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Voorwoord d 

Toenn ik na mijn studie Culturele Antropologie te Nijmegen Turks ging 

studerenn in Leiden, wezen docenten Dick Koopman en Ane Nauta mij op het 

onderwerpp eerwraak bij Turken in Nederland, omdat ze - heel juist - veronderstelden 

datt ik daar als antropoloog wel in geïnteresseerd zou zijn. Zelfwaren ze al sinds de 

jarenn zeventig met het onderwerp bezig, aangezien ze door justitie en politie geregeld 

benaderdd werden met het verzoek om informatie. Ik dank hen zeer dat zij mij attent 

hebbenn gemaakt op dit onderwerp. Met name dank ik Ane Nauta, omdat ik tijdens 

mijnn studie Turks diverse keren met hem eerwraakgevallen heb besproken, die hij als 

getuige-deskundigee moest beoordelen. 

Helaass was er bij Turks geen gelegenheid om een scriptie aan eerwraak te 

wijden.. In 1995 kreeg ik bij de Amsterdamse School van de Universiteit van 

Amsterdamm de kans daar onderzoek naar te doen. Dit is een van de weinige 

onderzoeksscholenn in Nederland die de mogelijkheid bieden op een eigen onderwerp 

tee promoveren. In Anton Blok van de Universiteit van Amsterdam en Henk Driessen 

vann de Katholieke Universiteit Nijmegen heb ik uitstekende begeleiders gevonden. 

Voortss hebben de leden van het promovendi-overleg voor antropologen (de 

"antropologenclub")) van de Amsterdamse school hun nuttige reacties geleverd. Mijn 

dankk gaat verder uit naar Johan Goudsblom voor de mede-beoordeling van mijn 

tussentijdsee papers. Nuttig commentaar kreeg ik van Léon Buskens, Matthijs van den 

Bos,, Remco Ensel, Dick Koopman, Cees Maris, Wibo van Rossum en Hermine 

Wiersinga.. Naast inhoudelijke kreeg ik ook vooral morele ondersteuning van Aspha 

Bijnaar,, Mieke Komen en Geertje van Os. Verder dank ik de bibliothecarissen van de 

U.B.. in Leiden, die altijd bereid waren om te helpen met het zoeken naar literatuur. 

Ookk aan mensen in Turkije ben ik veel dank verschuldigd: wijlen Osman 

Badrashh voor het aanleveren van de Bitliscasussen (zie appendix II); zijn dochter 

Övgü,, die te Ankara een opleiding volgde tot bibliothecaris, voor het vinden van 

Turksee literatuur over eer en eerwraak, rechter Muzaffer Cebesoy te Ankara en 

officierr van justitie Zekeriya Sevimli te Ankara, voor de uitleg van Turkse 

wetstekstenn met betrekking tot eerwraak. Voorts dank ik Neslihan Sümer, een Turkse 

antropologee aan de Universiteit van Ankara die een proefschrift schrijft over 
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vrouwelijkee moordenaars in Turkije, en met wie ik over verschillende aspecten van 

eerwraakk heb kunnen praten. 

Mij nn dank gaat verder uit naar de heer Pitstra van de dienst Centrale Justitiële 

Documentatiee in Almelo voor een uitdraai van in Nederland gepleegde 

moord/doodslagenn door daders met geboorteland Turkije. Hieruit kon ik diverse 

eerwrakenn destilleren. Informatie uit politie- en justitiekring kreeg ik van Frank 

Kornaat,, Arno Bijl en mensen die niet bij name genoemd willen worden. Voor elk 

computerprobleemm was er Hakan Özten en in een later stadium Edwin Nijkamp. Een 

proefschriftt schrijven met twee kleine kinderen was niet eenvoudig. Ik ben daarom 

heell  blij dat mijn in Ankara wonende schoonouders vaak overgekomen zijn om ons te 

helpen.. Daarnaast bedank ik Judith voor alle energie. Mijn echtgenoot Bahadir dank 

ikk voor zijn geduld. Hij is heel blij dat het af is. Ik draag deze dissertatie op aan mijn 

vader,, die als maatschappelijk werker op een woonwagenkamp in Emmen, met recht 

eenn "antropoloog avant la lettre" genoemd kan worden. 
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INLEIDIN G G 

Dezee studie gaat over eerwraak gepleegd door Turken1 in Nederland. Dit is het 

dodenn om bezoedelde eer te zuiveren. De eer waar het om gaat is de "namus". Zowel 

dee man als de vrouw hebben namus. Voor vrouwen en meisjes betekent namus 

kuisheidd en voor mannen het hebben van kuise vrouwelijke familieleden. Een man is 

voorr zijn namus derhalve afhankelijk van het gedrag van deze laatsten. Het komt erop 

neerr dat vrouwen en meisjes geen ongeoorloofd contact mogen hebben met iemand 

vann het andere geslacht en er voor moeten waken dat zij niet over de tong gaan, want 

namuss kan ook aangetast worden door roddel alleen. Een meisje zal zich daarom 

houdenn aan de namusgedragsregels. Wat deze inhouden verschilt per stad en streek. 

Overr het algemeen kunnen we zeggen dat de gedragsregels op het platteland strenger 

zijnn dan in de stad en in Oost-Turkije strenger dan in West-Turkije. Uitgezonderd zeer 

modernee kringen in Istanbul, Ankara en Izmir geldt echter overal dat een meisje tot 

aann de huwelijksnacht maagd behoort te zijn en daarna seksueel trouw aan haar man. 

Naastt dit plaatsverschil is er ook een tijdsverschil. De namusopvattingen in vroeger 

tijdenn waren rigider dan nu. Een voorbeeld daarvan is te lezen in de verhalenbundel 

"Meyro""  van Necati Haksun. Hier zal geen studie worden gemaakt van het 

namusbegripp en de opvattingen over eerwraak in vroeger tijden, maar we moeten ons 

ervann bewust zijn dat het namusbegrip door de tijd heen aan verandering onderhevig 

kann zijn. 

Eerwraakk komt van oorsprong van het platteland, maar doet zich door de 

migratiee vanaf de jaren zestig/zeventig ook voor in de steden van Turkije en West-

Europaa (Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Denemarken). Voor zover kan 

wordenn bekeken beperkt eerwraak zich tot de (voormalige) plattelandsbewoners en 

hunn kinderen en zien Turkse stedelingen met een hogere opleiding eerwraak voor 

zichzelff  niet als middel om de namus te zuiveren.3 Deze laatste categorie is derhalve 

niett de groep Turken waar ik me op richt. Dit onderzoek gaat over de Turkse 

11 Hiermee bedoel ik de voormalige inwoners uit Turkije, ongeacht hun etniciteit. Vaak is uit 
strafdossierss en Turkse kranteartikelen niet op te maken of het om Turken of Koerden gaat. 
22 Uitspraak: 'naamoes' (klemtoon op de eerste lettergreep). 
33 Uit het onderzoek van Ergil (1980b: 216) blijkt dat er geen eerwraakplegers zijn in de hogere klassen 
Vann de 273 eerwraakplegers in Izmir, Istanbul en Ankara is 89% afkomstig van de lage klassen en 11°/ 
afkomstigg van de middenklasse. 
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plattelandscultuurr (die zich - al dan niet gedeeltelijk - heeft voortgezet bij de ex-

dorpelingenn in de stad). 

Wanneerr de namus is aangetast spreekt men in het Turks van een "namus 

davasi""  of "namus meselesi" (erekwestie). Men moet zo snel mogelijk uit deze 

situatiee komen door de namus te zuiveren. Dit gebeurt in de eerste plaats zonder 

bloedvergieten.. Eerwraak is alleen een uiterste oplossing. Wanneer men Turken 

vraagtt waarom er eerwraak is gepleegd, is het antwoord doorgaans: "het was een 

erekwestie".. Verdere uitleg wordt gezien als overbodig. In deze studie wil ik aantonen 

datt de eerwraken niet automatisch plaatsvinden wanneer men in een situatie van 

aangetastee eer terechtkomt en er met dit antwoord niet alles gezegd is. Deze situatie 

vormtt juist het begin van het onderzoek. De vraag bij mijn onderzoek was in eerste 

instantie:: "Waarom kwam het in de betreffende erekwestie tot een eerwraak?". 

Hoewell  deze vraag nog steeds de titel is van hoofdstuk 7 waarin ik deze kwestie 

behandel,, is deze eigenlijk zeer moeilijk te beantwoorden. Een beter hanteerbare 

vraagstellingg was: "Wat verhoogde de kans op eerwraak?" Er bleek bij eerwraak meer 

aann de hand te zijn dan alleen namusverlies. Dit "meer" hield in een aantal gevallen 

verbandd met de §eref. §eref is ook eer, maar eer in de zin van aanzien, prestige. 

Dee term eerwraak is in Nederland vrijwel onbekend. In 1978 heeft Ane Nauta 

dezee term bedacht omdat er nog geen woord voor bestond in het Nederlands. Van 

Dalee Groot Woordenboek der Nederlandse taal (13de uitgave 1999) maakt er geen 

meldingg van. In de Nederlandse Jurisprudentie (NJ) wordt het wel als trefwoord 

gebruikt.55 De term bloedwraak is bekender en dit zal er de reden van zijn dat soms in 

krantenn en zelfs in strafdossiers deze term wordt gebruikt, daar waar het eerwraak 

betreft.. Bloedwraak is echter de moord die plaatsvindt als gevolg van een eerdere 

moord.. Het gaat om het wreken van het vermoorde familielid door een lid van de 

familiee van de dader om het leven te brengen. Bloedwraak kan leiden tot bloedvetes6, 

waarbijj  over en weer een moord wordt gepleegd. Eerwraak is daarentegen "een eerste 

moord". . 

Ditt woord heeft ook de betekenis van eerwraak. 
Eerwraakzakenn die voor de Hoge Raad zijn geweest worden hierin vermeld. 
Inn het Turks is er geen verschil tussen bloedwraak en bloedvete. Beide heet "kan davasi". In het 

Nederlandss is bloedvete een keten van bloedwxaken. 
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Inn Turkije is eerwraak een algemeen bekend verschijnsel. De krant Hürriyet 

berichtt gemiddeld zes keer per maand over een eerwraak.7 In Turkije is eerwraak 

echterr geen onderwerp van studie geweest. De Turkse politicoloog Dogu Ergil heeft 

eenn artikel geschreven met als titel Honor crimes  ̂maar dit blijkt voor het merendeel 

eenn samenvatting van wat Pitt-Rivers en Peristiany over eer in het Mediterrane gebied 

(mett name Zuid-Spanje) hebben geschreven. In Ergil's boek Türkiye 'de terör ve 

§iddet§iddet wordt wel een gedeelte (pp. 203-248) gewijd aan eigen onderzoek naar 

eerwraak.88 Over het Turkse eerbegrip zijn interessante studies verschenen van de hand 

vann onder meer de cultureel antropologen Carol Delaney, Andrea Petersen, Michael 

Meekerr en Werner Schiffauer. Eerwraak wordt door hen echter buiten beschouwing 

gelaten.. Het onderwerp eerwraak bij Turken in Nederland is eveneens goeddeels een 

braakliggendd terrein.9 Eerwraak is echter geenszins beperkt tot Turkije of Turken. Het 

bestaatt in het gehele mediterrane gebied en daarbuiten (Latijns-Amerika). Een 

overzichtt van de literatuur over eer in het mediterrane gebied is te vinden in Driessen 

(1997).. Het onderwerp eerwraak komt in deze studies echter nauwelijks aan bod. Een 

77 Dit geldt voor de Europese editie van de Hürriyet, uit de jaren 1992, 1993, 1994. Dankzij Dick 
Koopmann zijn de ingebonden jaargangen van de Hürriyet (momenteel tot en met 1994) in de UB-
Leidenn te vinden (de laatste jaargang die zal worden ingebonden is 1998). Meestal is de inhoud van de 
Europesee editie hetzelfde als die in Turkije, op een paar pagina's na die betrekking hebben op regionaal 
nieuws.. Het zou kunnen dat daardoor de Europese editie een ander aantal eerwraken oplevert dan de 
Turksee editie. De Hürriyet moeten we zien als een soort Turkse Telegraaf. Het is niet te vergelijken 
mett de krant Cumhuriyet, die meer een soort NRC-Handelsblad is, en waar nauwelijks eerwraken in te 
vindenn zijn. Over Turkse kranten in Europa: zie Bovenkerk en Yesilgöz (1998: 38-39). Overigens is de 
registratiee van eerwraken door de Turkse Hürriyet vrijwel zeker niet volledig. 
88 Ergil schrijft dat hij in eerste instantie zowel in de dorpen als in de steden eerwraak wilde bestuderen, 
maarr het bleek niet mogelijk om uit de registratie van de gendarme (de politie van het platteland) de 
eerwrakenn te destilleren. Hij beperkte zich daarom tot eerwraken in de drie grote steden Ankara, Izmir 
enn Istanbul. Hij turfde de politieregistraties over de periode 1970-1975 en kwam uit op een totaal van 
2733 eerwraken (namus cinayetleri). Het doel van het onderzoek is aan te tonen dat eerwraak vooral een 
zaakk is van de lage klassen. Ergil somt een groot aantal percentages op (bv. Percentage minderjarige 
eerwraakplegers,, percentage vrouwelijke versus mannelijke slachtoffers, etc). Helaas geeft hij geen 
enkelee casestudy. Het gegeven "eerwraak" wordt door hem als bekend verondersteld. Slechts door heel 
summierr beschreven voorbeelden in de tekst komen we erachter wat hij allemaal classificeert als 
eerwraak,eerwraak, en dat blijkt erg ruim: een gepensioneerde militair (albay) vraagt zijn vrouw om een 
overhemd.. Het overhemd wat zij hem geeft blijkt vies. Daarop begint de albay een ruzie met zijn 
vrouw,, waama hij zijn pistool pakt en zijn vrouw doodt (Ergil 1980b: 232). Ook al schrijft Ergil "bunu 
birr seref meselesi yapan albay" (de albay die hier een serefkwestie van maakte), toch kwalificeert Ergil 
dezee casus als een eerwraak (namus cinayeti). Omdat het van de overige eerwraken niet mogelijk is om 
naa te gaan waar het inhoudelijk om gaat, wordt het ook moeilijker om de genoemde percentages te 
beoordelen. . 
99 In 1978 verscheen in het Algemeen Politieblad een artikel over een geval van eerwraak bij Turken in 
Nederlandd door Van Dijken en Nauta. In 1983 verschenen twee scripties over eerwraak bij Turken in 
Nederland,, door Van der Molen (politie-academie) en Gosewehr & Verheijden (juristen). Voorts heeft 
dee criminoloog Yücel Yesilgöz een tweetal artikelen over Turkse eer en eerwraak geschreven en wijdt 
hijj  er in zijn proefschrift twee casussen aan. 



16 6 

uitzonderingg hierop vormen de Israëlische wetenschappers Joseph Ginat (1979)10 en 

Gideonn Kressel (1981)11, die elk een artikel hebben geschreven over eerwraak bij de 

bedoeïenenn en Palestijnen in Israel en de bezette gebieden. Daarnaast is over eerwraak 

inn Griekenland een artikel geschreven door Safilios-Rothschild (1969).12 

Voorr mijn onderzoek heb ik dertig strafdossiers van in Nederland gepleegde 

eerwrakenn bestudeerd, over de periode 1972-1993. Deze dossiers liggen verspreid in 

dee archieven van de rechtbanken en gerechtshoven. Voor de inzage heb ik 

toestemmingg gekregen van het Ministerie van Justitie, met de beperking dat ik in 

verbandd met de privacy geen contact mocht opnemen met de in de dossiers genoemde 

verdachtenn en hun familie. Het was niet mogelijk om in verband met de beschikbare 

tijdd een volledig overzicht te krijgen van alle eerwraken.13 Twintig van de dertig 

eerwrakenn heb ik opgenomen in deze studie. De overige casussen heb ik terzijde 

gelegd,, omdat ze een overlap vormen met al opgenomen eerwraakgevallen of teveel 

onduidelijkhedenn bevatten. Voorts heb ik nog een casus toegevoegd die mij 

mondelingg door de Nederlandse politie is meegedeeld (casus Dag). Om de lezer niet 

Ginatt beschrijft zes case studies van eerwraak, waarbij hij ingaat op de vraag waarom het in deze 
gevallenn tot eerwraak kwam. 

Kressell  geeft vier case studies van eerwraak, waarna hij in 24 punten opsomt wat de karakteristieken 
ervann zijn. 

Safilios-Rothschildd heeft haar onderzoek verricht aan de hand van Griekse kranteartikelen over 
eerwraak,eerwraak, en gekeken welk soort eerwraak gepleegd wordt. 

Eenn overzicht van eerwraken is niet te krijgen via justitie, omdat eerwraak niet als zodanig wordt 
opgetekend.. Ik heb mij gewend tot de Centrale Justitiële Documentatiedienst in Almelo, waar alle 
misdrijvenn en overtredingen van buitenlanders in Nederland geregistreerd worden. De gegevens 
wordenn bewaard tot de verdachte 80 jaar oud is. Onder buitenlanders wordt verstaan: zij die in het 
buitenlandd zijn geboren. In totaal staan - in 1995 - 50.683 Turken in het systeem. Daarvan zijn er 
23.3977 opvraagbaar. De overige 27.286 Turken staan wel in de computer, maar die is het best te 
omschrijvenn als een "geautomatiseerde kaartenbak". Weliswaar kan elk kaartje stuk voor stuk worden 
ingekeken,, maar dit gaat zeer langzaam. Omdat het zo'n 9 maanden kost om alle kaartjes door te lopen 
hebb ik dit bestand gelaten voor wat het is, temeer daar ook hiermee geen volledig overzicht van 
eerwrakenn wordt verkregen (de Turken die in Nederland geboren zijn vallen buiten deze registratie). 
Opp basis van het wel benaderbare bestand is voor mij in 1995 (bij het begin van mijn onderzoek) een 
uitdraaii  gemaakt op basis van geboorteland (Turkije), gekoppeld aan moord/doodslag. Dit leverde 103 
parketnummerss op over de jaren 1972-1993. Met deze lijst ging ik naar de rechtbankarchieven om in de 
dossierss te kijken of het een eerwraak betrof. Wanneer het handelde om een zaak waar hoger beroep 
wass aangetekend, bevond het dossier zich bij een van de gerechtshoven en veranderde het 
parketnummerr in een arrestnummer. Het vinden van dit nieuwe nummer bleek soms geen peuleschil. 
Uiteindelijkk bleek de verdeling van de 103 moord/doodslagen als volgt: 30 eerwraken, 37 
moord/doodslagenn met een serefmotief (veelal caféruzies), 5 drugsdelicten, 10 sepots, 2 vernietigde 
dossiers,, 1 bloedwraak, 4 zoekgeraakte dossiers, 2 dossiers die nog niet in het archief lagen omdat de 
zaakk nog niet was afgehandeld, 12 dossiers heb ik niet bestudeerd. Overigens was het niet altijd 
gemakkelijkk om een dossier in een bepaalde categorie onder te brengen (zie § 5.6). Een manier om wel 
eenn overzicht te krijgen van eerwraken (maar niet door mij gedaan) is via het Herkenningssysteem 
(HKS)) van de politie. Hier worden per regio de moord/doodslagen geregistreerd. Omdat er 20 regio's 
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tee overstelpen met teveel eerwraken ineens, begin ik met één eerwraak per hoofdstuk 

enn voer dit aantal langzaam op.14 Alleen wat relevant is met betrekking tot het 

onderwerpp van het hoofdstuk wordt ter plaatse uitgelegd. Dit heeft als nadeel dat de 

lezerr na het lezen van een casus geen complete analyse krijgt. Dit is echter gedaan om 

niett in herhalingen te vallen. Toegevoegd zijn ook eerwraken die in Turkije zijn 

gepleegdd en uit de Europese editie van de Turkse krant Hürriyet zijn gehaald. Een 

viertall  eerwraken en alternatieven uit Bitli s (Oost-Turkije) is verkregen via een 

informantt ter plaatse (zie hiervoor appendix II). Ook is een eerwraakcasus uit een 

documentairee toegevoegd.15 De reden voor het groot aantal opgenomen casussen is 

datt het onmogelijk is om uit één eerwraak informatie te krijgen over alle aspecten. 

Hett geheel aan eerwraakcasussen levert een breder beeld op dan met een beperkt 

aantall  mogelijk zou zijn geweest. 

Voorr een cultureel antropoloog is het gebruikelijk om op "veldwerk" te gaan, 

omm - al wonend bij het volk van studie - hun gewoonten en gebruiken te leren 

kennen.. Voor het bestuderen van eerwraak zou deze methode echter zeer tijdrovend 

zijn.. In plaats van strafdossiers had ik ook "via via" eerwraakgevallen kunnen 

achterhalenn en de betrokkenen kunnen interviewen. Het verzamelen daarvan is echter 

niett effectief en bovendien is het de vraag of jaren na dato nog dezelfde informatie 

wordtt gegeven: de daders en hun omgeving geven dan vermoedelijk een eigen 

reconstructiee van de werkelijkheid. Bovendien is het taboe om over namus en 

namusverliess te praten. Dit zou het veldwerk zeker belemmerd hebben. 

Ikk heb juridische terminologie zoveel mogelijk proberen te vermijden. Een 

uitzonderingg betreft de term "moord". Dit woord heeft in het dagelijks gebruik een 

brederee betekenis dan in het strafrecht gebruikelijk is. Voor de duidelijkheid zal ik dit 

begripp op juridische wijze hanteren. Moord is het opzettelijk en met voorbedachten 

zijn,, zou dit de nodige tijd in beslag nemen. Het HK.S bestaat pas sinds 1982 en is sinds 1990 landelijk 
operationeel;; een geheel overzicht van eerwraken sinds de jaren 70 is dus niet op deze manier mogelijk. 
144 Zes casussen uit het onderzoek worden beschreven in Appendix I. Er wordt alleen voor bepaalde 
aspectenn naar deze casussen verwezen. 
155 Dit is de Deense documentaire "Den Sagtmodige morder" (De stille moordenaar) uit 1988 door Poul 
Martinsen,, over eerwraak op de 31-jarige Turks/Koerdische vrouw Gülsüme Caglar in 1986. Er zijn 
daarnaastt nog twee documentaires over eerwraak verschenen. Dit zijn de Duitse documentaire "Warum 
habee ich meine tochter getötet?" van Hans-Dieter Grabe, over eerwraak in 1983 op het 23-jarige 
Turksee meisje Perihan Yakuboglu (uitgezonden door de ZDF in 1986) en de Belgische documentaire 
"Dee eer is gered", van Dominique Torres, over eerwraak in 1993 te Colmar (Frankrijk) op het 15-jarige 
Turksee meisje Nazmiye Ilikpinar. Zie hiervoor Hermet (1997). 
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radee om het leven brengen van iemand (art. 289 Wetboek van Strafrecht). Voor het 

opzettelijkk doden zonder voorbedachten rade reserveren juristen het woord doodslag 

(art.. 287 Wetboek van Strafrecht). 

Dee namen en plaatsen die ik noem zijn pseudoniemen.17 Wat ik weggelaten 

hebb is dee herkomststreek van de betrokkenen, omdat deze de herkenbaarheid te 

duidelijkk maakt. Met deze verhulling impliceer ik niet dat in heel Turkije hetzelfde 

gedachtt wordt over eerwraak. Er zijn verschillen per regio.18 In Oost-Turkije komt 

eerwraakk meer voor dan in West-Turkije. Door de migratie van de oostelijke naar de 

westelijkee gebieden is dit verschil nu niet meer zo duidelijk. 

Ondankss de anonimisering zullen de eerwraken door insiders worden herkend. 

Ikk denk dat dit, ook met meer weglating van details, niet te voorkomen valt. De 

jaartallenn heb ik daarom intact gelaten. Wanneer ik alleen de aanduiding "tussen 

1972-1993""  aanhoud, heeft men wellicht het idee dat het voornamelijk zal gaan over 

eerwrakenn van twintig jaar geleden, terwijl dit onjuist is. Van de twintig hier 

beschrevenn dossiers zijn er vier uit de jaren zeventig, acht uit de jaren tachtig en acht 

uitt de jaren negentig, terwijl mijn onderzoek slechts tot en met 1993 loopt.19 Eerwraak 

iss zeker geen verschijnsel dat zich heeft beperkt tot de begintijd van Turken in ons 

land. . 

Inn deze studie gaat het hoofdzakelijk over Turken, waarmee ik zowel Koerden 

alss Turken bedoel. Met deze gelijktijdige behandeling wil ik niet zeggen dat eer en 

eerwraakk bij beide groepen per definitie identiek zijn. Onderzocht zou moeten worden 

off  er verschillen zijn. Dit is hier echter niet gedaan, bij gebrek aan Koerdische 

casussen. . 

Elkk strafdossier uit het rechtbankarchief is vrijwel zonder uitzondering een 

verzamelingg van allerlei documenten in willekeurige volgorde door elkaar. Het gaat 

omm processen-verbaal van de politie; afschriften van het gerechtelijk vooronderzoek; 

166 Wiersinga (1993: 541) merkt op dat een juridische presentatie van de getuige-deskundige niet nodig 
iss en zelfs tot kwaliteitsverlies kan leiden, als dit niet zijn vakgebied is. 

Somss heb ik plaatsnamen in Europa en aantal kinderen van een gezin veranderd, om de 
herkenbaarheidd te verkleinen. Namen van Turkse dorpen zijn altijd pseudoniemen. De namen en 
plaatsenn in de Turkse kranteartikelen en de documentaire zijn niet veranderd, daar deze toch al in de 
publiciteitt zijn gekomen. 

Denn Exter (1993: 29) pleit ervoor regionale herkomst een plaats te geven in het onderzoek naar 
migrantengemeenschappen. . 

Vann de 30 strafdossiers is de verdeling als volgt: 5 uit de jaren 70; 11 uit de jaren 80, 14 uit de jaren 
1990-1993.. Hieruit valt niet direct een stijgende lijn in het aantal eerwraken af te lezen: het kan zijn dat 
dee eerwraken uit de jaren 90 gemakkelijker te vinden zijn geweest dan de oude eerwraken. 



19 9 

hett verslag van de rechtbank met daarin de tenlastelegging, de bewezenverklaring, het 

bewijs,, de strafbaarheid van het feit, de motivering van de straf en het vonnis; 

rapportenn van de maatschappelijk werker van de reclassering en de eventueel 

ingeschakeldee psychiater, psycholoog of getuige-deskundige. Ook bevat het 

strafdossierr foto's van het slachtoffer en de plaats van het delict. In één strafzaak 

(Dursun)) is er een schriftelijke weergave van telefoongesprekken die achterhaald zijn 

doorr middel van het plaatsen van telefoontaps. Soms zijn er Turkse brieven van 

verdachtee bijgevoegd en kranteartikelen over de zaak. Ontbrekende gegevens heb ik 

inn een aantal gevallen kunnen completeren door met politieagenten die bij de zaak 

betrokkenn zijn geweest, te praten (casussen Altug, Dursun, Köksal, Sengül, Tekin). In 

geenn van de strafzaken wordt het strafbare feit in de dossiers chronologisch uit de 

doekenn gedaan. De casussen die ik beschrijf zijn dan ook niet "overgeschreven" uit de 

strafdossiers,, zoals sommige collega-antropologen van de Amsterdamse School -

onbekendd met strafdossiers - gesuggereerd hebben. Zij zijn gereconstrueerd op basis 

vann de talloze documenten die het strafdossier bevat. De formuleringen van de 

casussenn zijn de mijne. 

Bijj  het bestuderen van de strafdossiers moeten we goed voor ogen houden dat 

dee eerwraakplegers zijn ondervraagd door de politie, en in een later stadium, door de 

rechtbank.. Zij zullen hun eigen positie zo gunstig mogelijk willen belichten. Vooral 

dee raadsman van verdachte zal aan willen sturen op doodslag, in plaats van moord. 

Datt de onderzoeker zich er steeds bewust van moet zijn dat "de informant" in de 

strafdossierss "de verdachte" is, kan een nadeel zijn, maar aan de andere kant is het 

well  duidelijk welke positie hij inneemt. Wanneer de onderzoeker "in het veld" met 

eenn informant praat wordt er misschien te gemakkelijk vanuit gegaan dat deze geheel 

belangelooss de juiste informatie verstrekt. 

Inn de processen-verbaal is het net alsof een verdachte letterlijk geciteerd 

wordt.. De politie combineert in de schriftelijke weergave van het verhoor de eigen 

vraagg en het antwoord van de verdachte tot één zin, waardoor het idee gewekt wordt 

datt de verdachte zelf zo heeft gepraat. Dit is niet het geval. Een voorbeeld van zo'n 

zin:: "Nu U vraagt hoe ik aan dit pistool kom moet ik U zeggen ". Dat de 

processen-verbaall  een indirecte weergave zijn, is in deze zaken helemaal duidelijk, 

omdatt de verdachte in veel gevallen wordt bijgestaan door een tolk. Het proces-

verbaall  bevat echter alleen de Nederlandse vertaling. Wanneer ik derhalve uitspraken 
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vann verdachten opschrijf is dit nooit verbatim, maar de weergave van het gesprokene 

zoalss dat in het politiedossier terecht is gekomen. 

Dee strafdossiers zijn aangelegd om de verdachte met genoeg bewijsmateriaal 

tee kunnen veroordelen. Het doel is niet geweest om de vragen van de cultureel 

antropoloogg zo goed mogelijk te beantwoorden. Dit betekent dat er vanuit 

antropologischh oogpunt niet altijd genoeg is ingegaan op familieachtergronden en de 

situatiee waarin de verdachte verkeert.20 Bovendien wordt soms informatie uit een 

strafdossierr weggelaten, omdat deze niet relevant wordt geacht voor het veroordelen 

vann de verdachte. Zo bleek mij in gesprek met een politieagent dat de politie in de 

casuss §engül wel degelijk een dader-op-de-achtergrond vermoedde, terwijl dit uit het 

strafdossierr in het geheel niet op te maken viel. Omdat het bij eerwraak voor de 

Nederlandsee rechtspraak echter om uitzonderlijke zaken gaat, zijn de strafdossiers 

overr het algemeen voldoende gedocumenteerd en valt er veel informatie uit te halen. 

