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Situering 

Uit onderzoek bij Marokkaanse gehuwde vrouwen in België blijkt dat ondanks het gebruik 
van moderne anticonceptiemiddelen, velen van hen geconfronteerd worden met een 
onverwachte of ongewenste zwangerschap. Het niet-correct toepassen van anticonceptie 
houdt vaak verband met een gebrek aan kennis van de anatomie en fysiologie van het eigen 
lichaam en met onwetendheid over de toepassingswijzen van de voorbehoedmiddelen. Foutief 
gebruik heeft deels ook te maken met cultuurgebonden opvattingen. Ook (zeer) jonge, pas 
gehuwde tweede-generatie vrouwen worden daarom onverwacht zwanger; zij slagen er niet in 
hun wens te realiseren om de eerste geboorte een tijdje uit te stellen. Het lijkt er dus op dat 
jongeren voor en in de periode van hun huwelijk onvoldoende zijn geïnformeerd. Uit 
onderzoek in Nederland blijkt inderdaad dat Turkse en Marokkaanse jongeren vaak minder 
goed geïnformeerd zijn over seksualiteit en dat de kennis, de houding en het seksuele gedrag 
van allochtone jongeren op veel punten verschilt van hun autochtone leeftijdgenoten. 

Volgens de Islam is seksueel contact uitsluitend binnen het huwelijk toegelaten. Het verbod 
op voorhuwelijkse seks geldt zowel voor jongens als voor meisjes, maar in de praktijk zijn het 
vooral de meisjes die de regels strikt moeten naleven. De waarde van een meisje en de eer van 
haar familie zijn gekoppeld aan haar maagdelijkheid. Vanaf haar puberteit worden er allerlei 
strategieën ontwikkeld om haar maagdelijkheid te beschermen, zoals een strikte scheiding van 
de seksen, het zo snel mogelijk uithuwelijken van het meisje, haar onwetend houden over 
seksualiteit, haar allerhande waarschuwingen geven, haar verbodsbepalingen opleggen in 
relatie tot jongens, tot zelfs het 'op magische wijze sluiten' van het meisje. Tegenwoordig gaan 
meisjes echter steeds meer en steeds langer naar school of werken zij buitenshuis, waardoor 
zij gemakkelijker in contact komen met jongens. Bovendien leven zij in de Belgische 
samenleving, waar de normen inzake seks voor het huwelijk duidelijk minder restrictief zijn. 
Dit kan een invloed hebben op de maagdelijkheidsnorm en de manier waarop daar wordt mee 
omgegaan. Bovendien zijn er aanwijzingen dat ook in Marokko het maagdelijkheidsideaal aan 
waarde heeft ingeboet, hoewel verreweg de meeste meisjes maagdelijkheid bij het huwelijk 
nog steeds zeer belangrijk achten. 

 

 
 



Vraag het aan de groep 

Via 9 groepsgesprekken vroegen wij in totaal 28 ongehuwde Marokkaanse meisjes en 27 
Marokkaanse jongens die in België wonen naar hun kennispatronen, hun normen en 
verwachtingen over seks voor het huwelijk, en hun seksueel gedrag - en dat met het oog op 
een verbetering van zowel voorlichting als hulpverlening inzake seksualiteit, anticonceptie, 
soa (seksueel overdraagbare aandoeningen) en aids. Volgende vragen stonden daarbij 
centraal: hoe of via wie bekomen Marokkaanse jongens en meisjes informatie omtrent 
seksualiteit, voorbehoedmiddelen, soa en aids? Welke waarden en normen over 
voorhuwelijkse seksualiteit hanteren zij? In welke mate zijn ongehuwde Marokkaanse 
jongens en meisjes seksueel actief; en in hoeverre lopen zij risico op een SOA- of HIV-
besmetting? Zijn zij bekend met de manier waarop besmetting kan worden voorkomen en zijn 
zij bereid om voorzorgsmaatregelen te nemen? 

Het mag duidelijk zijn dat dé Marokkaanse tweede-generatie jongere niet bestaat. Hun 
ervaringen, opvattingen en verwachtingen zijn uiteenlopend, wat samengaat met verschillen 
in de opvoeding thuis, het gevolgde onderwijs en hun graad van participatie in de Belgische 
samenleving. Maar het blijkt toch mogelijk om een meer algemeen beeld te schetsen van hun 
visie op seksualiteit, anticonceptie, soa en aids. 

