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Vrouwen -
besnijdenis onder 
de kerktoren
In heel Europa lopen almaar meer jonge allochtone
meisjes het risico besneden te worden. Dat gebeurt

niet alleen tijdens een vakantie in hun land van
herkomst, maar ook in België. ‘Zelfs bij zes maanden

oude baby’s. Die kunnen het niet doorvertellen.’
DOOR DOMINIQUE DE GRAAF



‘E
en tijdje geleden nam een oma contact met ons op. Ze was ongerust,
zei ze. Haar zoon is getrouwd met een buitenlandse vrouw wier doch-
ter – uit een vorige relatie – besneden is’, vertelt Christine Flamand.
‘Sinds de geboorte van haar kleindochter is de grootmoeder bang dat

het meisje ook verminkt zal worden. Ze heeft geprobeerd er met haar zoon over te
praten, maar die relativeert de “ingreep”.’ Flamand is juriste bij Intact, een vzw
die juridisch advies geeft bij gevallen van vrouwelijke genitale verminking (VGV).
‘De angst van die oma is zeker niet ongegrond. Aangezien VGV in meer en meer
landen verboden is, worden vrouwenbesnijdenissen op almaar jongere leeftijd uit-
gevoerd, zelfs bij zes maanden oude baby’s. Die kunnen het nu eenmaal niet door-
vertellen.’

Vrouwenbesnijdenissen in België. Leest u die zin nog eens. Midden- en Oost-
Afrika, daarvan weten we dat de praktijk er wijdverbreid is. Maar ten onzent? Wel,
ja. Tot in de jaren vijftig kwam het in Europa en de Verenigde Staten voor, onder
de noemer ‘medische ingreep’. De clitoris wegsnijden maakte deel uit van de behan-
deling tegen ‘typische vrouwenziekten’ zoals hysterie, masturbatie, nymfomanie
en lesbische geaardheid. Toen de behandeling werd afgevoerd, leek het ‘fenomeen’
van de vrouwenbesnijdenis in ons land verdwenen. Maar via migratiestromen
sloop de praktijk ons land weer binnen. VGV werd in 2001 wel strafbaar, maar dat
betekende hier niet het einde van het verminkende ritueel.

Zwijgen bij het leven 
Het is moeilijk in te schatten hoeveel meisjes in ons land het slachtoffer worden

van genitale verminking. Het is natuurlijk een delicate materie. Niet alleen is het
illegaal, het is ook niet iets wat je aan de grote klok hangt. Volgens een studie van
het ministerie van Volksgezondheid (2010) leven in België zo’n 6000 besneden
vrouwen, en neemt hun aantal jaarlijks toe. Verder lopen 2000 jonge meisjes als-
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Samenleving Genitale verminking

Type 1: 
clitori -
dectomie
De clitoris of de
 voorhuid van de

 clitoris wordt
gedeeltelijk of vol-
ledig   weggenomen.

Type 2:
excisie

De clitoris en de
 binnenste  schaam lippen
worden gedeeltelijk of
volledig weggenomen,
soms ook de buitenste

schaamlippen.

Type 3: 
infibulatie of

faraonische besnijdenis
De uitwendige opening van de vagina
wordt vernauwd of afgesloten door de
binnenste of buitenste schaamlippen
weg te halen en te hechten, met of

 zonder excisie van de clitoris.

Type 4: 
Alle andere 

schadelijke ingrepen
op de vrouwelijke
genitaliën om niet-

therapeutische 
redenen.
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Samenleving Genitale verminking

nog het risico verminkt te worden:
niet alleen tijdens een familiebe-
zoek in hun land van herkomst,
maar ook in België of elders in
Europa. Overal duiken (voorna-
melijk Afrikaanse) besnijders op.
Zeker in de Malinese, Somalische,
Senegalese en Djiboutiaanse
gemeenschappen van Antwerpen,
Brussel, Luik en Verviers zouden
ze geregeld actief zijn – uiteraard
volledig clandestien. Anderhalf
jaar geleden werd de politie nog
getipt over een besnijder in Ver-
viers, maar niemand kon worden
opgepakt.