Inn een zevental hoofdstukken zal ik ingaan op eerwraak bij Turken in 

Nederland.. In het eerste hoofdstuk besteed ik aandacht aan de twee soorten eer in de 

Turksee cultuur: namus en seref. In hoofdstuk 2 en 3 wordt ingegaan op resp. het 

slachtofferr en de dader van eerwraak. In hoofdstuk 4 behandel ik de schakingszaken; 

hierr gaat het om ongetrouwde meisjes, of soms zelfs getrouwde vrouwen, die 

geschaaktt worden door een man, met het doel met haar te trouwen. Duidelijk zal 

wordenn dat het initiatief niet altijd uitgaat van de man. In hoofdstuk 5 wordt een 

aantall  specifieke eerwraakzaken beschreven en een zaak die ik "moord/doodslag uit 

mannelijkee trots" noem. In hoofdstuk 6 geef ik aan welke alternatieven er zijn voor 

eerwraak.. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de omstandigheden die een rol hebben 

gespeeldd bij de beslissing tot eerwraak. 

Ditt is ook nadelig voor justitie, die graag meer gegevens wil hebben over achtergronden en motieven 
vann verdachten. Belangrijk is dat politiefunctionarissen een "sociale kaart" maken van de sociale 
omgevingg van de dader, zodat potentiële daders-op-de-achtergrond niet onopgemerkt blijven. 
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Hoofdstukk 1 Eer  en eerwraak 

§§ 1.1 Twee soorten eer: namus en seref 

CasusCasus Dursun "De cassettebandjes" (1991) 

Fig.Fig. I Casus Dursun. Familiee Dursun 

QLQL Ismet 
(67) ) 

(TT T 

AA Yilmaz 
(61) ) 

A A 
Serpill  Temel Nejat Zeynepp Ay=;e Kemal 

(31)) (26) (33) 
I I 

Mehmett Nimet Gökhan Leyla 
(28) ) 

n_jr r 

Sevimm Erdogan Halide Yunus 
( " )) (7) (2) (9) 

AA 9 = woonachtig in Nederland 

A OO = woonachtig in Turkije 

ZeynepZeynep Dursun woont met haar ouders, broers en zussen in een dorp in 

Turkije.Turkije. Op haar vijftiende wordt ze uitgehuwelijkt aan Kemal Dursun. Deze 

zeventienjarigezeventienjarige jongeman is een zoon van haar vadersbroer en woont met zijn ouders 

inin Nederland. Het paar gaat in Nederland wonen en Zeynep krijgt er werk als 

inpaksterinpakster in een fabriek. Vijfjaar na hun huwelijk krijgen ze hun eerste kind. een 

dochter,dochter, genaamd Sevim. Vier jaar later wordt zoon Erdogan geboren. Als de kinde-

renren drie en zeven jaar zijn, wordt Kemal afgekeurd en krijgt hij een wao-uitkering. 

HetHet echtpaar besluit enige tijd later te scheiden naar Nederlands recht. Zeynep stopt 

metmet werken en krijgt een bijstandsuitkering. Volgens Turks recht blijven ze echter ge-

huwd.huwd. De wederzijdse ouders worden niet geïnformeerd over hun scheiding en ze 

blijvenblijven bij elkaar wonen (al heet het officieel dat Kemal bij een van zijn broers inge-

trokkentrokken is). Eenjaar later wordt Halide geboren, een dochtertje waarvan Kemal zelf 

zegtzegt dat hij de vader is. Waarschijnlijk gaat het om een nep-echtscheiding, met als 

doeldoel een dubbele uitkering binnen te halen. Ondanks deze verdenking is het huwelijk 

'' Cf. Van Eek (1997a). 
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tochtoch niet goed te noemen: Kemal is nauwelijks thuis bij zijn vrouw en kinderen. Al 

vanafvanaf 1985 heeft hij een Nederlandse vriendin, waarmee hij elk weekend samen is. 

DoorDoor de week vertoeft hij 's avonds in het koffiehuis en na zijn afkeuring is hij daar 

zelfszelfs de hele dag te vinden. 

DeDe Turkse familie Eralp woont vlakbij de familie Dursun. Het echtpaar Eralp 

isis zo'n twintig jaar ouder dan Zeynep en Kemal Dursun en heeft vier kinderen. In 

19841984 verongelukt de oudste zoon van de Eralp 's. Zeynep gaat veel naar het gezin toe 

omom ze wat op te vrolijken. Ze wordt een goede vriendin van mevrouw Eralp, die haar 

gaatgaat beschouwen als haar eigen dochter. Vijfjaar later raakt de heer AU Eralp ar-

beidsongeschikt.beidsongeschikt. Hij zit nu veel thuis en krijgt een relatie met Zeynep, zonder dat de 

andereandere familieleden het merken. AU Eralp begint echter veel geld uit te geven aan 

ZeynepZeynep en mevrouw Eralp wordt panisch omdat al hun spaargeld "zomaar" ver-

dwijnt.dwijnt. Ze verdenkt hem wel van overspel, maar ze weet niet met wie. 

InIn januari 1990 komt mevrouw Eralp achter de relatie tussen Zeynep en haar 

man,man, doordat ze een cassettebandje ontdekt met daarop de geluiden van een vrijpartij 

tussentussen deze twee. Ze wil dat AU de relatie stopzet. AU is dit echter niet van plan. 

MevrouwMevrouw Eralp laat haar familie in Turkije weten wat er aan de hand is. Als ze die 

zomerzomer naar hun dorp van herkomst gaan, bemiddelen de families van de heer en me-

vrouwvrouw Eralp om het huwelijk weer goed te krijgen. Na de vakantie gaat het niettemin 

alal snel weer mis, AU blijft  Zeynep tóch zien. 

InIn mei 1990 wordt in het koffiehuis van Mehmet Dursun (de vijf jaar jongere 

broerbroer van Kemal) een anonieme brief bezorgd ter attentie van Kemal. In de brief staat 

datdat Zeynep relaties met meerdere mannen heeft. Vier maanden later komt Ayse 

Dursun,Dursun, de zus van Zeynep, naar Nederland. Aan de politie vertelt ze dat ze gaat 

samenwonensamenwonen met haar neef Mehmet (deze is gescheiden van zijn vrouw). In feite gaat 

zeze bij Zeynep wonen. Door de komst van Ayse kan Zeynep haar minnaar niet meer 

stiekemstiekem thuis ontvangen. Ze ontmoeten elkaar in zijn auto. 

EindEind 1990 krijgt Kemal van de gemeente een eigen woning toegewezen. Hij 

besluitbesluit deze woning te nemen. Zeynep vindt dat hij er dan ook echt moet gaan wonen 

enen ontzegt hem de toegang tot wat zij haar huis noemt. Kemal vindt echter dat zij nog 

steedssteeds zijn vrouw is en wil bij haar binnen kunnen vallen wanneer hij daar zin in 

heeft.heeft. Ze krijgen ruzie en Kemal mishandelt Zeynep. In januari en in februari 1991 

doetdoet Zeynep hiervan aangifte bij de politie. In februari gaat ze in een blijf  van-mijn-
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lijfhuislijfhuis wonen. Als ze weer thuiskomt neemt ze een ander slot op haar deur, zodat 

KemalKemal niet meer binnen kan komen. 

ZeynepZeynep dringt bij AU Er alp aan op een vaste relatie. AU Er alp wil hier niet 

aanaan beginnen. Hij gaat in januari enige tijd naar Turkije. Eenmaal in Turkije wordt 

hijhij  telefonisch toch weer omgepraat door Zeynep om naar Nederland te komen. 

OndertussenOndertussen hebben mevrouw Eralp en haar twee dochters Yasemin (17) en 

FerideFeride (16) een enorme hekel gekregen aan Zeynep Dursun. Dit gaat zelfs zover dat 

zeze letterlijk slaande ruzie krijgen met haar. Twee banden van Zeyneps auto worden in 

dezedeze tijd lekgestoken (niet bekend is wie het gedaan heeft, maar de politie verdenkt de 

damesdames Eralp). De spanningen nemen zo 'n bezit van de heer Eralp, dat hij in maart 

19911991 besluit opnieuw naar Turkije te gaan. In april is hij weer terug. Zeynep wil een 

ontmoetingontmoeting samen, maar hij durft het niet meer, hij vindt het te gevaarlijk worden. 

OpOp 2 mei 1991 wordt Zeynep zo lastig gevallen door mevrouw Eralp en haar 

dochtersdochters dat zij besluit naar het politiebureau te gaan om aangifte te doen. Net als zij 

wegweg is belt AU Eralp naar haar huis. Ayse neemt de telefoon op en er ontstaat een 

woordenwisselingwoordenwisseling tussen de heer Eralp en Ayse. Ayse vraagt zich af hoe een vreemde 

manman Zeynep kan bellen, want zij heeft toch een geheim nummer? Haar conclusie is 

datdat Zeynep zelf haar nummer moet hebben doorgegeven aan die man. 

AlsAls Zeynep thuiskomt wil Ayse opheldering van haar. Zeynep bekent dat ze een 

verhoudingverhouding heeft met Ali. Ayse is des duivels en vertrekt nog dezelfde dag naar Nimet, 

officieelofficieel de ex-vrouw van Mehmet (waarschijnlijk is ook hier niet echt sprake van een 

echtscheiding),echtscheiding), en gaat bij haar wonen. Ze klikt alles meteen aan haar door en belt 

tevenstevens haar broer Temel in Turkije. Ook Kemal wordt op de hoogte gebracht. Hij 

wordtwordt witheet van woede: zelfs hij weet het geheime nummer van Zeynep niet en zo'n 

ventvent wel? Met zijn broers Mehmet en Gökhan gaat hij alles tot de bodem uitzoeken. 

ZeZe komen erachter dat er cassettebandjes bestaan (mevrouw Eralp heeft kopieën van 

hethet cassettebandje gemaakt) en gaan bij mevrouw Eralp op bezoek om ze op te eisen. 

ZijZij  is erg bang voor de mannen en geeft de bandjes. 

DeDe broers besluiten dat Zeynep Dursun dood moet en overleggen wie de 

moordmoord moet plegen. Er wordt besloten dat ze daarvoor iemand zullen inhuren. Een 

zekerezekere Turgay Korkmaz wordt hiertoe bereid gevonden. Osman, een jongeman die bij 

MehmetMehmet in het koffiehuis werkt, zal Korkmaz naar de juiste plaats rijden. Gökhan en 

KemalKemal zullen de avond voor de moord naar Parijs gaan. Mehmet zal in Nederland 

blijvenblijven en erop toezien dat alles goed verloopt. Mehmet maakt een afspraak met 
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ZeynepZeynep in het huis van zijn ex-vrouw Nimet (waarschijnlijk dus zijn eigen huis). Hij 

ondervraagtondervraagt haar over haar verhouding met AU. In bedekte bewoordingen geeft 

ZeynepZeynep toe dat het waar is. Nadat Zeynep is weggegaan verlaat Mehmet in grote 

woedewoede het huis en zegt tegen Nimet dat hij deze vrouw wel kan doden. Nimet schrikt 

hiervanhiervan en belt meteen de (Turkse) buurvrouw van Zeynep om te zeggen dat Zeynep in 

levensgevaarlevensgevaar is en ze meteen weg moet gaan als ze thuiskomt. 

AlsAls Mehmet buiten is blijkt er iets te zijn misgegaan. Korkmaz zou Zeynep 

dodendoden bij het huis van Nimet. Hij heeft haar echter gemist. Mehmet springt in zijn 

autoauto en haalt Osman en Korkmaz in. Getuigen weten te vertellen dat ze de twee auto's 

metmet opengedraaide ramen, naast elkaar rijdend, hebben gezien. Waarschijnlijk 

overlegdenoverlegden Mehmet en Korkmaz toen over de te volgen strategie. 

AlsAls Zeynep bij haar huis aan komt rijden, zijn haar kinderen buiten. Haar 

oudsteoudste dochter Sevim van 11 jaar komt naar haar toe rennen en zegt dat ze vlug weg 

moetmoet gaan, dat heeft de buurvrouw gezegd. Zeynep vraagt nog snel om haar tas. Op 

datdat moment komt Mehmet in zijn auto de straat in scheuren. Hij stopt zijn auto bij die 

vanvan Zeynep, haalt zijn vuurwapen uit zijn broeksband en laadt het door. Hij pakt de 

tweejarigetweejarige Halide die op straat speelt beet. Zeynep komt dan uit haar auto en wil 

zichzich achter Halide verschuilen. Mehmet laat het kind los, pakt Zeynep bij de haren en 

zetzet het vuurwapen op haar hoofd. Zeynep zakt door haar knieën en smeekt Mehmet 

hethet niet te doen, maar Mehmet zegt haar te zullen doden. Dan komt Korkmaz aan-

rennen.rennen. Mehmet haalt zijn vuurwapen van het hoofd van Zeynep weg, maar houdt 

haarhaar nog wel bij de haren vast. Korkmaz richt zijn pistool op Zeynep en schiet haar in 

hethet gezicht. Terwijl Mehmet wegrijdt in de auto, schiet Korkmaz nog eens, nu op haar 

maag.maag. Ze wordt voor de ogen van haar drie kinderen doodgeschoten. 

MehmetMehmet (28 jaar) gaat na de moord naar huis en neemt zijn (ex-)vrouw Nimet, 

zijnzijn zoontje Yunus en zijn nichtje Ayse mee in zijn auto. Hij is zo in de war, dat hij 

dieseldiesel in plaats van benzine tankt. Als hij in het benzinestation dan ook nog twee 

marechausseesmarechaussees ontwaart die juist zijn signalement doorgebeld krijgen, besluit hij zich 

meteenmeteen aan te geven. Hij vertelt dat hij erbij was, maar het niet gedaan heeft. Alle 

volwassenenvolwassenen in de auto worden voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. 

KorkmazKorkmaz wordt door Osman direct naar Schiphol gereden en verlaat Nederland 

zonderzonder gepakt te worden. Twee jaar later wordt hij via een internationale signalering 

opop een vliegveld in Duitsland aangehouden. Hij wordt bij de rechtbank wegens het 

medeplegenmedeplegen van moord veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf in hoger beroep 
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wordtwordt dit IS jaar gevangenisstraf. Mehmet Dursun wordt wegens het medeplegen van 

moordmoord bij de rechtbank veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf. In hoger beroep 

wordtwordt dit 12 jaar gevangenisstraf 

Inn bovenstaande casus handelt het om een zogenaamde eerwraak, waarbij de 

eerr van de familie gezuiverd wordt. Deze eer heet in het Turks "namus", en betreft de 

kuisheidd van vrouwen en meisjes. Ook van een man wordt gezegd dat hij namus heeft, 

namelijkk wanneer zijn vrouwelijke familieleden "namuslu" (eervol) zijn. Wanneer de 

namuss is aangetast spreekt men van een erekwestie ("namus meselesi")- Dat het in 

dezee casus tot een eerwraak is gekomen, moeten we niet als het onvermijdelijke 

gevolgg van de erekwestie zien. Er is een aantal factoren te noemen waardoor het zo 

verr is gekomen. Hier zal in hoofdstuk 7 op in worden gegaan. 

Komtt een meisje of vrouw in opspraak dan zal de eerstverantwoordelijke voor 

haarr namus er het meest op aangekeken worden. Dit is voor een ongetrouwd meisje 

haarr vader en vervolgens andere mannelijke familieleden (haar vadersvader, haar 

vadersbroers,, haar broers). Voor een getrouwde vrouw is dit in de eerste plaats haar 

echtgenoott en vervolgens diens mannelijke familieleden (vader, broers, zonen). Voor 

zoverr bekend is dit laatste in de Arabische islamitische gebieden niet zo. Hier blijven 

dee vader en broers van het meisje ook na haar trouwen de eerstverantwoordelijke voor 

haarr namus (Meeker 1976: 244; Abu-Lughod 1986: 55; Holy 1989: 122-123).2 Het is 

bijj  Turken echter niet zo dat de getrouwde vrouw de namus van haar bloedverwanten 

helemaall  niet meer kan aantasten. Namusverlies van haar kant doet ook hen de namus 

verliezen.. Zij zijn echter niet de eerstverantwoordelijken voor dit namusverlies. 

Wanneerr een echtgenoot overspel van zijn vrouw toelaat en niet tot de orde geroepen 

wordtt door zijn vader en broers, kan het zijn dat de bloedverwanten van de vrouw 

zichh genoodzaakt voelen in te grijpen (zie de casus "Eerwraak op de verkeerde" § 2.7 

enn casus Bitli s 3 uit appendix II). Wanneer de eerwraakpleger van een getrouwde 

vrouww een bloedverwant van haar is, wil dit echter niet zeggen dat de echtgenoot 

22 Is dit bij Koerden ook het geval? Yalcin-Heckmann (1991: 212) schrijft over de Koerden in de 
provinciee Hakkari: "A woman's sexuality has to be under the control of someone other than herself, 
andd until marriage the protection is given to her nearest male kin, i.e. her father, brother(s), and her 
father'ss brother and FBSs when necessary. After marriage the control of her sexuality is partly 
transferredd to her husband". 
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tegenn de eerwraak is: hij kan een reden hebben om niet zelfde eerwraak te plegen, 

maarr dit over te laten aan zijn zwager (zie Turkmen § 5.1; Qetin § 2.2, § 3.2). 

Naastt "namus" kennen Turken nog een andere benaming voor eer, namelijk 

"seref'.. §eref is status, prestige. Bij namus is dee invulling voor iedereen hetzelfde, 

maarr seref behoeft uitleg.4 Op grond waarvan heeft die bepaalde man seref? Van 

oudsherr wordt dit bepaald door waarden als moed, dapperheid, betrouwbaarheid, 

eerlijkheidd (dürüstlük) en het kunnen beschermen van zijn bezit (land, vrouw, 

kinderen).. Ook getrouwd zijn en vrouw en kinderen (liefst één of meer zonen) hebben 

geeftt seref. §eref wordt ook ontleend aan de "saygi" (respect) die vrouw en kinderen 

enn ondergeschikten aan een man tonen. Daarnaast geven ook afkomst en economisch 

success seref. Bij dit laatste gaat het niet alleen om een hoog inkomen en een beroep 

vann aanzien, maar ook om onafhankelijkheid (niet in loondienst, maar een eigen 

bedrijf)) en het bezitten van (veel) land. §eref is ook het niet zelf hoeven te werken, 

maarr andere mensen voor je laten werken. Het vervullen van de militaire dienstplicht 

geeftt ook seref. Een andere vorm van seref is religiositeit: veel weten over het leven 

vann de Profeet, de koran uit het hoofd kunnen reciteren en de bedevaart naar Mekka 

verrichtenn (de "hac"). Deze laatste twee activiteiten leveren zelfs een eretitel op, resp. 

"hafiz""  en "haci" (Delaney 1990: 520).5 Deze uiteenzetting over namus en seref 

betekentt niet dat alle Turken dit onderscheid zo sterk maken. Dit komt omdat de twee 

begrippenn zo met elkaar verweven zijn: wanneer we een visuele tekening maken van 

namuss en seref moeten we niet twee aparte cirkels tekenen, maar een grote cirkel die 

dee seref voorstelt, met daarbinnen een cirkel die de namus voorstelt.6 Voor de een zal 

dee namuscirkel klein zijn en voor de ander zal de namuscirkel bijna samenvallen met 

dee serefcirkel.7 Deze laatste groep zijn de mannen die bijna niets anders hebben om 

Uitspraak:: "sjeref' (tweemaal korte e-klank; klemtoon op de laatste lettergreep). 
Meekerr (1978: 261): "To talk about a man's sharaf requires some kind of explanation: "What kind of 

sharaff  and what is its special significance?" There is no more to be said about his namus than that he 
hass it or he does not". 
55 Ook vrouwen kunnen aanspraak maken op deze eretitels. Delaney (1990: 520) vermeldt dat de hac 
statuss geeft, althans voor de man. Deze wordt daarna ook altijd aangesproken met de titel "haci", 
gevolgdd door zijn voornaam. Voor de vrouw geldt dit niet: er wordt wel van haar gezegd dat ze "haci" 
(Mekkaganger)) is, maar het wordt bij het aanspreken van haar niet gebruikt. Delaney (1990: 520) zegt 
dann ook: "For a woman hajji (=haci) there are no outward signs of changed status". 
66 Meeker (1976: 260): "Namus is said by the people of Of (District van Trabzon CvE) in no uncertain 
termss to be a part of and included within sharaf (=seref)". 

Ergill  (1980b: 193) schrijft hierover: "Het is belangrijk om te benadrukken dat bij de lage klassen het 
gedeeltee namus binnen de seref veel groter is dan bij de middenklasse, en bij deze weer groter dan bij 
dee hoge klasse. 
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statuss aan te ontlenen dan het feit dat zij een eerzame vrouw en dochters hebben.8 

Wanneerr we kijken naar het taalgebruik van Turken dan worden $eref en namus ook 

vaakk door elkaar gebruikt. Dit is heel begrijpelijk aangezien voor veel betrokkenen de 

§ereff  bijna geheel wordt bepaald door de namus. 

Inn dit proefschrift zal ik §erefreserveren voor de man, en volg hier de 

antropologischee literatuur, waar dit begrip alleen in gebruik is voor mannen (Meeker 

1976;; Petersen 1985: 55; Schiffauer 1986: 3; Delaney 1987). Ook Ye§ilgöz (1995: 84) 

reserveertt dit begrip voor de man. Ik heb echter een aantal Turkse vrouwen9 

gesprokenn die van mening zijn dat zij ook §eref hebben. Ze zijn daar heel stellig in. 

Dee vrouwen ontlenen volgens eigen zeggen §eref aan de volgende zaken: "getrouwd 

zijnn , kinderen hebben, een of meer zonen hebben, het huishouden goed doen, de 

kinderenn goed opvoeden, eerlijkheid, goed voor je man zorgen, geen overspel 

plegen".. De $eref van de vrouw heeft dus een andere invulling dan de §eref van de 

man.. De vrouw heeft met andere woorden §eref als zij haar vrouwentaken goed 

vervultt en de man heeft $eref als hij zijn mannentaken vervult (waarbij de preciese 

invullingg ervan voor elke sekse per persoon/per leeftijdscategorie zal verschillen). We 

zienn bij de opsomming dat vrouwen, evenals dat bij mannen het geval is, namus als 

onderdeell  van de §eref zien." 

MeekerMeeker (1976) noteerde een interessant onderscheid tussen zijn bevindingen en die van Pitt-Rivers 
(1966):: Pitt-Rivers, die onderzoek deed in Spanje, kwam tot de conclusie dat mensen met een hoge 
statuss (veel $eref) zich weinig aan hoeven te trekken van hun namus (Meeker 1976: 263). Meeker's 
bevindingenn met betrekking tot Turkije waren echter dat hoe meer seref iemand had, des te belangrijker 
hett voor hem werd zijn namus intact te houden: "The later Ottoman sultans, in particular, were 
preoccupiedd with elaborate statements about their namus (..). His sharaf does not exempt hem from the 
problemm of namus; on the contrary it requires more elaborate statements of namus. (..) In Of, an agha will 
bee more attentive to the statement of his namus than the brother of an agha. These two men will be more 
attentivee than other men of their lineage. The latter lineage will be more attentive than other lineages of the 
clan.. (..) In other words, the more sharaf a person or collectivity acquires, the more "public-viewed" the 
personn or collectivity becomes. (..) Being more "public-viewed" then results in the tendency to state more 
scrupulouslyy one's attachment to the common static standard, that is, namus" (Meeker 1976: 266). Meeker 
kann dit verschil niet verklaren, maar noteert het alleen: "with only the hope that doubt wil be left in the 
placee of a former sastisfying, but illusory, certainty" (Meeker 1976:267). Een mogelijke verklaring is dat 
dee mensen met hoge status in Pitt-Rivers' onderzoek niet afhankelijk zijn van hun gemeenschap en de 
mensenn bij Meeker wel. Een voorbeeld is de sultan: hij heeft deze functie bij de gratie van de goedkeuring 
vann zijn volk: valt deze goedkeuring weg, dan vervalt zijn recht op het sultanaat. Een voorbeeld van een 
agaa die zeer veel belang hecht aan zijn namus is de aga in het verhaal "Re$o Aga" van Bekir Yildtz (zie § 
2,1).. Een zakenman met een (inter)nationale business, is niet afhankelijk van de mening van de 
gemeenschapp waar hij in woont. Zie verder § 1.5 over de vraag voor wie namus van belang is. 

Ditt zijn Turkse vrouwen die in het kader van een huwelijk naar Nederland zijn gekomen en afkomstig 
zijnn uit Turkse dorpen uit het Zwarte Zeegebied en Gaziantep. 

Ookk volgens Delaney (1987: 42) geeft het getrouwd zijn status aan de vrouw. Zij geeft hieraan echter 
niett de benaming seref. 

Voorr de opgeleide Turkse vrouw vervult de functie die zij op de arbeidsmarkt heeft een groot 
onderdeell  van de seref. In Turkije is het heel normaal dat opgeleide vrouwen in de stad een fulltime 
baann hebben: onder hen zijn al jaren vele ingenieurs en advocaten te vinden (Öncü 1981). De 
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Hett onderscheid in de Turkse taal tussen twee soorten eer voor de man wordt 

niett overal in het mediterrane gebied gemaakt (cf. Delaney 1987: 35, Brandes 1987: 

125).. In het Spaans en Italiaans wordt voor eer van mannen maar één woord 

gehanteerd:: "honor" en "onore". De eer van vrouwen (kuisheid) krijgt een andere 

term:: "verguenza", wat schaamte betekent. Overigens is dit ook in vakliteratuur het 

geval:: "honour" voor mannen en "shame" voor vrouwen. Wanneer er over eer van 

mannenn gesproken wordt is niet duidelijk of het gaat om eer in het algemeen ("seref') 

off  specifiek om eer in relatie tot het hebben van kuise vrouwen ("namus"). Dit leidt 

ertoee dat onderzoekers soms een etic-onderscheid aanbrengen om duidelijk te maken 

omm welke eer het gaat. Pitt-Rivers (1966), die onderzoek heeft gedaan in Spanje, deelt 

eerr als volgt in: "honor=precedence", waarmee hij doelt op status/afkomst, 

"honor=virtue",, om eer in de zin van betrouwbaarheid aan te geven en 

"honor=shame",, voor het hebben van kuise vrouwen. Voor het Turks zijn de eerste 

tweee "seref en de laatste "namus". Safilios-Rothschild (1969: 215), die onderzoek 

heeftt gedaan in Griekenland waar alleen het woord "philótimo" bestaat voor eer voor 

dee man, vraagt zich eveneens af of er eigenlijk niet twee soorten "philótimo" zijn. Eén 

voorr het hebben van kuise vrouwelijke familieleden en één waar het gaat om het 

"masculinee ego". Op die manier maakt ook zij een onderscheid tussen namus en seref. 

Inn het Arabisch is er wél een onderscheid analoog aan het Turks. Men kent er 

dee woorden sharaf en 'ird of'ard (Meeker 1976: 244). Sharaf is te vergelijken met het 

Turksee "seref. 'Ird of'ard is het hebben van eervolle vrouwelijke verwanten (Ginat 

1979:: 182). Dit Arabische woord komt ook in het Turks voor, namelijk als "ïrz". Het 

heeftt dezelfde betekenis als namus, maar wordt alleen in bepaalde vaste 

woordcombinatiess gebruikt, zoals "ïrzina gecmek" = verkrachten, aanranden (lett: de 

"ïrz""  overschrijden) en "ïrz düsmam" = eerschender (lett: de irz-vijand).12 

Hett Turks kent nog meer woorden voor "eer". Synoniemen voor "namus" zijn 

"iffet""  en "sililik" . De eerste term komt uit het Arabisch, en wordt vooral in religieuze 

verhandelingg over namus en seref in deze paragraaf gaat echter uit van de Turkse dorpscultuur. Dit 
uitgangspuntt is gekozen omdat de eerwraak onder deze groepen voorkomt en niet bij de Turkse 
stadselite. . 
122 Meeker (1976: 384 voetnoot 4): "Among the Turks, the word ïrz which is derived from the Arabic 
'ardd refers specifically to a woman's chastity". Meeker wijst er wel op dat de semantische grenzen licht 
verschillen.. In het Arabisch bestaan nog andere woorden voor eer. Bourdieu (1979: 117) noemt de in 
Noord-Afrikaa gebruikte Arabische termen "nif ' en "hurma". "Hurma" vertaalt hij als "honour" en heeft 
dee betekenis van namus. "Ni f wordt door hem vertaald als "the point of honour", en heeft de betekenis 
vann "seref. Mogelijk verschillen de semantische grenzen hier eveneens. 
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contextt gebruikt. "Sililik " is een van de vele neologismen die er zijn gemaakt na de 

stichtingg van de Republiek Turkije in 1923, om de Turkse taal zoveel mogelijk te 

zuiverenn van Arabische en Perzische leenwoorden en er Turkse woorden voor in de 

plaatss te maken. Een groot aantal daarvan is inmiddels ingeburgerd, maar veel 

woorden,, waaronder dit woord, zijn slechts woordenboekwoorden gebleven. 

Naastt "seref' bestaan de woorden "izzet", "haysiyet" en "onur". Het eerste -

Arabischee - leenwoord wordt nauwelijks gebruikt, het tweede en het derde (resp. een 

Arabischh en een Italiaans leenwoord), komen we vaak tegen. Het woord dat echter het 

meestt gebruikt wordt om seref mee aan te duiden is "gurur", wat "trots" betekent. 

