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eArabischeAlya (25)had lie-
ver ineenEngelstalig land
willenstuderen, inNieuw-
Zeelandof Canada.Danhad
zeergeennieuwetaalbij
hoeven leren. Zehadgeen
keuze. Zemochtalblij zijn
dat zevooreen internatio-

nale studiebeurs inaanmerkingkwam.
In april 2008 vloog ze, samen met haar wali

(eenmannelijkfamilielidalsbegeleider)naarNe-
derland. Zemocht dan wel in een westers land
gaan studeren,maar aanhaar beurswasdewali
verplicht gekoppeld. Arabische landenhebben
voldoendeoliedollarsomeenverblijf vaneen is-
lamitische toezichthouder te financieren. Voor-
komenmoetwordendathunstudentesworden
besmetdoordeverderfelijkelevensstijlvandeku-
far (ongelovigen).
InAlya’sgeval isdat tochgebeurd.Zevondeen

gaatjeinhetstrengislamitischenetdatrondhaar
was gespannen. Ze ontmoette Pim (39), eenNe-
derlandsemanvoorwiezeals eenblokviel.
Het stel trouwdeenkwamineennachtmerrie

terecht.Alya’souders legdezichnietneerbijhaar
keuze.Diewas in strijdmetde sharia, de familie-
eer stond op het spel. Alles werd uit de kast ge-
haald omhaar terug te krijgen inde streng-isla-
mitische familieschoot.
Onder valse voorwendselenwerdAlya uitNe-

derland weggelokt. Haar moeder zou spoedig
sterven, wat niet klopte. Ze keerde terug naar
huis, kreeg te horendat ze gedwongen zouwor-
den te scheiden en zouworden uitgehuwelijkt
aaneenArabischeman.

Radelooswas Alya, haar paspoortwashaar af-
genomen,zekongeenkantop.Pim,die inNeder-
land vergeefs contact hadgelegdmet de INDen
Buitenlandse Zaken,was al evenwanhopig.Hoe
kreeghij zijnvrouwooitweer terug?
Pims advocaatwees hemopFemmes for Free-

dom (FFF), die zich inzet voor ‘gevangen vrou-
wen’. Op FFF’swebsite las Alyahet interviewmet
Sarah,datdeVolkskrant in juli 2012publiceerde.
DeSomalisch-Nederlandsewasdoorhaarmoe-

dermet een smoesnaarMogadishugelokt voor
eengedwongenhuwelijkmethaar oom.Na een
mislukteontsnappingspogingslaagdeSaraherin
methulpvanFFF,naarNederland tevluchten.
‘HetverhaalvanSarah,gafmijhoop’,zegtAlya,

diezichuiteindelijkookuithaarneteligesituatie
heeftkunnenbevrijden.Ze is teruginNederland
enherenigdmethaarman.
Alya en Pim zetten zich nu in voor vrouwen-

rechten.Zevertellenhunverhaalomaandachtte
vragenvoordeheftigerealiteitdieschuiltachter
depraktijkenvanhuwelijksdwang,achterlating
enhuwelijksegevangenschap.
Zemakenookeenpuntvandemachteloosheid

vande instanties, inclusief ambassades diewei-
nigkunnenofwillenbetekenenvoorvrouwenin
nood.Zehopenopeengestevanhetkabinet,dat
dezeweekineenbrief aandeTweedeKamerstelt
zich ‘expliciet te bekommerenomdiegenendie
zich onder druk voelen staan vanhun culturele
of religieuze gemeenschap’. Want veilig is Alya
nogniet.
Alya: ‘Ikwasnietdeenigediemeteenwalinaar

Nederland was gekomen. Er warenmeer vrou-
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Ontsnaptuit
islamitische
familieschoot
Alya, eenArabische,huwdePimuitNederland.
Meteensmoeswerdzenaarhaarvaderland
gelokt,waarzezouwordenuitgehuwelijkt. Een
listbrachtdegeliefdenweerbij elkaar.
Tekst Janny Groen Foto Marcel van den Bergh

Reconstructie Verboden liefde

Ambassade geeft niet thuis

wen,metwie ik optrok.Mijnwaliwas eerstmijn
vader, latermijn oudste broer. Ik droeg een ghi-
maar(halflangesluier)enwijdekleding. Ikmoest
mijnreligieuzeidentiteitbehouden,werdmijop
hethartgedrukt.
‘Vandeuniversiteitmoest ikrechtstreeksnaar

huis. Ik konniet naar een restaurant, niet gaan
winkelen,zelfsgeenkopjekoffiedrinkenmeteen
medestudente.
‘Eenkeerwaagdeikhet,metdrieandereArabi-

sche vrouwen, naar eenwinkelcentrumtegaan.
Totmijn grote schrik kwamenwemijn vader te-
gen. Ik hebmaar gezegddat ik papiermoest ko-
penvoordestudie. Ik voeldemegevangen.’
Op een gegeven moment waren de visa van

