

‘Onverwachte’ cultuurverschillen tussen de partners leiden tot span-

ningen en tot grote afhankelijkheid van de huwelijksmigranten van
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hun partners. Vooral huwelijken van vrouwelijke referenten en man-

nelijke huwelijksmigranten zijn hier gevoelig voor. In die huwelijken

wordt de traditionele machtsverhouding tussen de seksen op zijn kop

gezet. De huwelijksmigrantenman is afhankelijk van zijn echtgenote

wat betreft zijn verblijfsrecht en zijn inkomen. Dat strookt niet met het

gelijkwaardigheidsideaal van de vrouwelijke referenten: zij zitten niet

te wachten op een man voor wie ze ‘als voor een kind’ moeten zorgen.

Ook de mannen hebben het moeilijk met deze rol. Bovendien hebben

mannen uit Turkije en Marokko – ook hoogopgeleiden – het moeilijk

om in Nederland aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt. Daardoor

kan deze omgekeerde machtsverhouding jarenlang aanhouden.

Ondertussen worden de mannen door hun partner en haar familie wel

onder druk gezet om hun rol als kostwinner op te pakken.

Het komt ook voor dat de referent of de schoonfamilie misbruik maakt

van de afhankelijkheidspositie van de huwelijksmigranten.Verhalen

over achterlating, over ‘proefbruiden’ of ‘wegwerpbruiden’ doen de

ronde: daarbij wordt een vrouw bij haar familie in het land van her-

komst gedumpt, bijvoorbeeld omdat het huwelijk na een paar jaar nog

kinderloos is of om andere redenen. Voor mannen is eventueel mis-

bruik door hun partner of schoonfamilie iets dat moeilijk toe te geven

is aan de buitenwereld, maar ook hier zijn gevallen van bekend (Liver-

sage 2013). Families en gemeenschappen in Turkije en Marokko zagen

jonge vrouwen en mannen na een mislukt migratiehuwelijk als

‘beschadigde waar’ naar huis terugkeren en zijn daarom ook huiveri-

ger geworden voor huwelijken met partners uit Europa. Sleutelinfor-

manten uit organisaties van Turkse en Marokkaanse Nederlanders

stellen dat steeds meer ouders aan beide zijden van de grens, een

migratiehuwelijk onwenselijk vinden (Sterckx e.a. 2014, p. 106).

Daarbij komt dat de economische kansen van vooral hoogopgeleide

Turkse jongeren in Turkije de afgelopen jaren sterk zijn verbeterd, ter-

wijl de positie van jongeren van Turkse herkomst in Nederland, onder

andere door de economische crisis, achteruitging. Ook dat maakt

migratie naar Nederland omwille van een huwelijk minder aantrekke-

lijk. Onze informanten gaven zelfs voorbeelden van ‘omgekeerde

huwelijksmigratie’: van jongeren uit Nederland die in het kader van

hun huwelijk met een man of vrouw uit Turkije zich in dat land vesti-

gen. Vooral hoogopgeleiden zouden dit doen. Of dit een substantiële

en duurzame trend is, valt echter te betwijfelen: remigratie naar Tur-

kije is voor velen vooral een droom. De realiteit is voor degenen die de
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stap hebben gewaagd, erg tegengevallen: velen komen dan ook onver-

richter zake terug naar West-Europa (Balci & Michielsen 2013).

Conclusie

De maatregelen die de overheid nam om huwelijksmigratie te ont-

moedigen, vielen samen met ontwikkelingen die al aan de gang waren

in de groepen van Turkse en Marokkaanse herkomst in Nederland.

Daar leefden door slechte ervaringen in het verleden al twijfels over de

aantrekkelijkheid van een partner uit het land van herkomst en ging

de voorkeur van jongeren steeds meer uit naar herkomstgenoten uit

Nederland als huwelijkspartners. Die herkomstgenoten zijn door de

groei van de groepen ook steeds meer in Nederland ‘voorhanden’,

waardoor er minder noodzaak is om voor het vinden van een

geschikte huwelijkspartner over de grens te kijken. De veranderingen

in de wetgeving versterkten die trend. Families die niet meer aan de

voorwaarden voor partnermigratie voldeden, moesten als het ware pas

op de plaats maken en hun mogelijkheden heroverwegen. Na een

overgangsperiode hebben jongeren en families van Turkse en Marok-

kaanse herkomst in Nederland, maar ook die in Turkije en Marokko

hun keuzes en wensen grotendeels aan de situatie aangepast. Daarom

kunnen we stellen dat de beleidsmaatregelen waarmee de Neder-

landse overheid huwelijksmigratie wilde beperken, als katalysator

hebben gewerkt voor een gedragsverandering die toch al op handen

was.

Toch is er nog altijd een potentieel aan bereidwillige huwelijkskandi-

daten in de landen van herkomst: vooral in eigen land kansarme jon-

geren hopen via een huwelijk met een Europeaan zich een betere posi-

tie te verwerven. Ook zijn er nog altijd Nederlanders van Turkse en

Marokkaanse herkomst die een voorkeur hebben voor een partner van

dáár. Voorts zijn er natuurlijk ook nog warme betrekkingen tussen

migrantenfamilies en hun herkomstlanden. Tijdens vakanties ont-

staan liefdes die kunnen leiden tot migratiehuwelijken, als de partners

tenminste aan de voorwaarden daartoe kunnen voldoen. Daardoor

blijft er een voedingsbodem aanwezig voor nieuwe migratiehuwelij-

ken, zij het op een veel lager niveau dan een tiental jaren geleden.
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Het verbod op het neef-
nichthuwelijk

Opvattingen van Turkse en Marokkaanse Nederlanders

J. Priem *

Het Wetsvoorstel tegengaan huwelijksdwang is in maart 2015 met

algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Het voor-

stel, dat nu nog wacht op behandeling in de Eerste Kamer, behelst

onder meer een verbod (in beginsel) van huwelijken tussen neven en

nichten (bloedverwanten in de derde of vierde graad).1 Een huwelijk

tussen neef en nicht zal alleen nog mogelijk zijn als beide echtgenoten

onder ede verklaren dat zij uit vrije wil gaan trouwen.2 Het verbod op

neef-nichthuwelijken zal in de praktijk vooral allochtone groepen tref-

fen, aangezien dit soort huwelijken vaker bij deze bevolkingsgroepen

voorkomt (Van Haelst e.a. 2001). Een deel van de migranten die zich in

Nederland vestigen, doet dat in het kader van een huwelijk met een

neef of nicht die in Nederland woont.3

Dit artikel geeft ten eerste inzicht in de overwegingen om een verbod

van het neef-nichthuwelijk in te stellen. Daarnaast biedt deze bijdrage

een verkenning van de visie van jongeren uit de groepen die in het bij-

zonder worden geraakt door dit verbod, namelijk Turkse en Marok-

kaanse Nederlanders. Het artikel staat achtereenvolgens stil bij de

houding van deze jongeren ten aanzien van het neef-nichthuwelijk,

het verbod en de handhaafbaarheid van het verbod. Daarbij zal onder

* Josanne Priem MSc voltooide onlangs haar master Sociologie Grootstedelijke
Vraagstukken en Beleid aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

1 www. eerstekamer. nl/ wetsvoorstel/ 33488_ wet_ tegengaan_ huwelijksdwang. Per 1 juli 2013
is al het strafrecht gewijzigd, waardoor het Openbaar Ministerie meer bevoegdheden heeft
om op te treden tegen huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap. Daarnaast zijn
huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap die in het buitenland plaatsvinden straf-
baar gesteld. Ook de maximumstraf op dwang is verhoogd tot twee jaar gevangenisstraf.

2 Zie art. 1:41 A BW, conform het gewijzigd voorstel van wet, 25 maart 2014, Kamerstukken I
2013/14, 33 488, nr. A.

3 Kamerstukken II 2009/10, 32 175, nr. 1, p. 11.

http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33488_wet_tegengaan_huwelijksdwang
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meer worden nagegaan of het verbod onder deze minderheidsgroep

als legitiem wordt ervaren.

Overwegingen voor het verbod

Het debat over neef-nichthuwelijken kent een verschuiving van de

focus op medische risico’s naar aandacht voor het mogelijke gedwon-

gen karakter van dergelijke huwelijken in migrantenculturen. Het

medische risico betreft de grotere kans op afwijkingen bij kinderen die

voortkomen uit een neef-nichthuwelijk (Haelst e.a. 2001). De Koning

e.a. (2014) stellen dat er vooral sinds 2009 meer aandacht is voor de

problematiek van dwanghuwelijken, dit als onderdeel van een bredere

ontwikkeling waarin Nederlandse waarden over persoonlijke vrijheid

steeds meer zijn komen te staan tegenover de waarden van immi-

grantculturen. De Nederlandse norm met betrekking tot partnerkeuze

is dat iedereen zelf zijn of haar eigen partner kan uitkiezen (Bonjour &

De Hart 2013; Wets e.a. 2009). Ook het ‘romantisch huwelijksideaal’,

waarbij de partners elkaar werkelijk liefhebben, speelt als norm op de

achtergrond mee (De Hart 2003).

Nu hoeft een neef-nichthuwelijk niet in strijd te zijn met het roman-

tisch huwelijksideaal, maar feit is dat tegenwoordig wel vaak dwang

wordt verondersteld (Bonjour & De Hart 2013; De Koning e.a. 2014). In

de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel wordt aangegeven dat

dwang vaker voorkomt bij huwelijken tussen bloedverwanten dan bij

overige huwelijken,4 maar daarvan wordt geen cijfermatige onderbou-

wing gegeven.

Wel staat vast dat in migrantengemeenschappen het gearrangeerde

huwelijk nog relatief veel voorkomt, waarbij de neef-nichtvariant in

het oog springt. Volgens Esveldt & Van Poppel (2005, p. 106-108) vormt

het gearrangeerde of neef-nichthuwelijk een ideaal binnen bepaalde

migrantengroepen en zij wijzen erop dat dit ook geldt voor de betrok-

kenen die met zo’n huwelijk instemmen. Ook uit meer recent onder-

zoek (Smits van Waesberghe e.a. 2014) blijkt dat in menige cultuur de

ouders nog altijd invloed uitoefenen op de partnerkeuze van hun kin-

deren en dat dit vrij algemeen wordt aanvaard.

4 Kamerstukken II 2012/13, 33 488, nr. 3, p. 10.
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Er bestaan kortom nogal wat schakeringen tussen huwelijksdwang

enerzijds en de Nederlandse ideaalnorm van individuele vrije partner-

keuze anderzijds. De neiging lijkt te bestaan om alle verbintenissen die

niet volgens de Nederlandse norm tot stand zijn gekomen, te bestem-

pelen als dwanghuwelijken. Volgens Bonjour & De Hart (2013) wordt

de wens om dwanghuwelijken tegen te gaan gebruikt als legitimatie

om migratie uit landen als Turkije en Marokko te beperken.