‘Het is belangrijk te weten dat in
België niet alleen de besnijder,
maar ook de aanvrager van een

besnijdenis strafbaar is’, zegt
Christine Flamand. ‘Die laatste is
bijna altijd een familielid van het
slachtoffer. De kans dat een jong,
verminkt meisje een klacht indient
bij de politie tegen haar moeder,
tante of oma is dan ook bitter klein.’
In de besloten kring van de
gemeenschap wordt de traditie van
vrouwenbesnijdenis dus zwijg-
zaam voortgezet én getolereerd,
omdat niemand een paria van zijn
gemeenschap wil worden. En
onbesneden meisjes of vrouwen
horen er nu eenmaal niet bij. De
vrouwenbesnijdenis wordt niet
alleen beschouwd als rituele over-
gang van het jonge meisje naar
volwassenheid, het is ook een

manier om haar maagdelijkheid te
beschermen en haar libido als
getrouwde vrouw te ‘neutralise-
ren’, zodat ze trouw blijft aan haar
echtgenoot. 

‘Om de praktijk uit de taboe-
sfeer te halen is er sensibilisering
nodig: in de gezondheidssector, in
het onderwijs en bij de politie’,
zegt Flamand. ‘Hulpverleners kun-
nen signalen opvangen die wijzen
op een verminking. Een meisje dat
voor een plaspauze al gauw een
kwartier nodig heeft of dat na de
zomervakantie plots stil en terug-
getrokken is, kan het slachtoffer
geworden zijn van een besnijdenis.
Maar zulke zaken zijn pas her-
kenbaar als het probleem van

Tot in de
jaren vijftig
kwam
vrouwen -
besnijdenis
in Europa
voor, als
behandeling
van ‘hysterie,
masturbatie,
nymfomanie
en lesbische
geaardheid’.
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Een Afrikaans probleem
In de hele wereld zijn volgens de Wereldgezondheids-
organisatie 100 tot 140 miljoen vrouwen genitaal 
verminkt, van wie 500.000 in Europa. De praktijk komt 
het meeste voor in Afrika. In Somalië is 98 procent van 
de vrouwen tussen de 15 en de 49 jaar besneden.

A F R I K A

Aantal vrouwen tussen 15 en15
49 jaar die genitaal verminkt zijn
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 vrouwelijke genitale verminking
bekend is. En precies daar knelt de
schoen.’

Artsen en zeker gynaecologen
die met een besneden patiënte
geconfronteerd worden, moeten
op een goeie aanpak kunnen terug-
vallen. Niet alleen wat de behan-
deling betreft – vaak kampen ze
met infecties of andere compli-
caties – maar ook in hun omgang
met die vrouwen. Door de brutale
besnijdenis zijn ze dikwijls al jaren
getraumatiseerd. Als hen met foto’s
getoond wordt hoe zwaar ze
beschadigd zijn en het tot ze door-
dringt dat het merendeel van de
vrouwen ‘intact’ is, reageren de
verminkte patiëntes meestal ge -
schokt. 

Maar zelfs voor een goed geïn-
formeerde arts blijft de problema-
tiek een heikel punt. Want wat moet
hij doen als hij een ‘verse’ besnij-
denis bij een patiënte constateert?
Houdt de arts dat dan voor zich, of
schendt hij zijn beroepsgeheim en
onderneemt hij stappen? In Frank-
rijk is het de plicht van iedere bur-
ger om aangifte te doen van (een
vermoeden of risico van) genitale
verminking. In België kunnen
hulpverleners alleen een meldings -
recht inroepen als er sprake is van
misbruik of mishandeling en dit
alleen bij een minderjarige. 