 

 
 

Informatie over seksualiteit 

Praten over seksualiteit in huiselijke kring is taboe. De meisjes en jongens hebben geen 
seksuele voorlichting gekregen van hun moeder of vader. Schaamte maar ook het niet weten 
hoe er met hun dochter of zoon over te praten, spelen bij de ouders een rol. Volgens de 
jongeren bestaan er geen religieuze redenen om erover te zwijgen. Veel jongeren wensen zelf 
ook niet te praten over seksualiteit met hun ouders uit schaamte en respect voor hen. 
Sommige jongeren achten het wel belangrijk dat hierover in huiselijke kring kan worden 
gesproken. Via het onderwijs zouden we jongeren kunnen leren over seksualiteit te praten, 
zodat het taboe dat op dit onderwerp rust, in de volgende generaties kan worden doorbroken. 

Meisjes praten er soms over met vrouwelijke familieleden van hun leeftijd of met 
vriendinnen; jongens bespreken seksualiteit met mannelijke familieleden van hun leeftijd of 
met vrienden. Welke informatiebronnen gebruiken de meisjes en jongens verder nog? Vooral 
de school en de tv - zowel Belgische als Marokkaanse uitzendingen - zijn belangrijke 
informatiekanalen. Zij vermelden eveneens het jeugdhuis, een centrum voor jongerenhulp, 
boeken en tijdschriften, en affiches bij de dokter, zij het in veel mindere mate. Er bestaat 
zeker geen gebrek aan belangstelling voor het onderwerp 'seksualiteit'. Veel meisjes drukken 
de wens uit beter te worden geïnformeerd. Jongens hebben naar eigen zeggen voldoende 
informatie opgestoken en zeggen weinig behoefte aan meer informatie te hebben. Nochtans 
stelden ook zij na afloop van het gesprek regelmatig vragen aan de begeleiders van het 
groepsgesprek, vooral over de maagdelijkheid van meisjes. 

Meisjes en jongens vinden voorlichting op school zeer belangrijk en zeggen dat zij dit 
informatiekanaal verkiezen. Maar lang niet iedereen heeft op school seksuele voorlichting 



genoten, laat staan voldoende informatie gekregen. Hoe lager de gevolgde studierichting, hoe 
kleiner de kans blijkbaar dat seksuele opvoeding op school aan bod komt. Wordt de seksuele 
voorlichting uitsluitend gegeven in de laatste jaren van het secundair onderwijs, dan is 
bovendien de kans groot dat men een aantal meisjes nooit bereikt, aangezien zij de school 
vroegtijdig hebben verlaten. Men dient erover te waken de seksuele voorlichting niet louter te 
richten op de biologische aspecten van de seksualiteit, maar ervoor te zorgen dat de lessen 
aansluiten bij de belevingswereld van de meisjes. Zowel bij meisjes als bij jongens is 
bijvoorbeeld het behandelen van het onderwerp 'maagdelijkheid' belangrijk. Er dient 
bovendien rekening mee te worden gehouden dat de seksuele opvoeding op school in conflict 
kan komen met de opvoeding thuis. Voorlichting moet aandacht hebben voor de culturele 
achtergrond van de meisjes: o.a. het belang van maagdelijkheid bij het huwelijk, het bestaan 
van cultuurgebonden opvattingen (maar ook misvattingen) over anticonceptie. Meisjes 
drukken hun voorkeur uit voor afzonderlijke voorlichtingslessen voor meisjes en jongens en 
voor een vrouwelijke lesgever. Belangrijk is ook dat de lessen op het juiste moment in het 
leven van de meisjes worden gegeven: niet te vroeg omdat het meisje dan nog niet aan 
dergelijke informatie toe is, maar ook niet te laat omdat zij dan al geruime tijd op eigen houtje 
een (vaak foutief) antwoord op haar vragen zoekt. Dit is uiteraard moeilijk klassikaal te 
realiseren. Spreekuren organiseren op school, met individuele begeleiding, hulp en advies, 
lijkt ons dan ook zeer zinvol. Op dergelijke spreekuren zouden ook die meisjes die wel 
seksuele contacten hebben maar dat zeker niet in de openbaarheid willen brengen, kunnen 
worden geholpen. 