De resultaten van onder andere de kwantitatieve studie van De Graaf

e.a. (2011) tonen aan dat Turken en Marokkanen andere waarden heb-

ben dan de Nederlandse bevolking rondom huwelijk en gezin. De

nadruk zou binnen deze etnische groepen meer op de eigen familie en

het sociale netwerk liggen. Veel van hen trouwen met een partner uit

de eigen bevolkingsgroep, vanwege de druk uit het herkomstland, wet-

geving en transnationale banden (Wets e.a. 2009). Het sluiten van een

huwelijk met een partner uit Turkije of Marokko kan voldoen aan de

migratiebehoeften in deze landen (Wets e.a. 2009), maar kan ook de

behoeften bevredigen van de Turkse of Marokkaanse Nederlanders

om verbinding te houden met het herkomstland. Het huwelijksideaal

van Marokkanen en Turken is niet alleen wederzijdse liefde, in deze

culturen is een huwelijk ook de verbinding tussen twee families (Wets

e.a. 2009). Het in de familie blijven van vrouwen en kinderen wordt als

voordeel gezien van neef-nichthuwelijken. Zo blijven het eigendom en

de status binnen de familie en is men er zeker van dat de vrouw een

veilige omgeving heeft (De Koning e.a. 2014). Daarnaast is de kans

groot dat men in deze huwelijksvorm de eigen culturele gebruiken kan

behouden (Storms & Bartels 2015).

Turkse en Marokkaanse Nederlanders over het neef-nichthuwelijk

Om de houdingen ten aanzien van het neef-nichthuwelijk te beschrij-

ven, wordt gebruikgemaakt van onderzoek van Storms en Bartels

(2015) die in focusgroepen 86 Turkse en Marokkaanse Nederlandse

vrouwen hebben gesproken uit zowel de eerste als tweede generatie.

Daarnaast baseer ik me op mijn bacheloronderzoek waarin ik zes

diepte-interviews heb afgenomen onder hoogopgeleide Turkse en

Marokkaanse Nederlandse jongeren (Priem 2014). Als beperking geldt

dus dat ouderen en lager opgeleide jongeren niet gevraagd zijn naar

hun opvattingen over neef-nichthuwelijken.
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Romantische liefde is een belangrijk element voor een huwelijk vol-

gens Turkse en Marokkaanse Nederlandse jongeren (Storms & Bartels

2015; Priem 2014). Zij onderschrijven het ‘romantisch huwelijksideaal’

waar De Hart (2003) over spreekt. Ten aanzien van het neef-nicht-

huwelijk hebben de jongeren verschillende houdingen (Priem 2014).

Er zijn voorstanders, tegenstanders en jongeren met een ambivalente

houding. Een ambivalente houding wil zeggen dat zij niet uitgespro-

ken voor of tegen zijn. Zij kunnen in bepaalde situaties deze huwelij-

ken wel begrijpen en in andere gevallen niet. Sommigen willen zelf

niet met een neef of nicht trouwen, de meest genoemde reden is de

hechte band met een neef of nicht. Een 23-jarige Turkse jongen zegt:

‘Ik zou het persoonlijk niet prettig vinden, want je hebt altijd al een andere

band met je nicht. Ik bedoel ik heb ook nichten, ook van mijn leeftijd, maar

die zie ik meer als zusje of zus. Ik kijk nooit naar hun als mogelijke partner

voor de toekomst.’

Een reden om niet met familie te trouwen is de mogelijkheid tot con-

flict binnen de familie bij een scheiding (Storms & Bartels 2015). Daar-

naast maken de Turkse en Marokkaanse Nederlandse jongeren een

onderscheid tussen neven en nichten met wie je bent opgegroeid – zij

zijn als broers en zussen – en neven en nichten met wie een emotio-

nele band ontbreekt. Enkel met de laatsten zou een huwelijk mogelijk

zijn. Het volgende citaat van een Marokkaanse jongeman illustreert dit

onderscheid (Priem 2014):

‘Kijk ik moet daar ook weer een onderscheid maken met nichten die ik

bijna dagelijks zie of wekelijks zie en nichten die ik misschien jaarlijks zie.

Met een nicht die ik jaarlijks zie daar heb ik een minder hechte band mee,

dus ik denk dat ik op die misschien wel verliefd kan worden, maar dat is

dan meestal verre familie.’

Sommige jongeren zouden zelf geen huwelijk met een neef of nicht

aangaan, maar vinden het wel goed als anderen zo’n huwelijk willen,

op voorwaarde dat ze elkaar echt leuk vinden. Maar er zijn ook echt

tegenstanders van het neef-nichthuwelijk. Een Marokkaanse vrouw

van 23 wil zelf niet met een neef trouwen, maar begrijpt het ook niet

als andere mensen dat wel willen:
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‘Dat is gewoon smerig, daar ga je toch niet mee trouwen. (…) Nee ik kan

daar niet bij, ik bedoel hallo, er zijn zoveel mannen op aarde dan ga je toch

niet met je neef trouwen.’

Een Turkse vrouw van 22 voelt er evenmin voor om te trouwen met

een neef en denkt dat een huwelijken met iemand van buiten de fami-

lie gezonder is:

‘Dan ben ik bang dat ik gehandicapte kinderen krijg. (…) het is je familie

en met je familie heb je een andere band dan die liefdeband en echtgeno-

tenband, dat zijn twee andere relaties, dat moet je gescheiden houden, vind

ik.’

Uit het onderzoek van Storms en Bartels (2015) blijkt dat enkele jonge-

ren de Westerse ideeën rondom het neef-nichthuwelijk geïnternali-

seerd hebben en het als incest en taboe zien (Storms & Bartels 2015).

Houding ten aanzien van het verbod

Een paradoxaal aspect van het Wetsvoorstel tegengaan huwelijks-

dwang is dat het vrije partnerkeuze wil bevorderen door deze te beper-

ken: door middel van het verbod (in beginsel) op neef-nichthuwelij-

ken. Bij veel respondenten blijkt deze vorm van overheidsbemoeienis

op weerstand te stuiten. Zij ervaren het verbod op deze huwelijken

niet als legitiem vanwege vier redenen. Ten eerste vinden enkelen het

belangrijkste argument voor het verbod, het tegengaan van dwanghu-

welijken, niet steekhoudend. Zij denken dat er weinig dwanghuwelij-

ken plaatsvinden onder neven en nichten. Ten tweede geven de res-

pondenten aan dat de medische redenen niet gegrond zijn. Zij vinden

het risico op een kind met een afwijking relatief klein en vinden dat

het stel zelf moet bepalen of het dit risico neemt of niet. Als derde

reden wordt de norm van vrije partnerkeuze aangehaald. De respon-

denten vinden dat iedereen de vrijheid moet hebben om zelf te kiezen

met wie men wil trouwen, de overheid hoort zich daar niet mee te

bemoeien. Zo stelt een 23-jarige Marokkaanse vrouw, die zelf een

negatieve houding heeft ten aanzien van het neef-nichthuwelijk:
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‘Ik vind dat de regering daar niks over te zeggen heeft, dat moet iemand

zelf weten. Wat interesseert het ons of het buurmeisje met haar neef gaat

trouwen, boeien, dat mag ze toch lekker zelf weten.’

Als vierde, en laatste reden, noemt een Turkse jongen van 23 dat hij

het verbod op het neef-nichthuwelijk niet eerlijk vindt, omdat er een

gedachte van migratiebeperking achterligt. Hij denkt dat het verbod

gericht is op Turken en Marokkanen, omdat zij vaker dit soort huwelij-

ken aangaan.

‘Dit is weer een regel van wetgeving die echt… er zit een bepaalde

gedachte in man. Die mensen weten bijvoorbeeld dat Turkse en Marok-

kaanse of wie dan ook uit welke bevolkingsgroep dit stelselmatig doet en

daarom willen ze het verbieden.’

Er zijn echter ook respondenten die negatief staan ten opzichte van

het verbod, maar het toch legitiem vinden, vanwege een tweetal rede-

nen. Een Marokkaanse jongen van 21 geeft aan dat de overheid het

verbod mag invoeren als dit volgens de democratische procedures is

gegaan.

‘Ja als het volgens de democratische regels is gegaan met stemmen en

alles, wie ben jij dan om dat tegen te gaan. (…) Als het in de Tweede

Kamer is geweest en de Eerste Kamer heeft het goedgekeurd, dan is het

blijkbaar normaal. Als het niet normaal was dan zou de oppositie in de

Tweede Kamer daar iets over gezegd hebben.’

Het tweede argument heeft te maken met de rol die religie speelt bij

het naleven van regels en wetten. Enkele respondenten geven aan dat

in de Koran staat dat men zich moet houden aan de regels van het

land waarin je leeft. Zij kunnen het dan wel niet eens zijn met het ver-

bod, maar toch leven zij in een land waarin dat verbod geldt, dus zul-

len zij zich hieraan moeten houden. Een Turkse jongen van 21 stelt:

‘Kijk, vanuit islamitisch punt moet je ook de wet volgen van het land waarin

je leeft. Dus dan moet ik het wel opvolgen, maar ik zou het niet leuk vin-

den.’
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Hieruit blijkt dat sommige respondenten het verbod op het neef-

nichthuwelijk afkeuren en er geen legitimiteit aan toekennen, maar

dat anderen, die ook het verbod negatief waarderen, toch vinden dat

de overheid dit mag invoeren (Priem 2014). Bij de eerste groep lijkt de

uitkomst van het verbod belangrijker en bij de tweede groep de proce-

dure. Anderen kennen legitimiteit toe vanwege religieuze voorschrif-

ten.

Houding ten aanzien van handhaafbaarheid

De respondenten antwoorden overwegend ontkennend op de vraag of

het verbod op het neef-nichthuwelijk effectief zal zijn. Bijna elke res-

pondent geeft aan dat het verbod kan worden omzeild door een isla-

mitisch of een Marokkaans huwelijk te sluiten. Ook uitwijken naar een

ander land kan een manier zijn om het verbod te omzeilen. Een

Marokkaanse vrouw verwacht dat het aantal dwanghuwelijken met dit

verbod niet zal verminderen, maar dat er een verplaatsing zal optre-

den:

‘Als je eenmaal gedwongen wordt door je ouders, word je altijd gedwon-

gen, dus als het niet met je neef mag, prima dan zoeken we wel een andere

jongen met wie je moet trouwen.’