Niet alleen het beroepsgeheim,
maar ook het ‘culturele aspect’
van de besnijdenis veroorzaakt
problemen. Artsen schermen bij de
behandeling van hun besneden
patiëntes soms met ‘die andere
cultuur’, die nu eenmaal andere
gewoonten en tradities meebrengt.
En dus gebeurt het weleens dat
gynaecologen geïnfibuleerde
vrouwen na hun bevalling – wel-
iswaar op verzoek van de patiën-
tes zelf – weer dichtnaaien, zon-
der zich daar vragen bij te  stellen.
Die vorm van  cultuur relativisme
maakt dat vrouwelijke genitale
verminking tot op zekere hoogte
aanvaard wordt in de westerse
samenleving en ook in ge mengde
Belgische huishoudens.

Hersteloperaties
Toch is de situatie van besneden

vrouwen niet volledig onomkeer-
baar. Er bestaan verschillende

soorten hersteloperaties, afhan-
kelijk van het type besnijdenis dat
werd uitgevoerd. ‘Deïnfibulatie’,
waarbij een dichtgenaaide vrouw
weer ‘open’ wordt gemaakt, is op
zich redelijk eenvoudig en doet 
de medische complicaties van de
besneden vrouw sterk afnemen.
Maar geen van de ingrepen kan
teruggeven wat die vrouwen werd
afgenomen: hun clitoris en
schaam lippen. Daarom ontwik-
kelde uroloog en chirurg Pierre
Foldes in Frankrijk een soort cli-
torisreconstructie, gebaseerd op een

methode om penissen te verlengen.
De reconstructie is in medische
kringen erg omstreden. De pijn die
werd veroorzaakt door de besnij-
denis kan nooit helemaal worden
weggenomen en de kans op sek-
sueel genot blijft ook na de ingreep
een vraagteken. Toch zoeken vele
slachtoffers hun heil bij Foldes.
Per maand voert de chirurg meer
dan 80 hersteloperaties uit. Het
leverde hem al ettelijke doodsbe-
dreigingen op. 

INFO: INTACT: WWW.INTACT-ASSOCIATION.ORG/NL
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E
en     vrouwen be -
 snijdenis wordt
meestal in bar-

baarse  omstandig -
heden uitgevoerd:
 zonder verdoving en
met een bot mesje of
een glasscherf. Dat de
ingreep zware mentale
en lichamelijke gezond-
heidsproblemen veroor-
zaakt, soms met de
dood tot gevolg, is dan
ook niet verwonderlijk. 
Hoewel vrouwenbesnij-
denis in veel moslim-
landen (en ook in ka -
tholieke, koptische en

protestantse kringen)
wordt toegepast, heeft
geloof niets met het
ritueel te maken. Toch
wordt religie vaak aan-
gehaald om het te
rechtvaardigen. De
Bijbel noch de Koran
schrijft  vrouwenbe -
snijdenissen voor.
Ondanks de fatwa’s die
verscheidene imams al
tegen de verminking
uitspraken of het wette-
lijke verbod in veel
 landen blijkt de traditie
erg hardnekkig. Egypte
telt vandaag meer dan

90 procent besneden
vrouwen – al is de ver-
minking ook in dat land
niet toegelaten. 
Als vrouwenbesnijdenis-
sen niet in de schoot
van religie zijn ont-
staan, waar dan wel?
Helemaal vast staat
dat niet, maar de oor-
sprong van het gebruik
zou terug te vinden zijn
in het faraonische tijd-
perk (3300 v.C. – 332
v.C.). Volgens de  over -
levering werd de clitoris
van jonge meisjes afge-
sneden en in de Nijl
geworpen. Op die ma -
nier hoopte de bevol-
king de vruchtbaarheid

van de rivier af te dwin-
gen. Het lijkt erop dat
vrouwen van verschil-
lende Afrikaanse stam-
men de gewoonte om
de clitoris en soms ook
de schaamlippen van
jonge meisjes weg te
snijden vandaar heb-
ben overgenomen.
Vandaag wordt de
zwaarste vorm van
vrouwelijke genitale
 verminking (type 3),
waarbij de externe geni-
taliën volledig worden
weggesneden en de
vaginale opening wordt
dichtgenaaid, nog altijd
‘faraonische  besnij -
denis’ genoemd. 

Traditie, geen religie 
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