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Samenvatting 
 

In 2016 verbleef ik ruim tien maanden in Jordanië om veldonderzoek te doen naar de impact 

van ontheemding op huwelijkspraktijken onder Palestijnse en Syrische vluchtelingen. 

Jordanië heeft een lange geschiedenis met vluchtelingen. Palestijnse vluchtelingen werden 

ontheemd tijdens de oprichting van de staat Israël in 1948 en de zesdaagse oorlog van 1967. 

Zij en hun nazaten vormen thans naar schatting ongeveer de helft van de totale bevolking van 

Jordanië. Sinds 2012 is er ook een toestroom van Syrische vluchtelingen naar Jordanië als 

gevolg van de Syrische burgeroorlog. De Syrische vluchtelingen vormen naar schatting 

inmiddels tien procent van de Jordaanse bevolking. 

Vluchtelingen worden genoopt een totaal nieuw leven op te bouwen in een onbekende 

omgeving. Daarbij moeten vluchtelingen zich vaak verregaand aanpassen aan de wetten en 

gebruiken van het land waarnaar ze gevlucht zijn. Deze aanpassingen kunnen elk facet van 

het leven behelzen, inclusief huwelijkspraktijken. Vluchtelingen in Jordanië moeten hun 

huwelijk regelen volgens het Jordaanse huwelijksrecht en zich houden aan de voorschriften 

van internationale en lokale ontwikkelingsorganisaties die zich bezighouden met het 

controleren en regelen van huwelijkspraktijken. 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de invloed die ontheemding 

heeft op huwelijkspraktijken en de rol die ontwikkelingsorganisaties daarbij spelen. De 

centrale vragen zijn: Hoe problematiseren ontwikkelingsorganisaties het huwelijk onder 

vluchtelingen? Hoe doen Palestijnse en Syrische vluchtelingen dat zelf? Hoe verhouden hun 

zienswijzen zich tot hun werkelijke huwelijkspraktijken en tot de interventieprogramma's van 

ontwikkelingsorganisaties? Om deze vragen te beantwoorden heb ik interviews afgenomen, 

vluchtelingen vergezeld tijdens hun dagelijkse bezigheden en rondgehangen bij plaatselijke 

centra en organisaties. 

Tijdens mijn onderzoek woonde ik in de buurt van Wihdat, mijn primaire 

onderzoekslocatie. Wihdat is een Palestijns vluchtelingenkamp in Amman dat in de jaren 

vijftig door de Verenigde Naties (UNRWA) is opgezet. Sinds enkele jaren zijn ook Syrische 

vluchtelingen in het kamp gaan wonen. Terwijl de meerderheid van de Palestijnen in Jordanië 

(inclusief de Palestijnen uit Wihdat) in het bezit zijn van de Jordaanse nationaliteit, zijn 

sommige Palestijnen officieel stateloos en moeten ze hun verblijfsstatus om de drie jaar 

vernieuwen. Syrische vluchtelingen in Jordanië vallen daarentegen onder de bescherming van 
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de UNHCR. Syriërs die niet via de ‘officiële’ route naar Jordanië zijn gevlucht bezitten geen 

verblijfsdocumenten. 

 Terwijl ontheemding het idee oproept dat mensen hun gevoel van verbondenheid 

verloren zijn, is het aangaan van nieuwe verbanden die ontstaan tijdens vluchtelingschap ook 

een centraal element in de ervaring van vluchtelingen. Deze verbanden spelen een belangrijke 

rol binnen huwelijkspraktijken. In dit proefschrift laat ik zien hoe zulke verbanden invloed 

hebben op onder meer de keuze van huwelijkspartners, het koppelen van potentiële 

huwelijkskandidaten en het sluiten van huwelijken. Ik ga in op het volledige huwelijksproces 

onder vluchtelingen, vanaf de eerste kennismaking tot het moment van de bruiloft zelf, en 

bespreek daarbij de manier waarop normatieve opvattingen rondom gender in het kamp de 

huwelijkspraktijken beïnvloeden. Ik focus op de centrale rol van vrouwen in het 

koppelingsproces vanwege de beperkte ruimte die mannen en vrouwen uit verschillende 

families hebben om elkaar te ontmoeten. Vrouwen nemen in en door die beperkte ruimte de 

verantwoordelijkheid om een geschikte bruid voor hun mannelijke familieleden te vinden. 

