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Het aantal vrouwen dat gedwongen is
uitgehuwelijkt, in het buitenland is
achtergelaten of in huwelijkse gevan-
genschap leeft, is veel hoger dan de
oiciële cijfers aangeven, meldt minis-
ter Lodewijk Asscher (Sociale Zaken)
deze week in een brief aan de Tweede
Kamer. Op basis van een onderzoek
van het Verwey Jonker Instituut, komt
de minister met nieuwe schattingen.
In de periode 2011-2012 staan 181
vrouwen geregistreerd als uitgehuwe-
lijkt, dat zijn er minimaal 674 tot maxi-
maal 1914.Als achtergelaten staan er
178 geregistreerd, minimaal zijn dat er
364 en maximaal 1.631.
140 vrouwen leven in huwelijkse ge-
vangenschap, de minimale schatting
is 447, maximaal 1.687.
Om beter grip te krijgen op de materie
stelt het kabinet een landelijk knoop-
punt huwelijksdwang en achterlating
in, dat op 1 januari 2015 wordt ge-
opend. Bij dat knooppunt, een lande-
lijk kennis- en expertisecentrum, kun-
nen hulpverleners uit het hele land
aankloppen.

Huwelijkse gevangenschap

erbijhaarmoederopaanhaarnogeenstekomen
bezoeken.

Alya: ‘Ze kwam. Het eerste wat ze vroeg op
Schiphol was: ben je met hem getrouwd? Ja,
knikte ik.Zehuilde.Maarmama, ikbenzogeluk-
kigmetdezeman, zei ik.’

Pimkreegeenkanszijnschoonmoederteleren
kennen. Zijnmoederkwamlangs.Alya: ‘Daar zat
iktevertalentussentweemoeders in.Welachten
veel, het leekoké.’
Toenhaarmoederteruggingindecember2013,

nam ze afscheid met de boodschap dat ze een
operatiemoestondergaanenmisschienwelzou
sterven. Zehadkeelkanker.
DedrukopAlyaomnaarhetziekbedtekomen

vanhaarstervendemoederwerdopgevoerd.Alya:
‘Ikmoestgaan,hoeweliedereenhetmeafraadde.’
Pim: ‘Ik hadhet gevoel: dit klopt niet.’ Alya: ‘Het
wasookeen leugen.
Eenmaal thuis verteldemijnvaderdathijwist

vanmijnhuwelijk.Hijpaktemijnpaspoortaf en
stoptedatineenkluisje.MijnmoederbadtotGod
mij te latensterven, voordat ik schandezoustor-
tenoverde familie.
Ik wilde niet scheiden om vervolgens een

maagdenvliesoperatieteondergaanenuitgehu-
welijkt teworden. Ikatnietmeer,wasdepressief,
namteveelpillen.’

Diewanhoopsdaadwerduitgelegdals eenpo-
gingtotzelfmoordendat isharam(verboden) in
de islam. Inhetziekenhuiswerdhaarmaagleeg-
gepompt.Tweepolitieagentenkwamenhaarzelf-

Mijnmoederbadtot
Godmijte laten
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schandezoustorten
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moordpogingonderzoeken.Alya: ‘Ikzeidat ikde
pillen per ongelukhad ingenomen. Ze dachten
dat ik bezetenwas, brachtenmenaar eendjinn-
dokter (imamdiegeestenuitbant, red.).
Alya: ‘Iemandhadhet kwaad inmij gebracht,

zeihij, en lasvooruitdekoran. Ikkonmevandat
kwaadontdoendoornaakttebiddeninderegen.
Dat isonmogelijk inmijn thuisland.
De andere optie was een ‘toverdrankje’ drin-

ken.Daarkozenmijnoudersvoor.Hetwaswater
met zand. Verschrikkelijk. Mijn keel schuurde
open,mijn slokdarmdeedzo’npijn.’
OndertussenhadAlyacontactgezochtmetShi-

rinMusa van FFF. Die schakeldehaar netwerk in
en stelde allerlei scenario’s op: contact zoeken

metondergrondseArabischenetwerkenomAlya
het landuit te smokkelen, toevlucht zoeken tot
deNederlandseambassadeenhaardanmetstille
diplomatiehet landlatenuitreizen,haarmeteen
particulierbeveiligingsbureau te latenrepatrië-
ren (dat kost ongeveer een ton, die ze via crowd-
fundingwildeinzamelen),Nederlandhulplaten
vragen aande Verenigde Staten, die haar via de
Amerikaanseluchtmachtbasiszoukunnenlaten
vertrekken.

Buitenlandse Zakengaf niet thuis. Alya’s zaak
zag er hopeloos uit. Demeeste opties waren te
duur en/of te gevaarlijk. Een andere ambassade
invluchten,zouAlyaineensituatiekunnenbren-
gen als die van Julian Assange, de oprichter van
Wikileaksdie al ruimtwee jaar inLondenvastzit
indeEcuadoraanseambassade.
Uiteindelijk bedacht Pimeen list. Alyamoest

instemmenmetdescheidingvanPimenhaaruit-
huwelijking, onder voorwaardedat zeweer zou
kunnen studeren. Omhaar studie op niveau te
kunnen voortzetten, had zepapierennodig van
haarNederlandseuniversiteit.

Desnelsteprocedurewasdiedocumentenzelf
tegaanophaleninNederland.Zozouzegeenstu-
diejaar verliezen.

Dat compromiswerd aanvaard. Ze kreeghaar
paspoort terug.Met haarwali, een broer, reisde
Alyahalf augustusnaarNederland.
Ze namenhun intrek in eenhotel in de buurt

vanSchiphol, in aparte kamers.Daar kwamPim,
vermomd als pizzakoerier, een kusje stelen. De

volgende dag vertelde Alya haar broer dat ze in
Nederland zoublijven. Hetwas een emotionele
biecht,dieurenduurde.

VoorhaarveiligheidwerdAlyaopafstandinde
gaten gehouden. Uiteindelijk nam ze een taxi
naar haar advocate Channa Samkalden, haar
broer in shockachterlatend.

FamilieledenvanAlyakwamenoverenbleven
wekennaar haar zoeken. ‘Ikwas verschrikkelijk
bang, liepmetzonnebrilopstraatenkeekvoort-
durendovermijn schouder.’

Ze lijkenNederland te hebben verlaten,maar
Aliya vreest dat ze terugkomen ende zoektocht
niet opgeven. Helemaal veilig is ze niet. ‘Ik heb
nognietdeNederlandsenationaliteit.Diekrijgik
pas is in juli 2016.’

Haar Arabischepaspoort verloopt over negen
maanden.Zondergeldigpaspoortvanhaarthuis-
landkanzegeenNederlandseworden.Haarpas-
poort laten verlengen is onmogelijk. De ambas-
sadezalhaaronmiddellijkaanhaarfamilieuitle-
veren.AlyaenPimhopenopeenversneldeproce-
dure. Ze vragendeNederlandse autoriteiten de
regels soepeler tehanteren.

Alya studeert Nederlands als tweede taal en
heeftsindskorteenbaantjebijeensnackbar.Het
Nederlands paspoort is voor haar de poort naar
definitievevrijheid.

Om veiligheidsredenen is het land niet gespeci-
ficeerd en zijn de namen Alya, Pim en Sarah ge-
fingeerd.