Voorlichtingsgesprekken in jeugdhuizen of op school met een grote groep jongens zijn een 
maat voor niets. De hilariteit is te groot om er iets van op te steken. Meerdere geïnterviewden 
geven de voorkeur aan voorlichting in kleine groep door een begeleider die over de nodige 
achtergrondinformatie beschikt. 

Ook voor huisartsen is er qua voorlichting aan meisjes een belangrijke taak weggelegd. 
Meisjes die omwille van een naderend huwelijk een huisarts bezoeken, zouden kunnen 
worden voorgelicht indien zij dat wensen. De arts dient er rekening mee te houden dat meisjes 
dit niet altijd rechtstreeks durven vragen. Uit ervaring blijkt dat meisjes opgelucht zijn als er 
over dit onderwerp kan worden gepraat. Een grote druk valt weg als de arts expliciet stelt dat 
er een beroepsgeheim bestaat. Het is zeer belangrijk dat de arts de tijd neemt om alles zeer 
duidelijk uit te leggen. Het is eveneens noodzakelijk dat de arts een vertrouwensrelatie 
opbouwt met de patiënt(e) en kennis heeft van haar/zijn culturele achtergrond, zodat een open 
gesprek kan worden gevoerd. 

 

 
 

Maagdelijkheid van meisjes 

Het leven van meisjes staat in het teken van het behoud van de maagdelijkheid. Hoewel er 
met de ouders niet over seksualiteit wordt gepraat, krijgen meisjes van jongs af aan - nogal 
ongenuanceerde - boodschappen van hun moeder en van andere familieleden dat zij hun 
maagdelijkheid moeten bewaren. Van jongens moeten zij afblijven, zij moeten uit hun buurt 
blijven want jongens zijn niet te vertrouwen. Zij mogen geen tampons gebruiken en zij mogen 
niet sporten, want dan zou hun maagdenvlies kunnen scheuren. 



Meisjes mogen niet met jongens omgaan en de sociale controle hierop door familieleden, 
kennissen en buren kan zeer groot zijn. Sommige meisjes menen dat er in België meer belang 
wordt gehecht aan de maagdelijkheid van meisjes dan in Marokko zelf en dat ook de sociale 
controle in België groter is. Ook in ander onderzoek blijkt dat migranten vaak conservatiever 
zijn dan de vrouwen en mannen in het land van herkomst. Mensen in een vreemde omgeving 
hebben de neiging zich sterker vast te houden aan hun eigen tradities en zijn minder gevoelig 
voor veranderingen die zich, ook in het land van herkomst, voordoen. Bovendien behoren 
veel Marokkaanse migranten tot de lager opgeleiden, voor wie het maagdelijkheidsideaal 
belangrijker is dan voor hoger opgeleiden. 

De meeste meisjes willen hun maagdelijkheid behouden tot aan het huwelijk. De idee 'de 
maagdelijkheid bewaren voor de man met wie men trouwt' vinden veel meisjes goed. Voorts 
zeggen veel meisjes als maagd in het huwelijk te willen treden uit praktische overwegingen. 
Zij gaan ervan uit dat Marokkaanse mannen enkel met een maagd willen huwen. Zij hebben 
dan ook angst problemen te krijgen met hun toekomstige echtgenoot en met de schoonfamilie. 
Ontmaagd zijn voor het huwelijk kan vergaande gevolgen hebben voor het sociale en 
maatschappelijke leven van het meisje. Meisjes willen hun ouders dan ook die schande 
besparen. De familie van het meisje wordt immers met de vinger gewezen, want zij hadden 
over het meisje moeten waken en het is hun schuld dat zij geen maagd meer is. 

Hoewel contacten met jongens verboden zijn, hebben sommige meisjes wel degelijk een 
vriend. De contacten met jongens zijn wel vaak heimelijk omdat meisjes het risico niet willen 
lopen met hun vriend te worden gezien, uit angst voor roddels. Dat de meeste meisjes hun 
maagdelijkheid willen behouden, betekent trouwens niet dat er voor het huwelijk niet wordt 
gevreeën, alleen komt men meestal niet tot geslachtsgemeenschap. Uiteraard zijn er 
uitzonderingen. Er zijn meisjes die een vriend hebben maar er niet mee mogen trouwen en 
dan maar met hun vriend naar bed gaan. Anderzijds zijn er meisjes en jongens die vinden dat 
ze te lang moeten wachten alvorens te kunnen trouwen en die voor het huwelijk al seks 
hebben. Sommige meisjes willen hun maagdelijkheid wel behouden maar zijn bang om hun 
vriend te verliezen als ze niet ingaan op zijn seksuele wensen. 