Tot slot

Dit artikel stond stil bij de achtergrond van het verbod op neef-nicht-

huwelijken en de houdingen van Turkse en Marokkaanse Nederlan-

ders ten aanzien van (het verbod op) neef-nichthuwelijken. De opvat-

tingen over het neef-nichthuwelijk lopen uiteen. De meeste respon-

denten hebben een ambivalente houding, die verklaard zou kunnen

worden door hun gemengde identiteit: zij ondersteunen Nederlandse

normen zoals het ‘romantisch huwelijksideaal’ en de vrije partner-

keuze, maar kunnen ook begrijpen dat een nicht met een neef trouwt.

Opvallend is de paradox dat met een verbod op het neef-nichthuwelijk

de vrije partnerkeuze gewaarborgd moet worden. Respondenten

geven aan dat het verbod op neef-nichthuwelijken een beperking

vormt van de vrije partnerkeuze. Ten tweede blijkt de legitimiteit van
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de wet discutabel: meerdere respondenten vinden dat de overheid

zich niet dermate ingrijpend met het privéleven van burgers mag

bemoeien. Voor anderen weegt zwaarder dat het verbod op democra-

tische wijze tot stand is gekomen en om die reden legitiem is.
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Grote diversiteit en enige
rechtsgelijkheid

Juridische samenlevingsvormen voor paren van gelijk
geslacht in Europa

K. Waaldijk *

Paren van gelijk geslacht kwamen lange tijd veel tekort in het recht.

Het gevaar dat oude strafbepalingen toeschreven aan homoseksuelen,

heeft nog lang doorgewerkt in de behandeling van hun liaisons in het

familierecht. Uitgesloten als ze waren van het huwelijk, kwamen ze

niet in aanmerking voor allerlei rechten en verantwoordelijkheden die

exclusief aan het heterohuwelijk waren verbonden. In steeds meer lan-

den komt daar echter verandering in – op diverse manieren. En Euro-

pees recht vergt inmiddels een minimum aan gelijke behandeling.

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. Daarbij gaat het dus om gelijke

behandeling van homoparen en ongehuwde heteroparen. In 2013

heeft het Hof deze jurisprudentielijn voltooid, door te oordelen dat

een dergelijke gelijke behandeling ook vereist is bij het formaliseren

van niet-huwelijks gezinsleven. Wanneer ongehuwde stellen van ver-

schillend geslacht gebruik kunnen maken van stiefouderadoptie, dan

moeten stellen van gelijk geslacht dat ook kunnen.1 En wanneer part-

* Prof. mr. Kees Waaldijk is als hoogleraar comparative sexual orientation law verbonden aan
het Grotius Centre for International Legal Studies van Universiteit Leiden,
www.law.leidenuniv.nl/waaldijk. Eerdere versies van dit artikel verschenen in het Engels
(Waaldijk 2015; Waaldijk 2014). Momenteel leidt hij een onderzoek naar de
rechtsgevolgen van huwelijk, partnerschap en samenwonen in een groot aantal Europese
landen. Vandaar de volgende acknowledgement: The research leading to these results has
received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme
(FP7/2007-2013) under grant agreement no. 320116 for the research project FamiliesAnd
Societies (www.familiesandsocieties.eu). De auteur dankt José Maria Lorenzo Villaverde,
onderzoeker in dit project, voor zijn nuttige opmerkingen en Jingshu Zhu voor haar hulp
bij het vinden van de EU-regelingen.

1 EHRM 19 februari 2013, 19010/07 (X e.a./Oostenrijk).
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nerschapsregistratie mogelijk is met een partner van het andere

geslacht, dan moet dat ook kunnen met een partner van hetzelfde

geslacht.2

Tegelijkertijd heeft het Hof een tweede perspectief gecreëerd, door op

welluidende wijze positief en inclusief te gaan spreken over het

bestaan en de juridische behoeften van paren van gelijk geslacht.

Daarmee lijkt het Hof een voorschot te nemen op een toekomstige

jurisprudentielijn, die van groot belang zou kunnen zijn voor vrou-

wenparen en mannenparen in al die landen waar veel van de rechten

en voordelen van het huwelijk nog steeds het exclusieve domein zijn

van gehuwde man-vrouwparen. Meer hierover aan het slot van dit arti-

kel.

Eerst zal ik een overzicht geven van het groeiende aantal Europese

landen dat juridische erkenning biedt aan partners van hetzelfde

geslacht (zie Tabel 1). Plus een overzicht van EU-regelingen die het

bestaan van niet-huwelijkse samenlevingsvormen erkennen (steeds

ongeacht het geslacht van betrokkenen, zie Tabel 3). Het resultaat is

een gevarieerd scala aan juridische samenlevingsvormen, elk met een

meer of minder beperkte bundel van rechtsgevolgen volgens nationaal

en/of Europees recht. De terminologie die gebruikt wordt voor deze

samenlevingsvormen is zelfs nog diverser. Een groot aantal rechtsge-

leerde auteurs heeft getracht deze rechtsvormen in heldere catego-

rieën in te delen – tot nu zonder elkaar te overtuigen (zie Tabel 2). De

Europese rechters in Luxemburg en Straatsburg hebben inmiddels al

vaak voor de taak gestaan om te oordelen over onderscheid dat

gemaakt wordt tussen gelijk-geslacht en verschillend-geslacht, en tus-

sen niet-geregistreerd, geregistreerd en gehuwd – tot nu toe met

gemengde resultaten (zie Tabellen 4 tot en met 8).3

2 EHRM 7 november 2013, 29381/09 en 32684/09 (Vallianatos/Griekenland).
3 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg beoordeelt of een

aangesloten land zich schuldig heeft gemaakt aan schending van een van de rechten ver-
ankerd in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM), en doet dat
meestal op verzoek van een burger die meent slachtoffer te zijn van een dergelijke schen-
ding. Het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU) in Luxemburg oordeelt vooral over de inter-
pretatie van de verdragen, richtlijnen en verordeningen van de EU, en doet dat meestal op
verzoek van een nationale rechter die advies nodig heeft bij de beslissing van een natio-
nale rechtszaak.
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Nationale wetgeving verbreedt het scala aan beschikbare juridische
samenlevingsvormen

Lang was er in heel Europa slechts één juridische samenlevingsvorm

beschikbaar: het huwelijk, het huwelijk van partners van verschillend

geslacht. Door elkaar te trouwen, riepen de partners een aantal rech-

ten en verantwoordelijkheden in het leven, tussen henzelf en in relatie

tot eventuele kinderen en anderen. De laatste veertig jaar is het beeld

veranderd in veel landen. Nieuwe juridische samenlevingsvormen zijn

in het leven geroepen en ter beschikking gesteld van paren van ver-

schillend en/of gelijk geslacht. In Nederland gaat het om twee nieuwe

vormen: ongehuwd samenleven (met of zonder samenlevingscontract,

en met sinds 1979 wettelijke erkenning op een groeiend aantal ter-

reinen), en geregistreerd partnerschap (sinds 1998). In andere Euro-

pese landen zijn onder allerlei namen varianten en tussenvormen

hiervan gecreëerd. Bovendien is inmiddels in veertien landen besloten

om het huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht. In de

meeste landen van de Europese Unie, en in een handvol andere Euro-

pese landen, is er nu enige juridische erkenning van gelijkgeslachte-

lijke paren (zie Tabel 1).4

Ondanks het gebrek aan uniformiteit in de wetgeving van de verschil-

lende Europese landen, is het plaatje toch minder divers dan een paar

jaar geleden. Na de recente openstelling van het huwelijk in Frankrijk,

Groot-Brittannië en Luxemburg, en binnenkort in Groenland, Ierland,

Finland en misschien Slovenië,5 en de introductie van geregistreerd

partnerschap in Malta en Kroatië, en binnenkort wellicht in Estland,

4 Voor de meeste gegevens in Tabel 1 worden de bronnen genoemd in: Carroll & Itaborahy
2015, p. 41-45; Saez 2011; Waaldijk 2009; Waaldijk 2005.

5 In Luxemburg is de wet van 4 juli 2014 (Réforme du mariage) die paren van gelijk geslacht
toestaat om te huwen op 1 januari 2015 in werking getreden (zie www. legilux. public. lu/ leg/
a/ archives/ 2014/ 0125/ a125. pdf). De Marriage and Civil Partnership (Scotland) Act 2014
van 12 maart 2014 trad een paar dagen eerder in werking, waardoor sinds eind 2014 ook
in Schotland gelijkgeslachtelijk getrouwd kan worden (zie www. scotland. gov. uk/ Topics/
Justice/ law/ 17867/ samesex). Ook in Finland is dergelijke wetgeving aangenomen, en deze
treedt vermoedelijk in 2017 in werking. Op 22 mei 2015 is in Ierland de grondwet bij refe-
rendum gewijzigd, waardoor ook daar binnen afzienbare tijd huwelijken van twee mannen
of twee vrouwen mogelijk worden. In Groenland en Slovenië is dergelijke wetgeving aan-
genomen. Voor het laatste nieuws, zie bijvoorbeeld: ‘LGBT rights in Greenland’, ‘Recogni-
tion of same-sex unions in Slovenia’, ‘Recognition of same-sex unions in the Republic of
Ireland’ en ‘Recognition of same-sex unions in Finland’ op www. wikipedia. org.

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2014/0125/a125.pdf
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2014/0125/a125.pdf
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Justice/law/17867/samesex
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Justice/law/17867/samesex
http://www.wikipedia.org
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Tabel 1 Chronologie van Europese landen die begonnen zijn paren
van gelijk geslacht te erkennen *

Is er enige 

 juridische 

erkenning van 

het samenwonen 

van partners 

van hetzelfde 

geslacht?

En zo ja, sinds 

wanneer? 

Kunnen paren 

van gelijk 

geslacht een 

geregistreerd 

partnerschap 

aangaan?

En zo ja, sinds 

wanneer?

Kunnen paren 

van gelijk 

geslacht een 

burgerlijk 

huwelijk aan-

gaan?

En zo ja, sinds 

wanneer?

Denemarken 1986 (1989 tot 2012) 2012

Noorwegen 1991 (1993 tot 2009) 2009

Zweden 1988 (1995 tot 2009) 2009

IJsland 1994? (1996 tot 2010) 2010

Groenland (DK) ? 1996 2015?

Nederland 1979 1998 2001

Frankrijk 1993 1999 2013

België 1996 2000 2003

Duitsland 2001 2001 nee

Finland 2001? 2002 2017?

