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In september bespreekt de 
Tweede Kamer een wet die 

huwelijksdwang moet verbieden. 
Maar de wetgever lijkt honderden 
vrouwen te vergeten die jaarlijks 

gedwongen getrouwd blíjven. 
De gevolgen van die ‘huwelijkse 

gevangenschap’: uitstoting,  
verminking en soms de dood.
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deze zomer ontving de 
Tweede Kamer een brief, ondertekend 
door de demissionaire ministers Leers, 
Van Bijsterveldt en Spies. Onderwerp: 
maatregelen tegen huwelijksdwang bij 
meisjes. Als het aan dit drietal ligt, 
wordt het gedwongen huwelijk 
strafbaar. Meisjes in Nederland moeten 
kunnen trouwen met wie ze willen, luidt 
de boodschap. 
De 30-jarige Sumo Duradi was 24 toen 
ze geheel óngedwongen in het 
huwelijksbootje stapte. Duradi, geboren 
en getogen Rotterdamse, hbo-opgeleid, 
zag in haar Pakistaanse echtgenoot 
een goede partij. Het was een 
gearrangeerd huwelijk, dat wel, maar 
als praktiserend moslim stemde Sumo 
vol overtuiging in. Vier maanden zat ze 
op haar roze wolk, maar de twee 
daaropvolgende jaren werden 
gekenmerkt door keihard werken, 
misleiding en mishandeling; haar man 
bleek ondanks al zijn mooie praatjes 
toch met haar getrouwd om een 
Nederlandse verblijfsvergunning. Sumo 
ontdekte dat hij er in Pakistan 
vriendinnetjes op na hield als zij in 
Nederland aan het werk was en dat hij 
met het plan rondliep naar Australië of 
Canada te emigreren – zonder haar, 
welteverstaan. 
Ze besloot te scheiden. De Nederland-

se rechter willigde haar verzoek vlotjes 
in. Maar haar religieuze verbintenis 
blijft tot op de dag van vandaag 
bestaan, want haar man weigert van 
haar te scheiden. Gevolg: mocht ze ooit 
voet in Pakistan of in enig ander 
islamitisch land zetten, dan kan ze door 
hem worden opgeëist – ook seksueel. 
Nu heeft Sumo lieve, progressieve 
ouders die haar steunen, maar ze kent 
veel meisjes die in dit soort situaties 
door hun familie worden verstoten. En 
mocht ze ooit besluiten toch te hertrou-
wen, dan pleegt ze in de ogen van de 
sharia overspel. Daarop staat in 
Pakistan de doodstraf. 

Huwelijkse gevangenschap, zo heet de 
toestand waarin Sumo zich bevindt. 
Jaarlijks belanden honderden vrouwen 
in een vergelijkbare situatie, schat 
advocate Danusia Bialkowski, die een 
aantal rechtszaken voerde om vrouwen 
‘vrij’ te krijgen. Islamitische vrouwen 
hebben de medewerking van hun man 
nodig om het religieuze huwelijk te 
ontbinden. En die weigert dat. Volgens 
Sumo gewoon om haar te treiteren. 
Shirin Musa zet zich in voor die 
honderden vrouwen, met haar stichting 
Femmes for Freedom. Ze ondervond de 
gevangenschap zelf, maar wist een 
religieuze scheiding af te dwingen via 
de rechter, die uitsprak dat haar ex een 
forse dwangsom diende te betalen voor 
elke dag dat hij er niet aan meewerkte. 
Binnen een week was ze vrij. Musa is 
een felle campagne begonnen om 
huwelijkse gevangenschap net zo 
strafbaar te krijgen als huwelijksdwang. 
Immers: het ene dwingt meisjes een 
huwelijk aan te gaan, het andere dwingt 
hen getrouwd te blíjven. Met als gevolg 
vaak complete rechteloosheid: ze 
worden verstoten door de geloofsge-
meenschap, in het land van herkomst 
gevangengezet, veroordeeld of 
verminkt.