Wanneer een meisje voor het huwelijk ontmaagd is, kan er worden gezocht naar 
oplossingsstrategieën zoals het laten herstellen van het maagdenvlies, het opstellen van een 
maagdelijkheidsattest in samenspraak met de toekomstige echtgenoot en een arts, het 
ensceneren van een bloeding tijdens de huwelijksnacht in samenspraak met de toekomstige 
echtgenoot, enz... 

Een bewijs van de maagdelijkheid van het meisje, afgeleverd door een arts, wordt blijkbaar 
frequent gevraagd door de familie van de toekomstige echtgenoot of door de eigen familie. 
Bovendien is het een officieel document dat nodig is om te kunnen huwen op het Marokkaans 
consulaat. Bij een huwelijk gesloten volgens de Marokkaanse wet wordt in de huwelijksakte 
de 'status' (maagd of niet) van de vrouw vermeld. Sommige meisjes die als maagd willen 
huwen, vinden een dergelijke 'maagd'-verklaring vernederend en beschouwen het als een blijk 
van wantrouwen jegens hen. Anderzijds vinden sommigen dat het maagdelijkheidsattest een 
steun kan zijn wanneer het meisje niet bloedt tijdens de eerste huwelijksnacht.(**) 

Veel meisjes hebben trouwens schrik dat zij niet zullen bloeden tijdens de eerste 
huwelijksnacht. Bij sommigen zou de angst zelfs zo groot zijn dat zij, hoewel zij nog maagd 
zijn, een aanvraag doen voor een chirurgische ingreep waarbij het maagdenvlies op meerdere 
plaatsen wordt ingeknipt en weer strakker aaneengenaaid. 



Zoals de meisjes terecht veronderstellen, vinden de jongens dat hun toekomstige vrouw 
maagd moet zijn. In één gesprek onder jongens wordt gesteld dat een ontmaagd meisje 
gehandicapte kinderen ter wereld zal brengen. Sommige jongens geven aan dat zij zelf geen 
maagdelijkheidsattest hoeven, maar zij vinden het wel belangrijk dat hun toekomstige vrouw 
nog maagd is. Jongens gaan er eveneens van uit dat meisjes maagd willen zijn bij het huwelijk 
en hun maagdelijkheid dan ook bewaren. Islamitische meisjes die zich niet houden aan het 
verbod op seks voor het huwelijk worden door de jongens geminacht. 

Jongens zijn onvoldoende geïnformeerd over de maagdelijkheid van meisjes en het bloeden 
bij de eerste coïtus. Gezien het belang dat zij hechten aan het maagd zijn van hun toekomstige 
vrouw, moeten zij worden ingelicht over het feit dat er niet noodzakelijk bloed hoeft te 
vloeien tijdens de eerste huwelijksnacht, zodat meisjes, als zij als maagd het huwelijk ingaan, 
niet de kans lopen uit de familie te worden verstoten, voor hoer te worden uitgescholden en de 
rest van hun leven eventueel ongehuwd te blijven. Door onjuiste ideeën over maagdelijkheid 
uit de wereld te helpen, kan ook de psychische druk op de jongens - menige jongen zou 
impotent zijn tijdens de eerste huwelijksnacht - worden verminderd. 

 

 
 

Maagdelijkheid van jongens 

Hoewel de Islam stelt dat zowel jongens als meisjes maagd moeten blijven tot aan het 
huwelijk en de meeste jongens zich daarvan bewust zijn, zijn er toch maar weinig jongens die 
menen dat zij geen seks voor het huwelijk mogen hebben. De belangrijkste reden voor 
jongens om geen maagd te blijven, is dat men het toch niet kan bewijzen. Een andere 
legitimatie ligt in de onweerstaanbaarheid van de lust. Bovendien zouden zij scheef worden 
bekeken als ze geen seksuele contacten hebben en zouden anderen kunnen denken dat er iets 
mis is met hen. Jongens worden door oudere mannen soms ook aangemoedigd om seksuele 
contacten te hebben, omdat zij dan pas 'echte mannen' zijn. 