Luxemburg ? 2004 2015

Spanje 1995 regionaal 1998 2005

Engeland & Wales 

(VK)

1999 2005 2014

Schotland (VK) 2000 2005 2014

Noord Ierland 

(VK)

? 2005 nee

Slovenië ? 2006 in voorbereiding

Andorra ? 2006 nee

Tsjechische 

Republiek

? 2006 nee

Zwitserland 2000? 2007
(regionaal 2001)

nee

Hongarije 1996 2009 nee

Portugal 2001 no 2010

Oostenrijk 1998 2010 nee

Ierland 1995 2011 2015?

Liechtenstein ? 2011 nee

Jersey (VK) ? 2011 nee
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(vervolg Tabel 1)

Isle of Man (VK) ? 2012 nee

Malta 2014 2014 nee

Kroatië 2003 2014 nee

Estland 2006? 2016? nee

Italië 2012? in voorbereiding nee

Cyprus ? in voorbereiding nee

Griekenland ? in voorbereiding nee

Servië 2005? nee nee

Polen 2012 nee nee

 De volgorde is gebaseerd op de jaren waarin paren van gelijk geslacht 
toegang kregen tot geregistreerd partnerschap of huwelijk.

*

Italië, Cyprus en Griekenland,6 is de situatie als volgt. In grote delen

van Noord-, West- en Centraal-Europa (inclusief Slovenië en Kroatië)

is het huwelijk, of althans een zware vorm van geregistreerd partner-

schap, inmiddels beschikbaar voor paren van gelijk geslacht (uitzon-

deringen zijn Letland, Litouwen, Polen en Slovakije, en voorlopig ook

nog Italië en Estland). In Oost- en Zuidoost-Europa is dat nog niet het

geval. In de zaak Vallianatos heeft het Europees Hof voor de Rechten

van de Mens aangegeven dat Griekenland de geldende partnerschaps-

wetgeving niet alleen van toepassing mag laten zijn op partners van

verschillend geslacht.7 Intussen lijken Polen,8 Estland,9 Italië10 en Ser-

6 Voor het laatste nieuws inzake komende wetgeving inzake geregistreerd partnerschap in
die vier landen, zie bijvoorbeeld ‘Recognition of same-sex unions in Estonia’, ‘Recognition
of same-sex unions in Italy’, ‘LGBT rights in Cyprus’ en ‘Recognition of same-sex unions in
Greece’ op www. wikipedia. org.

7 EHRM 7 november 2013, 29381/09 en 32684/09, par. 92 (Vallianatos/Griekenland).
8 In Polen is er sinds 2012 enige erkenning, maar alleen in het huurrecht. Wanneer een van

twee samenwonende partners overlijdt, dan heeft de nabestaande partner het recht om de
huur voort te zetten. Dat dit ook geldt voor samenwoners van hetzelfde geslacht, volgt uit
art. 691 lid 1 van het Poolse Burgerlijk Wetboek zoals geïnterpreteerd door het Hoogge-
rechtshof van Polen in een beslissing van 28 november 2012 (www. sn. pl/ Sites/
orzecznictwo/ Orzeczenia2/ III%20CZP%2065 -12. pdf; voor een Engelstalige samenvatting
van deze beslissing, zie www. hfhr. pl/ en/ sn -podjal -uchwale -w -sprawie -wstapienia -w -
stosunek -najmu -po -zmarlym -partnerze -homoseksualnym). De interpretatie van het Hoog-
gerechtshof volgt EHRM 2 maart 2010, 13102/02 (Kozak/Polen).

9 In Estland spreekt art. 3 van de EU Burgerwet van 2006 in de definitie van gezinslid over
‘any other person who, in the EU citizen’s country of origin, is a dependant of the EU citi-
zen or is a member of his/her household’, maar het schijnt niet geheel zeker te zijn dat
gelijkgeslachtelijke partners daaronder begrepen zullen worden (aldus Haruoja e.a. 2001,
p. 13-15).

10 In Italië lijken gelijkgeslachtelijke samenwoners enige juridische erkenning te genieten,
sinds een uitspraak van het Hof van Cassatie van 15 maart 2012 (zaak 4184/12; zie Fichera
& Hartnell 2012, p. 7).

http://www.wikipedia.org
http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20CZP%2065-12.pdf
http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20CZP%2065-12.pdf
http://www.hfhr.pl/en/sn-podjal-uchwale-w-sprawie-wstapienia-w-stosunek-najmu-po-zmarlym-partnerze-homoseksualnym
http://www.hfhr.pl/en/sn-podjal-uchwale-w-sprawie-wstapienia-w-stosunek-najmu-po-zmarlym-partnerze-homoseksualnym
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vië11 al een klein beetje juridische erkenning te geven aan samenwo-

ners van gelijk geslacht.

Wetenschappers proberen de nieuwe juridische
samenlevingsvormen te classificeren

Rechtsgeleerde en andere schrijvers hebben moeite gedaan om de

veelheid aan nieuwe samenlevingsvormen in te delen in categorieën,

om zo inzicht te krijgen in de stand van zaken in vele landen, en om

enige helderheid te bieden op dit nogal veranderlijke terrein. Classifi-

catie van samenlevingsvormen kan daarnaast ook van belang zijn bij

de toepassing van regels van internationaal privaatrecht of van EU-

recht.

Sommige auteurs zien geregistreerd partnerschap als een vorm van

(niet-huwelijkse) ‘cohabitation’ (Bradley 2001; Barlow 2004; Perelli-

Harris & Sánchez Gassen 2012). Anderen zien samenleven en geregis-

treerd partnerschap als twee te onderscheiden alternatieven voor het

huwelijk (Wintemute 2001, p. 764; Scherpe 2005; Curry-Sumner 2005

en 2012). Het grootste probleem is dat veel van de voorgestelde classi-

ficaties (zie Tabel 2) verschillende criteria hanteren – veelal tegelijker-

tijd. Sommige criteria zien op de wettelijke naam van het rechtsinsti-

tuut, of op de plaats in de juridische doctrine die het instituut heeft

gekregen (contract, burgerlijke staat); andere criteria zien op de proce-

dures die gevolgd moeten worden (registratie), het aantal rechtsgevol-

gen dat eraan verbonden is (sterke of zwakke registratie), of de mate

van gelijkenis met het huwelijk (‘quasi-marriage’, ‘semi-marriage’).

Hoe lastig het classificeren kan zijn, blijkt bijvoorbeeld in het geval van

Duitsland. De daar in 2001 ingevoerde Eingetragene Lebenspartner-

schaft werd aanvankelijk veelal geclassificeerd als ‘registered cohabita-

tion’, ‘semi-marriage’ or ‘weak registration’. Nadat er meer rechtsge-

volgen aan verbonden werden, door wetgeving en in de rechtspraak

(Scherpe 2013, p. 92), wordt deze vorm van partnerschap nu echter

vaak gezien als een sterke vorm van geregistreerd partnerschap. Ook

lastig is dat er, bijvoorbeeld in enkele Spaanse regio’s, juridische

mengvormen van geregistreerd en informeel samenwonen zijn

(Scherpe 2005, p. 582; zie ook González Beilfuss 2012, p. 47).

11 Voor de mogelijke toepasselijkheid op gelijkgeslachtelijke paren van de Servische wet-
geving tegen huiselijk geweld, zie Cvejić Jančić 2010, p. 81.
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Uit Tabel 2 blijkt duidelijk dat er nog geen consensus is bereikt in de

(juridische) literatuur. Sommige auteurs zijn het misschien ook niet

eens met de manier waarop ik hun indelingen heb toegepast in die

tabel. Toch lijkt de Engelstalige literatuur voor niet-geregistreerd

samenleven vooral te kiezen voor de heldere term ‘cohabitation’,12 en

voor geregistreerd samenleven vooral voor de term ‘registered part-

nership’. Dit lijkt een heldere tweedeling, die in het Nederlands kan

worden weergegeven met enerzijds ‘geregistreerd partnerschap’ en

anderzijds (juridisch erkend) ‘samenwonen’ of ‘samenleven’.

Een dergelijke tweedeling roept echter een nieuw probleem op. Soms

is voor de toepasselijkheid van rechtsgevolgen (bijvoorbeeld in enkele

Spaanse regio’s, maar ook in het Nederlandse pensioenrecht) zowel

samenwoning als formalisering (door contract of registratie) vereist.

Denkbaar zou zijn om hiervoor in rechtsvergelijkende overzichten een

derde hoofdcategorie te reserveren, maar ik stel voor deze tussenvorm

te zien als een subcategorie van ‘cohabitation’.13 Dus sommige geregis-

treerde samenlevingsvormen zie ik niet als ‘geregistreerd partner-

schap’, maar als vormen van ‘cohabitation’, namelijk wanneer de regis-

tratie slechts openstaat voor partners die al een poos samenleven, of

wanneer de registratie alleen werkt zolang de partners blijven samen-

wonen.14

12 Binnen deze categorie zal het slechts zelden nodig zijn om onderscheid te maken tussen
erkenning in afzonderlijke wetten enerzijds, en algemene wetten over ongehuwd samen-
wonen anderzijds.

13 Daarom is het niet altijd juist om in een rechtsvergelijkend overzicht ‘registered partner-
ship’ tegenover ‘informal cohabitation’ te stellen (zoals ik eerder wel deed, zie Waaldijk
2005).

14 Aan deze afbakening van de twee begrippen in het kader van het in de ster noot
genoemde Europese onderzoeksproject heeft José Maria Lorenzo Villaverde, op basis van
zijn deskundigheid inzake de partnerschapswetgeving in Spaanse regio’s, een bijdrage
geleverd.
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Tabel 2 Classificaties door wetenschappers van niet-huwelijkse
juridische samenlevingsvormen
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(vervolg Tabel 2)
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Ook de hoofdcategorie ‘geregistreerd partnerschap’ betreft een breed

scala aan wettelijke samenlevingsvormen. Gemeenschappelijk aan alle

vormen van geregistreerd partnerschap is, dat de geldigheid afhangt

van de registratie, en niet van de vraag of de partners al zekere tijd of

nog steeds feitelijk samenleven. In dat formele opzicht lijkt geregis-

treerd partnerschap sterk op het huwelijk. De materiële inhoud van

geregistreerd partnerschap verschilt echter van land tot land. En dat is

van belang wanneer men bijvoorbeeld vergelijkend demografisch of

sociologisch onderzoek wil doen, en geen appels met peren wil verge-

lijken. In Nederland en in diverse andere landen zijn de rechtsgevol-

gen

EU-regelgeving volgt nationale ontwikkelingen aarzelend

Net als voor nationale wetgevers en rechtsgeleerden is het voor de

instellingen van de Europese Unie niet eenvoudig geweest om recht te

doen aan niet-huwelijkse samenlevingsvormen. En hoewel familie-

recht geen terrein is waarin de EU een belangrijke rol heeft, is er toch

een flink aantal beleidsterreinen van de EU waarin familierelaties een

kleine of grotere rol spelen (van vrij verkeer tot jaarrekeningen en

slachtoffers van strafbare feiten). Op EUR-lex.europa.eu leverde een

zoekopdracht voor de woorden ‘marriage’, ‘spouse’ en/of ‘child’ een

lijst op van meer dan 500 geldende EU-verordeningen en -richtlijnen.