Wanneerr de seref op het spel staat spreekt men doorgaans van een "gurur meselesi", 

eenn zaak van trots, en niet van een "seref meselesi". 

Inn de literatuur wordt namus gewoonlijk vertaald met seksuele eer of familie-

eerr en seref met persoonlijke eer.14 §eref is echter niet exclusief persoonlijk. Wanneer 

iemandd over seref beschikt dan delen familieleden daar in. Het begrip "seref vertaal 

ikk als prestige, status, maar laat ik ook onvertaald. Het begrip "namus" zal ik - naast 

onvertaaldd gebruik - als "familie-eer" gebruiken, of als "eer" indien het duidelijk is 

datt het om de namus gaat. 

Aann de ene kant maakt seref de man kwetsbaar in zijn namus: het hebben van 

vrouww en dochters betekent immers meer verantwoordelijkheid op dit gebied. Aan de 

anderee kant is seref noodzakelijk om de namus intact te kunnen houden: een man 

moett zijn vrouw en dochters kunnen beschermen tegen mannen van buiten de familie. 

Ditt vereist specifiek gedrag: ten aanzien van andere mannen behoort een man snel 

geïrriteerdd te zijn als deze interesse tonen voor zijn vrouwelijke familieleden en 

extreemm gevoelig te reageren als zijn vrouw of dochters beledigd of lastig gevallen 

wordenn (Schiffauer 1983: 65, Magnarella 1982: 396). Alleen maar vigilant zijn 

tegenoverr andere mannen is niet genoeg. Het gevaar kan ook van binnenuit komen. 

Eenn man moet er voor zorgen dat zijn vrouw en dochters de familie-eer niet aantasten. 

Datt wil zeggen dat hij niet alles behoort goed te vinden van hen. Ik schrijf hier 

"behoort",, alsof een man niet in feite zo is, maar zich alleen zo gedraagt om aan de 

verwachtingenn van de samenleving te voldoen. Nogal wat Turkse mannen zijn echter 

133 Ook deze woorden (haysiyet, iffet, onur, gurur) worden gebruikt voor vrouwen. 
144 Everaert (1993: 31) is de uitzondering, door vreemd genoeg seref te vertalen met familie-eer en 
namuss met eer. 
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werkelijkk radeloos als hun vrouw zonder berichtgeving iets later thuis komt dan hij 

verwacht,, uit hun humeur als een andere man het huis betreedt wanneer alleen zijn 

vrouww thuis is, en buiten zichzelf als ze alleen maar gedroomd hebben dat hun vrouw 

eenn ander heeft. Gebruikelijke uitspraken tegen hun vrouw zijn in zulke gevallen: 

"Benimm namusum söz konusu! Kime gittin?" ("Mij n namus staat op het spel. Naar wie 

benn je geweest?") en "Namusuma kimseye laf söyletmem" ("Ik laat niemand iets over 

mijnn namus zeggen"). Aan de andere kant is het zo dat dit gedrag van de man ook 

verwachtt wordt. Wanneer een man zich geen zorgen maakt over waar zijn vrouw is en 

watt zij doet, is hij in de ogen van andere Turken geen echte man. De Turkse man is 

"kiskanc""  (jaloers) en dit wordt als een positieve eigenschap gezien, ook door zijn 

vrouw,, want het betekent dat hij om haar geeft. Het gevolg is dat er Turkse vrouwen 

zijnn die trots zijn dat hun man hen dingen verbiedt.15 Toen ik in een Turks 

vrouwenhuiss werkte en de Turkse vrouwen met een lage opleiding probeerde te 

interesserenn voor cursussen, vertelde een aantal mij opgetogen (!): "Ik mag van mijn 

mann 's avonds nergens heen", "Mij n man laat me niet naar school gaan", etc.16 

Omm zijn namus intact te houden moet een man zijn vrouwelijke familieleden 

derhalvee zowel kunnen beschermen als controleren. Deze functies kan hij alleen 

uitoefenenn met behulp van zijn §eref. Het gaat erom dat hij zich "§erefvol", 

"mannelijk""  gedraagt, zodat duidelijk is dat hij veel om zijn namus geeft. Op die 

manierr kan hij voorkomen dat er hetzij van buitenaf, hetzij van binnenuit een aanval 

opp zijn namus wordt gedaan. Naarmate een man meer §eref heeft, hoeft hij minder 

bangg te zijn voor verlies van zijn namus. Schiffauer (1986: 3) zegt hierover: "Jeder 

mussmuss über serefverfügen, um die Ehre (namus) seiner Familie schützen zu können". 

Sereff  heeft voor de man het karakter van een schild. Wie de indruk van §eref weet te 

makenn kan er zeker van zijn dat niemand zijn vrouw/dochter iets aan zal durven doen 

(Schiffauerr 1986: 16). Volgens Bourdieu maakt namus kwetsbaar, maar kan men met 

behulpp van de §eref reageren op een aanval op de namus: "Honour [namus CvEJ, that 

whichwhich makes the group a target for outrage, is opposed to the point of honour [seref 

CvEJ,CvEJ, that by which it can respond to outrage" (Bourdieu 1979: 117). Het hebben van 

§ereff  is volgens Bourdieu een belangrijke voorwaarde om de namus te kunnen 

Atabekk (zj.; 70) over de Turkse samenleving: "Een man die zijn vrouw niet laat werken, haar niet alleen 
ergenss heen laat gaan, wordt door de samenleving niet bekritiseerd. Juist in tegendeel, deze man is het 
mannentypee dat door veel vrouwen en mannen wordt goedgekeurd". 

166 Zie ook Asena (1987: 138-139): "Gül ratelt opgewekt, 'Liefje, hij laat me 's zondags niet gaan'. Ze zegt 
hett trots." 
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behouden:: "Only the punctilious, active vigilance of the point of honour (nif= seref 

CvE)CvE) is capable of guaranteeing the integrity of honour (hurma = namus CvE) -

which,which, being the sacred, is, by nature, exposed to sacrilegious outrage - and of 

winningwinning the esteem and respectability which society confers on the man who has 

enoughenough point of honour to keep his honour safe from offence" (Bourdieu 1979: 118). 

Tweee pagina's verder omschrijft Bourdieu (1979: 120) het nog krachtiger: "The 

sacredsacred (hurma) (...) exists only by virtue of the point of honour (nif) which defends it". 

Bourdieuu (1979: 115) geeft evenals Schiffauer aan dat een familie met veel §eref er 

zekerr van kan zijn dat er niets met haar namus gebeurt: "A great family (..) known for 

itsits nif [seref CvE], its sensitivity and determination, (..) is shielded from offences, 

since,since, by virtue of the threat which it always holds out for potential aggressors, it is 

seenseen as capable of riposting in the very instant that it is offended. The respect a good 

familyfamily inspires is expressed in the phrase that "it  can sleep and leave the door open". 

Eenn belangrijk aspect van §eref is de "saygi" (eerbied)17 die vrouw en kinderen 

aann hun man/vader betonen. De saygi van vrouw en dochters is vooral ter handhaving 

vann de namus, maar strekt zich over meer gebieden uit. Wanneer een vrouw in het 

bijzijnn van anderen tegen haar man schreeuwt of er openlijk een andere mening dan 

hemm op na houdt, tast dit de §eref van haar man aan. Binnen het gezin wordt er niet 

alleenn door de vrouwen, maar ook door de zonen saygi betoont aan de vader. Een man 

wienss zonen hem saygi betonen geldt als sterk. Een man die geen respect krijgt van 

zijnn zonen geldt als "zayif" (zwak). Wil een man in de mannengroep meetellen dan 

moett hij achting genieten binnen zijn familie.18 Zonen behoren geen afwijkende 

meningg te hebben van hun vader, maar hem onvoorwaardelijk te gehoorzamen. Merkt 

dee buitenwereld dat dit niet zo is, dan betekent dit §erefverlies voor de vader (Starr 

1978:: 56; Bourdieu 1979: 123). Saygi levert daarmee direct (via de vrouw/dochters) 

enn indirect (via de zonen) een betere bescherming van de namus op. Seref moge 

belangrijkk zijn voor de namus, andersom geldt deze afhankelijkheid ook: wanneer 

algemeenn bekend is dat de namus is verloren, is de §eref in meer of mindere mate 

aangetast. . 

'' Een Turks synoniem is "itibar". 
188 Schiffauer (1983: 67). Zie ook Abu-Lughod (1986:166): "Men's positions in the hierarchy are validated 
byy the voluntary deference shown them by their dependents, withdrawal of this respect challenges men's 
authorityy and undermines their positions". 
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Err zijn twee belangrijke overeenkomsten tussen namus en seref. Ten eerste 

zijnn het groepswaarden, en ten tweede is de mening van de gemeenschap erg 

belangrijk.. Als een vrouw zich "namuslu" (eervol) gedraagt, heeft haar hele familie 

namus.. Als één vrouw uit de familie geen namus heeft wordt de hele familie erop 

aangekeken,, en verliezen zij met deze vrouw hun namus.19 Hierdoor begrijpen we 

waaromm het overspel van Zeynep niet alleen de echtgenoot Kemal, maar ook diens 

broerss Mehmet en Gökhan raakt. Bovendien is hierdoor het gebrek aan solidariteit 

onderr zusjes te verklaren. Zusters zullen elkaar niet altijd helpen om de regels te 

omzeilen,, in tegendeel, zij kunnen de eersten zijn die elkaar verraden, want als een 

zusterr haar namus ruïneert is tegelijkertijd die van de anderen in opspraak.200 In de 

beschrevenn casus komt dit goed naar voren. Zodra zus Ayse erachter komt dat Zeynep 

eenn vriend heeft, informeert ze de echtgenoot van Zeynep en haar broer Temel in 

Turkije.. In geen enkel opzicht helpt ze Zeynep de relatie geheim te houden. Over 

Aysee zijn weinig gegevens te vinden in het strafdossier. Het enige dat we weten is dat 

zee 26 jaar en ongetrouwd is. Dit laatste is een vreemde situatie voor een Turkse dorps-

bewoonster.. Op de een of andere manier is ze blijkbaar in Turkije niet uit te 

huwelijken.. Ik heb de indruk dat de broers Dursun gebruik hebben gemaakt van deze 

Aysee en haar geïnviteerd hebben om naar Nederland te komen. De broers dragen zorg 

voordee verblijfsvergunning (zogenaamd woont ze samen met Mehmet). Feitelijk 

verblijftt ze bij Zeynep (die kan moeilijk haar eigen zus weigeren). Onder het mom 

vann "wat goed van ons dat we Ayse een nieuwe kans bieden in het buitenland", hopen 

dee broers Dursun waarschijnlijk dat Zeynep haar buitenechtelijke relatie zal 

beëindigen,, nu haar zus bij haar inwoont. 

Ookk §eref is een groepswaarde: als iemand veel §eref heeft, heeft dat zijn 

weerslagg op de andere familieleden. 

Ziee voor Algerije: Bourdieu (1966:123-124); voor Spanje: Pitt-Rivers (1966:35). 
Giovanninii  (1987: 68) over Sicilië: "Young women want to maintain the good reputation of their 

sisters,, even at the risk of alienating them". Ook in de case-study over Fatma Salim van Kressel (1981: 
151)) bij bedoeïenen en Palestijnen in Israel komt dit aan de orde: Fatma Salim wordt na een 
namusovertredingg vermoord door haar zwagers, de rechtvaardiging van deze mannen is dat de reputatie 
vann hun vrouwen in het geding is. Algemeen wordt namelijk geloofd dat als één zusje niet goed is, ze 
allemaall  wel niet zullen deugen. Pitt-Rivers (1966: 35): "Social groups possess a collective honour in 
whichh their members participate: the dishonourable conduct of one reflects upon the honour of all, 
whilee a member shares in the honour of his group". Dat siblings op één lijn worden gesteld komt ook 
naarr voren uit Brouwer (1992: 26), waar een Turks meisje vertelt: "Wij werden nooit individueel 
aangesprokenn in huis, kinderen zijn kinderen en wat de één doet zal de ander ook wel doen en ook wel 
denken.. En daar heb je het verschil, vind ik, met een Nederlands gezin". 
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Heell  belangrijk bij "namus" voor de vrouw zijn haar maagdelijkheid voor het 

huwelijkk en haar seksuele trouw aan de echtgenoot. Het begrip namus is echter 

ruimer.. Bij "namus" gaat het ook om het oordeel van de gemeenschap. De 

gemeenschapp is rechter in kwesties van "namus". Hierbij gaat het niet om de vraag of 

eenn vrouw kuis is, maar of men haar kuis vindt. Niet de feiten, maar de interpretaties 

vann de feiten zijn belangrijk.21 Vrouwen en meisjes houden zich daarom afzijdig van 

alless waarvan "men" maar kan denken dat het hen in ongeoorloofd contact brengt met 

eenn man van buiten de familie. Om niet het onderwerp van geroddel te worden 

houdenn zij zich aan de gemeenschapsnormen op het gebied van "namus". Als een 

vrouww of meisje zich niet gedraagt zoals het hoort kan ze in opspraak raken, zonder 

datt er sprake is van voortijdig verlies van de maagdelijkheid of seksuele ontrouw aan 

dee echtgenoot. Een meisje of vrouw wordt al snel uitgemaakt voor hoer ("orospu"). 

Ditt woord heeft een brede betekenis: hoeren zijn vrouwen die zich niet houden aan de 

kuisheidsregels.222 Ook een vrouw die overspel pleegt, of een meisje dat er een 

vriendjee op na houdt kan zo worden genoemd. 

Wanneerr de namus bezoedeld is, spreekt men van een "namus meselesi" 

(erekwestie).. Dit kan het geval zijn wanneer nog niemand van buiten de familie het 

weet,, maar alleen een of meerdere mannen in de familie. In die zin is het belangrijk te 

benadrukkenn dat bij namus niet alléén maar het oordeel van de gemeenschap geldt. 

Eenn man kan voor zichzelf tot de conclusie komen dat zijn namus is verloren en zich 

genoodzaaktt voelen tot actie over te gaan. Pitt-Rivers (1966: 21) geeft daarom de 

volgendee definitie van eer: "Honour is the value of a person in his own eyes, but also 

inin the eyes of his society" en driejaar later: "The notion of honour is (..) a sentiment, 

aa manifestation of this sentiment in conduct, and the evaluation of this conduct by 

others,others, that is to say, reputation. It is both internal to the individual and external to 

him"him" (Pitt-Rivers 1968: 503). Wanneer alleen de betrokken vrouw weet dat haar 

namuss is bezoedeld, is er geen erekwestie. Zij kan ervoor kiezen niemand iets te 

211 "Honour [is an] evaluatory term (..). It validates itself by an appeal to the facts (on which it imposes 
itss own interpretations") (Pitt-Rivers 1966: 21). "Since we are concerned with honour as reputation it is 
gossipp rather than the truth which is relevant" (Pitt-Rivers 1966: 64). Peristiany (1966: 11) noemt het 
"thee all-powerfulness of public opinion". 
222 Safilios-Rothschild (1969: 206) schrijft: "A woman becomes dishonoured when she behaves like a 
man,, enjoying freedom, especially sexual freedom". Zo zou een Turk het nooit formuleren. Van een 
vrouww wordt in zo'n geval nooit gezegd dat ze "als een man" is; ze is een hoer. Het woord man 
("erkek")) is positief. Wanneer een vrouw "erkek gibi" (als een man) is, betekent dit dat ze "sözü 
güvenilir""  (betrouwbaar) is en in staat in moeilijke tijden overeind te blijven (daarom wordt dit wel 
gezegdd van weduwen, die hun gezin alleen onderhouden). 
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vertellen,, om zo te voorkomen dat er een erekwestie ontstaat. Het is ook mogelijk dat 

naastt de vrouw in kwestie ook de buitenwereld afweet van het namusverlies. In dat 

gevall  is er wel een erekwestie, maar zijn de mannelijke familieleden van de vrouw 

niett op de hoogte. Niemand heeft hen durven inlichten. 

Ookk bij serefis het oordeel van de gemeenschap belangrijk. Rijkdom heeft 

alleenn betekenis voor de seref als die getoond wordt: een nieuwe auto, gouden 

sieraden,, een mooie flat. Een belangrijk begrip in deze is "gösteris"; het tonen, 

tentoonspreiden.. Veel Turken begrijpen niets van Nederlanders die, wanneer hen een 

complimentt gemaakt wordt over hun kleding, antwoorden: "Ja, heel goedkoop 

gekochtt op de markt". Het is juist de kunst om iets goedkoops zo duur mogelijk te 

latenn lijken. 

Namuss is in tegenstelling tot seref een absoluut begrip. Er zijn geen gradaties 

in:: men heeft namus of men heeft het niet. In principe bezit iedereen vanaf de 

geboortee namus. §eref daarentegen is een waarde die men in meer of mindere mate 

kann bezitten en gedurende zijn leven kan vergroten.24 Bij namus is dit niet mogelijk: 

iedereenn heeft het en wel in gelijke mate. Het enige waar men zorg voor moet dragen 

iss de namus niet kwijt te raken.25 Deze kenmerken van namus en seref hebben 

consequentiess voor het taalgebruik: bij namus spreken de Turken van eer verliezen 

(namusunuu kaybetmek) of eer bezoedelen (namusunu kirletmek) en analoog daaraan: 

eerr redden (namusunu kurtarmak) en eer zuiveren (namusunu temizlemek). Bij seref 

echterr spreekt men van eer verwerven, verdienen (seref kazanmak). Deze terminolo-

giee kan niet gebruikt worden wanneer het om de namus gaat. Bij namus gaat het er 

alleenn om dat de namus zuiver blijf t en niet bezoedeld raakt: wanneer dit laatste het 

Alleenn buitenechtelijk geboren kinderen hebben geen namus (Black-Michaud 1975: 218). 
"Sereff  is social honor which one can earn and add to by behaving in accordance with societal norms" 

(Magnarellaa 1982: 396). 
Pitt-Riverss (1966: 53): "Precedence ("seref" CvE) is something which can be gained through action -

malee enterprise, whereas shame ("namus" CvE) cannot be gained, can only be maintained through 
avoidingg the conduct which would destroy it - female restraint. Black-Michaud (1975: 218): "Whereas 
honourr ("seref CvE] is positive and cumulative, shame ("namus" CvE) is negative, absolute (a woman 
eitherr has it or does not - there are no degrees of shame), cannot be increased". Magnarella (1982: 396): A 
familyy cannot possess degrees of it (= namus); they are either namuslu (honorable) or not". Ginat (1979: 
153):: "The concept of 'ird (namus CvE) is such that (..) it cannot be added to. By killing a woman an 
individuall  does not gain honor, but restores it. Honor (seref) can only be gained through actions 
committedd by a man himself'. Ginat (1979, 182): "A woman cannot by exemplary conduct add to her 
agnates'' ird, though by misbehaving she can detract from it". Simmel (1908: 603): "und ïst begreiflich, 
dasss die Gesellschatt dem Einzelnen dies Gut [=Ehre] von vornherein mitgibt, so dass er es gamicht zu 
erwerben,, sondem nur nicht zu veriieren braucht: die Prasumtion ist, dass jeder es besitze. 
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gevall  is moet zij zo snel mogelijk gereinigd worden. Bij serefspreekt men nooit in 

termenn van reiniging: dit is voorbehouden aan namus. 

Eenn tweede verschil tussen namus en §erefis dat alhoewel beiden zeer 

belangrijkee waarden zijn, namus geldt als het allerheiligste van een familie (Simmel 

1908:: 601-602; Pitt-Rivers 1968: 506; Bourdieu 1979: 125; Dundes 1986: 149). In 

Turkijee zegt men wel: "Bir Turk namusu icin ya§ar" (Een Turk leeft voor zijn namus) 

enn "Namus icin ya§anir, namus icin ölünür" (Men leeft voor zijn namus, men sterft 

voorr zijn namus). Gebeurt er iets met de namus, dan kan dit tot volslagen paniek 

leiden,, zo belangrijk wordt deze waarde gevonden. Dit zien wij ook bij Mehmet 

Dursunn uit de beschreven eerwraakcasus. Zodra hij de bandjes met het overspel in zijn 

bezitt heeft, gaat hij in grote verwarring naar zijn chef. Hij heeft zijn walkman nog om 

enn wijzend op het cassettebandje dat erin zit, vraagt hij om een dag verlof. De chef 

verteltt de politie: "Mehmet vertelde me dat er al maanden roddels waren over het 

overspeloverspel van zijn schoonzus. Ik ken Mehmet als een verwesterde Turk en het viel mij op 

datdat hij zich zo druk maakte over de kwestie. Toen ik hem vertelde dat hij die dag geen 

verlofverlof kon krijgen liep hij huilend weg. Hij was hevig geëmotioneerd. Ik had hem nog 

nooitnooit zo gezien. Uiteindelijk heb ik hem vrij  gegeven ". Het bewijs van het overspel van 

zijnn schoonzus heeft blijkbaar een verpletterende indruk gemaakt op Mehmet. Dat 

Mehmett spijt krijgt van zijn openhartige verklaring blijkt uit het feit dat hij later op de 

dagg de chef nog eens belt en vertelt dat alle problemen rond het overspel zijn 

opgelost.. Hij beseft vermoedelijk dat hij, bij een eventuele getuigenis van de chef, zo 

well  erg gemakkelijk van medeplichtigheid verdacht kan worden. 

Hett ontstaan van het belang van namus is een moeilijk te beantwoorden 

kwestiee (zie hiervoor Blok 1981: 434-436 en Abu-Lughod 1986: 166). Meestal wordt 

gewezenn op het belang dat mannen hechten aan "eigen kinderen". De vrouw moet 

beschermdd en gecontroleerd worden opdat de man er zeker van is dat hij zijn eigen 

nageslachtt grootbrengt (Delaney 1987: 40; 1991: 39). Met het verklaren van de 

oorsprongg is echter nog niet uitgelegd waarom namus nog steeds belangrijk is. 
27 7 

Relevanterr lijk t het daarom te onderzoeken in welke context namus belangrijk blijft . 

266 Gilmore (1987: 8): "Explaining origins is a far cry from explaining trait persistence." 
277 Abu-Lughod (1986: 166-167): "My concern with this ideology of honor is not so much with its causes 

orr roots - a question much debated in the literature on circum-Mediterranean societies (...) and arguably 
unanswerable,, given the complexity of human social life - but rather with its effects on individuals (..). The 
systemm is reproduced by the actions of individuals motivated by a desire to embody the good". 
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Wee komen dan uit op mensen die leven in een groep die aan de volgende acht 

kenmerkenn voldoet: de gezinnen van de groep hebben een hecht netwerk van 

relaties,, dat wil zeggen de vrienden van het gezin kennen elkaar ook. In zo'n situatie 

ontstaatt roddel als voornaamste mechanisme van sociale controle: ieders gedrag op 

hett gebied van de namus wordt besproken.29 Ten tweede is men voor contacten 

afhankelijkk van elkaar. Men is daarmee kwetsbaar voor de mening van deze groep, en 

duss kwetsbaar in namusopzicht.30 Ten derde zijn relaties "meerstrengig".31 Men is niet 

alleenn buren van elkaar, maar ook collega op het werk en vriend, er zijn geen aparte 

categorieënn voor dit soort relaties. De verschillende netwerken lopen in elkaar over of 

zijnn zelfs gelijk aan elkaar. Men is bovendienn vaak ook nog familie van elkaar, zodat 

menn geen aparte categorie familieleden heeft.32 Gevolg van de verstrengeling van 

familiebandenn is een geringe privacy en daardoor een grote sociale controle.33 Ten 

vierdee heeft men geen uitwijkmogelijkheid. Waar men niet de mogelijkheid heeft zich 

tee onttrekken aan de groepscontrole is de eergevoeligheid groot.34 Ten vijfde is de 

groepp homogeen, waarmee de kans groter wordt dat iedereen hetzelfde denkt over de 

Bottt (1957) spreekt van een close-knit network. De vertaling is van De Vries (1990: 22). 
"Honourr and shame are the constant preoccupations of individuals in small scale, exclusieve 

societies,, where face to face personal, as opposed to anonymous, relations are of paramount importance 
andd where the social personality of the actor is as significant as his office" (Peristiany 1966: 11). 
"Diee Ehre verlieren, hiess die Zugehörigkeit zu seiner guten Gesellschaft verlieren. Man verlor sie 
durchh den Richterspruch der gesellschaftlichen Meinung in diesen gewöhnlich ziemlich geschlossenen 
Zirkeln""  (Elias 1969, 145). 

"Hett zijn, om Merry te citeren: "Those in the middle of the social spectrum who are most concerned 
aboutt gossip and most vulnerable to its consequences". Het minst kwetsbaar zijn (...) zij die contacten 
hebbenn buiten het plaatselijke sociale systeem" (De Vries [1990], 23-24). 

Wolff  (1966: 81-82): "The image underlying this terminology [manystranded] is that of a cord, 
consistingg (..) of many strands of fiber twisted together (...). A manystranded coalition is built up 
throughh the interweaving of many ties, all of which imply one another: economic exchanges imply 
kinshipp or friendship or neighorliness (..)". Het tegenovergestelde is "singlestranded"; "Under this 
conditionss [singlestranded relations] peasants are likely to find themselves in different social contexts, 
dealingg with different individuals (..). The result will be that many relations will be short-lived, with 
participantss encountering each other only for brief moments". 

Eliass en Scotson noteren voor hun onderzoeksbuurt in Winston Parva, waar het "groepscharisma" 
(volgenss Blok [1980: noot 53] kan hier beter gesproken worden van eer) erg belangrijk is, het 
volgende:: "Een plaatselijke journalist, geboren en getogen in "het dorp", vatte zijn indruk van "het 
dorp""  samen (...): "Je weet niet wie familie is van wie. Er zijn zoveel familiebanden dat ik nog steeds 
nieuwee op het spoor kom hoewel ik hier toch mijn hele leven heb gewoond" (1965: 83). "Een ander 
hierover:: "Er wordt zoveel onderling getrouwd datje niet meer weet wie er familie van wie is" (1965: 
83).. "In de onderzoekswijk waren niet alleen de buurtretatie, maar ook de familiebanden, duidelijk 
hechterr dan in de rest van Winston Parva. Deze beide bindingen bleken onderling hecht verweven (...). 
Dee hechtheid van de familiebanden zou niet lang stand kunnen houden wanneer de buurtrelaties losser 
werdenn of uiteen vielen" (1965: 84). 

"Dee gezinnen (...) waren onderling zo hecht verweven dat het "open" gezinnen waren die geenszins 
opp zichzelf stonden. De activiteiten binnen aparte gezinnen en die binnen netwerken van gezinnen 
liepenn in elkaar over en waren niet van elkaar te scheiden" (Elias & Scotson 1965: 95). 
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namusnorm.. Deze norm wordt dan bijgevolg strenger. Ten zesde heerst er een 

groepscultuurr van gastvrijheid. De hypothese is dat wanneer er veel in- en uitgeloop 

is,, er weinig verborgen kan blijven en de namusnorm een des te sterkere invloed heeft 

opp het individu. De Vries (1987: 11) schrijft dat Hindoestaanse Surinamers niet 

gediendd zijn van onaangekondigd bezoek om zo aan roddel te ontkomen. Ditzelfde 

beschrijftt Gilmore (1978; 94) van een Spaanse agrostad en Bott (1957: 67) van een 

arbeidersbuurtt in Londen. Elias en Scotson (1965: 75) ondervonden dat door het 

"evenn langs wippen", vooral van vrouwen bij elkaar, de gezinnen in de wijk van 

onderzoekk niet dezelfde mate van privacy hadden als de mensen uit de middenklasse. 

Tenn zevende beschikt de groep over sanctiemogelijkheden ingeval van verlies van de 

namus,, zoals publieke ridiculisering en uitsluiting. Waar men het idee heeft of weet 

datt er sancties zijn zal men nog beter op zijn namus passen.36 Ten achtste zijn de 

individuelee en de collectieve identiteit sterk op elkaar betrokken: wanneer één 

persoonn iets verkeerd doet voelt zijn/haar hele familie en zelfs de hele groep zich te 

schandee gezet. Groepen die aan deze acht kenmerken voldoen zullen doorgaans klein 

vann omvang zijn. Dit op zich is echter geen reden voor het belang van namus. Als de 

ledenn van een kleine groep weinig met elkaar van doen hebben, en alleen maar in 

dezelfdee buurt wonen, is het onwaarschijnlijk dat namus er belangrijk is. 