Wihdat heeft voor Palestijnen en Syriërs een verschillende betekenis en daarom ook 

een verschillende invloed op hun huwelijkspraktijken. Wihdat is een belangrijke 

identiteitsbaken voor de Palestijnse inwoners. Zij koppelen de regels rond verloving en 

huwelijksregistratie aan een specifieke kampidentiteit. Daarentegen vinden Syrische 

inwoners die verschillende huwelijkspraktijken van hun thuisland gewend zijn het soms 

lastiger om zich aan te passen aan de huwelijksnormen en -verwachtingen binnen het kamp. 

De specifieke historische en politieke context van de Palestijnse en Syrische 

aanwezigheid in Jordanië heeft ook invloed op huwelijkspraktijken. Het vooruitzicht op een 

terugkeer naar het thuisland (of juist een gebrek aan zulk vooruitzicht), de aard van 

ontheemding en de juridische status van vluchtelingen in Jordanië spelen allemaal een 

belangrijke rol. Palestijnen die al langer dan zeventig jaar zijn verbannen zijn gaan geloven 

dat hun toekomst in Jordanië ligt. Legaal en permanent verblijf is daarom een centraal 

element dat Palestijnen laten meewegen bij de keuze van hun huwelijkspartners: zij trouwen 

liever met een partner die de Jordaanse nationaliteit heeft. Daarentegen hoopten mijn 

Syrische gesprekspartners, die een veel kortere geschiedenis van ontheemding hebben dan de 

Palestijnen, tijdens mijn onderzoek nog steeds op een einde aan de oorlog in Syrië en een 

spoedige terugkeer naar huis. Hoewel het ontbreken van een legale verblijfsstatus veel 

invloed had op hun dagelijkse leven, speelde het geen grote rol bij de keuze van 

huwelijkspartners. Hun focus lag op het trouwen met mede-Syriërs zodat het hele gezin weer 

samen naar Syrië terug zou kunnen keren zodra de oorlog aldaar voorbij is. 
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Een gedeelde nationale achtergrond is een ander centraal element in de keuze voor 

een huwelijkspartner. Voor Palestijnen is een huwelijk met een Egyptenaar of Syriër vaak 

onwenselijk, vanwege gepercipieerde verschillen in culturele achtergrond. Zij maken zich 

zorgen dat deze verschillen een negatieve invloed kunnen hebben op het huwelijk. Veel 

Palestijnen benadrukken daarentegen culturele overeenkomsten tussen zichzelf en die van 

Jordaniërs. Palestijnen vereenzelven zich ook met de Palestijnse woonplaats van herkomst; 

men zoekt vaak bij voorkeur een partner uit die woonplaats. Omdat Syriërs in Jordanië meer 

verspreid wonen en in kleinere aantallen aanwezig zijn in Wihdat, voelen zij vaak affiniteit 

en vertrouwdheid met elke Syriër in Jordanië, ongeacht de woonplaats waar ze vandaan 

komen.  

De genoemde factoren maken dus dat de Palestijnse en Syrische vluchtelingen 

verschillende huwelijksnormen en -praktijken er op nahouden. Wat zij veelal gemeen hebben, 

is hun visie op de basisvoorwaarden voor een succesvol huwelijk. Men gelooft in het 

algemeen dat huwelijkspartners elkaar goed moeten kennen en begrijpen voordat zij met 

elkaar trouwen. Veel inwoners van Wihdat bekritiseren daarom het gebrek aan ruimte voor 

mensen om elkaar te ontmoeten en leren kennen voordat ze met elkaar in het huwelijk treden. 

Terwijl Palestijnen en Syriërs debatteren over de wenselijkheid van verschillende 

huwelijkspraktijken, richten veel Jordaanse en internationale ontwikkelingsorganisaties zich 

op de preventie van huwelijken met minderjarigen. Dit doen ze door te lobbyen voor 

juridische hervormingen en middels bewustwordingscampagnes. Deze organisaties bepleiten 

dat hun onderzoek uitwijst dat ontheemding een duidelijk, direct en voorspelbaar effect heeft 

op het huwelijk. Documenten die zij publiceren schetsen het beeld dat ontheemding in 

combinatie met armoede en lokale tradities tot huwelijken met minderjarige 

vluchtelingenmeisjes leidt. 

Mijn onderzoek laat zien dat dit beeld niet overeenkomt met hoe vluchtelingen zelf 

huwelijkspraktijken zien en ervaren. Terwijl ontwikkelingsorganisaties de jonge leeftijd van 

bruiden graag aanwijzen als hoofdoorzaak van problematische huwelijken met minderjarigen, 

stellen mijn respondenten dat het succes van een huwelijk veeleer afhangt van de mate waarin 

bruid en bruidegom wederzijds begrip voor elkaar hebben. Bovendien laten mijn databronnen 

zien dat vrouwen niet altijd slachtoffer en mannen dader zijn. Vluchtelingenmeisjes 

beschouwen zichzelf als actieve deelnemers aan hun huwelijk en proberen bewust en actief 

beperkingen die hen worden opgelegd te navigeren. 