Slechts enkele daarvan verwijzen naar niet-huwelijkse partners.
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Tabel 3 Belangrijkste voorbeelden van EU-regelgeving over
niet-huwelijkse partners
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(vervolg Tabel 3)
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(vervolg Tabel 3)
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Het overzicht in Tabel 3 maakt duidelijk dat de EU bepaald nog niet

één consistente benadering heeft; de EU-regelingen gebruiken ten

minste tien verschillende uitdrukkingen, en die vertonen weinig over-

eenkomst met de door rechtswetenschappers voorgestelde termen

(zie Tabel 2). Het overzicht laat ook zien dat de EU-regelgeving

– anders dan het recht in diverse landen – geen onderscheid maakt

tussen ongehuwde heteroparen en ongehuwde homoparen.15 Dit is

niet vreemd, want dergelijk onderscheid zou in strijd zijn met de vaste

jurisprudentie van het EHRM (zie Tabel 5). Sommige regelingen

gebruiken de uitdrukking ‘geregistreerd partnerschap’, maar geen van

de regelingen in Tabel 3 is beperkt tot geregistreerd partnerschap.16

Andere vormen van samenleven worden ook bestreken, mits alle voor-

waarden zijn vervuld. Sommige bepalingen stellen stellen naast

inhoudelijke ook formele eisen, maar de manier waarop dat onder

woorden wordt gebracht (‘naar behoren geattesteerde duurzame rela-

tie’, ‘officieel document’) suggereert dat dat ook een achteraf opge-

maakt document kan zijn. In de drie richtlijnen over migratie wordt

vereist dat de relatie ‘duurzaam’ is. Samenwoning wordt slechts ver-

eist in de richtlijn over slachtoffers, terwijl twee verordeningen spre-

ken van ‘samenlevingsvormen’. Belangrijk is dat de genoemde richtlij-

nen en verordeningen de lidstaten nauwelijks verplichten om tegen

hun zin te beginnen met het erkennen van niet-huwelijkse relaties.17

De verplichting daartoe is meestal alleen van toepassing als de lidstaat

in kwestie zelf al ongehuwde partners erkent. Het enige voorbeeld

waarin alle lidstaten verplicht worden tot een substantiële erkenning,

is de recente Slachtofferrichtlijn (zie Tabel 3). Enige aarzeling bij deze

erkenning van ongehuwde partners blijkt uit het feit dat niet alleen

vereist is dat de partners een ‘gemeenschappelijke huishouding’ heb-

ben en ‘duurzaam en ononderbroken’ samenwonen, maar ook dat zij

een relatie hebben die zowel ‘vast’ als ‘intiem’ is.

15 De interessante vraag of het EU-recht nog toestaat om onderscheid te maken tussen
heterohuwelijken en gelijkgeslachtelijke huwelijken, is nog niet beslist door het Hof van
Justitie, ook niet wat betreft het vrij verkeer van personen. Uit de arresten inzake Maruko,
Romer en Hay (zie Tabel 7) lijkt echter voort te vloeien dat een dergelijk onderscheid in
ieder geval niet rechtmatig is wat betreft arbeidsvoorwaarden, want die vallen onder het
verbod van onderscheid naar seksuele gerichtheid voorzien in Richtlijn 2000/78/EG (PbEG
2000, L 303/16).

16 Voor het Ambtenarenstatuut, dat in de Nederlandse versie (maar bijvoorbeeld niet in de
Engelse) wel spreekt van ‘geregistreerd partnerschap’, is dat beslist in GvEA EG 5 oktober
2009, T-58/08 P (Commission/Roodhuijzen).

17 Het Ambtenarenstatuut bevat, net als het Statuut voor leden van het Europees Parlement,
zulke verplichtingen wel voor de betrokken instellingen.
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Europese rechtspraak geeft geleidelijk meer richting

Zowel het Straatsburgse als het Luxemburgse Hof is al diverse malen

gevraagd om te oordelen over het ontbreken van toegang tot huwelijk

of geregistreerd partnerschap (Tabel 4). Ook hebben beide hoven zich

moeten buigen over omstreden onderscheid wat betreft rechtsgevol-

gen, hetzij tussen partners van gelijk of verschillend geslacht (Tabel 5),

hetzij tussen verschillende samenlevingsvormen (Tabellen 6-8).18

Wat betreft openstelling van het huwelijk voor gelijkgeslachtelijke

paren heeft het EHRM aangegeven dat het aan de lidstaten is om daar-

over te beslissen.19 Zelfs de onmogelijkheid om gehuwd te blijven

wanneer een huwelijk door geslachtsverandering van een van de echt-

genoten gelijkgeslachtelijk ‘wordt’, beschouwt het EHRM nog niet als

een mensenrechtenschending – in ieder geval niet indien de betrokke-

nen wel een geregistreerd partnerschap kunnen aangaan.20

Wat betreft toegang tot geregistreerd partnerschap of een andere vorm

van juridische erkenning voor paren van gelijk geslacht, gunt het

EHRM elk land beleidsvrijheid ‘in the timing of the introduction of

legislative changes’. Daarom leverde de afwezigheid van geregistreerd

partnerschap tot 2005 in het Verenigd Koninkrijk geen mensenrech-

tenschending op, en de afwezigheid daarvan tot 2010 in Oostenrijk

evenmin.21 Wel acht het EHRM het ontoelaatbaar om een vorm van

geregistreerd partnerschap alleen voor paren van verschillend geslacht

in te voeren, zoals in Griekenland gebeurde.22

18 Een paar relevante zaken van het VN-Mensenrechtencomité zijn ook toegevoegd in de
volgende tabellen.

19 EHRM 24 juni 2010, 30141/04 (Schalk & Kopf/Oostenrijk). Het VN-Mensenrechtencomité
17 juli 2002, 902/1999 (Joslin/Nieuw Zeeland) kwam tot de vergelijkbare conclusie dat
partners van gelijk geslacht buiten de reikwijdte van het recht om te huwen vallen (art. 23
van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten).

20 EHRM 28 november 2006, 42971/05 (Parry/Verenigd Koninkrijk); EHRM 16 juli 2014,
37359/09 (Hämäläinen/Finland). Het is vaste jurisprudentie dat transseksuelen niet uitge-
sloten mogen worden van het recht om te huwen; zie EHRM 11 juli 2002, 28957/95 (Good-
win/Verenigd Koninkrijk).

21 EHRM 4 november 2009, 4479/06 (Courten/Verenigd Koninkrijk); EHRM 24 juni 2010,
30141/04, par. 105-106 (Schalk & Kopf/Oostenrijk).

22 EHRM 7 november 2013, 29381/09 & 32684/09, par. 73 en 92 (Vallianatos/Griekenland).
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Tabel 4 Zaken over de uitsluiting van paren van gelijk geslacht van
huwelijk of geregistreerd partnerschap

Instantie Zaak Onderwerp Constatering van 

discriminatie?
Mensen-
rechten-
comité VN 
17.7.2002

Joslin/Nieuw 
 Zeeland
902/1999

toegang tot 
huwelijk

Nee, de woorden ‘men 
and women’ betekenen 
dat alleen ‘a man and a 
woman’ het recht heb-
ben om te huwen.

EHRM 
28.11.2006

Parry/Verenigd 
Koninkrijk 
42971/05

voortzetting 
huwelijk na 
geslachts-
verandering

Nee, staten hebben een 
eigen beoordelings-
ruimte bij het reguleren 
van de effecten van 
geslachtsverandering 
bij huwelijk.

EHRM 
4.11.2009

Courten/Verenigd 
Koninkrijk
4479/06

introductie van 
geregistreerd 
partner schap

Nee, staten hebben een 
eigen beoordelings-
ruimte bij de timing 
van partnerschaps-
wetgeving.

EHRM 
24.6.2010

Schalk & Kopf/
Oostenrijk 
30141/04

toegang tot 
 huwelijk (en 
introductie van 
geregistreerd 
partner schap)

Nee, de vraag of 
het huwelijk open
gesteld moet worden 
voor paren van gelijk 
geslacht, is een kwestie 
van regulering ‘accord-
ing to the national laws’ 
(en staten hebben een 
eigen beoordelings-
ruimte bij de timing 
van partnerschaps-
wetgeving).

EHRM 
7.11.2013

Vallianatos/
Griekenland 
29381/09 & 
32684/09

toegang tot
geregistreerd
partnerschap

Ja, uitsluiting van paren 
van gelijk geslacht 
van partnerschaps-
wetgeving is discrimi-
natie met betrekking 
tot het recht op respect 
voor family life.

EHRM 
16.07.2014

Hämäläinen/
Finland
37359/09

voortzetting 
huwelijk na 
geslachts-
verandering

Nee, de effecten van 
de onmogelijkheid om 
gehuwd te blijven bij 
geslachtsverandering 
zijn niet onevenredig. 
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Tabel 5 Zaken over onderscheid tussen samenwoners van gelijk
geslacht en samenwoners van verschillend geslacht

Instantie Zaak Onderwerp Constatering van

discriminatie?

HvJ EG 
17.2.1998

Grant/South 
West Trains 
C-249/96

vrij-reizen voor 
partner van mede-
werkster trein-
maatschappij

Nee, discriminatie naar 
seksuele gerichtheid 
wordt niet bestreken door 
het verbod op sekse-
discriminatie.

EHRM
24.7.2003

Karner/ 
Oostenrijk 
40016/98

voorzetting huur-
overeenkomst 
na overlijden van 
partner

Ja, discriminatie naar 
seksuele gerichtheid met 
betrekking tot het recht 
op respect voor home.

Mensen-
rechten-
comité VN
6.8.2003

Young/ 
Australië
941/2000

nabestaanden-
pensioen

Ja, discriminatie naar 
seksuele gerichtheid.

Mensen-
rechten-
comité VN
30.3.2007

X/Colombia
1361/2005

nabestaanden-
pensioen

Ja, discriminatie naar 
seksuele gerichtheid.

EHRM 
2.3.2010

Kozak/Polen 
13102/02

voorzetting huur-
overeenkomst 
na overlijden van 
partner 

Ja, discriminatie naar 
seksuele gerichtheid met 
betrekking tot het recht 
op respect voor je home.

