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Jessica en Larbi mogen trouwen 

Rechter oordeelt dat Ronsese en Marokkaanse vriend geen 
schijnhuwelijk aangaan 

Marc DE VENTER 

Ronse/Oudenaarde 

«Echt? Mogen we van de rechtbank trouwen?» Jessica Kerkhove sprong zowat een gat in 

de lucht toen we haar het nieuws meldden: zij en haar Marokkaanse vriend Larbi Etaouakil 

kregen van de Oudenaardse rechtbank van Eerste Aanleg gelijk in hun dispuut met de stad 

Ronse. Schepen Rudi Boudringhien van Burgerlijke Stand weigerde hen eind vorig jaar te 

trouwen omdat er een vermoeden was van schijnhuwelijk. Maar volgens de Oudenaardse 

rechtbank is daar niets van aan en mogen de twee huwen. «Weet je dat we daar nog niet 

officieel van op de hoogte zijn? Heerlijk is dit nieuws», lacht de 19-jarige Ronsese. 

Marc DE VENTER 

Op 5 november wilde de toen 18-jarige Jessica Kerkhove uit de Peperstraat in Ronse 

trouwen met haar elf jaar oudere Marokkaanse vriend Larbi  

Etaouakil. Maar schepen Boudringhien weigerde, na een ondervraging van de dienst 

Burgerlijke Stand en de politie, omdat er een sterk vermoeden van een schijnhuwelijk was. 

«De trouwjurk en -ringen waren al gekocht en alle voorbereidingen voor het feest waren al 

genomen. Maar dit zal ons niet tegenhouden. We trekken naar de rechtbank. Iedereen die ons 

kent, ook mijn ouders, weten dat we echt van elkaar houden. Mijn pa betaalt zelfs onze 

advocaat», was Jessica toen al heel strijdvaardig.  

religieus huwelijk  

Ze leerde haar geliefde kennen tijdens een internationaal basketbaltoernooi voor 

rolstoelpatiënten in Gent. «Larbi, die door poli een verlamming heeft aan het linkerbeen, 

speelde mee met een ploeg uit het Marokkaanse Agadir. De vonk sloeg over en de volgende 

maanden pendelde ik zeker vijftien keer tussen Ronse en zijn woonplaats in Parijs. Op 16 juli 

gingen we daar zelfs een religieus huwelijk in een moskee aan», herinnert de Ronsese zich 

nog goed. 

Ma en pa  

Dat ze nu ook in België mogen trouwen, is een godsgeschenk voor het koppel. Al was 

Jessica tot het laatste moment niet zeker van de goede afloop. «Vooral omdat de procureur 

des Konings ook bij zijn negatief advies bleef en we van onze raadsman te horen kregen dat 

onze kansen toch wel klein waren.  

Ik verwachtte eigenlijk niet dat  

de rechter zijn vonnis in ons voordeel zou uitspreken. Maar  

dat maakt de blijdschap alleen maar groter», lacht Jessica.  

«En we zullen nu eens bewijzen dat dit geen schijnhuwelijk is. Onze liefde voor elkaar is nog 

altijd heel groot. Nu alles achter de rug is, zullen we om te beginnen een fles champagne 

ontkurken. Mijn ma en pa hebben altijd in ons huwelijk en onze liefde geloofd. Ik ga ze nu 

dan ook snel het goede nieuws melden...» 



«Ik wil niet dat schepen Boudringhien ons trouwt» 

RONSE - Als we aan Jessica vragen of ze wil dat schepen Boudringhien haar huwelijk 

bekrachtigd, is ze heel duidelijk: «IN GEEN  

GEVAL! Die man wou ons niet trouwen, hem wil ik niet zien op mijn huwelijksdag. Ik heb 

enkele andere schepenen gesproken en zij zijn bereid de schepen van Burgelijk Stand te 

vervangen. We moeten hen maar bellen», zegt de vrouw. Boudringhien zelf wou het huwelijk 

anders best wel leiden. «Als de rechter zegt dat Jessica en Larbi mogen trouwen, leggen 

we ons daar bij neer. En ik zal hen ontvangen als elk ander koppel», vertelt de schepen.  

Maar het is dus weinig waarschijnlijk dat het zo ver komt... 

 

 

 