Datt er van deze omstandigheden sprake is in Turkse dorpen is niet moeilijk in 

tee zien. Men kent elkaar, contacten beperken zich tot (ex-)dorpsbewoners (voor 

344 Elias (1969: 146): "In stadtischen (...) Gesellschaften gibt es (...) für den einzelnen 
Ausweichmöglichkeiten,, die der sozialen Kontrolle (..) viel von der Bedrohlichkeit und Verbindlichkeit 
nimmt,, die sie in weniger mobilen landwirtschaftlichen Zirkeln (...) hat". 
355 "The more monolithic the jury, the more trenchant the judgement" (Peristiany 1966: 9). "In de 
gemeenschapp moet een zekere consensus heersen over normen en waarden [willen deze een belangrijke 
roll  spelen]; die gemeenschap moet een moral community zijn" (De Vries 1987: 23). "De effectiviteit 
vann de sociale controle is in belangrijke mate afhankelijk van de normatieve verankering van de 
gedragsregelss in kwestie. Als een dergelijke verinnerlijking er niet is of niet meer is, dan moet men 
geenn hoge verwachtingen hebben omtrent de naleving van die regels" (De Vries 1987: 36). "Het is 
symptomatischh voor de hoge mate van controle die een cohesieve groep op zijn leden kan uitoefenen, 
datt wij tijdens ons onderzoek geen enkele maal hoorden dat iemand het taboe van zijn groep op 
nauweree persoonlijke contacten met leden van de "nieuwe" groep had doorbroken" ( Elias & Scotson 
1965:75). . 
366 "The impact of gossip and scandal is greater when it has the potential of producing a community 
consensuss that can be converted into a variety of collective actions such as public shaming, ridicule, 
expulsionn or death" (Merry geciteerd in De Vries 1990: 14). "Het geroddel ontleent zijn effectiviteit 
aann het feit dat het ten nauwste verbonden is met (..) de negatieve sancties die erop kunnen volgen. Niet 
dee praatjes op zich worden gevreesd, maar datgene wat ze teweeg kunnen brengen: in opspraak komen, 
reputatieverliess voor zichzelf of de ouders, berisping door landgenoten of door hen met de nek worden 
aangekeken,, straffen thuis" (De Vries 1990: 8). "In hoeverre bepaalde gemeenschapssancties zoals 
uitstotingg ook werkelijk voltrokken worden - daarover kan ik geen uitspraak doen, en dat is in dit 
verbandd ook niet zo belangrijk. Belangrijker is dat men voor dergelijke acties bevreesd is en zich door 
diee vrees laat leiden bij zijn handelen" (De Vries 1990: 19). 
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vrouwenn geldt dit nog meer dan voor mannen). Netwerken lopen in elkaar over. Met 

namee de categorie familie is nauwelijks te scheiden van de categorie buurtbewoner, 

omdatt er veel binnen het dorp getrouwd wordt. Is men onherstelbaar beschadigd in de 

namuss dan is het moeilijk om zich hieraan te onttrekken, het zou betekenen dat men 

vann alle contacten moet afzien. Ook verhuizen is moeilijk als het om boeren gaat. In 

eenn Turks dorp woont doorgaans een homogene groep. Er is een cultuur van 

gastvrijheid:: er worden over en weer veel bezoeken afgelegd, vooral door de 

vrouwen.. Verder hebben de dorpelingen de mogelijkheid van sancties in de zin van 

negatievee roddel, belachelijk maken en het zinspelen op eerwraak. 

Err wordt al snel vanuit gegaan dat namus in de stad niet zo belangrijk is als in 

eenn dorp. Zolang hiernaar geen onderzoek is verricht kunnen we hier echter niet zo 

zekerr van zijn. Ten eerste is de stad niet zo anoniem en individueel als we denken.38 

Bottt (1957: 65-66, 99) die onderzoek deed in Londen, heeft geconstateerd dat de 

groepsvormm in de stad in bepaalde gevallen behouden blijf t en daarmee ook de sociale 

controle.. Een wijk in een stad kan een soort dorp zijn, met alle gevolgen van dien (in 

ditt geval: het belang dat aan namus gehecht wordt). Ten tweede betekent het wonen in 

dee stad niet noodzakelijkerwijs het hebben van een stadscultuur. Veel mensen komen 

oorspronkelijkk uit rurale gebieden en hebben als het ware hun dorpscultuur met zich 

meegenomen.. De vroegere dorpsbewoners wonen bij elkaar in de stad. De sociale 

controlee gaat onverminderd door, vaak nog sterker omdat ze omringd zijn door 

buitenstaanderss - stadsbewoners -, waarvan vermoed wordt dat ze er een lossere 

namusopvattingg op na houden. Ten derde hechten ook Turken in de stad die niet in 

eenn groepsvorm wonen waar ieders doen en laten gecontroleerd wordt, aan hun 

namus.. Een voorbeeld van een duidelijk verschil met moderne Westeuropeanen is dat 

dezee "moderne Turken" in het bijzijn van een andere man niet zullen refereren aan 

eenn vroeger vriendje van hun vrouw. Westeuropese/Amerikaanse mannen doen dit 

wel.. Toen Bahadir, mijn Turkse echtgenoot, en ik kennismaakten met onze buren (een 

"Thee standard anthropological treatments of honor and shame have dealt overwhelmingly with 
rurall  and/or preindustrial milieux. But can we be so certain of the incompatibility of honor and shame 
withh urban industrial milieux? (...) We must repeat that research on honor and shame among residents 
off  Milan, Athens, and Barcelona has yet to be carried out" (Brandes 1987: 126). 

"Thee absence of a concern of honor and shame in Mediterranean cities reflects all too well the 
Redfieldiann notion that urbanites are relatively free from the shackles of customary law; in the anonymous 
urbann setting, Redfield believed, people develop individualistic behavioral codes and operate independent 
off  public opinion. Under such circumstances, it would be impossible for a value system like that of honor 
andd shame, which is based almost entirely on popular reputation, to exert its influence in cities" (Brandes 
1987:: 127). 
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Nederlandss stel) en zij de naam van ons kind hoorden, zei de buurman spontaan tegen 

zijnn vrouw: "Hé, zo heette jouw vorige vriendje ook", waarna hij ons vertelde dat zijn 

vrouww vroeger een Turkse vriend had gehad. Naderhand bleek dat Bahadir helemaal 

stupéfaitt was geweest over deze conversatie. Welke man zegt nou dat zijn vrouw voor 

haarr huwelijk een vriend heeft gehad? Eenzelfde voorval vond plaats op de bank waar 

Bahadirr werkt: de - toenmalige - Amerikaanse directeur had een etentje met Turkse 

zakenlieden.. De conversatie ging over succesvol zijn in de maatschappij. Als 

voorbeeldd haalde de Amerikaanse directeur de vroegere vriend van zijn vrouw aan. 

Ditt was een Japanner geweest die het helemaal had gemaakt in Amerika. De Turkse 

zakenliedenn voelden zich erg ongemakkelijk toen hij dit vertelde. Bahadir vertelde 

me:: "Hij had er helemaal geen gewag van hoeven maken dat het om de ex-vriend van 

zijnn vrouw ging. Dat was helemaal niet belangrijk voor het voorbeeld!". Maar dit gaf 

juistt aan dat het voor de Amerikaan geen enkel punt was om te vermelden dat zijn 

vrouww eerder een vriend had gehad. 

Eenn ander voorbeeld van verschil tussen "moderne Turken" en 

Westeuropeanen,, is het ten dans vragen van de echtgenote op een feest. Een 

(moderne)) Turk zal niet snel toestaan dat een andere man danst met zijn vrouw. Zijn 

vrouww is van hem alleen. Westeuropeanen hebben er over het algemeen geen moeite 

meee hun vrouw voor de gelegenheid met een andere man te laten dansen. 

Hett leven in een cultuur waar namus zeer belangrijk is, brengt een aantal 

implicatiess met zich mee. De vrouwen- en mannenwereld zijn idealiter gescheiden. 

Dee Turkse samenleving is hier ook op ingericht. Een voorbeeld hiervan zijn de 

omgangsregelss in bussen die tussen steden pendelen. In deze bussen zullen een man 

enn een vrouw die geen familierelatie met elkaar hebben, niet naast elkaar worden 

gezet.. Hoe ver dit gaat bleek mij tijdens een busreis waar voor me een Turkse jongen 

zatt en daarvoor een Turks meisje. De Turkse jongen begon in de loop van de reis een 

praatjee met het meisje, dit tot ongenoegen van de busjongen die steeds vaker langsliep 

enn zijn wenkbrauwen fronste. Na een pauze, waarbij iedereen de bus verliet om in een 

motell  wat te eten, ging de jongen naast het meisje zitten. Maar nu kwamen de 

busjongenn én de chauffeur direct in actie. De jongen moest weer achter het meisje 

plaatsnemen.. Er werd helemaal niet gevraagd of het meisje het misschien zelf wilde. 

Hett kon gewoon niet. Geen eerloze zaken in hun bus. Een ander voorbeeld van 

segregatiee in de Turkse samenleving zijn de stranden en de terrasjes in de stad. Door 
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middell  van borden is aangegeven welke gedeeltes voor vrouwen en gezinnen ("aileye 

mahsus")) zijn. Waar geen ruimtelijke segregatie mogelijk is, is een temporele 

segregatiee ingesteld: vrouwen en mannen gaan bijvoorbeeld ieder op andere tijden 

naarr het badhuis (hamam). 

Dee families met een plattelandsachtergrond laten hun dochter op jonge leeftijd 

trouwen.. Een potentieel huwbaar meisje is een gevaar voor haar vader en broers. Zij 

moett zo snel mogelijk trouwen opdat de verantwoordelijkheid bij haar echtgenoot 

komtt te liggen. Bij de keuze voor een "gelin" (bruid/schoondochter) wordt niet in de 

eerstee plaats naar het meisje gekeken, maar naar haar familie. Om er zeker van te zijn 

datt een eerbaar meisje binnengehaald wordt, kiest men bij voorkeur een meisje uit de 

eigenn familie, of als dit niet mogelijk is, een meisje uit hetzelfde dorp. Van deze 

meisjess is men zeker dat zij zich eervol hebben gedragen en de familie niet te schande 

zullenn maken. Een meisje dat niet in haar eigen dorp trouwt, wordt daarom 

gewantrouwd:: men vraagt zich af of er iets met haar namus aan de hand is (Balaman 

1985:: 212). Het voorkeurshuwelijk is er een met de dochter van vadersbroer (amca 

kizi).. In dat geval wordt namelijk een meisje gekozen dat al tot de patrilineaire familie 

behoort.. Vervolgens komen in willekeurige volgorde dochters van vaderszuster 

(halaa kizi), moedersbroer (dayi kizi) of moederszuster (teyze kizi) in aanmerking.41 

Delaneyy (1987: 44; 1991: 101-102 voetnoot 3) schrijft dat alle huwelijken in haar 

dorpp van onderzoek endogaam zijn, dat wil zeggen binnen het dorp. Daarvan gaat 

25%% van de dorpelingen een volle neef-volle nicht huwelijk aan, 50% sluit een ander 

soortt verwantschapshuwelijk en de overige 25% trouwt met een dorpsgenoot.42 

Ditt wordt niet gedaan in toeristische gebieden. 
400 Delaney (1991: 10!) en Petersen (1985) refereren beiden naar Bourdieu (1977: 44) om dit te 
verklaren:: "Male honor is threatened by women. Specifically, a man's honor is a function of the purity 
off  the women in his family: his mother, his sister, his daughter. Since he cannot marry these women, it 
followss that the best, or least bad woman is the one who sprung from the men of the lineage, the 
patrilaterall  parallel cousin". Ook in Bourdieu (1979: 127-128) is dit te vinden: "the need to safeguard 
bloodd purity and keep the family honour intact is the reason most frequently given to justify marriage 
withh the parallel cousin (..). A man who married into his own family (..) can be sure that his wife will 
strivee to safeguard her husband's honour, that she will keep family conflicts secret and not run 
complainingg to her kinsmen". Toch lijk t me dat we voorzichtig moeten zijn een vergelijking te maken 
mett de Arabische cultuur, omdat hier de bloedverwanten ook na het huwelijk van het meisje 
verantwoordelijkk blijven voor haar namus. 

Inn de praktijk komt het huwelijk met de "amca kizi" (VaBrDo) niet vaker voor dan een huwelijk met 
dee andere nichtjes (Stirling 1965: 201; Delaney 1991: 101). 

Volgenss Gecer (1995: 21) wordt in Turkije één op de vijf huwelijken gesloten tussen bloedverwanten 
enn is 80% hiervan een huwelijk tussen neef en nicht in de eerste of tweede graad. Uit een onderzoek 
overr heel Turkije in 1993 blijkt dat van de getrouwde vrouwen tusen 15-49 jaar, er 22,6% een 
verwantschapshuwelijkk heeft gesloten (Women in Turkey 1999: 39). 
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Niett overal in Turkije is het verwantschapshuwelijk gebruikelijk. In de dorpen 

rondd Karasu (provincie Adapazari) geldt het huwelijk met het volle nichtje als 

"günah""  (een zonde). Magnarella (1974: 87) schrijft dat het verwantschapshuwelijk 

bijj  de Manav43 in Susurluk (provincie Bahkesir - West-Turkije) niet gebruikelijk is. 

Volgenss Makbule Ölcen, voorzitster van de Turkse Stichting van Verstandelijk 

Gehandicaptee Kinderen, is in Turkije 10% van de bevolking verstandelijk 

gehandicapt.. Als belangrijkste reden noemt zij het verwantschapshuwelijk. Als hier 

eenn verbod op komt, kan het percentage verstandelijk gehandicapten in Turkije 

volgenss haar dalen tot 1%.45 Zowel de Turkse als de Nederlandse overheid voeren een 

campagnee om Turken ervan te overtuigen dat verwantschapshuwelijken slecht zijn 

voorr het nageslacht.46 Sirman (1990: 35), die onderzoek deed in Tuz (provincie 

Aydin),, schrijft het kleine aantal verwantschapshuwelijken bij de Muhacir toe aan 

dee televisiecampagnes van de Turkse overheid, maar relativeert deze stelling direct in 

eenn voetnoot: de betrokken bevolkingsgroep had altijd al een traditie van exogamie 

(Sirmann 1990: 35 voetnoot 21). De "muhtar" (dorpsburgemeester) van het dorp 

Yayciabdall  köyü (Amasya) vertelde me dat hij steeds op de televisie te horen kreeg 

datt trouwen met een volle neef of nicht een medisch risico inhield, maar dat er in zijn 

dorp,, ondanks een grote hoeveelheid van deze huwelijken, geen gehandicapte 

kinderenn geboren werden. De "ebe" (vroedvrouw), die uit een andere stad kwam en 

vann regeringswege verbonden was aan de "saghk ocagi" (gezondheidscentrum) van 

hett dorp, onderstreepte dit. Het medisch risico van een verwantschapshuwelijk was 

well  doorgedrongen tot een in Nederland woonachtig Turks echtpaar. Toen alledrie 

hunn dochters met een volle neef wensten te trouwen, wilde het ouderpaar alleen 

toestemmenn als de schoonzoon-in-spé een andere bloedgroep had als de dochter. 

Volgenss hen kwamen er dan geen gehandicapte kinderen ter wereld. Hier is echter 

geenn medische basis voor.48 Ondanks de huwelijken tussen buurtgenoten en/of 

433 Etnische groep Turken uit de regio Bahkesir. Ze worden gezien als de "echte" inwoners van 
Susurlukk (Magnarella 1974: 34). 
444 Niet alleen Manav, ook zigeuners, Circassiërs, Georgiërs en Bosniërs in die regio blijken voor 
exogamiee te zijn (Magnarella 1974: 90). 
455 "Akraba evliligi yasaklansin" in Hürriyet 24-11-1994. 
466 In Nederland houdt de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties 
betrokkenn bij erfelijke en/of aangeboren afwijkingen) te Soestdijk zich hiermee bezig. 
477 Turken die oorspronkelijk uit de Balkan komen, en nu verspreid over West-Turkije wonen (Sirman 
1990:: 35; Den Exter 1993: 33 voetnoot 6). 

488 Dat verwantschapshuwelijk tot een vergrote kans op gehandicapt nageslacht leidt, wordt in zijn 
algemeenheidd betwijfeld door Marvin Harris, die stelt dat hoewel in moderne samenlevingen inteelt/ 
verwantschapsteee It inderdaad leidt tot meer doodgeborenen en gehandicapte kinderen, dit niet het geval 
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verwanten,, blijf t het afwachten hoe een huwelijk waar man en vrouw elkaar voor het 

huwelijkk niet (veel) meemaken, zal zijn. In Turkije wordt wel gezegd: "Evlili k karpuz 

gibi",, het huwelijk is als een watermeloen. Van dit product weetje pas na aankoop, 

alss je hem door kan snijden, of je de goede gekocht hebt. 

Eenn groot belang wordt gehecht aan maagdelijkheid tot het huwelijk. Dit komt 

tott uiting in het gebruik om de bruid een rood lint om het middel te doen ten teken van 

haarr maagdelijkheid. Daarnaast is er de, op veel plaatsen nog steeds niet in onbruik 

geraakte,, traditie om het laken op de huwelijksnacht op te halen en te controleren op 

eenn bloedvlek, ten teken dat de bruid als maagd het huwelijk is ingegaan. Het is, 

behalvee bij de stadselite, ongebruikelijk dat een meisje voor haar huwelijk met een 

jongenn naar bed gaat. Ook zal een jongen niet snel met een maagd naar bed gaan, 

wantt het betekent dat hij gedwongen kan worden met haar te trouwen. De obsessie 

voorr het maagdenvlies gaat zover dat meisjes wel operatief een nieuw maagdenvlies 

latenn inzetten (Asena 1987: 40-41). 

Hett belang van namus blijkt ook uit de extreme sanctie die er staat op het 

verliess ervan: eerwraak. Het onderzoek hiernaar leert ons niet alleen over dit 

fenomeen,, maar ook meer over eer. Namus kunnen we bestuderen via haar tegendeel: 

ontering.. Ook Goffman (1956) volgde deze strategie: hij keek naar mensen die zich 

niett aan het ceremonieel hielden, om zo achter de regels van een groep te komen. Pitt-

Riverss (1977: 83) schreef: "Moral values are best examined through the sanctions 

thatthat operate against their violation and honour is most clearly defined at the moment 

whenwhen it is lost". Burke (1992: 42) geeft aan dat hoewel casussen vaak gebruikt 

wordenn als voorbeeld van iets dat vaak voorkomt, ook het omgedraaide het geval kan 

zijn:: "... a case may be selected for study precisely because it is exceptional and 

showsshows social mechanisms failing to work. It was to discuss this situation that the 

ItalianItalian historian Carlo Poni has coined the phrase "the exceptional normal" (..). 

OpenOpen conflicts may reveal social tensions which are present all the time but only 

visiblevisible on occasion ". Normaliter wordt nooit over namus gesproken. Namus komt pas 

aann de orde op het moment dat deze is bezoedeld. De uitzonderingssituatie werpt als 

hett ware licht op het leven van alledag. Focussen op schande en infamie is een 

strategiee om de code van eer te onderzoeken. 

iss in kleine pré-landbouwsamenlevingen. Hier zullen de gehandicapte kinderen het niet redden en 
zullenn alleen de mensen met sterke genen overleven en brengen verwantschapshuwelijken juist een 
sterkerr geslacht voort (Harris 1993: 268-269). 
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Inn de Turkse krant wordt gesproken van een "namus cinayeti" (namusmoord). 

Traditioneell  wordt hiervoor echter niet het woord "cinayet" (moord) gebruikt, maar 

heeftt men het over een "namus temizlenmesi", namuszuivering. Van oudsher wordt 

ookk de term "namus davasi" (namusvete) gebruikt, naar analogie van "kan davasi" 

(bloedvete).. Ook wordt eerwraak wel aangeduid met "töre cinayeti" (traditie-moord), 

maarr dit woord is veel breder en omvat ook bloedwraak. De gebruikelijke zin 

waarmeee de eerwraakpleger zijn daad rechtvaardigt, is "namusumu temizledim" (ik 

hebb mijn eer gezuiverd). Dit is een verkorting van "namusumu kanla temizledim" (ik 

hebb mijn eer met bloed gezuiverd).49 

Hett ontstaan van eerwraak is waarschijnlijk gelegen in het ontbreken van een 

effectieff  monopolie op geweld door de staat (Blok 1980, 1981). De overheid was niet 

bijj  machte om haar burgers te beschermen en daarom moest men zijn eigen bezit 

verdedigen.. Het gevolg daarvan was dat ieder zijn eigen (vuur)wapen bezat. Het 

verdedigenn van je land ("tarla") was net zo belangrijk als het verdedigen van je 

vrouwen.. "Tarla namustur" (land is namus) wordt wel gezegd op het platteland van 

Turkije.. Gedeeltelijk ontbreekt het er nog steeds aan een effectief staatsgezag: er zijn 

bergachtigee streken waar de gendarmerie niet snel ter plekke is. Maar ook waar dit 

niett meer geldt, blijf t het belang van een eigen vuurwapen en eerwraak voortbestaan. 

Eerwraakk vindt ook plaats in de stad en wel omdat veel dorpelingen hiernaar toe zijn 

gemigreerd.. Voor zover nagegaan kan worden plegen stedelingen met een hogere 

opleidingg nauwelijks eerwraak. Dit lijk t waarschijnlijk, omdat deze stadsmensen zich 

meestall  in meerdere kringen begeven en voor hun eigenwaarde niet geheel 

afhankelijkk zijn van één groep mensen. Er is bij deze stedelingen doorgaans wel 

begripp voor eerwraak en men weet wat het is. Juist omdat ze wel belang hechten aan 

namus,, kunnen zij invoelen waarom iemand eerwraak pleegt. 

499 Zie ook Pitt-Rivers (1966: 25) over West-Europa in de Middeleeuwen: "It was commonly admitted 
thatt offences to honour could only be redeemed through blood. La lessive de 1'honneur ne se coule qu'au 
sangg (the laundry of honour is only bleached with blood)". 
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§§ 1.2 Eerwraak en bloedwraak 

Eenn bloedvete of bloedwraak ("kan davasi") is het doden volgens het principe 

"oogg om oog, tand om tand". Omdat een eigen bloedverwant is gedood wordt een 

bloedverwantt uit de familie van de dader om het leven gebracht. In de regel wordt een 

belangrijkk mannelijk familielid als slachtoffer gekozen, met name iemand die 

kostwinnerr is, om de andere familie maximaal te treffen. Na een bloedwraak kan wéér 

eenn bloedwraak gepleegd worden, ditmaal door de familie van het slachtoffer van de 

bloedwraak.. Zo kan een hele keten aan bloedwraken ontstaan. De periode tussen twee 

bloedwrakenn kan heel lang zijn, soms wel twintig jaar, bijvoorbeeld omdat een zoon 

pass wraak neemt als hij een volwassen man is. Een eerste moord in een serie van 

bloedwrakenn kan allerlei redenen hebben: een ruzie om land of ook wel een eerwraak. 

Wanneerr deze eerwraak gevolgd wordt door een of meerdere bloedwraken, dan wordt 

dee eerwraak, als zijnde de eerste moord in deze serie, ook wel bloedwraak genoemd.50 

Evenalss eerwraak is bloedwraak door de migratie van het platteland naar de stad geen 

exclusievee dorpsaangelegenheid meer. Door de migratie van Turken naar Nederland 

komtt bloedwraak ook in Nederland voor. In de periode 1975-1982 zijn er in 

Nederlandd negen gevallen van geteld door Van der Molen (1983: 60). 

Inn bijna alle gevallen zijn de daders van eerwraak en hun familieleden bang voor 

represailless van de kant van de familie van het slachtoffer. In de zaak Dursun blijkt dat 

Ismett Dursun, de vader van de vermoorde Zeynep, het plan had om zijn broer Yilmaz 

Dursun,, de vader van de broers Gökhan, Kemal en Mehmet, dood te schieten, omdat hij 

vermoeddee dat Yilmaz Dursun de opdrachtgever was geweest. Ook Temel, de broer van 

Zeynep,, zou deze plannen hebben en op zijn kinderen hebben gezworen wraak te nemen. 

Yilmazz Dursun had dit opgevangen en aan de telefoon tegen Kemal gezegd (door een 

telefoontapp had de politie deze gesprekken opgevangen). De bloedverwanten van 

Zeynepp willen dat Ayse, de in Nederland wonende zus van Zeynep, zo spoedig mogelijk 

terugkomtt naar Turkije. Zolang zij in Nederland is kunnen ze geen bloedwraak plegen, 

omdatt ze bang zijn dat de broers in dat geval Ayse wat zullen aandoen. Reden voor de 

broerss om Ayse niet terug te laten gaan naar Turkije. Ook gaan de broers Dursun dat jaar 

niett op vakantie naar Turkije, uit angst voor wraakacties. Uit een telefoontap blijkt dat 

500 Literatuur over bloedwraak in de Balkan: Black-Michaud (1975) en Boehm (1984), over bloedwraak 
inn Turkije: Tezcan (1981). 
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vaderr Yilmaz Dursun zijn zoons, die in Nederland zitten, vertelt dat hij gehoord heeft dat 

dee familie van Zeynep net zal doen alsof zij zich verzoenen, maar in werkelijkheid van 

plann zijn om Nejat, de jongste broer van Zeynep die nog vrijgezel is, Yilmaz te laten 

doodschieten.. De angst blijkt er goed in te zitten. Uit een telefoontap vernemen we dat 

Leyla,, de vrouw van Gökhan Dursun, tegenover een vriendin klaagt dat ze steeds maar 

thuiszitt en nergens meer heen durft te gaan. 

Dee broers Dursun willen de ouders van Zeynep uitnodigen naar Nederland om 

henn alles uit te leggen en te laten zien dat Zeynep echt slecht was. Vader Yilmaz Dursun 

iss hier in eerste instantie tegen. Uiteindelijk gebeurt toch wat de broers willen. Serpil, de 

zuss van Zeynep, vertelt Kemal aan de telefoon dat iedereen in het dorp haar ouders 

vreemdd aankijken, omdat ze op bezoek gaan bij de moordenaars van hun dochter. Serpil 

will  dat de broers Dursun haar broer Temel naar Nederland laten komen. Dat beloven ze 

tee doen. Kemal zegt bovendien toe om ook Zeynep's broer Nejat naar Nederland te 

halen.. Het over laten komen van de beide broers van Zeynep zou wel eens een "goede 

tegenprestatie""  kunnen zijn, een soort bloedgeld ("diyet") om bloedwraak te voorkomen. 

Serpill  denkt dat haar broer Temel en haar ouders wel zullen bedaren als zij dit alles 

horen.. Inderdaad slagen de broers erin hun "oom en tante" te overtuigen. Het enige wat 

diee zich blijven afvragen is hoe het toch komt dat Zeynep zo het slechte pad op kan zijn 

gegaann (Kemal zal wel niet aan zijn schoonouders hebben uitgelegd dat hij zelf zo 

weinigg thuis was). Misschien zijn de ouders van Zeynep overstag gegaan, omdat twee 

vann hun zoons de kans hebben gekregen om naar Nederland te komen. 

§§ 1.3 Turkse rechtspraak en eerwraak 

Hett Turkse Wetboek van Strafrecht (Turk Ceza Kanunu; afgekort TCK) kent 

aann eerwraak in een aantal gevallen direct en in andere gevallen indirect 

strafverminderingg toe. Wat betreft bloedwraak geldt deze wettelijk geregelde 

tolerantiee niet. In een poging de bloedwraak zoveel mogelijk uit te bannen zijn de 

straffenn hierop in Turkije extra hoog.51 Na de stichting van de Republiek Turkije in 

19233 werden in 1924 de islamitische rechtbanken afgeschaft, en werd het Burgerlijk 

Wetboekk overgenomen uit Zwitserland. Het model voor het Wetboek van Strafrecht 

511 De straf op bloedwraak is de doodstraf: artikel 450/10 TCK, Turks wetboek van strafrecht (§ahin 
1999:35). . 
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kwamm echter uit Italië, omdat dit beter aansloot bij het Turkse eerbegrip.52 Het bevatte 

bijvoorbeeldd artikel 587, welke strafvermindering mogelijk maakte voor het doden 

vann de echtgenote ingeval zij overspel had gepleegd. 

Inn het Turkse Wetboek van Strafrecht In Turkije staat op het opzettelijk doden 

vann een mens een zware gevangenisstraf van 24-30 jaar (wetsartikel 448 TCK). Is het 

slachtofferr een familielid dan is de straf levenslang (artikel 449/1 TCK). Het doden 

mett het doel de eer {namus) te zuiveren is geen verzwarende factor, integendeel. In 

hett Turkse Wetboek van Strafrecht zijn twee wetsartikelen opgenomen waarbij aan 

hett doden met een eermotief strafvermindering wordt toegekend.53 Artikel 453 handelt 

omm het doden van een pasgeboren kind om redenen van namus. Gewoonlijk gaat het om m 

eenn buitenechtelijke geboorte. De baby moet worden gedood, omdat anders de moeder -

meestall  een ongehuwd meisje - en haar familie in opspraak komen. Onder (1962: 569) 

wijstt er op dat de moord direct na de geboorte van het kind moet zijn gepleegd, daar 

anderss van toepassing van dit artikel geen sprake meer kan zijn. In 1991 is dit wetsartikel 

aangepast:: de dader mag alleen nog maar de moeder zijn en de reden is niet meer de 

namuss redden, maar de §eref. De Turkse officier van justitie Zekeriya Sevimli, die ik in 

dee zomer van 2000 te Ankara sprak, kon mij niet uitleggen waarom nu het woord seref 

inn plaats van namus werd gebruikt. "Ach, ze willen gewoon westers doen, dat is alles", 

wass zijn commentaar. Ook Sahin (1999: 39) kan in zijn lezing de zin van deze 

veranderingg niet aangeven. Volgens hem moet het artikel in zijn geheel worden 

opgeheven.. Dit zou volgens hem ook moeten gebeuren met artikel 472. Dit artikel in het 

Turksee wetboek van strafrecht bepaalt dat strafvermindering gegeven wordt wanneer een 

miskraamm opgewekt wordt om de §eref en de namus te redden. 

Wetsartikell  462 handelt om het doden van de echtgenote, zuster of dochter of 

hunn minnaar bij het betrappen op overspel. Dit wordt door Turkse juristen onderling 

well  "Italyan usülü bosanma" (echtscheiding op zijn Italiaans) genoemd, omdat dit het 

wetsartikell  is dat van het Italiaanse Wetboek van Strafrecht werd overgenomen 

(Tannyarr 1987: 56). De gevangenisstraf wordt gereduceerd tot 1/8 van de straf, maar 

alleenn wanneer het delict gepleegd is tijdens of kort na een onmiskenbare situatie van 

522 Zie Onder (1962: 427). Op 1 juli 1926 trad dit Wetboek van Strafrecht in Turkije in werking. 
Hett is echter niet zo dat de term "eerwraak" door het Turkse wetboek wordt genoemd. Eerwraak valt 

onderr "adam öldürme" (het doden van een mens). Aykut (1999: 45): "Het gebruik van hel woord 
eerwraakeerwraak suggereert dat er een apart wetsartikel bestaat waarin deze moorden worden behandeld. Dit 
isis echter niet hel geval Er zijn zijn alleen bepaalde wetsartikelen die in bepaalde gevallen een 
strafverminderingstrafvermindering geven ". 
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overspell  of ontucht. Let wel: ook de vrouw die haar man doodt, omdat zij hem 

betraptt op overspel, kan aanspraak maken op dit artikel. In dit wetsartikel komt het 

woordd "namus" dan ook niet voor, in tegenstelling tot het baby moord-artikel 453 

waarr (in de oude versie) expliciet gesproken wordt van "namusunu kurtarmak" (de 

namuss redden). Als een vrouw haar man doodt omdat hij overspel heeft gepleegd, 

wordtt dit in de volksmond geen eerwraak genoemd, maar "kiskanchk cinayeti" 

(jaloeziemoord).. Hiervoor is bij lange na niet zoveel clementie als wanneer de man 

zijnn vrouw om dezelfde reden ombrengt. 