EHRM
22.7.2010

PB & JS/ 
Oostenrijk 
18984/02

ziektekosten-
verzekering

Ja, discriminatie met 
betrekking tot het recht 
op respect voor family life.

EHRM
28.9.2010

JM/Verenigd 
Koninkrijk 
37060/06

berekening van 
hoogte kinder  
alimentatie

Ja, discriminatie met 
betrekking tot het recht 
inzake eigendom.

EHRM
19.2.2013

X e.a./ 
Oostenrijk 
19010/07

stiefouderadoptie Ja, discriminatie met 
betrekking tot het recht 
op respect voor family 
life in vergelijking met 
samenwoners van
verschillend geslacht 
(maar niet in vergelijking 
met gehuwden). 
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Een flink aantal Europese en internationale rechtszaken betrof de

vraag of het verboden discriminatie is om onderscheid te maken tus-

sen ongehuwde samenlevers van gelijk geslacht enerzijds, en onge-

huwde samenlevers van verschillend geslacht anderzijds. De enige

zaak van dit type die het Hof van Justitie bereikte, was nog zonder suc-

ces (Grant), maar dat resultaat is niet langer geldig sinds de inwerking-

treding van Richtlijn 2000/78/EG, die in elke lidstaat een verbod van

homodiscriminatie bij de arbeid verlangt. Bovendien is het sinds 2003

vaste jurisprudentie, zowel bij het EHRM als bij het VN-Mensenrech-

tencomité, dat het maken van onderscheid tussen ongehuwden van

gelijk geslacht en ongehuwden van verschillend geslacht onverenig-

baar is met het recht op non-discriminatie (zie Tabel 5). In dergelijke

zaken heeft het EHRM (anders dan in zaken van het type dat opge-

somd wordt in Tabel 8) geen aarzeling om vast te stellen dat partners

van gelijk geslacht zich bevinden ‘in a relevantly similar situation to a

different-sex couple’.23

23 Zie bijvoorbeeld EHRM 19 februari 2013, 19010/07, par. 112 (X e.a./Austria).
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Tabel 6 Enkele van de zaken over onderscheid tussen huwelijk en
samenwonen van partners van verschillend geslacht

wordt niet bestreken door 

.

Instantie Zaak Onderwerp Constatering van

discriminatie?
HvJ EG
17.4.1986

Nederland/
Reed 
C-59/85

verblijfsrecht 
voor partner 
van werknemer 
uit andere EG 
lidstaat

Nee, geen discriminatie in 
vergelijking met gehuwden. 
Ja, discriminatie naar nationa-
liteit van de ongehuwde part-
ner van een Britse werknemer, 
in vergelijking met de onge-
huwde partners van Neder-
landse werknemers.

EHRM 
22.5.2008

Petrov/ 
Bulgarije
15197/02

recht om partner 
te bellen met de 
gevangenis-
telefoon 

Ja, discriminatie van onge-
huwden met betrekking tot het 
recht op respect voor private 
and family life en correspond-
ence.

Gerecht 
van eerste 
aanleg EG 
5.10.2009

Commission/
Roodhuijzen
T-58/08 P

 

ziektekosten-
verzekering 
voor partner van 
werknemer van 
de EU

Ja, discriminatie van paren die 
hun duurzame samenleving 
contractueel hebben gefor-
maliseerd, in vergelijking met 
paren die dat door huwelijk of 
partnerschapsregistratie
hebben gedaan.

EHRM 
3.4.2012

Van der 
Heijden/
Nederland
42857/05

recht om niet 
als getuige op te 
treden in straf-
proces tegen 
partner

Nee, onderscheid is gerecht-
vaardigd met het oog op de 
voorkoming van strafbare 
feiten.

Tot nu toe bleken de beide Europese hoven alleen in zeer specifieke

omstandigheden bereid om onderscheid tussen gehuwden en onge-

huwden te zien als ontoelaatbaar onderscheid (zie Tabel 6 en Tabel 7).

Het Petrov-arrest van het EHRM over het vanuit de gevangenis kunnen

bellen van je geliefde, wekt de suggestie dat het Hof bereid is om ook

andere regels die ongehuwden ergens van uitsluiten kritisch te bezien,

zolang er maar geen sterke tegenargumenten zijn van het type dat het

Hof erkende in het Van der Heijden-arrest (in dat laatste arrest ging

het om de vraag of ook een ongehuwde partner mag weigeren om als

getuige op te treden in een strafproces tegen de andere partner; het

Hof vond het met het oog op de voorkoming van strafbare feiten
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gerechtvaardigd dat deze weigeringsmogelijkheid voorbehouden is

aan gehuwde en geregistreerde partners).

In het EU-recht is de gelijkstelling van ongehuwde en gehuwde part-

ners van EU-ambtenaren al een paar stappen verder (zie de in Tabel 3

genoemde artikelen uit het Ambtenarenstatuut). En het Gerecht van

eerste aanleg van de EG heeft in het Roodhuijzen-arrest een nog wat

ruimere uitleg gegeven aan de erkenning van ongehuwde partners van

ambtenaren. Ten aanzien van het woord ‘geregistreerd’ in het begrip

‘ambtenaar die een geregistreerd partnerschap buiten het huwelijk

heeft gesloten’, oordeelde het Gerecht dat ‘deze verwijzing niet aldus

[mag] worden opgevat dat zij een specifieke voorwaarde van “registra-

tie” oplegt’. Een notarieel samenlevingscontract is al voldoende is,

mits er ook bewijs is ‘van een gemeenschappelijke huishouding die

wordt gekenmerkt door een bepaalde stabiliteit’.24

In de rechtspraak van het EHRM wordt vooralsnog niet goed onder-

kend dat, gegeven de onmogelijkheid in veel landen voor mensen van

gelijk geslacht om te huwen (of zelfs maar hun partnerschap te regis-

treren), gelijkgeslachtelijke paren onevenredig worden getroffen door

de uitsluiting van ongehuwde paren van allerlei rechten. Miskend

wordt dat daarmee sprake is van indirecte discriminatie naar seksuele

gerichtheid (Johnson 2013, p. 139; Waaldijk 2012, par. 10, 22 en 31). Dit

argument is al wel enkele malen aangevoerd. In één oudere zaak (Este-

vez) antwoordde het EHRM dat het onderscheid gerechtvaardigd is

door het legitieme doel het op huwelijk gebaseerde gezin te bescher-

men. In meer recente zaken is de typische reactie van het Hof dat

ongehuwd samenleven niet vergelijkbaar is met het huwelijk, en dat

daarom het recht op non-discriminatie niet van toepassing is (zie

Tabel 7).

24 GvEA EG 5 oktober 2009, T-58/08 P, par. 75, 77, 85, 90, 91 en 96 (Commission/Roodhuij-
zen). Zie ook noot 16 hierboven.
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Tabel 7 Zaken over onderscheid tussen huwelijk en
gelijkgeslachtelijk samenwonen

Instantie Zaak Onderwerp Constatering van 

 discriminatie?
EHRM 
10.5.2001

Estevez/
Spanje 
56501/00

nabestaanden-
pensioen

Nee, onderscheid is 
gerechtvaardigd ter 
bescherming van het gezin 
gebaseerd op huwelijk.

EHRM 
29.4.2008

Burden/ 
Verenigd 
Koninkrijk 
13378/05

erfbelasting Nee, de situatie van 
samenwonende zusters is 
niet analoog aan die van 
gehuwden.

EHRM 
4.11.2008

Courten/ 
Verenigd 
Koninkrijk 
4479/06

erfbelasting Nee, de situatie van 
samenwonende mannen 
is niet analoog aan die van 
gehuwden.

EHRM 
23.6.2009

MW/Verenigd 
Koninkrijk 
11313/02

uitkering bij 
overlijden van 
partner

Nee, de situatie van 
samenwonende mannen 
is niet analoog aan die van 
gehuwden.

Gerecht voor 
ambtenaren-
zaken EU 
14.10.2010

W/Commissie
F-86/09

 

kostwinners-
toelage voor 
arbeids-
contractant van 
de Europese 
Commissie

Ja, het feit dat W en zijn 
Marokkaanse partner niet 
gehuwd zijn, kan hen niet 
worden tegengeworpen, 
omdat zij moeilijk in België 
kunnen trouwen gezien 
de situatie met betrekking 
tot homoseksualiteit in 
Marokko. 

De enige zaak waarin in Luxemburg een klacht gehonoreerd werd van

een ongehuwd gelijkgeslachtelijk stel over een voorrecht van het

huwelijk (W/Commission, over een Belgisch/Marokkaans stel, zie

Tabel 7), moet gezien worden in de context van de vrij genereuze

erkenning van ongehuwde partners in het Ambtenarenstatuut van de

EU (zie Tabel 3).

Ten slotte is er nog een groeiend aantal zaken waarin geregistreerde

partners van gelijk geslacht vroegen om net zo behandeld te worden

als gehuwden (zie Tabel 8). In de eerste zaak (D & Zweden) benadrukte

het Hof van Justitie nog de onvergelijkbaarheid van huwelijk en gere-

gistreerd partnerschap – zelfs in Zweden waar geregistreerd partner-
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schap vanaf het begin sterk op het huwelijk leek. In recentere zaken

(Maruko, Römer), heeft dit Hof echter beslist dat dit ervan afhangt of

de juridische situatie van gehuwde en geregistreerde partners verge-

lijkbaar is. En daarbij lijkt het Hof ervan uit te gaan dat in de context

van pensioenrechten in Duitsland de situatie van geregistreerde part-

ners inderdaad vergelijkbaar is met die van gehuwden. Het EHRM

hanteert een vergelijkbare benadering, maar de eerste zaken die voor-

lagen in Straatsburg (Manenc, Gas & Dubois) betroffen Frankrijk, waar

geregistreerd partnerschap (PaCS, pacte civil de solidarité) minder

rechtsgevolgen heeft dan in Duitsland, Zweden of Nederland.
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Tabel 8 Zaken over onderscheid tussen huwelijk en
(gelijkgeslachtelijk) geregistreerd partnerschap

Instantie Zaak Onderwerp Constatering van

discriminatie?
HvJ EG 
31.5.2001

D & Sweden/
Raad
C-122/99 & 
C-125/99

 

kostwinners-
toelage voor 
ambtenaar van de 
Raad van de EU

Nee, het Zweedse geregis-
treerd partnerschap is niet 
vergelijkbaar met huwelijk.

HvJ EU 
1.4.2008

Maruko/
Versorgungs-
anstalt der 
deutschen
Bühnen
C-267/06

nabestaanden-
pensioen

Ja, indien de situatie van 
geregistreerde partners 
in Duitsland vergelijkbaar 
is met die van gehuwden, 
is er sprake van direct 
onderscheid naar seksuele 
gerichtheid.