Het voorhuwelijkse seksuele gedrag van jongens verschilt dan ook duidelijk van dat van 
meisjes. Volgens de geïnterviewde jongens hebben alle Marokkaanse jongens seksuele 
contacten. Ze hebben een Belgische, of in veel mindere mate een Marokkaanse vriendin, of ze 
gaan naar prostituees. Het hebben van een relatie gaat volgens Marokkaanse jongens samen 
met geslachtsgemeenschap. Is dat binnen een relatie onmogelijk, dan zoeken zij hiervoor een 
toevallige partner zonder dat de bestaande relatie wordt verbroken. 

Jongens vertellen thuis niet dat ze een vriendin hebben omdat zoiets verboden is. Zij hebben 
schrik dat hun ouders hun vrijheid zullen inperken. Sommige ouders zijn wel op de hoogte 
van het seksuele gedrag van hun zoon, maar doen alsof hun neus bloedt. 

Jongens zijn van mening dat meisjes willen dat hun toekomstige man nog maagd is, maar 
volgens hen beseffen meisjes wel dat zo'n man bijna onvindbaar is. De meisjes gaan er 
inderdaad van uit dat alle jongens seks voor het huwelijk hebben, maar verdenken jongens 
ervan over hun seksleven te bluffen en minder ervaring te hebben dan zijzelf beweren. Veel 
meisjes vinden het niet eerlijk dat zij maagd moeten blijven, terwijl jongens op dat punt een 
veel grotere vrijheid genieten. Sommige meisjes zijn van mening dat beide geslachten het 



recht hebben op seks voor het huwelijk. Andere meisjes vinden dat ook jongens maagd 
moeten blijven tot aan het huwelijk. Enkele meisjes menen dat jongens best wat ervaring 
mogen opdoen alvorens te huwen. 

 
 

 

Veilig vrijen 

Alle meisjes en jongens hebben over aids gehoord via de school, tv of pers, maar de 
informatie is dikwijls onvolledig en zelfs foutief. Met de kennis van soa (seksueel 
overdraagbare aandoeningen) is het nog veel erger gesteld. Alle jongens zijn zich bewust van 
het risico op aids bij seksuele contacten en weten dat het gebruik van een condoom 
bescherming biedt. Zij vinden voor zichzelf dat er een condoom moet worden gebruikt, zeker 
bij seksuele contacten die door hen als riskant worden beschouwd zoals vrijen met een 
prostituee of met een toevallige partner. Denkt men echter geen risico te lopen, dan wordt 
soms geen condoom gebruikt. Ook bij een vaste relatie stoppen sommigen na enkele maanden 
met het condoomgebruik. Bovendien kunnen er zich situaties voordoen waarin het condoom 
vergeten wordt, zoals onder invloed van drugs of bij een onvoorzien seksueel contact. 
Alhoewel alle geïnterviewden naar eigen zeggen meestal (of altijd) een condoom gebruiken, 
menen zij dat zeker niet alle Marokkaanse jongens dit doen. Een aantal jongens aanzien het 
condoom eveneens als een middel om zich tegen zwangerschap te beschermen. 

Jongens die risico's nemen, hoeven uiteraard niet besmet te worden met hiv of met een andere 
seksueel overdraagbare aandoening. In zoverre hun partners niet besmet zijn, lopen ook zij 
geen gevaar. Uit de gesprekken blijkt alleen dat sommige jongens risico's nemen waardoor zij 
soa binnen de jongerenpopulatie kunnen verspreiden. Een betere soa-voorlichting is absoluut 
noodzakelijk. Jongens moeten nog meer worden gewezen op de risico's die zijzelf lopen. 
Tevens moeten zij bewust worden gemaakt van de risico's die hun toekomstige partner loopt: 
hiv-besmetting, maar ook besmetting met gonorroe en chlamydia die zeer belangrijke 
oorzaken van onvruchtbaarheid bij de vrouw zijn. Voorts moeten jongens gewezen worden op 
het belang van periodieke soa-controles, evenals op het belang van het waarschuwen van de 
partner ingeval van besmetting met soa of hiv. 