Dee eerwraakgevallen waar deze wetsartikelen niet op van toepassing zijn, kan de 

rechterr laten vallen onder de algemene artikelen 51 en 59. Artikel 51 kan van toepassing 

wordenn verklaard indien er sprake is van hevige droefheid ("elem") of provocatie 

("tahrik").. Wanneer bijvoorbeeld iemand zich ten gevolge van namusverlies niet meer in 

dee gemeenschap durft te vertonen accepteert de rechter dit als "hevige droefheid". Indien 

eenn vrouw er met een vriend vandoor gaat, kan dit opgevat worden als provocatie aan 

hett adres van haar mannelijke familieleden. Artikel 59 houdt in dat de rechtbank de straf 

kann verlagen indien er naar het goeddunken van de rechtbank redenen zijn ten gunste 

vann de dader.55 De wetsartikelen 51 en 59 zijn zeker niet alleen bedoeld voor 

eerwraakplegers. . 

Opp grond van de Wet op de Tenuitvoerlegging van Straffen wordt automatisch 

dee straf maar voor ca. 40% uitgezeten, zo vertelde de Turkse officier van justitie te 

Ankaraa Zekeriya Sevimli me.57 Hier profiteren niet alleen eerwraakplegers van, maar 

allee veroordeelden. Er zijn in deze wet geen speciale bepalingen voor eerwraakplegers. 

544 Aykut (1999:56-57) gaat hier uitdrukkelijk op in: er zijn twee voorwaarden verbonden aan 
wetsartikell  462: 1) een tijdsvoorwaarde: de handeling moet verricht zijn tijdens de situatie van overspel 
off  ontucht of terwijl dit soort relatie op het punt stond te gebeuren of vlak nadat het gebeurd is. 2) een 
personenvoorwaarde:: het moet gaan om de echtgenoot, de echtgenote, de broer of de zuster, de 
afstammelingenn en/of degene waarmee de handeling wordt verricht. Aykut (1999: 57) vervolgt: de 
strekkingg van het artikel is dat de persoon die hier getuige van is een zodanige psychologische klap 
krijgt,, dat hij/zij niet meer uit vrije wil kan handelen. 
""  Met dank aan Muzaffer Cebesoy, rechter te Ankara, voor zijn mondelinge uitleg van de 
wetsartikelen.. In appendix III staat de volledige tekst van de wetsartikelen. 
566 Deze heet voluit "Cezalann Infazi hakkmda Kanun (De Wet met betrekking tot de Tenuitvoerlegging 
vann Straffen). Wordt wel kortweg "Infaz Yasasi" of "Infaz Kanunu" (De Tenuitvoerleggingswet) 
genoemd.. Wordt beschreven in Turk Ceza Kanunu (2000: 437-462). 
""  In de Infaz Yasasi, artikel 19 (Turk Ceza Kanunu 2000: 453) staat beschreven: Wie de doodstraf 
krijgt,, zit 30 jaar gevangenisstraf uit, wie levenslang heeft gekregen, zit 20 jaar uit en de overige 
straffenn worden voor de helft uitgezeten. Het toegevoegde artikel 2 van deze Tenuitvoerleggingswet 
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Eerwraak-aïs-coEerwraak-aïs-co ver 

Inn Italië is het wetsartikel dat strafvermindering geeft op eerwraak bij 

betrappingg op overspel afgeschaft, omdat er misbruik van werd gemaakt.58 Plegers 

vann een moord/doodslag vertelden de rechtbank dat het om een eerwraak ging, terwijl 

hett in feite om een heel ander motief handelde. Het doel was in aanmerking te komen 

voorr strafvermindering.59 Dit kunnen we de "eerwraak-als-cover" noemen. In de door 

mijj  bestudeerde strafdossiers over eerwraak kwam dit punt niet naar voren, wat niet wil 

zeggenn dat het niet aanwezig was. Wellicht is er ten tijde van het politieonderzoek geen 

aandachtt besteed aan het feit dat dit mogelijk het geval is geweest. Alleen in de casus 

Dursunn komt het aspect van de eerwraak-als-cover aan de orde: de broers Dursun 

proberenn de reclasseringsmedewerker te doen geloven dat hier sprake van is. 

Geconfronteerdd met alle uitgeschreven telefoontaps bezweren zij hem dat zij zo gepraat 

hebben,, omdat de bloedverwanten van Zeynep woedend waren en dreigden hun in 

Turkijee wonende vader te doden: "Om mijn vader te redden en de familie van Zeynep te 

sussen,sussen, hebben wij, ons aanpassend aan hun denkwereld, maar getracht het voor te 

stellenstellen als een erekwestie, opdat zij begrip zouden krijgen voor de moord. Het was 

echterechter beslist geen eerwraak Toen Gökhan en ik in Parijs waren, was de moord op 

ZeynepZeynep ook voor ons een vreselijke verrassing", aldus Kemal Dursun. Zeynep is in hun 

versiee van het verhaal vermoord door een onbekende man en Mehmet Dursun was juist 

terr plekke om Zeynep te helpen. Hij vatte zijn schoonzuster bij de haren met de 

bedoelingg haar weg te slepen bij de moordenaar. 

(Turkk Ceza Kanunu 2000: 456) bepaalt daarenboven dat van de helft gevangenisstraf die wordt 
uitgezetenn nog eens van elke maand 6 dagen afgaan. 
588 In Italië werd op 5 augustus 1981 het betreffende wetsartikel (art. 587 Wetboek van Strafrecht) 
afgeschaft.. Dit werd gepubliceerd in de "Gazzetta Officiale" (de Italiaanse Staatskrant), nr. 218, van 10 
augustuss 1981. 

"Forr this reason Greek journalists have been calling honourcrimes "the camouflage of the criminals" 
(Safilios-Rothschildd 1969: 215). Een voorbeeld van een dergelijke eerwraak is het ombrengen van de 
echtgenote,, omdat zij haar man ontrouw is. De ware reden is dat de echtgenoot graag met iemand 
anderss wil trouwen en een echtscheidingsprocedure zeer duur en moeizaam is (Safilios-Rothschild 
1969:: 214). Dit is ook het thema van de Italiaanse film "Divorzio allMtaliana" van Pietro Germi uit 
19611 en de Siciliaanse roman "A ciascuno il suo" van Leonardo Sciascia, vertaald als "To each his 
own""  (Manchester 1989). 
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Inn de Turkse krant zijn wei eens eerwraken-als-cover te vinden. Vooral een 

vrouwelijkee dader wordt wel gebruikt om de moord het aanzien van een eerzuivering te 

geven: : 

"In"In  Sakarya hoort Sema A kin, na maanden in voorarrest te hebben gezeten, op 

dede rechtszitting dat er wegens moord twintig jaar gevangenisstraf tegen haar wordt 

geëist.geëist. Daarop klapt zij uit de school: zij heeft haar 33-jarige zwager niet vermoord. Het 

isis haar man die zijn broer heeft vermoord, maar tegen zijn vrouw zei: "Neem jij  de 

moordmoord nu maar op je en zeg datje hem vermoord hebt vanwege je namus. Als je dat zegt 

krijgkrijg  je weinig straf'. 

Ookk wordt wel door de familie van het slachtoffer beweerd dat de eerwraak 

slechtss eerwraak-als-cover was, omdat men woedend is dat de dader er met zo'n smoes 

gemakkelijkk van afkomt. Of het werkelijk om een eerwraak-als-cover handelt is uit de 

kranteartikelenn vaak niet op te maken: 

"Tegen"Tegen Ayhan Baglar is 15 jaar gevangenisstraf geëist. Hij zei zijn 33-jarige vrouw Seda 

tete hebben vermoord, omdat ze een relatie met een ander was aangegaan. De moeder van 

Seda,Seda, die als getuige werd gehoord, bracht daar echter tegenin dat haar schoonzoon 

SedaSeda vermoordde omdat Seda een grote erfenis van haar vader had gekregen en hij deze 

voorvoor zich alleen wilde hebben". 

Ookk de moord op Ugur Kili c in het skigebied Uludag, in januari 1995, werd in 

eerstee instantie voorgesteld als een eerwraak. Alaattin Cakici, een belangrijke Turkse 

mafioso,, vertelde de journalisten dat hij zijn ex-vrouw had laten vermoorden, omdat zij 

eenn relatie met een ander had. Niemand geloofde zijn verklaring, men dacht dat het een 

afrekeningg was in het mafiacircuit. Ugur was namelijk de dochter van Dündar Kthc, een 

anderee belangrijke mafiabaas. 

600 "20 yili duyunca caydi" in Hürriyet, 15-2-1997. 
611 "Namus cinayetinde miras kavgasi" in Hürriyet, 28-5-1992. 
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§§ 1.4 Islam en eerwraak 

Eerwraakk komt in het gehele mediterrane gebied voor, zowel onder de 

christelijkee als onder de islamitische bevolking en is daarom niet exclusief te 

koppelenn aan de islam. Vaak wordt gedacht dat deze godsdienst haar goedkeuring 

verleentt aan het plegen van eerwraak. Kijken we echter naar wat de koran werkelijk 

voorschrijftt als straf op overspel van de vrouw, dan blijkt dit minder rigoreus te zijn dan 

hett volksgeloof wil. "Zina" (overspel, ontucht of onkuisheid) is een vergrijp dat gestraft 

moett worden met een "hadd" (een bepaalde, onveranderlijke straf). In de koran staat: 

"De"De overspelige vrouw en de overspelige man, geselt een ieder hunner met honderd 

geselslagen.geselslagen. En laat geen mededogen met hen u bevangen in Allah's godsdienst, indien 

gijgij  gelooft in Allah en de laatste dag. En laat een aantal der gelovigen van hun 

bestraffingbestraffing getuige zijn" (Koran 24, 2).63 Later hebben islamitische rechtsgeleerden 

bepaaldd wat Mohammed precies bedoeld heeft: ingeval van gehuwden of mensen die 

ooitt gehuwd zijn geweest is de straf op "zina" gedood worden door steniging. Alleen 

voorr personen die nog nooit gehuwd zijn geweest geldt de geseling als straf. Dood door 

stenigingg staat derhalve niet in de koran, maar is gebaseerd op de tradities die 

toegeschrevenn zijn aan de Profeet (hadith).64 

"Zina""  kan, ingeval de schuldige niet vrijwilli g een bekentenis aflegt, volgens de 

wet,, overeenkomstig de woorden van de koran, slechts worden bewezen indien vier 

mannelijke,, aan alle wettelijke eisen beantwoordende getuigen de waarheid van de 

beschuldigingg bevestigen (koran 24,4). De "hadd"-bestraffing is echter een "haqq Allah" 

(rechtt van God), niet een "haqq Adami" (recht van de mens). Bij strafzaken waar het een 

"haqq Allah" betreft, geldt het als aanbevelenswaardig de straf van de schuldige af te 

wenden.. De rechter moet de verdachte op alle omstandigheden opmerkzaam maken, 

welkee volgens de wet tot vrijspraak aanleiding kunnen geven. De rechter moet 

bijvoorbeeldd uitdrukkelijk vragen of de "zina" wellicht een "rechtsdwaling" (sjoebha65) 

iss geweest, dat wil zeggen dat men in de vooronderstelling verkeerde dat er geen sprake 

wass van zina. Ook wordt in de wet aan de getuigen aanbevolen, om in dergelijke straf-

zakenn geen getuigenis ten nadele van de schuldige af te leggen. Hieruit blijkt dat de 

622 "Hamm Aga'ya infaz" in Hürriyet, 21-1-1995; "Babalar dünyasinda gerginlik. Eller tetikte" in Hürriyet, 
22-1-1995;; "Olay cözüldü" in Hürriyet, 23-1-1995. 
633 Uit de vertaling van Kramers (1956). 
644 Zie de Koran 1992: voetnoot bij sura 4, 15. 
655 Juynboll (1930: 218). 
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toepassingg van de "hadd" wegens "zina" feitelijk niet anders dan door een eigen 

bekenteniss kan worden toegepast (Juynboll 1930: 298-306). Zelfs als een vrouw 

zwangerr is, is de "zina" nog te ontkennen: zij kan bijvoorbeeld zeggen dat zij in het 

badhuiss is geweest, waar nog sperma lag en zij daardoor zwanger is geraakt. 

Iss het doden op grond van "zina", gezien alle voorwaarden en sluipwegen om 

err onderuit te komen, dus vrijwel niet toe te passen, de manier waarop eerwraak bij 

Turkenn plaatsvindt is volgens het islamitische recht al helemaal nooit een goede daad: 

overr het doden van degene die "zina" heeft gepleegd mag alleen beslist worden door 

dee islamitische rechter, na een gerechtelijke procedure. Het plegen van eerwraak na 

eenn familieberaad is volgens het islamitische recht altijd verboden. 

Doodd door steniging na "zina" werd in de jaren zestig in Turkije nog sporadisch 

doorr families op eigen houtje uitgevoerd. Hierover wordt bericht in de roman "Kutsal 

ceza""  (heilige straf- 1973) van Necati Haksun. Deze schrijver, geboren in 1930 te 

Tarsuss en daar ook in 1992 gestorven, is jarenlang rechter geweest in Oost-Turkije 

(Catak/Van).. Over verschillende rechtszaken heeft hij later romans en korte verhalen 

gepubliceerd.. In "Kutsal ceza" wordt beschreven hoe een jonge vrouw die overspel heeft 

gepleegd,, door haar broers gedood wordt door steniging. Necati Haksun heb ik, als 

zijndee aangetrouwde familie van mijn echtgenoot, in de zomer van 1989 persoonlijk 

kunnenn spreken, en weet daardoor dat hij in deze roman geen fictie, maar werkelijkheid 

beschrijft.688 Ook in de Balkan van de jaren twintig van de twintigste eeuw kwam deze 

vormm van eerwraak voor. "She ought to be under the cursed stone heap ", was een 

algemenee uitdrukking, zo schrijft Durham (1928: 85). 

Stenigingg van de eerloze vrouw kwam op een afgeleide manier een keer voor in 

Zuid-Oostt Turkije. Uit een kranteartikel bleek dat de vrouw eerst werd gedood om 

vervolgenss te worden gestenigd. De steniging kreeg daarmee een symbolische functie, 

namelijkk het duidelijk maken dat het om een eerloze vrouw ging en de moord een 

eerwraakk was. 

666 Met dank aan Léon Buskens, voor zijn hulp aan deze paragraaf. 
677 Necati Haksun beschrijft hoe de 15-jarige vrouw Feso tot aan haar middel wordt ingegraven en er op 
100 voeten afstand een cirkel om haar wordt getekend. Een groot aantal stenen ter grootte van een vuist 
wordtt op de cirkel gelegd. De mannen uit het dorp bidden eerst tezamen met de hoca een gebed (dua), 
waarnaa ze op de cirkel gaan staan en om beurten een steen tegen Feso aangooien. De eerste steen wordt 
gegooidd door de echtgenoot, de tweede door de schoonvader, de derde door de vader. Er worden net 
zolangg stenen gegooid tot Feso dood is. Van dit boek werd een film gemaakt, genaamd "Hazal". Hier 
wass destijds veel interesse voor in Turkije (Necatigil 1989: 154). Het Turkse woord voor "dood door 
steniging""  ts "recm" (zie ook Hürriyet 21-9-2000, p.11). 
688 Ook Ginat (1979: 181) noemt een voorval van steniging van de overspelige vrouw (bij de bedoeïenen 
inn Israel). 
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KrantecasusKrantecasus "Steniging op het marktplein " (1996) 

"Vorige"Vorige week werd in een tarweveld een pasgeboren baby gevonden. Na een onderzoek 

bleekbleek dat de achtergelaten baby het kind was van de 16-jarige Oruc Serin, en 

buitenechtelijkbuitenechtelijk geboren. Het jonge meisje werd door de gendarme vrijgelaten en naar 

haarhaar oom gestuurd. De 17-jarige broer van het meisje kwam haar gisterochtend 

ophalen.ophalen. Eenmaal in het dorp aangekomen bracht hij haar naar het plein. Daar haalde 

bijzijnbijzijn geweer tevoorschijn en schoot haar ten overstaan van de dorpelingen dood. 

VervolgensVervolgens werd het stoffelijk overschot van het meisje gestenigd"69 

Alhoewell  de islam eerwraak niet voorschrijft of goedkeurt, wordt dit door de 

gelovigee Turkse moslims wel gedacht. Men beroept zich op de islam bij het plegen 

vann eerwraak.70 Van eerwraak wordt gezegd dat het "sevap" is, dat wil zeggen 

verdienstelijkk volgens de islam; een daad waarvan men gelooft dat men er door God 

voorr beloond zal worden. Van een paar eerwraakplegers uit mijn onderzoek blijkt dat 

zijj  een beroep doen op de islam ter rechtvaardiging van hun daad. Akkaya, die 

eerwraakk op zijn vrouw pleegde omdat hij meende dat zij hem ontrouw was, heeft in 

hett huis van bewaring een koran bij zich die hij volgens gebruik voorzichtig in een 

doekk gewikkeld bewaart. Hij verwijst naar soera 102 voor zijn daad, welke soera 

echterr niet relevant is voor overspel. De minderjarige Biber, die eerwraak pleegde op 

zijnn moeder, beroept zich eveneens op de islam. Zijn verklaring luidt: "Volgens ons 

geloof,, het staat ook in de koran geschreven, moet een van ons het doen" (dat wil 

zeggenn hij of zijn vader). Eerwraakpleger Uzun vertelt dat hij zijn daad "vanuit zijn 

geloof'' heeft verricht. De minderjarige Altug die de eerschender van zijn zus doodde, 

schrijftt in een brief aan de rechtbank: "Door mijn zusje te verkrachten heeft deze man 

onzeonze namus, onze serefen zelfs onze godsdienst beledigd ("namusumuzu, serefimizi, 

"Agabey'denn infaz" in Hürriyet 17-6-1996. Deze eerwraak vond plaats in het dorp Faküi Köyü 
(Araban/Gaziantep).. Niet vermeld wordt wie de steniging uitvoerden. Per toeval kwam ik erachter hoe dit 
inn zijn werk was gegaan. Tijdens het journaal van 22.00 uur op donderdag 8 juni 2000 op de Turkse t.v.-
zenderr NTV, werd, naar aanleiding van een in Istanbul gepleegde eerwraak, de advocate Vildan 
Yirmibesogluu aan het woord gelaten, die refereerde naar deze eerwraak in Fakili Köyü. Zij vertelde dat de 
wijkbewonerss (mahalleliler) geld hadden verzameld om de gendarme een borgsom te betalen om daarmee 
hett meisje vrij te laten. De steniging werd daarna uitgevoerd door alle mannen van de wijk. 

Eenn interessante vraagstelling is of er nog verschil is tussen eerwraak bij soennieten en alevieten. 
Wiboo van Rossum heeft mij eens verteld dat hij gehoord had dat eerwraak bij alevieten niet voorkomt. 
Dee Turkse officier van justitie Zekeriya Sevimli te Ankara ontkende dit, toen ik er hem naar vroeg. Hij 
heeft,, toen hij werkzaam was in Urfa, meegemaakt dat een jongen uit een alevitisch gezin eerwraak 
pleegde.. Nader onderzoek over dit deelaspect van eerwraak is nog niet verricht. 
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haysiyetimizihaysiyetimizi ve hatta dinimize hakaret etti"). Altug noemt godsdienst in één adem 

mett eer, zo zijn deze volgens hem met elkaar verbonden. 

Err zijn wel eerwraakplegers die weten dat eerwraak volgens de islam niet 

mag.. Uit het psychologische rapport van de casus Utlu (§ 2.6): "Utlu tobt over de 

koran.koran. Hoe kan het dat de Turkse moslims het een plicht vanuit de koran vinden datje 

jeje vrouw doodt als zij vreemd is gegaan? Dat staat nergens in de koran ". En in de 

casuss Turkmen schrijft de psychiater over de eerwraakpleger: "Als wij de regels van 

dede islam toetsen aan het delict waarvan Turkmen wordt verdacht, dan verwacht hij -

indienindien er een hiernamaals bestaat - door God te worden gestraft. Hij meent echter dat 

dede in zijn geboortedorp heersende normen en waarden een dergelijke daad wel 

toestaan.toestaan. Wij willen het op dit punt hierbij laten. Een analyse op dit gebied ligt ons 

inziensinziens meer bij een antropoloog". Turkmen ziet heel goed ziet dat het van de islam niet 

mag,, maar volgens de lokale gewoonten wel. 

§§ 1.5 Eerwraak in Nederland 

Zijnn de Turken die naar Nederland gemigreerd zijn, minder of juist meer 

gebondenn aan de erecodes? Volgens Giovannini (1987: 70-71) is dit een belangrijke 

onderzoeksvraag:: "One essential research question is the differential survival of these 

culturalcultural codes (female chastity codes) in contexts of(...) migration". Een verklaring 

voorr het belang van namus bij Turken in Nederland is te vinden in het feit dat de 

genoemdee omstandigheden waaronder de namusgevoeligheid floreert, zijn blijven 

bestaann in Nederland. De komst van Turken naar Nederland is gedeeltelijk geschied 

viaa een kettingmigratie (Vermeulen 1984: 28). Turken die hier al woonden brachten 

opp verzoek van hun werkgever nieuwe arbeidskrachten aan. Ze kozen hiervoor 

mensenn uit hun eigen streek, liefst uit het eigen dorp. Dit heeft ertoe geleid dat 

mensenn die uit één streek afkomstig zijn, in Nederland in dezelfde plaats bij elkaar 

wonen.711 Waar vanuit meerdere regio's tegelijk Turken in een stad zijn komen wonen, 

handhaaftt men de streekgebondenheid: iedere regio heeft bijvoorbeeld zijn eigen 

711 Zie hiervoor Den Exter 1993: 18-22. Uit zijn onderzoek blijkt de frappante overeenkomst tussen een 
bepaaldee herkomststreek in Turkije en een bepaalde woonplaats in Nederland. 
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koffiehuis.722 De relaties binnen deze groep van Turkse gastarbeiders zijn 

"meerstrengig""  te noemen: de mannen zien elkaar niet alleen geregeld in het 

koffiehuis,, ze zijn vaak ook nog collega, buren (buurtbewoner), en familie van elkaar. 

Ookk de vrouwen zien elkaar veel: ze werken op dezelfde plek (in de bollen, in de 

schoonmaak)) en komen veel (onaangekondigd) bij elkaar op bezoek.73 Voor contacten 

iss de eerste generatie, ook door de taal- en cultuurbarrière, afhankelijk van elkaar. Een 

uitwijkmogelijkheidd is er niet, want zelfs als men van baan zou veranderen, komt men 

tochh weer in hetzelfde werk terecht, waar men weer Turkse collega's treft. De groep 

wordtt bovendien omringd door Nederlanders, wat zij als een bedreiging van haar 

cultuurr ziet, waardoor de namusregels nog strenger worden. De roddel over het 

zedelijkheidsgedragg van de Turkse meisjes is grimmig, omdat de eerste generatie 

Turkenn zich bedreigd voelt (De Vries 1987: 24). Ook uit Deug (1990: 186-187) komt 

naarr voren dat de groepsvorm erg belastend is: "Het grootste verschil [tussen 

NederlandseNederlandse meisjes en Turkse] lijkt te liggen in de angst dat de gemeenschap weet 

krijgtkrijgt  (..) van de ontmaagding van een meisje (...). Bij hulpverleensters met dezelfde 

etnischeetnische achtergrond hoeft een meisje niet uit te leggen hoe de gemeenschap als het 

wareware over haar schouders meekijkt". Een groepsvorm waarin iedereen elkaar in de 

gatenn houdt, geldt zeker voor de familie Dursun. Zij is afkomstig uit een dorpje van 

6000 inwoners in het Zwarte Zee-gebied. Tengevolge van het vele onderlinge trouwen, 

heeftt een groot deel van deze dorpelingen dezelfde achternaam. Ongeveer 100 

inwonerss van dit dorp zijn naar Nederland gekomen en zijn allen gaan wonen in twee 

bijj  elkaar liggende stadjes in Nederland (waar overigens ook Turken uit andere 

regio'ss wonen, maar hier heeft men niet zo'n nauwe band mee). Dit heeft geleid tot 

eenn grote sociale controle en grote namusgevoeligheid. 

Hoee zit het met de tweede generatie, die inmiddels zelf ook al weer kinderen 

heeft?? De eerste generatie heeft zijn kinderen voor een groot gedeelte uitgehuwelijkt 

aann iemand uit het dorp van herkomst. Ook blijven velen bij elkaar wonen in dezelfde 

buurt.. Hetzij omdat er geen geld is om elders te wonen, hetzij omdat men zelf liever 

Nuu de tweede generatie volwassen is zien we deze banden wel losser worden. Zonen mogen in het 
bijzijnn van hun vader niet roken of drinken, dit geldt als zeer ongepast. Daarom gaan ze naar een ander 
koffiehuis,, of gaat hun vader naar een ander koffiehuis om zijn zonen niet in verlegenheid te brengen. 

"Hoeveell  Turken krijgen onverwacht bezoek van vrienden of verwanten? Allen. Sturen ze bezoekers 
dann weg? Bijna nooit. (...) Praten kan tot vroeg in de ochtend duren. Alles wat er te vertellen valt, 
komtt aan de orde" (Alkan 1993: 131). Het beeld van de Turkse vrouw dat ze alleen thuis is als haar 
mann in het koffiehuis zit, is beslist niet altijd waar. Ook 's avonds gaan de vrouwen bij elkaar op 
bezoek.. Kinderen zijn hierbij geen bezwaar, die gaan gewoon mee. 
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dichtt bij elkaar woont. Hierdoor blijf t de "iedereen-kent-iedereen"-groep bestaan. 

Vann afname van de sociale controle kan op die manier nauwelijks sprake zijn. 

§§ 1.6 Samenvatting 

Inn dit hoofdstuk is ingegaan op de twee begrippen voor eer die er in de Turkse 

taall  zijn: namus en §eref. Namus staat voor de kuisheid van de vrouw en is een begrip 

datt ook voor mannen wordt gebruikt: zij hebben namus als hun vrouwelijke 

familieledenn zich kuis gedragen, dat wil zeggen geen ongeoorloofd contact hebben 

mett iemand van het andere geslacht. Naast namus is er nog een andere vorm van eer: 

seref.. Dit is het prestige dat een man heeft in de mannengroep en wordt onder meer 

bepaaldd door moed, eerlijkheid, het vermogen bezit (land en vrouwen) te beschermen 

enn economisch succes. §eref heeft een man nodig om zijn namus intact te houden. 

Andersomm geldt de afhankelijkheidsrelatie ook: de seref van een man wordt in meer 

off  mindere mate aangetast wanneer hij zijn namus verliest. Dit is een belangrijk 

gegevenn bij erekwesties en hier zal ik op ingaan in hoofstuk 7, wanneer ik de factoren 

diee geleid hebben tot de eerwraak, zal bespreken. 

Namuss heeft in principe iedereen en kan alleen maar worden verloren. §eref 

daarentegenn is een waarde die een man gedurende zijn leven kan vergroten. Alhoewel 

aann beiden zeer veel belang wordt gehecht, geldt namus als de allerheiligste waarde 

vann een familie. 

Hett belang van namus komt in Turkije - met name in de dorpssamenleving -

tott uiting in de segregatie die er geldt tussen mannen en vrouwen. Deze heeft ten doel 

dee kans op een namusbezoedeling zo klein mogelijk te maken. Een andere implicatie 

ligtt op het gebied van het huwelijk: meisjes trouwen op jonge leeftijd, opdat de ouders 

vann de eerste verantwoordelijkheid voor haar namus afzijn. Ook het veelvuldig 

voorkomenn van het verwantschapshuwelijk heeft een namus-element; men gelooft dat 

meisjess uit de eigen familie alles zullen doen om de familie-eer hoog te houden en 

daardoorr de meest betrouwbare huwelijkspartner zijn voor een man. Een gevolg van 

hett belang van namus is de grote waarde die gehecht wordt aan het maagdenvlies. Een 

744 Dit geldt met name voor de vrouwen, die veel steun aan elkaar hebben voor kinderopvang en 
gezelligheid. . 
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laatstee consequentie is het bestaan van eerwraak, als de uiterste oplossing om 

bezoedeldee namus te zuiveren. 

Mett name voor Turkse dorpsbewoners en ex-dorpelingen in de stad is namus 

belangrijk.. Dit heeft te maken met de groepsvorm waarin zij zich bevinden: de 

gezinnenn vormen een hecht netwerk van relaties en zijn voor contacten van elkaar 

afhankelijk.. Alhoewel in de Turkse krant tegenwoordig wel het woord "namus 

cinayeti""  (namusmoord) wordt gebruikt, heet dit van oudsher een "namus 

temizlenmesi'' (namuszuivering). Na een eerwraak leeft er bij de dader en zijn 

familieledenn de angst dat zij het slachtoffer kunnen worden van bloedwraak. In de 

beschrevenn casus Dursun wordt er daarom alles aan gedaan om vrede te sluiten met de 

nabestaandenn van het eerwraakslachtoffer, om zo bloedwraak te voorkomen. 