EHRM 
21.9.2010

Manenc/
Frankrijk
66686/09

nabestaanden-
pensioen

Nee, het Franse PaCS is niet 
vergelijkbaar met huwelijk. 

HvJ EU 
10.5.2011

Römer/
Hamburg 
C-147/08

hoogte
ouderdoms-

Ja, ervan uitgaande dat de 
situatie van geregistreerde 
partners in Duitsland ver-
gelijkbaar is met die van 
gehuwden, is er sprake van 
direct onderscheid naar 
seksuele gerichtheid. 

EHRM 
15.3.2012

Gas & Dubois/
Frankrijk
25951/07

stiefouderadoptie Nee, de juridische situatie 
van een lesbisch paar dat 
een PaCS is aangegaan, 
is niet vergelijkbaar met die 
van gehuwden.

HvJ EU 
6.12.2012

Dittrich e.a.
C-124/11, 
C-125/11 
and C-143/11

 

toelage voor 
ambtenaar bij 
ziekte van levens-
partner

Ja, indien deze toelage 
‘wordt gefinancierd door de 
staat als publiekrechtelijke 
werkgever’, dan is er sprake 
van verboden onderscheid 
in de zin van Richtlijn 
2000/78/EG. (Dat de situatie 
van geregistreerde partners 
in Duitsland op dit punt 
vergelijkbaar is met die van 
gehuwden was al beslist 
door de verwijzende Duitse 
rechter.)

pensioen
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(vervolg Tabel 8)

EHRM
7.5.2013

Boeckel & 
Geesink- 
Boeckel/
Duitsland
8017/11

vermelding 
als ouders op 
geboorteakte 
van kind 
geboren tijdens
geregistreerd
partnerschap

Nee, wat betreft geboorte-
akten is de situatie van 
twee vrouwen in een Duits 
geregistreerd partnerschap 
niet vergelijkbaar met die 
van een gehuwd paar van 
verschillend geslacht.

HvJ EU
12.12.2013

Hay/Credit 
agricole 
mutuel
C-267/12

 

bijzondere 
verlofdagen 
en toeslag bij 
partnerschaps-
registratie 

Ja, wat betreft arbeids-
voorwaarden is de situatie 
van partners van hetzelfde 
geslacht die in Frankrijk niet 
kunnen trouwen en daarom 
een PaCS zijn aangegaan, 
vergelijkbaar met die van 
gehuwden. 

Instantie Zaak Onderwerp Constatering van

discriminatie?

Het EHRM concludeerde daarom dat in Frankrijk de situatie van gere-

gistreerde partners niet vergelijkbaar is met die van gehuwden –

althans niet wat betreft pensioenrechten of ouderschap (zie ook John-

son 2013, p. 138). En in een zaak tegen Duitsland kwam het Hof tot

eenzelfde conclusie voor wat betreft het afstammingsrecht (Boeckel).

Het Hof van Justitie in Luxemburg kwam onlangs in de Hay-zaak tot

een andere conclusie ten aanzien van het Franse PaCS, maar die zaak

betrof de arbeidsvoorwaarden (zie Tabel 8). Wat dat betreft vond het

Hof huwelijk en PaCS vergelijkbaar. Kortom, vooralsnog lijkt het erop

dat wanneer het gaat om een vergelijking met een gehuwd heteropaar,

het Hof in Luxemburg eerder vergelijkbaarheid aanneemt dan het Hof

in Straatsburg.

Al met al erkennen de Europese hoven gelijkgeslachtelijke en niet-

huwelijkse relaties slechts in beperkte mate. En die erkenning blijft

meestal beperkt tot situaties waar de nationale wetgeving al enige

erkenning aan ongehuwde partners biedt.
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Straatsburg spreekt steeds positiever over paren van gelijk geslacht

Deze relatief kleine oogst bij de Europese hoven weerspiegelt de vaak

trage, aarzelende en beperkte ontwikkelingen in nationale en EU-

regelgeving (genoemd in eerdere paragrafen hierboven). Tegelijkertijd

contrasteert de beperktheid van deze erkenning met de welluidende

en positieve woorden die het Straatsburgse Hof tegenwoordig vaak

gebruikt in dezelfde uitspraken. Het gaat dan meestal om obiter dicta:

het Hof trekt uit deze eigen homovriendelijke uitingen nog lang niet

alle denkbare conclusies.

Soms lijkt het alsof het Hof in zaken waarin het de eisers moet teleur-

stellen (zoals in de zaak van de heren Schalk & Kopf, die het recht om

elkaar te huwen claimden), met positieve woorden toch iets wil laten

zien van begrip en erkenning. In andere zaken worden de mooie

woorden juist gebruikt om een kader te scheppen waarbinnen het Hof

gemakkelijker een claim van partners van gelijk geslacht kan honore-

ren (zoals in de zaak van Vallianatos, die succesvol het recht claimde

om – net als hetero’s – een geregistreerd partnerschap aan te kunnen

aan, en zoals in de zaak van X e.a. tegen Oostenrijk, waar het ging om

de mogelijkheid van stiefouderadoptie door ongehuwden).

Het EHRM heeft nu bij herhaling erkend dat het recht op respect voor

privéleven een ander recht omvat, namelijk ‘the right to establish and

develop relationships with other human beings’,25 oftewel ‘the right to

relate’ (Waaldijk 2013). Het heeft beslist dat niet-huwelijkse relaties

vallen onder het recht op respect voor family life,26 en dat dit gelijkge-

slachtelijke relaties omvat.27 Het heeft verwezen naar ‘the fact that

there is not just one way or one choice when it comes to leading one’s

family or private life’.28

Het Hof heeft zich bewust getoond van de ‘rapid evolution of social

attitudes towards same-sex couples’.29 Het heeft erkend dat ‘the con-

sensus among European States in favour of assimilating same-sex

relationships to heterosexual relationships has undoubtedly strength-

ened’.30 En het heeft erop gewezen dat de ‘growing tendency to

25 Zie bijvoorbeeld EHRM 22 januari 2008, 43546/02, par. 43 en 49 (EB/France).
26 EHRM 18 december 1986, 9697/82, par. 55-56 (Johnston/Ireland).
27 EHRM 24 juni 2010, 30141/04, par. 94 (Schalk & Kopf/Austria).
28 EHRM 19 februari 2013, 19010/07, par. 139 (X e.a./Austria). Zie ook EHRM 2 maart 2010,

13102/02, par. 98 (Kozak/Poland) en EHRM 7 november 2013, 29381/09 en 32684/09, par.
84 (Vallianatos/Greece).

29 EHRM 22 juli 2010, 18984/02, par. 29 (PB & JS/Oostenrijk).
30 EHRM 28 september 2010, 37060/06, par. 50 (JM/Verenigd Koninkrijk).
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include same-sex couples in the notion of “family”’ ook weerspiegeld

wordt in EU-wetgeving.31

Het Hof in Straatsburg benadrukt de ‘importance of granting legal

recognition to de facto family life’.32 Het heeft uitgesproken dat ‘same-

sex couples are just as capable as different-sex couples of entering into

stable committed relationships’ en dat zij zich daarom bevinden ‘in a

relevantly similar situation to a different-sex couple as regards their

need for legal recognition and protection of their relationship’.33 Het

EHRM heeft erkend dat voor gelijkgeslachtelijk paren ‘an officially

recognised alternative to marriage (would) have an intrinsic value’,

ongeacht de daaraan verbonden rechtsgevolgen, en: ‘Same-sex cou-

ples sharing their lives have the same needs in terms of mutual sup-

port and assistance as different-sex couples’.34

Verder heeft het Hof beslist dat ‘differences based on sexual orienta-

tion require particularly serious reasons by way of justification’,35 en

dat daarom aangetoond moet worden dat een dergelijke uitsluiting

‘necessary’ is om een legitiem doel te bereiken.36 Ook heeft het geoor-

deeld dat ‘a blanket exclusion of persons living in a homosexual rela-

tionship (…) cannot be accepted (…) as necessary for the protection of

the family viewed in its traditional sense’.37

Al deze mooie inclusieve woorden bij elkaar kunnen gezien worden als

een aanwijzing dat het EHRM genegen is om – in de richting van

erkenning van gelijkgeslachtelijke en niet-huwelijkse relaties – verdere

stappen te zetten dan het tot nu toe in concrete zaken gedaan heeft.

Het Hof lijkt met die woorden ook wetgevers in de Europese landen

aan te moedigen om meer juridische erkenning te geven aan niet-

huwelijkse samenlevingsvormen, en om de betrokken paren en kinde-

ren toegang te geven tot een juridische samenlevingsvorm die recht

doet aan hun behoeften. Onlangs heeft de Grand Chamber van het

Hof geïmpliceerd dat landen zonder ‘genuine option which provides

legal protection for same-sex couples’ zich mogelijk schuldig maken

aan een schending van het recht op respect for family life van echtge-

31 EHRM 24 juni 2010, 30141/04, par. 93 (Schalk & Kopf/Oostenrijk).
32 EHRM 19 februari 2013, 19010/07, par. 145 (X e.a./Oostenrijk).
33 EHRM 24 juni 2010, 30141/04, par. 99 (Schalk & Kopf/Oostenrijk). Zie ook EHRM 15 januari

2013, 48420/10, 59842/10, 51671/10 en 36516/10, par. 105 (Eweida/Verenigd Koninkrijk) en
EHRM 7 november 2013, 29381/09 en 32684/09, par. 78 (Vallianatos/Griekenland).

34 EHRM 7 november 2013, 29381/09 en 32684/09, par. 81 (Vallianatos/Griekenland).
35 EHRM 24 juli 2003, 40016/98, par. 37 (Karner/Oostenrijk).
36 EHRM 24 juli 2003, 40016/98, par. 41 (Karner/Oostenrijk).
37 EHRM 2 maart 2010, 13102/02, par. 99 (Kozak/Polen).
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noten van wie er één verandert van geslacht.38 Die zaak ging over een

paar dat van gelijk geslacht zou ‘worden’ door die geslachtsverande-

ring. Maar de redenering kan ook opgaan voor andere paren van gelijk

geslacht – althans wanneer het Hof ernst zou maken met wat het eer-

der gezegd heeft over de behoefte van paren van gelijk geslacht aan

juridische erkenning en bescherming.39

Er valt dus zowel terughoudendheid als voortvarendheid bij de Straats-

burgse rechters te bespeuren. Beide kunnen op verschillende manie-

ren worden verklaard. Denkbaar is dat de rechters binnen het EHRM

verdeeld zijn wat betreft hun visie op homoseksuele relaties, en dat

afhankelijk van kamersamenstelling of compromissen het Hof nu eens

wat positiever en dan weer wat negatiever oordeelt of spreekt over

partners van gelijk geslacht. Met een geavanceerde analyse van kamer-

samenstellingen en dissenting opinions is daar misschien meer over te

zeggen.