Ontwikkelingsorganisaties laten dus zien dat ze een beperkt begrip hebben van hoe 

vluchtelingen zelf huwelijkspraktijken bezien. Daardoor zijn de interventies die zij 



9 
 

voorstellen vaak maar beperkt relevant voor de dagelijkse realiteit van vluchtelingen en 

slagen zij er niet in de meer fundamentele oorzaken van kwetsbaarheid onder vluchtelingen te 

agenderen en aan te pakken. Terwijl ze ten onrechte kwetsbaarheid in huwelijken associëren 

met de vrouw als slachtoffer, hebben ze evenzeer ten onrechte nauwelijks aandacht voor de 

complexe politieke en sociale oorzaken van die kwetsbaarheid. 

In Wihdat bestaan de meeste projecten van ontwikkelingsorganisaties die zich richten 

op huwelijkspraktijken uit bewustmakingsworkshops. Deze workshops dienen informatie te 

verschaffen over internationaal recht dat onderen meer huwelijken op jonge leeftijd moet 

voorkomen. Vaak slaan deze workshops de plank mis en bereiken ze hun doelgroepen op 

onbedoelde manieren. Dat komt deels doordat degenen die de workshops geven de inhoud 

van hun werk aanpassen op basis van vooronderstellingen die zij hebben over de lokale 

bevolking - aannames die worden beïnvloed door lokale sociale en economische 

ongelijkheid.  

Terwijl de informatie die de lokale bevolking krijgt tijdens deze workshops zelden 

invloed heeft op huwelijkspraktijken, bieden de workshops wel een plaats en moment aan 

Syrische en Palestijnse vrouwen om elkaar te ontmoeten, om met elkaar te socializen, en ook 

om samen na te denken over huwelijkspraktijken en mogelijke echtgenoten. De workshops 

zijn ontmoetingsplaatsen waar vrouwen bruiden buiten hun directe familienetwerk hopen te 

vinden voor hun zoon of broer. Werknemers van de centra waar de workshops worden 

gehouden worden bovendien gezien als autoriteit en daarom vaak gevraagd advies en 

ondersteuning te geven bij huwelijkszaken.  

Een van de gevolgen van ontheemding is dat mensen ook hun sociale netwerken 

verliezen. Ik stel op basis van mijn onderzoek dat vluchtelingen ernaar streven om te trouwen 

om een nieuw sociaal netwerk op te bouwen in het land waar ze verblijven. Palestijnen leven 

in een langdurige staat van ontheemding. Zonder uitzicht op een nabije terugkeer naar 

Palestina en in het bezit zijnde van het Jordaanse staatsburgerschap, gaan ze ervan uit dat hun 

toekomst in Jordanië ligt en dat ze dus met behulp van een huwelijk aldaar een leven moeten 

opbouwen. Daarentegen hopen Syriërs zo snel mogelijk terug te keren naar hun moederland, 

zodra de oorlog daar voorbij is. In de tussentijd proberen ze hun leven in Jordanië te regelen 

en vorm te geven door middel van hun huwelijk. 

Ontheemding en vluchtelingshap worden vaak besproken als een statische, 

onveranderlijke toestand. Vluchtelingen hebben echter te maken met constant veranderende 

omstandigheden en netwerken. Tijdens hun ontheemding ontwikkelen vluchtelingen 

onderlinge gevoelens van verbondenheid en een gezamenlijke identiteit. Ze vormen nieuwe 
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banden met elkaar en met andere bevolkingsgroepen in het land waar ze verblijven. Dit soort 

verbindingen ontstaan mede in en rondom huwelijken. Door het huwelijk bouwen 

vluchtelingen hun sociale netwerken opnieuw op, beginnen ze hun eigen families, en creëren 

ze een plek voor zichzelf. In plaats van narratieven te produceren die vluchtelingen (en met 

name meisjes) stereotyperen als passieve slachtoffers van huwelijkspraktijken, zoals veel 

ontwikkelingsorganisaties doen, laat dit proefschrift zien dat vluchtelingen weliswaar in 

precaire omstandigheden leven, maar ook actief deelnemen aan nieuwe sociale netwerken en 

hun leven naar vermogen vormgeven. 
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