Eenn Turkse rechter kan met behulp van het Turkse wetboek van strafrecht 

strafverminderingg toekennen aan eerwraakplegers. Dit heeft als nadeel dat daders van 

eenn moord/doodslag het kunnen doen voorkomen alsof het om een eerwraak gaat, in 

dee hoop in aanmerking te komen voor strafvermindering. Dit noem ik de eerwraak-

als-cover.. Vaak wordt gedacht dat de islam haar goedkeuring verleent aan eerwraak. 

Ditt blijkt echter niet zo te zijn. Volgens het volksgeloof zijn eerwraak en islam echter 

nauww met elkaar verweven en wordt eerwraak gezien als een verdienstelijke 

religieuzee daad. 

Ookk bij de in Nederland wonende Turken komt eerwraak voor. Niet alleen 

hebbenn zij namus als belangrijke waarde meegenomen uit hun land van herkomst, zij 

wonenn in Nederland bovendien in de beschreven specifieke groepsvorm waardoor 

namuss belangrijk blijft . 
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Hoofdstukk 2 Het slachtoffer 

§§ 2.1 Wie behoort het slachtoffer  te zijn? 

Niett alleen de vrouw1, maar ook de man kan het slachtoffer van eerwraak 

worden.22 De regel is dat de veroorzaker van het namusverlies wordt gedood. Wanneer 

eenn meisje wordt verkracht, wordt de dader gedood, niet het meisje. Is de vrouw de 

prostitutiee ingegaan, dan is zij schuldig en wordt zij het slachtoffer, niet de mannen 

diee bij haar komen. Zijn alletwee schuldig, zoals ingeval van overspel, dan hebben 

beidenn de dood verdiend. De volgorde van doden is eerst de man, dan de vrouw. Voor 

dee man geldt dat hij wordt gedood door de familie van de vrouw of het meisje wier 

eerr hij schond, voor de vrouw geldt dat ze wordt gedood door haar eigen 

familieleden.33 Kressel en Ruggi schrijven dat in Arabische landen de vrouw ook het 

slachtofferr van eerwraak kan worden als zij onschuldig is, bijvoorbeeld na een 

verkrachting.44 Uit de Turkse roman van Bekir Yildiz, "Re§o Aga" (1968) komt 

eenzelfdee vergaande sanctie naar voren: de dochter van landheer Re§o wordt tegen 

haarr wil ontvoerd door de kameeldrijver. Zij wordt hierop, zonder dat zij zelfs maar is 

ontmaagd,, in opdracht van haar vader gedood. De roman speelt bij Koerden in de 

omgevingg van Urfa, wellicht hebben (of hadden) zij de Arabische traditie die uit 

Kressell  en Ruggi naar voren komt. 

Hett verschil tussen passief en actief de namus kwijtraken komt ook tot 

uitdrukkingg in de Turkse taal. De vrouw die tegen haar wil namusverlies is 

overkomenn wordt "namusu kirlenmis," (verontreinigd/bezoedeld)5 genoemd, terwijl de 

vrouww die aan het verlies van haar namus heeft meegewerkt, de benaming 

"namussuz""  (eerloos) krijgt. Dit laatste is erger, want de vrouw wordt als slecht 

11 Hiermee bedoel ik iedereen van het vrouwelijk geslacht: dus zowel meisjes als vrouwen. 
22 In discussies over eerwraak wordt vaak vergeten dat er ook mannelijke slachtoffers zijn en wordt 
alleenn uitgegaan van vrouwelijke slachtoffers. Sarihan (1999: 59) tijdens een forum over eerwraak en 
anderee vormen van rituele doding: "Of het nu gaat om namus of ritueel, de slachtoffers van dit soort 
moordenn zijn altijd vrouwen, ja zelfs meisjes". Ook Farac (1998) schenkt alleen aandacht aan de 
vrouwelijkee slachtoffers. Uit Ergil (1980b: 227) blijkt echter dat van de 273 eerwraken er 73% 
mannelijkee en 27% vrouwelijke slachtoffers zijn. 
33 Op enkele uitzonderingen na; zie § 2.4, § 2.5 en § 2.6. 
44 Ruggi (1998: 13): "The woman alone is punished for the "crime"; whereas the man, who may have 
rapedd his victim, is considered an innocent party and often walks free". Kressel (1981: 152 punt 22): 
"Girl ss are murdered even when they have fallen victim to rapists". 
55 Letterlijk staat er: "wier namus is verontreinigd". 
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gezien.. In principe wordt alleen de vrouw die "namussuz" is gedood, niet de vrouw 

diee "namusu kirlenmis" is. In dit laatste geval wordt de man gedood, als zijnde de "ïrz 

düsmam"" (eerschender).6 

Wanneerr het echter tot eerwraak komt wordt de eigen vrouw of dochter vaak 

dee hand boven het hoofd gehouden door te sjoemelen met de schuldvraag: de familie 

doett er doorgaans alles aan om een man van buiten als de schuldige aan te wijzen. De 

vrouww is verkracht, heet het dan, en het slachtoffer van de eerwraak wordt de man, die 

helemaall  niet haar verkrachter, maar haar minnaar is. De vraag of een familie hiermee 

zichzelff  een rad voor ogen draait, is niet aan de orde. Bij eer gaat het om het 

waarmakenn van de reputatie naar de buitenwereld. Zolang deze de versie 

"verkrachting""  voor acceptabel aanneemt, wordt met eerwraak op de eerschender 

genoegenn genomen (zie § 2.2). 

Voorr de man is er geen tweedeling wanneer hij geen namus meer heeft: zijn 

namuss is in dat geval "kirlenmis" (bezoedeld). Een man wordt nooit "namuslu" 

(eervol)) of "namussuz" (eerloos) genoemd wanneer hij al dan niet kuise vrouwelijke 

familieledenn heeft. Het gebruik van deze woorden voor de man slaat op zijn eigen 

gedrag.. Een man die "namuslu" is, is welopgevoed en tast de namus van 

anderee vrouwen niet aan. Een man die "namussuz" is, is niet welopgevoed en tast de 

namuss van andere vrouwen aan. Het kan zijn dat dit met medewerking van de 

betreffendee vrouwen gebeurt. In dat geval is hij de hartendief, de rokkenjager 

("capkin""  of "zampara"). Een man die "namussuz" is, heeft doorgaans zelf wel namus 

(namusuu var): zijn eigen vrouw zit veilig thuis. Pas wanneer hij zijn vrouw zou 

aanzettenn tot eerloos gedrag, bijvoorbeeld door haar tot prostitutie te dwingen, zou hij 

niett alleen namussuz zijn, maar zelf ook geen namus meer hebben (namusu yok). Dit 

verschill  in gebruik van de woorden "namussuz" en "namuslu" voor enerzijds de man 

enn anderzijds de vrouw wordt in de antropologische literatuur over Turken niet 

vermeldd of foutief gebruikt (zie bijvoorbeeld Delaney 1987: 36). 

Eenn vrouw die namussuz is, deugt niet. Over een man die namussuz is, zijn de 

meningenn echter verdeeld: aan de ene kant wordt hij als slecht gezien, omdat een man 

zichh tot zijn eigen vrouw behoort te beperken, aan de andere kant wordt hem ook lef 

enn durf toegeschreven. Hij verkrijgt seref op grond van zijn vele amoureuze 

veroveringen.. Dit laatste gebeurt echter alleen wanneer hij zich verre houdt van de 

66 Letterlijk: "eervijand". 



59 9 

meisjess uit zijn eigen dorp of wijk. Wanneer dat het geval is, wordt hij niet meer 

vergoeilijkendd "zampara" of "capkin" (rokkenjager) genoemd, maar krijgt hij de zeer 

negatievee benaming "ïrz dü§mani" (eervijand). Voor zowel de vrouw als de man geldt 

datt zij, wanneer zij het predikaat "namussuz" hebben, het slachtoffer van eerwraak 

kunnenn worden. 

Vrouwelijkee eerwraakslachtoffers zijn vrijwel altijd door haar eigen 

familieledenn om het leven gebracht. Het kan gaan om de aangetrouwde echtgenote, 

zoalss in de casus Dursun, of om een nog nauwere verwant, namelijk het doden van de 

dochter.. Hoe kan een familie haar eigen vlees en bloed om het leven brengen? Kressel 

schrijftt dat het hier per definitie om een verschrikkelijke misdaad of taboe gaat.7 Het 

lijk tt mij dat het doden van de dochter zeer moeilijk moet zijn vanwege de liefde die er 

iss voor het eigen kind. Daarnaast geeft een familie met het doden van haar aan dat ze 

gefaaldd heeft: een meisje dat "namussuz" is moet wel verkeerd zijn opgevoed, anders 

zouu ze zich niet zo gedragen. Vanwege deze twee punten lijk t mij dat, wanneer het tot 

eenn eerwraak komt, waar mogelijk gekozen zal worden voor het doden van de 

eerschender.. Zo wordt de eigen dochter gespaard en de familie niet als slecht gezien. 

Kressell  noemt twee redenen om eerwraak op het eigen vrouwelijke familielid 

tee plegen. Ten eerste is het gemakkelijker te ondernemen dan eerwraak op de man, 

omdatt het een interne kwestie is.8 Ten tweede vormt het een afschrikwekkend 

voorbeeldd voor de andere vrouwen in de familie. Deze zullen het nu wel uit hun hoofd 

latenn om iets te doen wat de namus zal aantasten.9 Wat betreft het laatste punt: dan 

zouu de eerwraak betekenen dat men toegeeft dat de andere dochters slechts op deze 

manierr weerhouden kunnen worden van het slechte pad. Als Kressel met het eerste 

puntt bedoelt dat de vrouw in de buurt is en daarom eerder het slachtoffer wordt, valt 

opp te merken dat de moeilijkheidsgraad geen belemmering lijk t te zijn voor het plegen 

vann eerwraak. Indien nodig wordt dagenlang gepost, zoals zal blijken in de casus 

Barut,, of wordt er een reis voor naar het buitenland ondernomen (casus Turkmen). 

Misschienn bedoelt Kressel dat de eerwraak op de eigen dochter minder consequenties 

heeftt dan eerwraak op de eerschender. In het laatste geval kan er immers bloedwraak 

Kressell  (1981: 141): "If the victim is a member of one's own group it is, by definition, murder and a 
terriblee sin (..) or violation of a taboo (..). Circumstances in which it is justified are rare and confined to 
casess occurring during the maintenance of law and in its name ....or cases of mercy killing, euthanasia, 
andd the like". 
"Murderr of the gullible girl, daughter or sister, remains an internal matter and is therefore simpler to 

undertake""  (Kressel 1981: 152 punt 23). 
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volgen.. Wanneer de dochter wordt gedood gebeurt dit niet, want het meisje heeft geen 

enkelee bloedverwant die haar zal wreken: zij is juist door haar bloedverwanten om het 

levenn gebracht. In de casus Tekin (§4.3) komt dit wel heel navrant naar voren: vader 

Tekinn doodt de eerschender van zijn dochter, waarop zijn andere dochter bij haar 

politieverhoorr de volgende reactie geeft: " Wat er gisteravond is gebeurd is ook voor 

mijmij een verrassing. Mijn vader heeft altijd mijn zusje de schuld gegeven van alles. Hij 

zeizei nooit dat hij die man wat aan zou doen. Als hij nou mijn zusje had gedood dan had 

ikik daar begrip voor gehad en niet zo erg gevonden. Zij had tenslotte de schande over 

onzeonze familie gebracht. Nu blijf  ik altijd bang voor de familie van die man en verwacht 

ikik wraak van die familie ". 

Inn paragraaf § 4.4 zal een tweetal eerwraken worden besproken waarbij de 

dochterr om het leven wordt gebracht en niet haar eerschender. In hoofdstuk zeven zal 

gekekenn worden of er factoren zijn aan te wijzen die verklaren waarom juist zij het 

slachtofferr werd. 

Inn tegenstelling tot eerwraak op de dochter is er bij eerwraak op de echtgenote 

well  angst voor bloedwraak: de echtgenote heeft immers bloedverwanten die haar 

kunnenn wreken. We zagen al in de casus Dursun dat de vader en de broer van de 

omgebrachtee Zeynep hiermee dreigden. De kans daarop wordt echter minimaal als de 

vrouww door haar eigen zoon om het leven wordt gebracht. Omdat de zoon haar 

bloedverwantt is, zullen de andere bloedverwanten zijn daad eerder respecteren en 

afzienn van wraak. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de Turkse roman Yxlani 

öldürseleröldürseler (1976) van Yasar Kemal: de zoon van Esme wordt onder druk gezet door 

dee bloedverwanten van zijn overleden vader om zijn eerloze moeder te doden. Zelf 

willenn ze dit niet doen omdat ze bang zijn voor de wraak van de broers van Esme. Als 

dee zoon haar doodt, zal er geen wraak komen, zo is hun overtuiging. 

Eenn andere reden om juist eerwraak op de vrouw en niet op de man te plegen, 

komtt naar voren uit de casus Dursun. In deze casus was sprake van overspel, daarom 

haddenn eigenlijk zowel de vrouw Zeynep als de eerschender Ali Eralp gedood moeten 

worden.. Het blijf t echter bij één slachtoffer: Zeynep. Serpil, haar zuster, is hier erg 

ontdaann over. Aan de telefoon zegt zij tegen ex-echtgenoot Kemal Dursun: "Als jullie 

eeneen man waren geweest dan hadden jullie ze allebei moeten doden. Mijn vader zegt dat 

hijhij  in dat geval jullie niet op jullie voorhoofd, maar op jullie penis had gekust". In een 

"Withh the death of the deviant, spinster or adulteress, the group loses some of its potential fertility but 
gainss a deterrent for others to see and fear" (Kressel 1981: 144). 
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volgendd telefoongesprek met Gökhan Dursun, de broer van Kemal, blijf t ze erop 

hameren:: "Jullie hadden ook de man moeten doden als je haar doodt". Echtgenoot 

Kemall  Dursun heeft echter vermoedelijk een reden gehad om de minnaar van zijn vrouw 

niett te doden. Het is eigenlijk een schande voor de jongeman Kemal dat zijn vrouw er 

eenn vriend op na houdt. In de Turkse cultuur wordt algemeen gedacht dat wanneer een 

vrouww een minnaar heeft, haar man niet meer in staat is haar te bevredigen. De schande 

wordtt des te groter, omdat de eerschender een oudere, al wat kalende man van in de vijf-

tigg is. Tegen zo iemand moet Kemal het dus afleggen! Nee, het komt hem waarschijnlijk 

beterr uit alleen Zeynep om het leven te brengen, en als reden op te geven dat zij met 

meerderee mannen het bed deelde. Op die manier wordt de fout geheel bij Zeynep gelegd: 

zijj  was slecht, zij kon niet van vreemde mannen afblijven. Met verve wordt Zeynep in de 

verklaringenn bij de politie door de broers Dursun zwartgemaakt. De officier van justitie 

schetstt eenzelfde beeld van het slachtoffer. In zijn requisitoir schrijft hij: "Zeynep krijgt 

eenn relatie met Ali Eralp. Er zijn aanwijzingen dat Zeynep ook nog met een of meer 

anderee mannen relaties zou hebben". Het enige wat daar echter op duidt zijn de praatjes 

vann de gebroeders Dursun en een anonieme brief die, zo vermoedt de politie, door 

mevrouww Eralp is geschreven. Dat zij het zo formuleert is begrijpelijk, want zo hoopt ze 

datt haar man het er levend vanaf zal brengen en alleen Zeynep gedood wordt. De officier 

hadd niet gezien dat het om een vorm van zwartmaken van het slachtoffer ging, om 

daarmeee het delict minder erg te maken voor de dader. 

Kressell  en Ruggi leggen veel nadruk op eerwraak binnen het gezin. Ruggi 

heeftt het zelfs alleen maar over vrouwelijke eerwraakslachtoffers.11 Volgens Kressel 

(1981:: 151) worden mannelijke eerwraakslachtoffers, zo ze er al zijn, omgebracht 

doorr de eigen familieleden. Waarschijnlijk zijn de Arabische moslims in Israel (on-

derzoeksgroepp van Kressel) de uitzondering, want Kressel schrijft: "Filiacide is not 

foundfound amongst the others (...). The special moral code seems, therefore, to be 

intertwinedintertwined with the combination ofArabism and Islam" (Kressel 1981: 143). Het zou 

ergg verhelderend zijn geweest als Kressel een aantal voorbeelden van moord op 

mannelijkee familieleden had uitgewerkt, nu heeft hij alleen casestudies beschreven 

100 Zie Bovenkerk (1992: 143) waar hij ingaat op de ontheiliging van het object van misdaad: de 
moordenaarr scheldt op zijn slachtoffers en noemt deze "smerige hoer, schurftige hond of kolerelijder", 
waardoorr het als het ware een zegen is dat deze personen uit de weg geruimd worden. Daarnaast 
blijkenn inbrekers vaak te defecéren in de ruimte waar zij hun misdrijf plegen: deze symbolische 
ontheiligingg biedt moreel speelruimte om de diefstal te plegen. 
""  Ruggi (1998: 12) geeft de volgende definitie van eerwraak: "The execution of a female family 
memberr for perceived misuse of her sexuality". 
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vann omgebrachte vrouwelijke familieleden (Kressel 1981: 147-151). De enige 

duidelijkheidd die hij geeft omtrent de aanleiding voor het doden van een zoon is: 

"Attack"Attack on a son who has been discovered in a sexual crime is influenced by the 

threatthreat of the required dispute with the family of the girl  who has been hurt, parti-

cularlycularly when her family is stronger than his " (Kressel 1981:152, punt 24). 

"Stronger""  moet dan wel staan voor "hogere klasse", gezien punt 19 van Kressel 

(1981:: 151): "Decision taking is influenced by aspirations to social mobility (...). 

MurderMurder can enhance prestige and is like a planned investment in improving (...) social 

status".status". Dit zou betekenen dat "eerwraak" op de zoon wordt gepleegd omdat hij de 

namuss van een meisje uit een hogere klasse heeft bezoedeld en dit de familie van de 

zoonn geen goed doet bij haar sociale stijging. Overigens moet Kressel wel toegeven 

datt het doden van de zoon weinig voorkomt: "Nonetheless, the customary law is 

exercisedexercised with relative infrequency for rapists and sexual seducers. Strong groups 

supportsupport their sons even if they have been accused of rape or seduction" (Kressel 

1981:: 152 punt 23). Dit laatste lijk t mij inderdaad meer voor de hand liggen. De 

familiee van de jongen zal zeggen dat het niet om een verkrachting gaat, maar dat het 

meisjee hem verleid heeft. 

Hett doden van een man/jongen uit het gezin wegens zijn onbehoorlijke gedrag 

zouu ik geen eerwraak noemen. De namus van de familie, dat wil zeggen het kuise 

gedragg van haar vrouwelijke familieleden, is namelijk niet in het geding. Dit is alleen 

hett geval wanneer de (jonge)man in kwestie incest heeft gepleegd. Als de incest 

bekendd raakt ontstaat er een enorme druk op de mannen in de familie om wraak te 

nemenn op de dader. Deug (1990: 165) schrijft dat wanneer een vader zijn dochter 

misbruiktt heeft, het kan zijn dat zijn zoons hem willen doden. In Tezcan (1981: 27) is 

eenn voorbeeld te vinden van een verzoek tot het doden van de eigen zoon, omdat deze 

eerschenderr is geweest: "Mehmet Yildinm's zoon Hasan (17 jaar) bezoedelde de eer 

vanvan de dochter van Ahmet Dogan en vluchtte bang weg. Ahmet Dogan eiste daarop 

datdat Mehmed Yildirim zijn eigen zoon zou doden. Mehmet Yildirim zei echter dat hij dit 

nietniet kon ". Schiffauer (1986: 18) meldt dat in zijn onderzoeksdorp in het Zwarte 

Zeegebiedd jongemannen en meisjes elkaar stiekem ontmoeten voor het huwelijk. Als 

ditt echter per ongeluk openbaar wordt, wordt de jongeman door zijn broers bedreigd. 

Overr het waarom geeft Schiffauer geen nadere uitleg. Zijn de broers bang dat de 

vaderr van het meisje de jongen (hun broer) om gaat brengen en wordt hij bedreigd 

voorr eigen bestwil of is men bang voor het uitbreken van een bloedwraak, waardoor 
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dee broers voor hun eigen leven vrezen? Dit laatste tekent Tezcan (1981: 26, 27) op. 

Wanneerr in Urfa een zoon de namus van een meisje schendt wordt hij bestraft, 

gewaarschuwdd of berispt, omdat men weet dat een namusschending kan leiden tot 

eerwraakk en vervolgens uit kan monden in een bloedwraak. 

Zuiverin g g 

Alss het in opspraak geraakte vrouwelijke familielid wordt gedood is er sprake 

vann een namuszuivering van de familie. Het in opspraak gekomen vrouwelijke 

familielidd is 'namussuz' en 'kirlenmis', of alleen 'kirlenmis/ (wanneer het 

namusverliess buiten haar schuld heeft plaatsgevonden). Maar niet alleen zij is in deze 

staatt gekomen, met haar ook haar familieleden. In de antropologie wordt gesproken 

vann pollutie ("pollution") (Douglas 1966; Blok 1994: 34). Door de eerschender te 

dodenn wordt de namus van de familie gezuiverd. Wanneer de eerloze vrouw gedood 

wordt,, wordt zij niet gezuiverd: zij verdwijnt, bestaat niet meer. Ze maakt geen deel 

meerr uit van de familie en kan deze niet meer bezoedelen. Door haar te elimineren 

heeftt de familie haar namus "schoongemaakt", zoals Turken dit letterlijk noemen. In 

zekeree zin geeft deze letterlijke vertaling beter aan wat bedoeld wordt: de plechtige 

archaïschee Nederlandse woorden (bezoedelen/zuiveren) zijn hoogdravend en niet 

concreet.. Wanneer we praten zoals in het Turks gebruikelijk, wordt het meteen veel 

duidelijker:: het meisje is vies ("pis"), ze is bevuild ("kirlenmis") en de familie maakt 

dee namus schoon. Het doden van de eerloze vrouw wordt "het schoonmaken van een 

viezigheid""  ("pisligin temizlenmesi") genoemd. Dit wordt bijvoorbeeld gezegd van 

hett meisje Sevda, in de casus "Messteken op het plein" (§ 2.9). 

Dee vraag is of de zusters van het gedode meisje geen stigma krijgen, omdat ze 

eenn zus hebben gehad die namussuz is. Er is toch de overtuiging dat wat een zus doet 

ookk geldig zal zijn voor de anderen (zie § 1.1). Dit verklaart misschien de kwaadheid 

vann Serpil Dursun wanneer zij verneemt over de dood van haar zus Zeynep. Ze vraagt 

dee broers Dursun of het niet op een andere manier had gekund: een auto-ongeluk of 

zo.. Dit misschien om te verhullen dat het om een eerwraak gaat. Interessant om te 

onderzoekenn is in hoeverre zusters last houden van een vrouwelijke bloedverwant op 

wiee eerwraak is gepleegd. In het geval van Serpil Dursun vermoed ik niet dat ze 
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problemenn krijgt: zij woont immers in Turkije. Zeynep woonde in Nederland, waar zij 

slechtee invloeden opdeed, zo zal de algemene opinie wel zijn. 

Alss niet de vrouw, maar de eerschender om het leven wordt gebracht, is het 

moeilijkerr om er de zuivering van in te zien. Als de verkrachter wordt gedood, blijf t 

dee dochter toch nog steeds ontmaagd? Hoe kan de eerwraak dan een namuszuivering 

zijn?? Het opwerpen van deze vraag wekt echter wrevel bij Turken: het is toch 

duidelijkk dat de namus van de familie gezuiverd is? Volgens criminoloog Y. Yesilgöz 

wordtt ingeval de eerschender wordt gedood alleen de namus van de vader en andere 

familieledenn gezuiverd en blijf t de dochter zelf zonder namus.12 Hij gaf deze stelling 

naarr aanleiding van de eerwraakcasus "Denemarken" (§ 2.4), waar Songül Caglar, een 

Koerdischh meisje van 13 jaar oud uit het dorp Kerpic, ontvoerd werd door haar 

vadersbroerszoonn Fevzi Caglar en een maand later weer in haar dorp werd gedumpt. 

Haarr vader pleegde eerwraak op de oudere zuster van Fevzi (hij hield haar 

verantwoordelijk).. Yesilgöz was ervan overtuigd dat de familie weliswaar haar namus 

gezuiverdd had, maar dat het meisje zelf zonder namus zou blijven en niet zou kunnen 

trouwen.. Ik dacht echter dat Songül inmiddels getrouwd was. Ik kon me niet 

voorstellenn dat het meisje nog steeds als bezoedeld werd gezien, omdat de vader 

eerwraakk had gepleegd op de eerschender en de eerschending niet Songüls schuld 

was.. Op 30 augustus 1997 nam ik poolshoogte met Bahadir, mijn Turkse echtgenoot. 

Opp zoek naar het dorp Kerpic werd ons bij een tankstation verteld dat we beter naar 

dee districtsstad Haymana konden gaan. Een groot aantal dorpelingen uit Kerpic. zou 

diee dag daar zijn om de besnijdenis te vieren van Ali , een dorpsjongen uit Kerpic, 

wierr vadersbroer in Haymana woonde en voldoende geld had om er een groots feest 

vann te maken. Na een aantal "halay's" (rijdansen) meegemaakt te hebben, zonderden 

wijj  ons af met Hasan Yikilmaz, een ex-dorpsgenoot uit Kerpic, en informeerden naar 

Songül.. Hij vertelde ons dat Songül, die inmiddels 24 jaar was, al een aantal jaar 

getrouwdd was er reeds twee kinderen had. Ze was niet uitgehuwelijkt aan een man 

veraf,, een weduwnaar, een man met een of ander gebrek of aan een familielid die de 

schandee op zich. wou nemen. Zij was ook niet in allerijl uitgehuwelijkt. Nee, zij was 

opp tijd getrouwd met een "efendi bir adam" (een keurige man) uit het dorp en woonde 

nogg steeds in Kerpic. Hij vroeg ons om niet naar Kerpic te gaan om haar weer te 

confronterenn rnet die vreselijke gebeurtenis in haar leven. Deze wens respecteerden 

122 Lezing in het Wi Hem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, 21 oktober 1996. 
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we.. We hadden de informatie die wij zochten: Songül maakte het goed en was niet 

gestigmatiseerdd door het dorp. Zij was na de eerwraak ook niet "namusu kirlenmi$" 

meer,, maar "namuslu", aldus onze informant.13 Door het plegen van eerwraak op de 

eerschenderr (of een familielid van hem) wordt de namus van het bezoedelde meisje 

blijkbaarr hersteld en krijgt zij weer alle kansen op de huwelijksmarkt.14 Let wel: het 

gaatt dan om een meisje dat tegen haar wil haar namus is kwijtgeraakt: Songül was 

"namusuu kirlenmis," (bezoedeld) en niet "namussuz" (eerloos). Er is echter wel een 

oplossingg voor meisjes die "namussuz" zijn, dit is het "verkrachtingsraadsel", waar in 

dee volgende paragraaf op in wordt gegaan. 

§§ 2.2 "He t verkrachtingsraadsel" 

Eenn familie kan doen alsof een dochter is verkracht, in plaats van een relatie 

had.. Zo hoeft men geen eerwraak op het meisje te plegen, maar wordt de 

"verkrachter",, die in feite haar vriend is, het slachtoffer. Turkse kranten spreken in 

dergelijkee gevallen van "het verkrachtingsraadsel" (tecavüz bilmecesi). Vrouwen en 

133 In de syllabus van "Elele" (1998), die een samenvatting is van een conferentie over "eer en geweld" 
(Parijss 1997), is de discussie te vinden die volgt op het tonen van deze Deense documentaire: iemand 
uitt het publiek vraagt zich af wat er met Songül gebeurd is. Nukhet Sirman, de Turkse sociologe die 
meewerktee aan de documentaire, vertelt dat Poul Martinsen, de Deense regisseur van de film, Songül 
meegenomenn heeft naar Denemarken om haar te redden, want haar leven in Turkije was geëindigd. Uit 
dee syllabus van Elele (1998:162): Yvon Charon: "A-t-on idéé de ce qu'est devenue Songül?" Nukhet 
Sirman:: "(..) Songül a été sauvée par Poul Martinsen. Elle a été amenée de Turquie au Danemark oü 
ellee va a 1'école; on lui a préparé une vie, a cause de ces mots la, car sa vie en Turquie est finie. Elle a 
euu la chance d'avoir une seconde vie grace aux service sociaux danois." Omdat ik dit heel vreemd, en 
tegengesteldd vond aan mijn bevindingen, heb ik Nukhett Sirman, die werkt aan de Bosporus 
Universiteitt in Istanbul, op 2 november 1999 opgebeld en haar gevraagd om uitleg van dit citaat uit de 
syllabus.. Zij vertelde me dat haar mening in de syllabus slecht weergegeven was. Wat zij bedoeld had 
wass dat de Deense regisseur Poul Martinsen zich opwierp als "de witte redder" die Songül wel mee zou 
nemenn naar een beter land. Martinsen heeft haar inderdaad meegenomen naar Denemarken, maar 
Songüll  was al snel weer terug in haar dorp. Nukhet vertelde me dat ze gehoord had dat Songül 
inmiddelss in haar dorp was getrouwd. Ik vertelde dat ik dezelfde informatie had. Nukhet vertelde me 
datt zij de Deense documentairemaker Poul Martinsen niet uit kon staan, vanwege de manier waarop hij 
inn de documentaire de eerwraak heeft belicht. Zij vond dat hij een veel te statisch beeld had van 
"namus",, wat volgens haar ook bleek uit zijn visie op Songül. Zij betreurde het dat de documentaire op 
zo'nn grote schaal was verspreid. Aan het schrijven van een artikel met daarin haar kritiek was zij nooit 
toegekomen. . 
144 Dit hoeft niet overal te gelden. Het zou kunnen dat in de arabische wereld eerwraak op de 
eerschenderr geen middel is om de namus van het meisje of haar familie te zuiveren. 
155 Cf. Van Eek 2000a. 
166 Het verkrachtingsraadsel komt blijkbaar ook bij bedoeïenen voor, al leidt dit hier niet tot eerwraak op 
dee eerschender: Kressel (1981: 149) vermeldt in zijn casus "Fatma Salim" dat de familie het meisje niet 
wildee straffen en daarom deed alsof het om een verkrachting ging. Door deze interpretatie hoefde ze 
niett te worden gedood. 
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meisjess kunnen hier zelf ook gebruik van maken. Wanneer hun eerloze daden ontdekt 

wordenn kunnen zij zich vrijpleiten door te zeggen dat ze verkracht zijn. Vaak weten 

dee echtgenoot en andere familieleden wel hoe de vork in de steel steekt, maar wordt 

dezee versie gehandhaafd om de eerwraak op de eerschender te legitimeren. 