De brief van de drie ministers rept 
met geen woord over huwelijkse 
gevangenschap. Tweede Kamerlid 
Khadija Arib (PvdA) werkt daarom aan 
een amendement bij de wet om ook 

gevangenschap in Nederland strafbaar 
te stellen. Religieus scheiden, zoals 
Shirin Musa deed, kán nu wel, zegt 
Bialkowski. ‘Maar ik moet elke keer 
opnieuw bewijzen dat zo’n man de 
mensenrechten van de vrouw schendt. 
Dat vergt veel van zo’n vrouw. Elke 
situatie wordt op zich bekeken. In 
theorie zou het dus ooit kunnen dat de 
man in het gelijk wordt gesteld. Ik pleit 
dan ook voor wetgeving: een keiharde 
normstelling waarbij huwelijkse 
gevangenschap strafbaar is. Vrouwen 
moeten het recht krijgen om uit dat 
religieuze huwelijk te breken.’ Op die 
manier kan de rechter het gedrag van 
de man toetsen aan de wet – en 
constateren dat hij in overtreding is. 
Kritiek is er ook: waarom zou de 
Nederlandse rechter zich nu bemoeien 
met religieuze kwesties? We hebben 
hier immers scheiding van kerk en 
staat? In Nieuwsuur opperde de 
Nederlandse arabist Maurits Berger 
dan ook dat er beter een islamitische 
‘geschillencommissie’ kon komen. ‘Ze’ 
moesten het ‘in eigen kring oplossen’. 
Maar zo simpel is dat niet, vindt 
Bialkowski. ‘De overheid heeft een 
plicht te zorgen voor haar onderdanen 
– ál haar onderdanen. En een wet is ook 
normstelling: je geeft ermee aan dat dit 
soort schendingen van de mensenrech-
ten in Nederland niet getolereerd 
wordt.’ Arib: ‘De overheid gaat óók over 
het recht van individuen. En dat wordt 
geschonden.’ 

Toch zal ook een dergelijke wet Sumo 
niet helpen. Haar man is Pakistaans, 
buiten het bereik van het Nederlands 
recht. Haar rest alleen een shariaraad 
in Pakistan, waar religieuze heren zich 
over haar zaak zullen buigen. De kans 
dat ze dat objectief doen, acht ze klein 
– ‘Mijn echtgenoot is heel machtig. Hij 
kan het oordeel van de shariaraad 
“kopen” en dat zal hij ook doen. Mijn 
enige kans op een eerlijk proces is als 
iemand van de Nederlandse ambassade 
in Pakistan meegaat naar de zitting. 
Dan voelt de raad zich wel gedwongen 
objectief te kijken.’ Op één uitzondering 
na weigert Buitenlandse Zaken 
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1981

