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Niet vanzelfsprekend: Visies op hoe kinderen uit moslimgezinnen spreken over ervaringen van 

seksueel misbruik.  

Masterscriptie (onderzoeksrapport) tot het behalen van de Master in de Wereldgodsdiensten, de 

Interreligieuze Dialoog en de Religiewetenschappen aan de KULeuven.  

 Er is heel wat kennis over seksueel misbruik van kinderen en ook over de manier waarop deze 

kinderen hierover kunnen praten. Deze kennis wordt toegepast door onder andere hulpverleners, 

therapeuten en politieverhoorders. Hierbij vertrekt men evenwel gewoonlijk vanuit onze gemiddelde 

Belgische context, maar de context waarin kinderen opgroeien wordt steeds meer divers. Heel wat 

kinderen in België groeien op in moslimgezinnen. Hoe vertaalt dit zich nu naar situaties van seksueel 

misbruik? Heeft het opgroeien in een moslimgezin invloed op de manier waarop kinderen kunnen 

praten over hun ervaringen van seksueel misbruik? Zo ja, welke elementen spelen een rol in hoe 

deze kinderen over hun ervaringen praten en hoe uiten die elementen zich? Dat zijn de vragen 

waarop dit onderzoeksrapport een antwoord tracht te bieden.  

 Het antwoord op deze vragen werd gezocht door het voeren van verkennend kwalitatief onderzoek 

onder de vorm van veldwerk bij kinderverhoorders van de politie en interviews met hulpverleners 

met zowel een Belgische als een allochtone, islamitische achtergrond, die ervaring hebben met het 

werken met kinderen uit moslimgezinnen. De bevindingen uit het verkennend kwalitatief onderzoek 

worden in verband gebracht met bestaande literatuur. Tijdens het onderzoek bleek dat er vanuit het 

werkveld veel interesse is voor het onderwerp, dat volgens veel hulpverleners onderbelicht is 

gebleven tot nu toe.  

 Al vroeg in het onderzoek bleek dat het antwoord op de vraag of het opgroeien in een moslimgezin 

invloed heeft op hoe kinderen praten over seksueel misbruik ‘ja’ is: hulpverleners en 

politieverhoorders zien een verschil. Over seksueel misbruik praten is nooit eenvoudig, ook niet voor 

kinderen uit een ‘doorsnee’ Vlaams gezin maar voor kinderen uit moslimgezinnen spelen specifieke 

elementen die de zaken bemoeilijken. Deze elementen hebben een invloed op zowel het melden van 

seksueel misbruik als op het bespreken van het misbruik. De drempel naar de hulpverlening blijkt 

hoger te zijn en, eens de stap naar de hulpverlening is gezet, zijn er bepaalde aspecten die invloed 

hebben op het spreken over hun ervaringen. Hieronder worden de grote lijnen op een rijtje gezet.  

 Religieuze beleving speelt een rol in hoe mensen omgaan met situaties, zo ook met seksueel 

misbruik. Bepaalde ideeën zoals het belang van geduld hebben, het concept van lotsbestemming en 

de overtuiging dat daders zullen gestraft worden in het hiernamaals zien hulpverleners vaak 

terugkeren in het werken met moslims over dit onderwerp. Deze concepten kunnen zowel een 

ondersteunende als een remmende rol spelen.  

 Op het thema seksueel misbruik rust een zwaar taboe: binnen de moslimgemeenschap wordt over 

het onderwerp liever niet gesproken en er is weerstand vanuit de gemeenschap om naar  

hulpverleningsinstanties te stappen. Dit hangt samen met wat hulpverleners aangeven als een 

gebrek aan praatcultuur over emoties en seksualiteit. Daarenboven komt dat taal, letterlijk, een 

probleem kan vormen en de outreach naar deze doelgroep niet altijd een prioriteit is vanuit de, 

zowel reguliere als islamitische, hulpverlening. Als meldingen van seksueel misbruik naar boven 

komen, gebeurt dit meestal nadat de kinderen al om andere redenen in een hulpverleningstraject 

zitten. Het naar buiten treden met dergelijke ervaringen heeft zoveel gevolgen voor de kinderen en 



hun families dat de voordelen van hulp zoeken voor hen niet lijken op te wegen tegen de nadelige 

gevolgen van het vertellen van deze ervaringen.   
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 Eer en schaamte zijn belangrijke concepten binnen de moslimgemeenschap. Dit uit zich in het belang 

dat gehecht wordt aan het behoud van maagdelijkheid bij de meisjes, met alle gevolgen van dien, en 

het verlies van mannelijkheidsgevoel bij misbruikte jongens.  

 Het praten over seksueel misbruik brengt, samen met het belang van eer,  bepaalde angsten met 

zich mee die specifiek zijn voor kinderen uit moslimgezinnen: kinderen zijn bang om niet te worden 

geloofd, te worden verstoten, geen huwelijkspartner meer te vinden, … . Bovendien heerst er veel 

angst voor verschillende vormen van wraakacties.   

 Verder kwam in dit onderzoek het belang van familiestructuren sterk tot uiting. Familiebanden 

strekken vaak ruimer dan het kerngezin, wat problematisch kan zijn maar ook kan worden ingezet 

voor de begeleiding van de kinderen, indien dit goed wordt opgevangen door de hulpverlening. 

Bepaalde rolpatronen, zoals de taakverdeling tussen de ouders en de rol van broers, zijn ook 

aspecten die een invloed hebben op de hulpverlening bij seksueel misbruik.  

 Door het taboe in stand te houden wordt de kwetsbaarheid van de kinderen vergroot doordat de 

daders duchtig inspelen op hun angsten en blijft het spreken voor slachtoffers heel moeilijk. Een 

taboe doorbreken is natuurlijk eenvoudiger gezegd dan gedaan maar dit onderzoek biedt alvast 

enkele suggesties voor verdere stappen in de goede richting. Want elk kind verdiend het gehoord en 

erkend te worden.  
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