Vermoedelijkk gaat eerwraak plegen op het eigen vrouwelijke familielid veel families 

niett alleen emotioneel te ver. maar zijn zij ook economisch niet gebaat bij het 

wegvallenn van het vrouwelijk familielid, met name wanneer het om de echtgenote 

gaat.. In de bestudeerde eerwraakgevallen is het slachtoffer in de meeste gevallen de 

mann en wordt de vrouw (het eigen familielid) gespaard.17 In een aantal gevallen is 

gebruikk gemaakt van het verkrachtingsraadsel. De zaak Qetin is hier een voorbeeld 

van.18 8 

CasusCasus Cetin, "Op zomerkamp" (1988) 

FigFig 2 Casus Cetin. 

DeDe Turkse families Kalemli en Özbay zijn zeer goed met elkaar bevriend. Hun 

zoontjeszoontjes zitten bij elkaar in de klas. In 1987 is er een driedaags zomerkamp voor 

kinderenkinderen en hun ouders. Het zoontje van de Kalemli 's WOrdt begeleid door zijn 

moeder,moeder, het zoontje van de Özbay 's door zijn vader. Omdat er op het kamp niets 

andersanders gegeten wordt dan pannenkoeken, friet en macaroni stellen mevrouw Kalemli 

enen de heer Özbay op de laatste dag van het kamp voor dat zij volgend jaar op het 

TuÏmenn Ü Z t n*  '" 7,feV^len d \ V r o U W h et S' a c h t o f f er (Arda l- B i ^ r , Dursun, Elmas, Gürsel, 
™ ;; U t l u ) ' m ' 2 g er a" en d e m an h et slachtoffer (Altug, Altun. Ayanoglu, Banit Cetin Ercan 

h e " Ï a c h Xa n ""  5 e ng ' T e k i n' UZU" ' Y i i i t ) ^ i n é é" C3SUS ( A k k 3 ^ « ™' * - a n ^ s dè v T w 
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kampkamp voor het eten zullen zorgen. Voorjaar 1988 valt er dan ook bij de deelnemers 

vanvan het zomerkamp een briefin de bus met de mededeling dat mevrouw Kalemli en de 

heerheer Öibay samen de maaltijden zullen verzorgen. Deze brief valt verkeerd bij de 

heerheer Kalemli: "Wat is dat, zijn vrouw met Özbay? " De argwaan die hij al had wordt 

erdoorerdoor gevoed. Hij ondervraagt zijn vrouw en zij bekent dat zij is verkracht door de 

heerheer özbay, tijdens het zomerkamp van het jaar daarvoor. Als gevolg hiervan pleegt 

FatihFatih Qetin, de broer van mevrouw Kalemli, eerwraak op Özbay. 

Mevrouww Kalemli vertelt de politie dat ze op het driedaagse kamp op beide 

nachtenn is verkracht. Ze durfde er tegen niemand iets over te zeggen, omdat ze niet 

wildee dat het in de openbaarheid kwam. Er zijn echter aanwijzingen dat er helemaal 

geenn sprake is van verkrachting, maar van een liefdesrelatie. Als mevrouw Kalemli 

verkrachtt zou zijn geweest, is het onbegrijpelijk dat ze het jaar erop samen met Özbay 

dee maaltijden zou willen verzorgen. Diverse getuigen verklaren dat het voorstel 

hiertoee van mevrouw Kalemli zelf is gekomen. Een Nederlandse vrouw, behorend tot 

dee leiding, vertelt bovendien dat Özbay en mevrouw Kalemli gelijk na aankomst met 

hunn twee kinderen naar twee aparte slaapkamers gingen, om die te reserveren. De andere 

ouderss en kinderen gingen naar de twee grote slaapzalen. De getuige verklaart: "Ik heb 

zee nog gewaarschuwd voor die twee kamers, het is er lawaaierig en rokerig door de open 

haardd (..). Als mevrouw Kalemli een andere plek had willen hebben na die eerste nacht, 

hadd dat gekund. Er waren genoeg slaapplaatsen. Ze had als reden de rook en het lawaai 

opp kunnen geven". Met andere woorden: mevrouw Kalemli had de tweede nacht met 

Özbayy moeiteloos kunnen ontlopen, als ze gewild had. Dezelfde vrouw verklaart: "Ook 

iss het zo dat mevrouw Kalemli en de heer Özbay met hun kinderen op de tweede dag 

gezamenlijkk in één auto zijn weggeweest. Ik had de indruk dat mevrouw Kalemli en de 

heerr Özbay elkaar graag mochten". Een Nederlandse getuige verklaart tenslotte: "Ik heb 

vann ruzie tussen mevrouw Kalemli en de heer Özbay niets gemerkt (...). Ze gingen 

elkaarr overdag ook niet uit de weg". 

Dee vraag is of de heer Kalemli waarde hecht aan de verkrachtingsversie die 

zijnn vrouw opdist. Waarschijnlijk niet, want tegen mevrouw Özbay, de vrouw van de 

"verkrachter",, zegt hij dat zijn vrouw misschien wel wilde, maar dat haar man het dan 

ISS Het verkrachtingsraadsel komt ook voor in de case studies Uzun (§ 5.2), Köksal (§ 5.3), §engül 
(appendix)) en Altug (appendix). 
199 Waarom Fatih £etin de dader is, zal uitgelegd worden in § 3.2. 
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nogg niet had mogen doen. De heer Kalemli weet vermoedelijk dat zijn vrouw schuldig 

is,, maar hij rekent het de eerschender aan. Deze denkwijze treffen wij wel vaker aan 

inn het traditionele Turkije. Onder het motto "kadinin sagt uzun, akh kisa" - het haar 

vann de vrouw is lang en haar verstand kort -, wordt gezegd dat vrouwen weliswaar 

mooii  zijn, maar niet verstandig en daarom geen weerstand kunnen tonen aan 

verleiding.. De man is degene die moet nadenken en van andermans vrouw heeft af te 

blijven. . 

Alii  Eralp, de minnaar van Zeynep in de casus Dursun (§1.1) was zich bewust 

vann het "verkrachtingssmoesje". Hij liet een cassettebandje meedraaien tijdens hun 

samenzijn,, om bewijs te hebben dat Zeynep uit vrije wil met hem seksuele 

gemeenschapp had. Niet dat hij zo onder eerwraak uit zou komen (bij overspel zijn 

beidenn schuldig), maar zo kon Zeynep zich niet vrijpleiten. 

Hett slachtoffer van eerwraak hoeft niet alleen de vrouw in kwestie of haar 

eerschenderr te zijn, ook andere slachtoffers zijn mogelijk. 

§§ 2.3 Eerwraak op een pasgeborene 

Hett slachtoffer van een eerwraak kan een pasgeborene zijn. Doorgaans gaat het 

omm buitenechtelijk geboren kinderen.20 De baby moet worden gedood omdat de namus 

vann de familie anders geschaad wordt. De pleger van dit delict komt in aanmerking voor 

strafvermindering.2'' De volgende baby-eerwraken werden in de Turkse krant 

aangetroffen:: een ongehuwd meisje werd door haar familie binnenshuis gehouden, opdat 

niemandd er weet van kreeg dat zij zwanger was. Vlak na de bevalling werd de baby 

gedood.. Drie andere meisjes verborgen hun zwangerschap voor iedereen en doodden 

hunn baby bij de bevalling.23 Een weduwe bracht samen met haar minnaar hun baby om 

hett leven, om te voorkomen dat hun overspel aan het licht zou komen.24 Soms wordt het 

meisjee al vermoord als ze nog zwanger is van haar buitenechtelijke kind.25 Het kan ook 

Inn het Turks "gayrimesru bebek" (onofficieel kind). Het volkswoord ervoor is "pic" (te vertalen met 
"bastaard")) en wordt in Turkije als scheldwoord gebruikt. Zie § 5.4. 

Ziee § 1.3 "Turkse rechtspraak en eerwraak". 
222 "Fethiye'de vahset" in Hürriyet, 20-11-1996. 
233 "Tuvalette dogum" in Hürriyet, 27-11-1996; "Bebegini kesip foseptige atti" in Hürriyet 28-4-1995; 
"Igrencc adam" in Hürriyet, 12-8-1994. 
44 "Gayrimesru bebeklerini öldürdüler" in Hürriyet, 19-2-1994. 

255 "Hamile kizini öldürdü" in Hürriyet, 15-12-1994. 
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zijnn dat alleen het meisje wordt gedood, maar niet haar baby, omdat de familie het deze 

niett aan kan doen.26 Of zo'n baby een leuk leven krijgt valt te betwijfelen.27 

Inn Nederland heeft een Nederlandse arts in oktober 1988 een babymoord bij 

eenn Turkse familie nog net op tijd weten te verhinderen. Het ging om baby Fatima.28 

Haarr moeder was een ongehuwd Turks meisje van 15 jaar. De bevalling vond thuis 

plaatss zonder enige arts of vroedvrouw. Er deden zich echter complicaties voor, zodat 

uiteindelijkk toch een dokter werd ingeschakeld. Na de bevalling zei de vader van het 

meisjee dat de baby dood moest. Niemand in de buurt wist dat het meisje zwanger was 

geweestt en dit mocht ook niemand ooit te weten komen. De arts wist de baby nog net 

opp tijd mee te krijgen naar het ziekenhuis, op voorwaarde dat hij geen informatie over 

dee moeder zou verstrekken. De baby is uiteindelijk bij pleegouders terecht gekomen. 

Bijj  twee gevallen uit mijn onderzoek heb ik het vermoeden dat er sprake is 

vann babymoord of althans een opgewekte miskraam. Bij zowel de casus Altug 

(appendix)) als de casus Uzun (§ 5.2) eindigt de zwangerschap van het ongetrouwde 

meisjee officieel in een miskraam. Dit lijk t mij wat al te toevallig, daar dit zeer goed 

uitkwam,, want wat had men moeten doen met de baby? In beide gevallen was op de 

eerschenderr (tevens de vader van de baby) eerwraak gepleegd door de familie van het 

meisje. . 

§§ 2.4 Eerwraak op familielid van de eerschender 

Ookk familieleden van de eerschender kunnen het slachtoffer worden van 

eerwraak.. Dit is volgens het idee van de bloedwraak: iemand uit de familie van de 

daderr moet worden gedood. De vader van de eerschender kan worden omgebracht, 

omdatt deze verantwoordelijk wordt gehouden voor het gedrag van zijn zoon. In mijn 

onderzoekk is dat het geval in de casus Yigit (§4.1) en de casus Koparan (appendix). 

Inn het al genoemde voorbeeld van Tezcan (§2.1) wordt de vader eveneens het 

266 "Sultanbeyli cinayetinde katil baba ?ikti" in Hürriyet, 14-4-1992. 
Ginatt (1979: 195) geeft een voorbeeld van een vrouw bij bedoeïenen in Israel die een bastaardmeisje ter 

wereldd brengt. De baby wordt niet gedood. De echtgenoot, maar niet de vader van de baby, besluit het kind 
tee houden, opdat deze later thuis het zware werk kan doen. Overigens doodt hij zijn vrouw evenmin, maar 
stuurtt haar terug naar haar ouders. 
88 "Baby Fatima moest sterven voor familie-eer" in De Telegraaf, 3 maart 1990. De Turkse familie 

heeftt de baby geen naam gegeven; ze wilde het geslacht van de baby niet weten. Deze naam heeft de 
babyy waarschijnlijk in het ziekenhuis gekregen. Bij Turken is niet de naam Fatima, maar Fatma 
gebruikelijk. . 
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slachtoffer:: nadat de zoon van Mehmet Yildinm de dochter van Ahmet Dogan had 

verkrachtt en was weggevlucht, was het verzoek van Ahmet Dogan aan Mehmet 

Yildinmm om zijn eigen zoon te doden. Toen deze daar niet op inging doodde Ahmet 

Dogann met vier kogels Mehmet Yildinm, die zijn beste vriend was. 

Volgenss Breteau (1980: 49) wordt een familielid gedood, wanneer de 

eerschenderr zelf niet te vinden is. Ook een broer van de eerschender kan het 

slachtofferr worden. Twee voorbeelden uit de krant: als de pas getrouwde Ülkü ge-

schaaktt wordt door haar ex-verloofde Dursun Iri, worden de twee broers van de schaker 

omm het leven gebracht. De politie verdenkt Kürsat Yilmaz, de vader van Ülkü.29 In het 

anderee voorbeeld schaakt de jongen Kazim het meisje Hacer. Hierop schiet de broer van 

hett geschaakte meisje de broer van Kazim dood.30 Safiiios-Rothschild (1969: 211) 

noteertt dat ook kinderen als eerwraakslachtoffer gekozen kunnen worden. Dit ben ik 

inn mijn onderzoek nooit tegengekomen.31 Wel zijn in de casus Dursun de kinderen van 

eerschenderr Ali Eralp bang doelwitt te worden van eerwraakacties. Ze leven in angst dat 

dee gebroeders Dursun hun vader zullen proberen te treffen via hen. Hieruit blijkt dat 

Turkenn het niet voor onmogelijk houden dat zelfs kinderen van de eerschender gedood 

kunnenn worden. Niet alleen mannelijke familieleden, ook vrouwelijke familieleden van 

dee eerschender kunnen het slachtoffer worden van eerwraak. In de al genoemde casus 

"Denemarken""  werd de zuster van Fevzi £aglar, de ontvoerder-verkrachter, gedood. 

DocumentaireDocumentaire "Eerwraak in Denemarken" (1986)32 

DeDe Koerden Resul en YusufCaglar zijn broers van elkaar. Resul woont met 

zijnzijn gezin in het dorp Kerpic (Haymana), ten zuid-westen van Ankara. Yusufis met 

zijnzijn gezin naar Hasanoglan getrokken, een dorp dat geldt als een buitenwijk van 

AnkaraAnkara en vele migranten van het platteland herbergt. Resul heeft zes zonen en twee 

dochters.dochters. Yusuf heeft, voor zover dat uit de documentaire blijkt, tenminste één zoon en 

tweetwee dochters. Vader Resuls zoon Ali wordt uitgehuwelijkt aan vader Yusufs (voor 

zoverzover bekend) oudste kind, dochter Gülsüme. Ali en Gülsüme gaan in Denemarken 

" " S i rr kacirmaya 2 infaz" in Hürriyet, 16-2-1997. Zie § 4.2 voor de gehele casus. 
"Ki zz kacirma kavgasinda 2 kisi öldü" in Hürriyet, 12-8-1996. 

^^ Wel kwam een kind als eerwraakslachtoffer voor in de veelvoudige eerwraak van § 2.5. 
-- Deze casus is beschreven op basis van de Deense t.v. documentaire "Den sagtmodige morder" (De stille 

moordenaar")) uit 1988 van Poul Martinsen. 
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wonenwonen en krijgen twee kinderen. Er volgt nog een tweede huwelijk tussen kinderen 

vanvan deze broers: Meryem, de dochter van vader Resul, wordt uitgehuwelijkt aan 

Fevzi,Fevzi, de zoon van vader Yusuf. Ook dit paar wil naar Denemarken. Na 2 a 3 

maandenmaanden huwelijk migreert Meryem als eerste en gaat bij Gülsüme inwonen. Fevzi 

zalzal later volgen. Gülsüme is inmiddels gescheiden van haar man Alt (broer van 

Meryem).Meryem). Eenmaal in Denemarken krijgt Meryem een relatie met een andere man. 

Fevzi,Fevzi, die nog in het dorp Hasanoglan zit, is in alle staten en besluit als wraak de 

13-jarige13-jarige Songül, het jongste zusje van Meryem, onvrijwillig te schaken. 

Fig.Fig. 3 Casus Denemarken. 
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OpOp 9 augustus 1986 ontvoert Fevzi haar als zij in haar dorp Kerpic van huis naar de 

pomppomp loopt. Hij heeft hulp van zijn zusje Halise, zijpraat Songül hun auto in. Ruim 

eeneen maand na de ontvoering wordt Songül - ontmaagd en wel - weer thuis 

afgeleverd.afgeleverd. Vader Resul eist dat Fevzi met Songül gaat trouwen. Dit weigert hij. 

UiteindelijkUiteindelijk belandt Fevzi in de gevangenis wegens het ontvoeren van een 

minderjarigminderjarig meisje. Op 24 oktober 1986 wordt Gülsüme (31) door twee 

vadervader Resul, Polat (18) en Aziz (16) met 29 messteken om het leven gebracht. 
zonenzonen van 

Waaromm wordt Gülsüme gedood? Zij heeft volgens vader Resul de ontvoering 

bedachtt en bovendien zijn dochter Meryem op het verkeerde pad gebracht en ervoor 

gezorgdd dat ze haar man Fevzi ontrouw werd in Denemarken.33 Dat vader Resul zo 

slechtt denkt over Gülsüme is te begrijpen daar zij zich liet scheiden van zijn zoon Ali . 

Volgenss de criminoloog Yesilgöz is er nog een reden om juist Gülsüme te doden: zij 

vormdee de bron van inkomsten voor het gezin van vader Yusuf in Hasanoglan.34 Door 

Gülsümee te doden wordt het gezin maximaal getroffen en worden allen gestraft voor de 

ontvoeringg van Songül. 

Eenn pragmatische reden kan ook meegespeeld hebben: eerschender Fevzi zat in 

dee gevangenis en was daardoor moeilijk te doden: "Dan maar een ander familielid", kan 

vaderr Resul hebben gedacht. 

§§ 2.5 Veelvoudige eerwraak 

Eenn enkele keer worden bij een eerwraak niet alleen de eerschender en/of de 

eerlozee vrouw gedood maar ook hun familieleden. In de Turkse krant wordt in zo'n geval 

gesprokenn van een "namus katliairu" (eerslachting). Een wel heel uitgebreid voorbeeld 

hiervann was de tienvoudige moord in de wijk Esenler in Istanbul, op 20 oktober 1996. 

Ditt was zelfs voor Turkije wel erg bijzonder, vandaar dat het de dag erop voorpa-

ginanieuwss was in alle kranten.35 De twee zussen Nuran en Aycan liepen weg bij hun 

echtgenotenn Abdullah en Celal, die broers waren van elkaar, en gingen weer bij hun 

333 Het is maar de vraag of dat Gülsüme's schuld is. Wellicht heeft ze Meryem talloze malen 
gewaarschuwdd Het komt vader Resul waarschijnlijk wel goed uit om Gülsüme te beschuldigen en de 
schuldd buiten het eigen gezin te leggen. 
344 Lezing in Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, 21 oktober 1996. 
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moederr wonen. De twee broers trokken daarop naar het huis van hun schoonmoeder en 

dooddenn daar, samen met een behulpzame vriend, hun vrouwen, schoonmoeder, drie 

schoonzusjess en een zwager. Ook de vijfjarige dochter van Aycan en Celal werd om het 

levenn gebracht. Abdullah had zijn eigen drie kinderen even tevoren het huis uitgehaald.36 

Ookk de in het huis aanwezige Bünyamin en Attilah (twee broers van 27 en 26 jaar) 

werdenn vermoord. Van hen werd gezegd dat het vrienden waren van Nuran en Aycan. In 

dee buurt stonden Nuran en Aycan bekend als prostituee ("hayat kadini").37 Waarschijn-

lij kk richtten Abdullah en Celal zo'n massale moordpartij aan bij de schoonfamilie omdat 

zee die wilden straffen; schoonmoeder en andere familieleden hadden immers het eerloze 

gedragg van Nuran en Aycan toegestaan (zie ook Santing 1996). 

Err wordt vaker bericht over schoonzoons die woedend naar het huis van hun 

schoonouderss gaan omdat hun vrouw weer in het ouderlijk huis is gaan wonen. Wanneer 

dee vrouw niet genegen is mee terug te gaan, wil de man nog wel eens een bloedbad 

aanrichten.. Dit nieuws wordt gebracht onder het kopje "Damat dehjeti" (Schoon-

zoonverschrikking).388 Vaak is er alcohol in het spel (schoonzoon heeft een flinke borrel 

op).. Niet altijd komt het tot moord, maar blijf t het bij verwondingen. De opzet is vaak 

niett om te doden, maar de echtgenote te bewegen terug te komen. Wanneer de vrouw 

wordtt gedood, is er geen sprake van eerwraak, maar van moord uit mannelijke trots. De 

vrouww houdt er geen nieuwe minnaar op na, maar is haar man ontvlucht omdat ze het 

niett bij hem uithield (zie § 5.6). 

§§ 2.6 Eerwraak op de schuldige buitenstaander 

Wee hebben gezien dat er eerwraak gepleegd kan worden op een familielid van de 

eerschender,, omdat deze verantwoordelijk wordt gehouden voor de eerschending (casus 

Denemarken).. Bij de veelvoudige eerwraak blijkt eveneens dat familieleden gedood 

kunnenn worden, omdat ze als medeschuldig worden gezien. In de casus Utlu zien we dat 

"Aii  Ie katliami" in Hürriyet, 21-10-1996. In dit artikel wordt de meervoudige moord "namus katliami" 
genoemd.. Santing (1996) vertaalt de term "namus katliami" als "een slachting omwille van de eer". 

Driee maanden later, op de rechtszitting, wijzigt de negenjarige getuige (het dochtertje van Abdullah) haar 
verklaringg en zegt dat haar vader het helemaal alleen heeft gedaan (Hürriyet, 29-1-1997). De beide broers 
zijnn voortvluchtig, diverse familieleden zitten in voorarrest. Misschien heeft deze wijziging onder druk van 
familiee plaatsgevonden, om vastzittende familieleden vrij te krijgen. 
377 Het gaat hier niet om het algemene gebruik van het woord "hoer" (zie § 1.1), maar om het beroep 
vann prostituee. 
388 Voorbeelden hiervan in Hürriyet 22-1-1995; Hürriyet 4-2-1995; Hürriyet 25-8-1995; Hürriyet 27-12-
1995;; Hürriyet 5-1-1996; Hürriyet 21-2-1997. 
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ookk andere slachtoffers mogelijk zijn: Utlu doodt de vriendin van zijn vrouw, omdat hij 

ervann overtuigd is dat zij zijn vrouw op het slechte pad heeft gebracht. 

CasusCasus Utlu "Doodaan de telefoon" (1990) 

KemalettinKemalettin Utlu, die in Nederland is opgegroeid, wordt op zijn 

tweeëntwintigstetweeëntwintigste uitgehuwelijkt aan een meisje uit zijn geboortedorp in Turkije. Het 

meisjemeisje wordt naar Nederland gehaald. Het klikt echter niet tussen de twee en na een 

halfjaarhalfjaar breekt Utlu het huwelijk af Zowel zijn ouders als schoonouders zijn razend. 

AlAl snel na deze mislukte huwelijksaffaire ontmoet Utlu een nieuwe vriendin, Cigdem, 

paspas veertien jaar oud. Zijn ouders zijn tegen en willen geen contact meer met hem. De 

TurkseTurkse gemeenschap in zijn Nederlandse woonplaats bemoeit zich ermee, omdat het 

paarpaar niet van plan is te gaan trouwen, maar ongehuwd gaat samenwonen. Utlu blijft 

zichzich echter verzetten tegen een huwelijk en wenst bovendien zijn vriendin niet te 

beknottenbeknotten in haar vrijheid. Van hem mag ze 's avonds net zo vaak uit als ze wil. Na 

eenjaareenjaar krijgen ze een dochtertje. Als ze driejaar samenwonen gaat Cigdem werken 

inin een agrarisch loonbedrijf Een vriendin van haar, genaamd Filiz, heeft ervoor 

gezorgdgezorgd dat ze deze baan kreeg. Cigdem krijgt er een relatie met Osman, de baas van 

hethet bedrijf Overdag is Cigdem met haar nieuwe vriend samen, ze hoeft nauwelijks te 

werken.werken. Utlu krijgt argwaan omdat Cigdem 's avonds nooit moe is van de werkdag. 

UiteindelijkUiteindelijk vertelt ze hem dat ze een ander heeft, maar daar mee op wil houden. Hij 

vergeeftvergeeft haar en ze besluiten samen een nieuwe start te maken. Enkele weken later 

blijktblijkt  dat ze zM'anger is. Ze weet niet van wie, van Osman of van Utlu. Samen 

besluitenbesluiten ze tot een abortus. Cigdem blijft  tot 's avonds laat uitgaan. Ze krijgen 

hieroverhierover steeds meer woorden, tot Cigdem het huis verlaat en naar een opvanghuis 

gaat.gaat. Ze heeft voortdurend telefonisch contact met haar vriendin Filiz die haar 

adviseertadviseert welk Blijf-van-mijn-lijfhuis ze moet kiezen. Utlu vermoedt dat Filiz meer 

weetweet over de verblijfplaats van Cigdem en gaat keer op keer bij haar langs, om haar 

tete vragen waar Cigdem is. Ze laat hem echter nooit haar fat ingaan, maar praat met 

hemhem via de intercom. Op een gegeven moment reageert ze zelfs niet meer op zijn 

gebel,gebel, zodat hij zich vertwijfeld afvraagt of ze nog wel thuis is. 

UtluUtlu neemt uiteindelijk Hay dar, zijn beste vriend, in vertrouwen. Samen gaan 

zeze Cigdem zoeken, met Haydar's auto. Tijdens deze zoektocht raakt Utlu steeds meer 

buitenbuiten zichzelf want, zo vertelt hij later bij de politie: "Wie ik ook tegenkwam, die 
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begonbegon over mijn vriendin te zeuren en daar van alles over te vertellen. Er werden 

opmerkingenopmerkingen gemaakt in een sfeer die mijn eer aantasten. Mijn vriendin zou mij in de 

malingmaling hebben genomen en naast Osman zouden er nog andere mannen zijn 

geweest".geweest". De druppel die de roddelemmer doet overlopen is wel het gedrag van 

Metin.Metin. Als Utlu er bij deze baas van het koffiehuis op aandringt hem alles te vertellen 

watwat hij weet over Qgdem, neemt hij Utlu apart en vertelt hem dat het zijn eigen 

schuldschuld is, had Utlu maar strenger moeten zijn voor Qgdem. "Een man moet de baas 

zijnzijn over zijn vrouw", meent Metin en vertelt hem dat hij alles weet van Cigdem 's 

relatierelatie met Osman en van de abortus. Dat Metin van de abortus op de hoogte is, is 

eeneen klap in het gezicht van Utlu. Hij dacht dat niemand in de Turkse gemeenschap 

ervanervan afwist. Haydar vertelt later aan de politie dat Utlu na dit onderonsje met Metin 

helemaalhelemaal overstuur was. Hij moest huilen en dronk twee glazen whiskey. 

InIn het koffiehuis wordt besloten dat Metin, die Filiz wel kent, zijn uiterste best 

zalzal doen om Filiz aan het praten te krijgen. Utlu en Haydar zullen samen met Yücel, 

eeneen vriend van die twee, naar Yücel's huis gaan waar een huisgenoot van Yücel, zoals 

zijzij weten, een pistool heeft. Dit zullen ze te leen vragen, om vervolgens naar Osman te 

gaangaan om Qgdem terug te halen. Het pistool is bedoeld om Osman onder bedreiging 

QgdemQgdem te laten afstaan, zo vertelt Utlu later bij de politie. 

OpOp het moment dat de drie mannen het huis van Yücel verlaten (Utlu heeft 

inmiddelsinmiddels het pistool op zak) komt Metin aanrijden en vertelt dat Filiz thuis is. Met 

zijnzijn allen rijden ze naar Filiz'sflat. Utlu drukt op de bel en tot zijn grote verbazing 

klinktklinkt even later het zoemertje waardoor hij de toegangsdeur open kan duwen. Hij 

rentrent meteen door naar haar flatdeur, die zowaar ook al opengaat. Naar later blijkt 

komtkomt dit door een misverstand: Metin, wiens familie goed bevriend is met van de 

familiefamilie van Filiz, heeft zijn kleine broertje naar de flat van Filiz gestuurd om hem te 

latenlaten kijken of ze thuis is. Broertje Mehmet AU wordt, als zijnde een goede bekende, 

binnengelatenbinnengelaten door Filiz. Eenmaal binnen belt Mehmet AU naar Metin om te vertellen 

datdat hij bij Filiz is. Metin vertelt hem dat hij zo langs zal komen. Wanneer dan ook 

eveneven later de deurbel gaat neemt Mehmet AU aan dat het Metin is en drukt op de 

zoemerzoemer zonder door de intercom te vragen wie er aan de buitendeur staat. Ook de 

deurdeur van de flat doet hij open. Filiz is op dat moment met iemand aan het telefoneren, 

andersanders had ze hem waarschijnlijk niet zo zijn gang laten gaan. 

DeDe deur open ziende, rent Utlu meteen naar binnen en ziet Filiz aan de 

telefoon.telefoon. Hij zet onmiddellijk zijn pistool op haar slaap en zegt: "Zeg op waar ze is, 
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andersanders schiet ik je dood". Filiz reageert echter niet. Om zijn woorden nog meer kracht 

bijbij  te zetten pakt hij Filiz bij de keel. Er komt nog steeds geen reactie van haar kant. 