De vrouw rechts op de foto is Willemien Posthumus-van der 
Goot. Het is 17 oktober 1981. We staan op de trappen van het 
Teylers Museum in Haarlem. Willemien heeft, als een van de 
drie oprichtsters in 1935 van het Internationaal Archief voor de 
Vrouwenbeweging (IAV), zojuist de opening verricht van de 
tentoonstelling ‘De Kunst van het moederschap’.
Aan de hand van schilderijen lieten we zien hoe uiteen-
lopende vrouwenlevens – van prostituee tot kunstenares en 
van dienstmeisje tot adellijke dame – in de negentiende eeuw 
verliepen en hoe negentiende-eeuwse ideeën nog veel van 
onze ideeën over vrouwen bepaalden. 
Ik kan het zelf bijna niet meer geloven: begin 
jaren zeventig werkte ik in een groot museum 
en kende niet één kunstenares, of het moest 
mijn schoonzusje zijn. En die was eigenlijk ook 
geen ‘echte’ kunstenaar. ‘Echt’ was een 
kunstenaar pas als hij in een museum exposeerde. 
Maar er woei een emancipatoire wind uit Amerika, en de 
vraag ‘Why have there been no great women artists?’ werd 
gesteld. In New York werd gedemonstreerd tegen de afwezig-
heid van vrouwelijke kunstenaars in het Metropolitan Museum: 
‘Do women have to be naked to get into the Met?’
In Opzij werden in 1976 kunstenaressen opgeroepen zich te 
melden. Tweeduizend vrouwen reageerden. Kunstenaressen en 
kunsthistoricae richtten de Stichting Vrouwen in de Beeldende 
Kunst op met als doel het aandeel van vrouwen hierin 
zichtbaar te maken. ‘Leuke hobby heb je’ was de titel van het 
eerste onderzoek naar hun sociaal-economische positie. 
‘Feministische kunst internationaal’ was een tweedelige 
tentoonstelling in De Appel in Amsterdam en in het Haags 
Gemeentemuseum. We demonstreerden op de trappen van het 
Stedelijk. Het was een heerlijke tijd vol ontdekkingen. Ik 
beklaagde mijn mannelijke collega’s die altijd maar op de 
eenmaal aangeleerde weg moesten voorthobbelen.
Dertig jaar later. De twee best verdienende kunstenaars van 
Nederland zijn vrouwen: Marlene Dumas en Rineke Dijkstra. 
Zestig procent van de Nederlandse kunstenaars is vrouw. 
Op de meest prestigieuze internationale tentoonstelling van 
hedendaagse kunst, de Documenta in Kassel, wordt deze 
zomer aandacht besteed aan merendeels vrouwelijke 
kunstenaars. Met dank aan de feministes uit de jaren zeventig 
toont de expositie hoe overal ter wereld kunstenaars een beeld 
scheppen van hun ervaringen in oorlogsgebieden en van hun 
ideeën voor een gezondere wereld. Vrouwen én mannen. 
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vooralsnog ambassades te verzoeken in dit 
soort gevallen steun te verlenen, met de 
mededeling dat het een privézaak betreft. 
Sumo: ‘Ik ben Nederlands staatsburger, ik ben 
mijn leven niet zeker zolang ik nog getrouwd 
ben. De Nederlandse staat steunt wél 
drugskoeriers in Thailand als zij worden 
veroordeeld. Waarom steunen ze mij niet?’ 
Die uitzondering is Marokko. Niet alleen is 
daar recentelijk het familierecht aangepast 
– als een stel daar scheidt, wordt niet alleen 
het burgerlijk maar ook het religieuze huwelijk 
ontbonden – maar dankzij een lobby van 
Khadija Arib helpt de Nederlandse ambassade 
vrouwen die in Marokko worden gedumpt. 
Vaak zijn dat vrouwen die gevangenzaten in 

hun huwelijk. In Groot-Brittannië onderhoudt 
het ministerie van buitenlandse zaken om 
diezelfde reden een forced marriage team 
– een gespecialiseerde groep mensen die 
‘gevangen’ vrouwen in het land van herkomst 
helpt. Zoiets moet er ook in Nederland komen, 
vinden Musa en Arib. Arib: ‘In Marokko gaat 
het nu beter. Maar er zijn zoveel nieuwe 
groepen bij gekomen: uit Afghanistan, 
Pakistan, Iran, Irak. Dat zijn Nederlandse 
vrouwen die we aan hun lot overlaten. De 
minister zegt dan wel: het is een familiekwes-
tie, de familie moet het oplossen. Maar het zijn 
juist de families die dit in stand houden.’

Afkopen:  
duur & vernederend
Binnen de islam hebben vrouwen een 

weinig aantrekkelijke mogelijkheid om te 
scheiden: de khula. Met deze optie doen ze 
afstand van al hun rechten (en soms ook van 
hun kinderen!) en moeten ze een afkoopsom 
betalen aan hun man. Khula wordt bovendien 
als zeer vernederend ervaren, en daarnaast 
moet de man ook hiermee uiteindelijk 
instemmen. Shirin Musa is mede sterk tegen 
shariacouncils omdat deze vaak alleen een 
scheiding toekennen op basis van een khula. 
Sumo Duradi weigert deze vorm van scheiden, 
omdat ze vindt dat zíj niets fout heeft gedaan, 
maar haar man. ‘En omdat ik een vrouw ben, 
moet ik boeten? Dat weiger ik.’ 

‘Ik ben mijn leven niet zeker  
                             zolang ik nog getrouwd ben’

Het was een 
Heerlijke  
tijd vol  

ontdekkingen
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