Misschien namen er meisjes met seksuele ervaring deel aan de focusgroepen, maar er werd in 
elk geval geen informatie over het gebruik van een condoom gegeven. Algemeen kunnen we 
echter stellen dat voor de meeste meisjes veilig vrijen nog niet relevant is aangezien zij geen 
seksuele betrekkingen voor het huwelijk hebben. De meeste - vooral hoger opgeleide - 
meisjes zijn zich wel bewust van de gezondheidsrisico's die samengaan met het gedrag van 
hun toekomstige partner. Meisjes denken dat lang niet alle Marokkaanse jongens altijd een 
condoom gebruiken. Sommige meisjes zijn dan ook van plan aan hun toekomstige echtgenoot 
te vragen zich te laten onderzoeken op aids. Zo'n aidsattest is onder de jongeren veel minder 
gekend dan het maagdelijkheidsattest. 

Aangezien meisjes pas seksuele betrekkingen hebben tijdens de eerste huwelijksnacht, is 
(informatie over) anticonceptie evenmin relevant voor de meeste meisjes. De meeste meisjes 
(en jongens) weten af van het bestaan van de pil en het condoom via school of tv, maar 
kennen nauwelijks andere voorbehoedmiddelen. In de loop van de gesprekken werd duidelijk 
dat er heel wat vragen over de werking, de gebruikswijze en de eventuele neveneffecten van 



voorbehoedmiddelen bestaan. De meisjes en jongens waren het er evenmin over eens in 
hoeverre het gebruik van anticonceptie door de Islam is toegestaan. De meeste meisjes zijn 
van plan om na het huwelijk de geboorte van het eerste kind een tijdje uit te stellen en bij een 
huisarts raad in te winnen over anticonceptie. Meisjes wensen dit vooraf met hun toekomstige 
echtgenoot te bespreken. Het verwachtingspatroon inzake communicatie over het plannen van 
de eerste geboorte en over het gebruik van anticonceptie ligt lager bij jongens dan bij meisjes. 
Veel jongens zijn geneigd dit alles over te laten aan hun toekomstige vrouw aangezien zij in 
de eerste plaats zal moeten instaan voor de opvoeding van de kinderen. Slechts enkele jongens 
hebben een minder traditionele kijk op deze zaken. 

________________________ 
  

 
 

 

Noten  

De tekst is een aangepaste versie van de publicatie: Lodewijckx E. & Hendrickx K., (1998) 
'Visies van ongehuwde tweede-generatie Marokkaanse jongeren op huwelijk, partnerkeuze en 
seksualiteit'. In: Erf van der R., Kuijsten A., Raymaekers P., Schoenmaeckers R.C. (red.) 
'Tussen twee culturen. Naturalisatie en integratie in Nederland en Vlaanderen'. Bevolking en 
Gezin. (boekaflevering), Tussen twee culturen, Naturalisatie en integratie in Nederland en 
Vlaanderen, jg. 27, nr. 3, p. 87-125. (volledige literatuurlijst hieronder)  

 

 
 
 
Deze bijdrage verscheen in het Jaarboek 2001 (Seksualiteit - relaties - geboorteregeling), een 
uitgave van de Vereniging CGSO vzw, deelwerking van CGSO Trefpunt - Denkstation over 
seks en relaties, Meersstraat 138 B, 9000-Gent; tel. 09/221 07 22;  fax: 09/220 84 06; e-mail: 
<cgso@pandora.be> website: http://www.cgso.be  

*Edith Lodewijckx is als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Bevolkings-en 
Gezinsstudie (CBGS).  
E-mail: edith.lodewijckx@wvc.vlaanderen.be  

Kristin Hendrickx is verbonden aan Centrum Huisartsgeneeskunde van de UIA. Adres: 
Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk.  

 

 
 

 
Commentaar van lezers:  

1) Farid Mokhless: 



Hierbij wens ik bepaalde opvattingen te verduidelijken die op genomen zijn in de tekst van E. 
Lodewijk & K. Hendrickx. Specifiek  p.4.  Een bewijs van de maagdelijkheid. 