Een andere verklaring kan zijn dat rechters zich zeer bewust zijn van

de context waarin zij rechtspreken. En die context heeft iets tegenstrij-

digs. Enerzijds is er de onmiskenbare tendens dat steeds meer landen

steeds meer juridische erkenning geven aan paren van gelijk geslacht,

en dat rechters in diverse landen daar stevige bijdragen aan leveren,

soms inclusief openstelling van het huwelijk (wat in Zuid-Afrika en in

delen van Noord- en Zuid-Amerika door rechters werd gerealiseerd;

zie Jernow 2011, p. 339-380). Dit alles kan een sterke inspiratie zijn

voor Europese rechters om niet achter te blijven in deze historische en

belangrijke ontwikkeling. Anderzijds zijn Straatsburgse rechters zich

er ongetwijfeld ook van bewust dat in een flink aantal Europese landen

vrijwel elke juridische erkenning van gelijkgeslachtelijke relaties afwe-

zig is en dat de publieke opinie ten aanzien van homoseksualiteit

– ondanks toegenomen tolerantie – sterk verschilt tussen met name

Noord-West en Zuid-Oost Europa (zie Kuyper e.a. 2013, p. 58). Dat kan

leiden tot het dubbele besef dat het zowel voor het gezag van het

EHRM zelf, als voor de maatschappelijke aanvaarding van homosek-

sualiteit in delen van Europa, onwenselijk kan zijn als dit Hof te grote

stappen in eens zet.

38 EHRM 16 juli 2014, 37359/09, par. 87 (Hämäläinen/Finland).
39 Zie noot 33.
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Conclusie

Enerzijds is er een duidelijke trend naar meer rechtsgelijkheid en naar

nog meer diversiteit, zowel in nationaal als Europees recht. En deze

trend wordt in Straatsburg begeleid door een schat aan woorden die

gelijkgeslachtelijke en niet-huwelijkse relaties positief omarmen. En

daarmee worden wetgevers aangemoedigd om meer juridische erken-

ning en bescherming te gaan bieden.

Anderzijds zijn paren van gelijk geslacht er bij de Europese hoven

meestal niet in geslaagd om juridische erkenning binnen te halen, ten-

zij het nationale recht al enige erkenning bood aan niet-huwelijks

samenleven. En dat is ook zo in de regelgeving van de EU.

Wanneer het nationale recht ongehuwde paren van verschillend

geslacht al erkent, dan vindt het EHRM het steeds gemakkelijker om

ongehuwde paren van gelijk geslacht – met een beroep op het recht op

non-discriminatie – te laten delen in die erkenning. Dat is nu zelfs het

geval wanneer het gaat over toegang tot geregistreerd partnerschap

(Vallianatos) of over toegang tot adoptie (X e.a./Oostenrijk). En waar-

schijnlijk zou het Hof van Justitie net zo oordelen (wat nauwelijks

nodig lijkt omdat de diverse EU-regels over ongehuwd samenwonen

geen onderscheid naar seksuele gerichtheid maken; zie Tabel 3). In dit

opzicht is het gelijkheidsbeginsel vrij effectief gebleken in het helpen

realiseren van de mensenrechten van partners van gelijk geslacht. Het

vergelijkbaarheidsvereiste roept weinig problemen op zolang de com-

parator een paar van verschillend geslacht is. Daardoor draaiden de

desbetreffende zaken bij het EHRM (zie Tabel 5) om de vraag naar een

mogelijke rechtvaardiging. En in geen van deze zaken werd een aange-

voerde rechtvaardiging als voldoende aangemerkt.

Echter, wanneer het nationale recht nog geen erkenning biedt aan

ongehuwde heteroparen, dan leggen beide Europese hoven juist wel

veel nadruk op de vergelijkbaarheid: is de situatie van ongehuwde

homoparen vergelijkbaar met die van gehuwde heteroparen? Het

beeld dat oprijst uit de diverse hierboven genoemde uitspraken (zie

Tabellen 7 en 8) is dat die vergelijkbaarheid gemakkelijker wordt aan-

genomen indien enkele van de volgende vier omstandigheden aanwe-

zig zijn:

– de zaak gaat over een arbeidsvoorwaarde;

– de zaak gaat niet over juridisch ouderschap;
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– de partners van gelijk geslacht zijn een geregistreerd partnerschap

aangegaan;

– de zaak wordt beoordeeld in Luxemburg.

In de EHRM-jurisprudentie zijn er nog geen zaken waarin een onge-

huwd homopaar gelijke behandeling met gehuwde heteroparen

afdwong. Er is echter al wel een uitspraak waarin het EHRM oordeelde

dat ongelijke behandeling van ongehuwde hetero-partners in vergelij-

king met gehuwden discriminatie oplevert (Petrov). Daarom, en vooral

vanwege de schat aan positieve woorden die het EHRM inmiddels

heeft gewijd aan partners van gelijk geslacht en aan hun behoefte aan

erkenning en bescherming, lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat

het Hof nog verdere stappen gaat zetten op de weg naar rechtsgelijk-

heid voor samenlevingsvormen van partners van gelijk geslacht.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published six times a

year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Minis-

try of Security and Justice in cooperation with Boom Juridische uit-

gevers. Each issue focuses on a central theme related to judicial policy.

The section Summaries contains abstracts of the internationally most

relevant articles of each issue. The central theme of this issue (no. 4,

2015) is Forbidden love.

Love with hurdles. On undesirable relationships in the past
J. Kok

This articles offers an overview of four centuries of ‘forbidden rela-

tions’ in The Netherlands. From the late sixteenth century onwards,

the dominant Calvinist church tried to ‘purify’ the Dutch nation by

persecuting all forms of fornication, adultery, incest, and sodomy. The

French period (1795-1813) separated church and state, and removed

several forms of forbidden relations from the penal code. But social

control on relations remained intense. An ‘ideal’ marriage was based

on equality of the spouses in terms of social background, religion and

age. Parents as well as the local community made sure young people

made the ‘right’ choice. Competition between religious groups inten-

sified in the late nineteenth century and mixed marriages became

even more problematic. In the 1960s and 1970s all this began to

change, and many rules and norms regarding partner choice were

relaxed. An example of the changes over time are unmarried cohabita-

tions which transformed from a crime (sanctioned by banishment) to

deviant behaviour (sanctions through withholding poor relief) to a

more or less normative ‘trial marriage’.

The paedophile relationship
Jules Mulder

This article reflects on the various aspects of paedophile relationships.

It is for a large part based on the author’s 30 years of clinical experi-

ence with the treatment of paedosexual men. The characteristics of

paedophile relatonships are examined and how they usually develop.

What does the paedophile seeks in a relationship with a child and vice

versa? The prohibition of paedophilia and its consequences for the
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paedophile are also discussed. Paedosexuality is banned because of

the supposed damage for the child involved. But what causes this

damage? And what is the possible damage caused by the prohibition?

Finally the author shows the interacting of elements like desire and

love as well as manipulation and secrets. The friendship with an older

man can be very valuable for a child, which is reflected in many books

and movies on this topic. In this sense a paedophile relatonship can be

appropriate. But this applies only if the adult has enough self control

to refrain from giving in to sexual desires, since a paedosexual rela-

tionship can never be appropriate.

The loves of sex workers: pimps or partners?
M. Verhoeven and B. van Gestel

In this article we show what relationships may exist between sex work-

ers and their partners. These relationships are diverse and sometimes

complex by the presence of both intimacy and intimidation or vio-

lence. From the women’s perspective these relationships are not pri-

marily defined as ‘violent’ and ‘involuntary’, they also provide them

love, protection and security. From a governments perspective with a

focus on human trafficking and exploitation of sex workers, these rela-

tionships are quickly mistrusted. In the latest measures to prevent

exploitation, all sex workers are questioned about their relationships.

Although this may be important for the identification of potential

exploitation, in practice the opposite happens: women keep silent

about their relationships towards government officials. In other

words, an increasing focus on combating exploitation may enforce the

stigma on relationships of sex workers.

Marriage migration from Turkey and Morocco in decline
L. Sterckx

Between 2001 and 2012 there has been a sharp drop in marriage

migration from Turkey and Morocco. The number of migration mar-

riages fell particularly sharply in the years after 2004, after changes

were made in the legislation concerning marriage migration: the

income and age requirements were raised and passing a pre-entry test

became conditional to obtaining a visum. This article aspires to

explain this decline of migration marriages among co-ethnics of Turk-

ish and Moroccan origin in the Netherlands. As the strongest decline

in the number of migration marriages coincides with the introduction
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of stricter conditions for marriage migration, the author states that

these changes in the law acted as a catalyst for a change in mentality

among migrant families of Turkish and Moroccan origin.

The prohibition of cousin marriages. Attitudes of Turkish and
Moroccan Dutch youngsters
J. Priem

This article describes the attitudes of Turkish and Moroccan Dutch

regarding cousin marriages, using two qualitative studies. Last year

the Lower House of the Dutch parliament passed a bill involving a ban

of cousin marriages. The main reason for the ban is that many of these

marriages are supposed to be concluded forcibly. The new law will

mostly affect immigrant groups, since such marriages occur frequently

in this population. This article describes the significance for the en-

forceability of the ban for these groups as well as the attitudes towards

cousin marriage. Legitimacy problems seem to arise because a part of

the Turkish and Moroccan Dutch respondents feel that the state

should not interfere with the individual choice for a marriage partner.

Yet there is also evidence for regulatory compliance on normative

grounds, even among those who oppose the bans, due to democratic

procedures and religious norms.

Great diversity and some equality: non-marital legal family formats
for same-sex couples in Europe
K. Waaldijk

This article gives a compact overview of developments in national and

European law regarding same-sex partners. Over the last decades, new

legal family formats (such as registered partnership and de facto

union) have been made available in a growing number of countries.

The number of countries that have opened up marriage to same-sex

couples is also growing. Authors of comparative family law have pro-

posed various classifications of the new legal family formats. Mean-

while, an increasing number of EU laws now acknowledge non-mari-

tal partners. The European Courts have been asked several times to

rule on controversial differentiations between different legal family

formats or between same-sex and different-sex partners. In the case

law of the European Court of Human Rights one can find examples of

affirmative eloquence which suggest that more steps towards full legal

recognition of same-sex families could be expected.
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