Alya’swali’s verlopen. Zemoesten terugomeen
nieuwvisumaantevragen.
Alya: ‘Ikkonnaarbuiten,voeldemevrijer.Lang-

zamerhandben ikmijn kledingstijl gaan veran-
deren. Iklaktemijnnagels. InArabischeogenwas
ik een slet, omdat een keer eenplukhaar onder
mijnhoofddoekuitpiepte.Hetkonmenietsche-
len. Ikhadplezier.’
Ze ging voor het eerst uit, een verjaardag vie-

ren. In het uitgaanscircuit kwam ze Arabische
mannentegen. ‘Diezijnvoortdurendaanhetfees-
ten.Maar als een vrouwdatdoet, is het schanda-
lig.Danwordjeerbijgelaptbijdeislamitischeau-
toriteiten.
‘Ikkreegeene-mailvandecultureelattachévan

deambassade,diemijwaarschuwde. Ikmoestme
keurig gaangedragen, anders stondmijnbeurs

ophetspel.Doodsbangwasikdatmijnvaderzou
worden ingelicht.’

Alyawildenietteruginhetstreng-islamitische
keurslijf.ZegingdeArabischekringmijden,want
demannenblevenhaaruitscheldenvoorhoer.Ze
zocht contactmeteenautochtonebekeerlinge.

‘Hetgingniet goedmetme. Ikben intelligent,
maarmetmijn studie ginghet niet best. Ik kon
menietconcentreren.Misschienwasikthuiswel
beter af. Maar ik kon niet terug met hangende
pootjes,datzoudereputatievanmijnvaderscha-
den.

‘Ikbleef uitgaan,maarinanderesteden. InAm-
sterdamleerdeikeenmoslimavanIndonesische
komaf kennen. Zij introduceerdemebij andere

Indonesischevrouwen.Methenging iknaareen
nieuwjaarsfeest inRuigoord.DaarwasPim.’

Pim: ‘Er sprong een vonk over. We wisselden
onze telefoonnummersuit. Ikmoest voor zaken
driewekennaar Thailand. Jewilt nietwetenhoe
hoogmijn telefoonrekeningwas.

‘Ikwist dat zemoslimawas,maar inhetbegin
heb ik me niet verdiept in religieuze zaken. Ik
dacht:diegaatnahaar studieweer terug.’

Maar Alyawilde niet terug en Pimwilde haar
dolgraag bij zich houden. In de zomervakantie
vertelde Alya haar familie dat ze in Nederland
wildeblijven.

Haarmoederenjongerebroertjekwamenhaar
opzoeken. ZegingmethennaardeEfteling. ‘Dat
was grappig. Ik ging indepython.Mijnmoeder
wasinniqabaanhetbidden,middeninhetpark.’
De volgende dag, het was in de ramadan,

schoof de familiemet Pimaan tafel voor de iftar
(maaltijdnazonsondergang). Haarmoederrook
onraad.

Alya: ‘Jegaatnietmethemtrouwen,beetzeme
toe.Zezeidatzemijnvadernietzouvertellendat
ik eenmanhad lerenkennen, anders zouhijme
zekervermoorden. Ikwaszobang.’

Pim: ‘Wetrouwdentoch.Als ikeengewonever-
houdinghadgehadmet eenNederlandsmeisje,
was ikniet zo snel getrouwd.MaarmetAlyawas
datandersvanwegehaarachtergrond.’

Alya’s moeder was er niet gerust op. Ze bleef
maar bellen en vertelde dat ze zich niet goed
voelde.AlyawildenietweguitNederland,drong

Bij haar eerste vluchtpoging om te ont-
snappen aan haar gedwongen huwelijk
met haar oom in Mogadishu, klopte de
Somalisch-Nederlandse Sarah aan bij
de Nederlandse ambassade in Addis
Abeba. Het was in 2011, ze was toen 17.
Ze wilde terug naar Nederland. Om te
reizen had ze volgens de Paspoortwet
als minderjarige toestemming nodig
van haar ouders, kreeg ze te horen. Sa-
rah werd opgespoord door haar familie
en teruggestuurd naar haar man in
Mogadishu. Sarah en haar advocaat
Channa Samkalden bereiden een
rechtszaak voor tegen de Staat, die
heeft verzuimd een minderjarige in be-
scherming te nemen. Ook de Arabi-
sche Alya vindt dat de Nederlandse
ambassade haar in de steek heeft ge-
laten. Het ministerie van Buitenlandse
Zaken zegt in een reactie al het moge-
lijke te hebben gedaan.‘De ambassade
stond in contact met de advocaat van
Alya om te zoeken naar een oplossing’,
zegt een woordvoerder.‘Maar het feit
dat ze niet de Nederlandse nationali-
teit had, maakte het zeer lastig om ter
plekke te helpen.’

InArabischeogenwas
ikeenslet,omdat
eenkeereenpluk
haarondermijn
hoofddoekuitpiepte