Volgens de auteurs dient de bruid een bewijs voor te leggen om te kunnen trouwen  op het 
Marokkaanse consulaat; dat is foutief.  De bruid zowel als de bruidgom dienen een medisch 
attest voor te leggen, "gezondheidsattest",  om te attesteren dat  ze geen dragers zijn van 
seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). De auteurs voegen eraan toe dat er op de 
huwelijksakte vermeld wordt dat iemand maagd is of niet.  Dit is een verkeerde interpretatie 
van het woord "BIKR" dat vermeld staat op de huwelijksakte wanneer het gaat over een eerste 
huwelijk. Letterlijk betekent weliswaar betekent het 'maagd'. Die term wordt vermeld om 
onderscheid te maken tussen eerste huwelijken en reeds vroeger getrouwde kandidaten 
("a'jam"). Gelet op het feit dat Marokkaans familierecht, "Almudawana", vanuit de Shari'a 
geïnspireerd is en specifiek uit de Malikitische school, zijn deze vermeldingen relevant voor 
de wachtperiode die de gescheiden vrouwen dienen te respecteren.  

B.v. wanneer een meisje en jongen voor hun huwelijk seksuele  betrekkingen hebben gehad 
en vervolgens op bepaald moment beslissen te trouwen, dan wordt op de akte "Bikr",  of 
maagd, vermeld. Hoewel het meisje geen 'maagd' is. In de islamitische jurisprudentie kent 
men twee termen Bikr ( niet getrouwd) of gescheiden (A'jam). Trouwens de mannen zowel als 
de vrouwen dienen een attest voor te leggen dat erop wijst dat het over eerste huwelijk gaat: 
dit is het  "al'oejoeba" attest.  

Letterkundig is deze vertaling juist maar ze dient niet de oorspronkelijke betekenis van deze 
juridische term.  

Hierbij wil ik nog verduidelijken dat bij het analyseren van islamitische wetteksten de 
letterlijke  betekenis (al-luga) moet onderscheiden worden van de juridische  betekenis 
(Istilaah).  
B.v. Ramadan betekent in al-luga: 'zich onthouden', niet meer of niet minder (vaag); in de 
Istilaah: zich onthouden van eten en drinken en geslachtsgemeenschap van zonsopgang tot 
zonsondergang gedurende de vastenmaand ramadan. Te verstaan dat eten en drinken en sex 
beleven tijdens de dag afbreuk doen aan de geldigheid van het vasten. Alle zaken echter die 
niet vermeld staan in de "Istilaah" betekenis doen geen afbreuk aan de geldigheid van het 
vasten.  

Het is tenslotte correct dat bepaalde families een medisch onderzoek vragen naar de 
maagdelijkheid van hun toekomstige schoondochter, maar dat vindt nergens uitdrukking in de 
Marokkaanse wetgeving of in de islamitische Shari'a.  

Met vriendelijke groeten  

Farid  Mokhless 

 

 
 

2) Mohamed Ajouaou 



De opmerkingen van Farid Mokhless onderschrijf ik volledig. Aanvullend: de Marokkaanse, 
islamitisch geïnspireerde, wetgeving is alleen in de juridische betekenis van 'maagd' oftewel 
Bakara (zelfstandig naamwoord) geïnteresseerd. Dat wil zeggen in het al dan niet 'getrouwd 
zijn geweest'. De notaris vraagt aan een kandidate ook nooit: 'bent  u soms (ont)maagd'?. Dat 
zou toch gek klinken. Neen, de notaris (niet de consul) vraagt of de vrouw getrouwd is 
geweest of niet. Zo niet, dan komt in de akte: bikr komen te staan. Dat geldt ook voor de man, 
maar voor deze wordt een andere term gebruikt. Als een van de twee of beiden getrouwd zijn 
geweest dan moeten ze bewijs van echtscheiding voorleggen en worden bepaalde gegevens 
hieruit (over de exen en kinderen..) in de nieuwe acte vermeld. 

Bij een gescheiden vrouw zijn de voorwaarden om te hertrouwen soepeler. In sommige 
gevallen hoeft zij niet de toestemming van de ouders/voogden te hebben. Bij een niet 
getrouwde vrouw is deze toestemming verplicht. 

Daarnaast vraagt de notaris een medische verklaring van beide partners. Zoals Mokhles 
vermeldde gaat het niet om een 'maagdelijkheidsverklaring'.  In Nederland wordt deze 
verklaring door de huisarts afgegeven (de arts haalt de gegevens uit het dossier). Als iemand 
geen huisarts heeft, dan moet hij/zij zich door een erkende medische arts laten onderzoeken. 

Mohamed Ajouaou  
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