UtluUtlu vertelde later aan de politie dat hij toen de trekker van het pistool naar achteren 

troktrok om Filiz tot het uiterste te dreigen, maar het resultaat hiervan was dat het pistool 

afging.afging. Filiz zakt achterover. Ze kan de kennis die ze aan de telefoon heeft nog 

vertellenvertellen dat er op haar geschoten is. Die regelt meteen een ambulance, maar Filiz 

overlijdtoverlijdt later in het ziekenhuis. 

UtluUtlu rent naar buiten en doet heel stoer. Daar staan immers zijn Turkse 

vriendenvrienden en de baas van het koffiehuis. "Zo, die viezigheid is van de wereld", zegt hij 

enen stapt in de auto van Haydar. Zijn vrienden begrijpen onmiddellijk wat er aan de 

handhand is en raken overstuur. Metin en Yücel rijden meteen weg. Haydar brengt Utlu 

naarnaar een café en zet hem daar af Hij wil er ook niets mee te maken hebben. Utlu 

drinktdrinkt wat in het café en bestelt dan een taxi naar het politiebureau waar hij zichzelf 

aangeeft.aangeeft. Uit het proces-verbaal: "Een man kwam het politiebureau binnen. Hij wierp 

zijnzijn bruin lederen jack op de balie van de portiersloge. Wij zagen dat de man hevig 

geëmotioneerdgeëmotioneerd was en huilde. Wij hoorden deze man zeggen: "Ik heb iemand gedood. 

IkIk heb iemand doodgeschoten. Het pistool zit in mijn jack". Utlu wordt veroordeeld 

tottot zes jaar gevangenisstraf wegens doodslag. 

Ikk heb deze eerwraak in eerste instantie gecategoriseerd als "eerwraak op de 

verkeerde".. Utlu's woorden na afloop verraden echter dat dit niet het geval hoeft te zijn. 

Hijj  zegt: "Die viezigheid is van de wereld" (zie hierover ook § 3.2) en zijn vrienden 

wetenn onmiddellijk wat hij daarmee bedoelt. Hij ziet deze vrouw wel degelijk als 

"namussuz""  (eerloos); zij heeft de eerloosheid van zijn vrouw op haar geweten. Voor 

zijnn ouders is deze doodslag een geslaagde eerwraak, gezien hun reacties: al jaren 

wensenn ze geen contact meer met hem (vanwege zijn echtscheiding en het feit dat hij 

samenwoontt met zijn tweede vrouw), maar na de eerwraak komen ze hem opzoeken in 

hett huis van bewaring en zijn vol lof over hem. Utlu verklaart tegenover de 

maatschappelijkk werker dat hij geen waardering heeft voor hun reactie, hijzelf is 

namelijkk erg ontzet over wat hij heeft aangericht. Als ook zijn vriendin Cigdem zich 

weerr met hem verzoent en eeuwige trouw belooft, bekijkt Utlu dit eveneens met de 

nodigee scepsis en denkt dat zo'n jong meisje toch niet wacht tot hij weer uit de 

gevangeniss mag. Eerwraak op de schuldige buitenstaander komt maar zelden voor. De 

angstt ervoor is echter wel groot: men is voorzichtig om zich in te laten met een meisje 
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wierr namus is aangetast. Iemand die dit wel deed was Metin Yildiz. Deze in Nederland 

wonendee Turkse maatschappelijk werker hielp een weggelopen Turks meisje aan een 

geheimm woonadres. De familie van het meisje beschuldigde hem ervan een relatie te 

hebbenn met haar. Metin Yildiz kwam om het leven doordat zes kogels door zijn hoofd 

werdenn geschoten. De dader was waarschijnlijk de vader van het meisje, maar dit is 

nooitt bewezen (Develiogu 1993: 5). 

§§ 2.7 Eerwraak op de verkeerde 

Somss wordt in plaats van het beoogde slachtoffer, per abuis iemand anders 

gedood.. De 20-jarige Murat £etin wilde Kazim Kisa doden, die de vriend was van zijn 

getrouwdee zuster, maar doodde per abuis diens broer. 

TurkseTurkse krantecasus "Eerwraak op de verkeerde1*  (199 S)39 

MuratMurat Qetin woont in Yenibosna, een buitenwijk in het noordoosten van 

Istanbul.Istanbul. Zijn oudere zus Sevcan Qetin is via een imamhuwelijk getrouwd met Taci 

Bozdag.Bozdag. Sevcan wordt verliefd op Kazim Kisa en verlaat haar echtgenoot. Na vijfjaar 

keertkeert ze bij hem terug. Men roddelt dat ze zwanger is van Kazim. Murat gaat op 

bezoekbezoek bij zijn zus en ondervraagt haar hoe ze dit alles kon doen. Volgens Murat 

antwoordtantwoordt zij daarop: "Vraag het die p...daar (pooier) ", waarmee ze haar man 

bedoelt.bedoelt. Haar man antwoordt Murat: "Sana ne ulan... namus benim, boynuz benim" 

("("  Wat gaat jou dat aan? Het is mijn namus, het zijn mijn hoorns ") . Daarop schiet 

MuratMurat ze allebei dood. Vervolgens gaat hij naar de plek waar de mannen van de wijk 

theedrinken.theedrinken. Hij wil daar Kazim Kisa doodschieten. Die zit er echter niet. Murat ziet 

diensdiens broer Dilaver Kisa voor Kazim aan en schiet hem dood. Ismet Aydm is met 

DilaverDilaver aan het raki drinken. Murat denkt: "O alqakla oturan alqaktir " (Wie met zo 

iemandiemand samen zit is net zo laag) en schiet ook hem dood. Daarnaast raken drie 

mannenmannen die er zitten gewond door de kogelregen van Murat. Volgens Kazim Kisa 

stondstond de vadersbroer (dayi) van Murat achter diens actie ("Qocugu hep o 

doldurmusdoldurmus "). 

"Kanlii  cinnet" in Hürriyet 14-8-1995. 
Voorr uitleg van "hoorns", zie § 5.4. 
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Dee eerwraak op Dilaver Kisa kunnen we zien als "eerwraak op de verkeerde": 

hett is duidelijk niet de bedoeling dat deze gedood wordt. Murat £etin heeft geen spijt 

vann de moord op zijn zuster en zwager, maar biedt wel zijn excuses aan voor het doden 

vann Dilaver Kisa en Ismet Aydin, evenals voor de drie gewonden die hij heeft gemaakt. 

§§ 2.8 Mislukt e eerwraak 

Eenn eerwraak wordt gewoonlijk zo grondig uitgevoerd, dat deze daadwerkelijk 

resulteertt in de dood van het slachtoffer. In februari 1998 werd in de Turksee krant echter 

eenn eerwraak beschreven waarbij het slachtoffer (een pas getrouwde vrouw) de aanslag 

overleefde.. Deze vrouw deed aangifte bij de politie. Dit was zoiets bijzonders dat de 

Turksee krant Hürriyet er dagenlang over berichtte. De mislukte eerwraak was de 

volgende: : 

Turksee krantecasus "I n de Eufraat gegooid"  (1998)41 

GönülGönül Asian, een 19-jarig Turks meisje42, is geboren en getogen in de badplaats 

Antalya.Antalya. Haar familie komt oorspronkelijk uit Viransehir (Urfa) en is lid van een clan 

(asiret).(asiret). Vader AU Asian is een 49-jarige veiligheidsbeambte (sivil savunma memuru) 

diedie al 25 jaar bij de Dienst Milieu en Beheer (Bayindirhk Iskan Müdürlügü) werkt. De 

moedermoeder heeft het gezin verlaten en woont in Ceyhan/Adana. Vader is opnieuw getrouwd 

enen woont met de zeven kinderen (Gönül is het derde kind) in een sloppenwijk 

(gecekondu),(gecekondu), zoals zoveel ex-plattelandsbewoners. Gönül kan niet goed met haar 

stiefmoederstiefmoeder opschieten. Gönül leert niet verder, maar werkt op verschillende plekken om 

haarhaar bijdrage te leveren aan het gezinsbudget. Haar vader en stiefmoeder zijn niet blij 

metmet haar gedrag: ze kleedt zich modern, gebruikt make-up, en zwemt geregeld in zee bij 

KonyaaltiKonyaalti Plaji, een zeer toeristisch strand. Als ze erachter komen dat ze ook nog een 

vriendjevriendje heeft, besluiten ze haar zo snel mogelijk uit te huwelijken. 

411 "Töre infazinda Firat mucizesi" in Hürriyet 14-2-1998; "Töre vahsetinde mucize kurtulus" in 
Hürriyett 14-2-1998; "Ailemi görmek istemiyorum" in Hürriyet 15-2-1998; "O eve dönmem" in 
Hürriyett 15-2-1998; "Canavarlar sorguda" in Hürriyet 16-2-11998; "Tutuklandilar" in Hürriyet 18-2-
1998,1998, Farac (1998: 81-98). 
422 Farac (1998: 82) schrijft dat ze 21 jaar is. De kranten schrijven 19 jaar. 
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Fig.Fig. 4 Casus "In de Eufraat gegooid". 

Üii  tt rrr r 
05i*c>̂ ^ Haci AirfullaK Mahrwt 

W,Katt Turk 

OO A**0"  Q A A A 
t;; 0 5 ~o Hacc Airfullal 
rlcc J T V 1 1 1 

66 6 Q<", i i A 6 
re latee ;[ 

O O 

Salop p 

GönülGönül is verliefd op haar buurjongen Nihat Turk, die in een hotel in Kemer 

werkt,werkt, maar wordt in december 1997 uitgehuwelijkt aan Sakip, haar vaderszusterszoon, 

aanaan wie ze al als baby beloofd is (besik kertmesi halasimn oglu) en die in het dorp 

UckilisUckilis köyü bij Viransehir woont. De bruiloft wordt gevierd in dit dorp, waarna Sakip 

enen Gönül in Antalya gaan wonen. Gönül is zeer ontevreden over haar echtgenoot en 

noemtnoemt hem "een echte dorpeling". Ze klaagt tegen haar vader dat ze het niet bij haar 

manman uithoudt. Haar vader roept Sakip erbij. Die vertelt dat Gönül thuis niets doet en 

zelfszelfs geen eten kookt. Vader AU wordt hierop heel boos op zijn dochter en vertelt haar: 

"Moge"Moge God je straffen. Je heb een heel goede echtgenoot. Wat is je probleem?" Het 

meisjemeisje geeft huilend ten antwoord: "Ik hou niet van hem. Hebben jullie mij iets gevraagd 

bijbij  het huwelijk? " De vader vraagt zijn schoonzoon om geduld te hebben met Gönül: 

"Ze"Ze is geen dorpsmeisje, ze is in de grote stad opgegroeid, maar ze zal wel aan je 

wennenwennen ". Gönül loopt echter weg bij haar echtgenoot en gaat logeren bij een vriendin 

vanvan haar in het dorp Göynük beldesi bij Kemer. De hele familie gaat Gönül zoeken. 

SakipSakip gaat naar Ceyhan/Adana, omdat hij denkt dat Gönül misschien naar haar moeder 

isis gegaan. Het nieuws dat Gönül is weggelopen wordt algemeen bekend. De 

vooraanstaandevooraanstaande leden van de clan (asiret) bellen vader AU op. De roddel neemt toe. Op 

eeneen dag wordt Gönül ontdekt in het dorp Göynük door haar oom Haci. Daarop vlucht 

GönülGönül weg en verblijft daarna met haar vriend Nihat in een hotel. Uit angst dat ze 

gevondengevonden worden vluchten ze samen weg van de zuidkust naar de westkust en nemen 

hunhun intrek in een hotel in Söke/Aydin. Nihat belt zijn oom Recai om geld en kleren. Oom 
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RecaiRecai komt naar hen toe en overreedt hen om naar Antalya terug te keren. Oom Recai 

praatpraat daarna met de familie Asian en vertelt dat hij ze gevonden heeft. Als ze beloven de 

tweetwee niets te doen, wil hij wel het adres vertellen. Oom Recai hoopt dat het zo met een 

sissersisser afloopt. De familie Asian gaat echter onmiddellijk naar het adres en neemt Gönül 

mee.mee. Eenmaal thuis wordt er een familieberaad gehouden door vader AH Asian met zijn 

viervier broers Osman, Haci, Abdullah, Mahmut en schoonzoon Sakip. De broers van vader 

wonenwonen op verschillende plaatsen: Haci is landarbeider in Antalya, broer Mahmut woont 

inin een dorp bij Viransehir, Abdullah woont in Ceyhan en Osman woont in Gaziantep. De 

beslissingbeslissing dat ze dood moet, wordt snel genomen, de vraag hoe neemt echter meer tijd in 

beslag.beslag. Men wil niet opdraaien voor een lange gevangenisstraf Het voorstel haar voor 

eeneen vrachtauto te gooien wordt verworpen, want dat vindt men zielig voor de chauffeur. 

MahmutMahmut stelt daarop voor haar naar hun dorp (bij Viransehir) te brengen en zegt dat 

zijnzijn zoon AU van 17 jaar haar wel dood zal schieten: "We zeggen dat het een ongeluk is, 

enen bovendien is hij minderjarig dus krijgt hij minder straf'. Dit wordt een goed plan 

gevonden.gevonden. Vader AU huurt een auto en de vier broers Haci, Mahmut, Abdullah en 

OsmanOsman zullen Gönül in de auto terugrijden; een tocht van zo 'n 1000 km. Sakip zal op 

eigeneigen gelegenheid naar zijn eigen dorp terugkeren. Onderweg, als ze langs Gaziantep 

komen,komen, zegt Osman dat hij zich niet goed voelt, en stapt uit. Wellicht wil hij toch niet 

betrokkenbetrokken zijn bij de eerwraak In het dorp aangekomen roept Mahmut zijn zoon AU bij 

zichzich en vertelt wat hem te doen staat. AU is er echter op tegen. Met de woorden: "Ik kan 

niemandniemand doden. Dat is een zonde", vlucht hij het huis uit. Hierop moet een ander plan 

bedachtbedacht worden. Men besluit Gönül te verdrinken in de Eufraat, zodat het op een 

zelfmoordzelfmoord lijkt, 's Avonds laat gaan de drie broers met Sakip en Gönül in de auto op weg 

enen stoppen bij de Eufraat in het district Birecik. In de auto verstikken oom Abdullah en 

echtgenootechtgenoot Sakip Gönül door haar eigen hoofddoek om haar hals te doen en er elk aan 

eeneen kant aan te trekken. Daarna sleuren ze haar uit de auto en gooien haar in de 

Eufraat.Eufraat. Dan schreeuwt oom Mahmut: "Ze is niet dood". Echtgenoot Sakip geeft haar 

daaropdaarop nog een flinke trap en haar lichaam drijft  weg in de Eufraat. 

GönülGönül is echter niet dood: als ze in het ijskoude rivierwater wordt gegooid komt 

zeze weer bij haar positieven. Ze hoort haar oom zeggen dat ze niet dood is en houdt zich 

daaropdaarop onbeweeglijk Ze wordt verder de rivier ingetrapt. Wat de ooms en haar 

echtgenootechtgenoot echter niet weten is dat Gönül heel goed kan zwemmen, dat heeft ze in de 

badplaatsbadplaats Antalya geleerd. Dorpsmeisjes in Viransehir kunnen niet zwemmen. Gönül 
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weetweet in het ijskoude rivierwater naar de kant te zwemmen en lopend een benzinestation 

tete bereiken. Daar belt ze de politie en wordt naar het ziekenhuis gebracht. 

Dee vier vadersbroers, de echtgenoot en de vader worden gearresteerd. Vader 

Alii  beweert niets van de eerwraakpoging op Gönül af te weten. Hij zegt dat hij zijn 

broerss naar Antalya riep, om hen Gönül bij haar echtgenoot af te laten leveren. Vader 

Alii  zegt blij te zijn dat zijn dochter nog leeft. Oom Haci daarentegen geeft bij de 

politiee meteen toe dat hij geholpen heeft. Hij verklaart geen spijt te hebben en het te 

betreurenn dat ze het overleefd heeft: "Was ze maar gekrepeerd. Wij hebben geen spijt. 

Hett was een erekwestie. Moge God haar straffen" ("Ke§ke geberseydi. Pi$man 

degiliz.. Namus davast. Allah belasini versin"). Oom Osman en vader Ali worden 

vrijgesproken,, maar de anderen worden berecht (de gevangenisstraffen zijn echter 

laag:: zie § 2.10). 

Vaderr Ali laat de journalisten weten: "Mijn dochter is vanaf nu verstoten door 

dede familie. Ze moet ver van ons weg blijven " (Kizim artik bizim ailede lanetlendi. 

BizdenBizden uzaklassin). 

Gönüll  wordt door de gouverneur van Urfa op een geheim adres beschermd en 

magg daar blijven wonen tot ze zelfstandig in haar levensonderhoud kan voorzien. Ze 

heeftt gebroken met haar vriend Nihat. Ze kan er niet over uit dat hij niets deed toen 

haarr familie haar kwam halen. Ze zegt: "Nihat liet mij alleen met mijn lot. Hij liet mij 

alleenn in handen van de beulen. Ik houd niet meer van hem" (Farac 1998: 97). 

Ditt is de eerste keer dat ik in de Turkse krant een mislukte eerwraak op een jonge 

vrouww ben tegengekomen. Kressel (1981: 147) constateert dat vrouwen/meisjes die 

wetenn te ontsnappen aan eerwraak niet willen getuigen tegen hun familie.43 Wellicht 

komenn ook in Turkije andere mislukte eerwraken niet in de publiciteit, omdat het 

meisjee geen aangifte doet. In de casus "In de Eufraat gegooid" doet het meisje dit wel, 

maarr alleen tegen haar vadersbroers en echtgenoot. Van haar vader wil ze geen kwaad 

woordd weten.44 

Kressell  noemt 11 gevallen waarbij het slachtoffer de eerwraak overleeft. In een aantal gevallen wordt 
opp het slachtoffer nog een tweede keer eerwraak gepleegd (Kressel 1981: 147). 

Aykutt (1999: 53-55) beschrijft eveneens de zaak Gönül Asian. Hij gaat echter uit van de versie die 
echtgenoott Sakip beschrijft, namelijk dat Sakip als ze bij de rivier de Eufraat staan zich nog wil 
verzoenenn met Gönül, maar dat zij zich hiertegen verzet en tegen Sakip gezegd zou hebben: "Ben jij 
eenn man? Ik ben met Nihat naar bed geweest". Aykut schrijft dat hij het om deze reden juist vindt dat 
dee rechtbank heeft geoordeeld dat er sprake is van "zware provocatie", want "er zullen in de Turkse 
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Eerwraakk kan ook om andere reden mislukken. Het komt niet tot eerwraak, 

omdatt het potentiële slachtoffer zich gaat verdedigen en zijn aanvaller doodt. Uit de 

Turksee krant komen de volgende twee gevallen: 

EenEen pas getrouwde vrouw van 16 jaar vertelt haar man dat zij verkracht is door 

haarhaar oom. Deze oom wordt daarop door de vader van haar man ontboden voor een 

ondervraging.ondervraging. De oom doodt tijdens het gesprek zowel de vader als de zoon met een 

handbomhandbom45 45 

DeDe echtparen Demir en Özyalcin gaan met hun kleine kinderen op bezoek bij 

Lütfü,Lütfü, een ongetrouwd man en een gemeenschappelijke kennis van hen. Bij het weggaan 

verteltvertelt mevrouw Demir aan haar man en het echtpaar Özyalcin dat Lütfü tegenover haar 

handtastelijkhandtastelijk is geworden. De heer Özyalcin ondervraagt daarop Lütfü. Het loopt uit op 

eeneen ruzie, waarbij Lütfü een mes uit de keuken grist en de heer Özyalcin, in het bijzijn 

vanvan diens kinderen, met het mes steekt tot de dood erop volgt46 

Uitt deze voorvallen is op te maken dat het klagen van de vrouw over een 

namusaantastingg zeer gevaarlijk kan zijn. De echtgenoot (of de vader of de 

familievriend)) kan zich genoodzaakt voelen actie te ondernemen. Ook het ter 

verantwoordingg roepen van de eerschender is niet zonder risico's: een discussie kan snel 

uitt de hand lopen, omdat de eerschender zich in het nauw gebracht voelt. Ook in de zaak 

Sümbüll  Aslantas werd de potentiële eerwraakpleger gedood. Dit 22-jarig meisje uit 

Istanbull  had voor de grap tegen haar verloofde47 gezegd dat de dokter haar onzedelijk 

hadd betast ("sarkintihk yapti"). Haar verloofde ging onmiddellijk naar het ziekenhuis om 

dee dokter een aframmeling te geven. Daarop doodde de arts, die een pistool in zijn 

bureauu had, haar verloofde. Gevolgen van het grapje: haar verloofde dood, de dokter in 

dee gevangenis.48 Het meisje gaf later bij de rechtbank toe dat ze gelogen had. Vaak is 

echterr niet na te gaan of de man in kwestie werkelijk de namus geschonden heeft. Het 

samenlevingg niet veel mensen [lees "mannen" CvE) zijn die deze vorm van belediging over zich heen 
zullenn laten gaan". Uit Farac (1998: 96) wordt echter duidelijk dat deze versie zeer onwaarschijnlijk is. 

"Namuss meselesinden bombali cinnet: 2 ölü" in Hürriyet, 11-5-1994, 
466 "Babaya son bakis" in Hürriyet, 27-12-1991. 

Hett gaat om de sözlü, dus eigenlijk "de beloofde". Maar omdat dit woord in het Nederlands niet 
bestaatt vertaal ik dit als "verloofde" (in het Turks "nisanli"). 
488 "Kücük bir yalan iki hayati yakti" in Hürriyet 11-1-1998. 
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enigee dat er ligt is een beschuldiging door een vrouw. Vermoedelijk willen de mannen in 

bovenstaandee gevallen achterhalen of de beschuldiging op waarheid berust. Maar juist 

ditt ondervragen leidt tot hun eigen dood. Er is een algemene opvatting dat de vrouw zo 

verstandigg moet zijn om namusaantastingen stil te houden om te voorkomen dat er een 

erekwestiee ontstaat. Zo voorkomt ze dat haar man eerwraakpleger wordt, of dodelijk 

slachtofferr in de ruzie die ongetwijfeld volgt op een ondervraging van degene die be-

schuldigdd wordt. 

§§ 2.9 Begrafenis 

Inn de casus Dursun (§1.1) wordt het slachtoffer Zeynep begraven op een 

algemenee begraafplaats in Nederland. De broers Dursun en hun vrouwen verklaren 

tegenoverr de politie dat dit gedaan is omdat haar kinderen in Nederland wonen. Dat dit 

niett de ware reden is blijkt uit de telefoontaps. Er ontstaat een verhitte discussie met de 

familiee van Zeynep in Turkije. Die is het er niet mee eens dat hun dochter en zus in 

Nederlandd begraven wordt. Gebruikelijk is dat in Nederland wonende Turken in Turkije 

begravenn worden.49 De discussie aan de telefoon is in het strafdossier als volgt 

weergegeven:500 "Ismet Dursun (vader van slachtoffer Zeynep) dringt er bij Gökhan 

DursunDursun (broer van echtgenoot Kemal) op aan dat het stoffelijk overschot gestuurd 

wordt.wordt. Gebeurt dit niet, dan worden ze uitgelachen aldus vader. Gökhan zegt dat het 

slachtofferslachtoffer niet gevallen is in een oorlog, maar in verband met een erekwestie is gestor-

ven.ven. Gökhan zegt dat het slachtoffer zich heeft laten neuken en vindt dat dit bij hen niet 

pastpast (..). Kemal zegt dat ze hier wordt begraven. Kemal zegt: wij hebben onze plicht 

gedaan.gedaan. Dat is alles". Een volgend telefoontje: "Gökhan Dursun praat met Temel (broer 

vanvan Zeynep) over de begrafenis. Gökhan vindt dat een hoer niet onder die aarde (in 

Turkije)Turkije) hoort. Temel wil dit wel en is bereid ervoor te strijden. Temel: - Wij willen 

alleenalleen ons stoffelijk overschot, hoe slecht het ook geweest is. Wij willen het hebben (...)-. 

GökhanGökhan blijft  er bij dat zo'n hoer daar (in Turkije) niet ter aarde mag worden besteld, 

omdatomdat iedereen dan zal zeggen dat die hoer daar ligt. Temel vraagt zich af of men er dan 

nunu niet zo over zal praten". 

499 Veel Turken hebben voor het transporteren van het stoffelijk overschot naar Turkije een verzekering 
afgeslotenn bij de Diyanet Vakfi, de Islamitische Stichting in Den Haag. 
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Gökhann bedoelt te zeggen: Als ze een oorlogsslachtoffer was, was ze met alle eer 

begraven.. Nu ze een eerloze vrouw is verdient ze ook een eerloze begrafenis. Als de 

Dursun'ss het wel goed voor hadden gehad met Zeynep, hadden ze in ieder geval kunnen 

proberenn haar op een islamitische begraafplaats in Nederland te begraven. Hier hoor je 

zee echter helemaal niet over. Het is duidelijk dat ze dit niet eens geprobeerd hebben. Ook 

iss Zeynep begraven in een dorp buiten haar woonplaats. De politie vraagt naar de reden, 

maarr de broers geven hier geen antwoord op. Zou hier nog enig doel achter zitten? 

Namelijkk haar zo ver mogelijk wegbannen? De politie is bij de begrafenis van Zeynep 

aanwezigg om te kijken of er naaste familieleden aanwezig zijn: dit blijkt niet het geval. 

Ditt is geheel in overeenstemming met de verwachting: een eerloze vrouw behoort geen 

stijlvollee begrafenisceremonie te ontvangen; men bewijst haar geen laatste eer, of zoals 

menn in het Turks zegt: men volbrengt geen laatste plicht ("son görevini yapmak"). Ook 

inn de volgende eerwraakcasus hoeven we ons geen illusies te maken over de begrafenis 

vann het gedode meisje: 

TurkseTurkse krantecasus "Messteken op het plein"  (I996)51 

OpOp 26 februari 1996 wordt in Urfa (Zuid-Oost Turkije) het 16-jarige 

KoerdischeKoerdische meisje Sevda Gok52 met messteken om het leven gebracht door haar 14-

jarigejarige neefje53 Mehmet Tamer, die in de bouw werkt. Het meisje woonde in de Sinem 

SokakstraatSokakstraat5454 van de sloppenwijk Süleymaniye te Urfa en was het oudste kind in een 

gezingezin van acht kinderen. Mehmet sneed haar de keel af Hij deed dit op het drukke 

pleinplein Süleymaniye meydam, dat midden in de sloppenwijk is gelegen. Mehmet 

verklaardeverklaarde bij de politie: "Ik ben bedroefd, maar onze traditie gebiedt dat ik haar 

vermoordvermoord ". Sevda had de dood verdiend, omdat ze sinds vier maanden voortdurend 

wegliepwegliep van huis en zich ophield in lunchrooms en café 's. Naar dat soort 

gelegenhedengelegenheden gingen in Urfa alleen studenten van de universiteit. Op een gegeven 

Dee Nederlandse vertaling in de strafdossiers is hier een omschrijving van wat gezegd wordt De Turkse 
versiee zit niet in het dossier. 

' ' "Bi rr avukatin sok sözleri" (Hürriyet 7-4-1996); "Bir cinayetin anatomisi. Sevda'yi Urfa öldürdü" 
(Hürriyett 7-4-1996), "Uzülmediler" (Hürriyet 7-4-1996). Cf. Van Eek (1996: 24-25). Ook beschreven 
inn Farac (1998: 57-65). 
^^ Haar familie is lid van een asiret (clan) (Farac 1998: 59). 
^^ M. en Sevda Gök zijn "teyze cocuklan": hun moeders zijn zusters van elkaar 

Dezee vertaling is standaard, alhoewel eigenlijk dubbelop: "sokak" betekent namelijk straat. Dit is 
analoogg aan vertalingen als "het dorp Yayciabdal köyü", waar ook twee maal hetzelfde wordt vermeld 
(köyy is dorp). 

Üzgünümm ama törelerimiz öldürmemi emrediyor". 
555 t l 
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momentmoment hadSevda een plek gekregen in een kindertehuis, maar haar familie 

beijverdebeijverde zich om haar terug te krijgen. Ze werd weer aan haar ouders meegegeven, 

maarmaar liep daarna al snel weer weg van huis. Mehmet had bij zijn eerwraak hulp 

gekregengekregen van Celal en Murat Tamer, twee zonen van zijn vadersbroer. Deze pakten 

SevdaSevda vast terwijl Mehmet op haar instak Celal en Murat vluchtten daarna weg. 

HoewelHoewel er vele getuigen waren, vertelde niemand de politie hun identiteit. Mehmet 

verteldevertelde dat deze twee personen, die hij beweerde niet te kennen, hem helemaal niet 

geholpengeholpen hadden, maar hem juist wilden tegenhouden. Hij zou de eerwraak in zijn 

eentjeeentje hebben gepleegd. Bij de autopsie bleek dat het meisje nog maagd was. Mehmet 

TamerTamer kreeg in eerste instantie 24 jaar gevangenisstraf. Omdat hij onder de 15 jaar 

waswas werd de straf verlaagd tot 7 jaar.56 Op grond van de Wet op de Tenuitvoerlegging 

vanvan Straffen zal hij uiteindelijk 2 jaar, 9 maanden en 25 dagen in de gevangenis 

doorbrengen. doorbrengen. 

Dee familie van Sevda nam niet de moeite het stoffelijk overschot van haar 

dochterr uit het mortuarium te halen.57 Een paar buren begroeven haar zonder ceremonie 

opp de begraafplaats Bediüzzaman. Op de begrafenis waren haar vader noch haar moeder, 

nochh haar ooms of andere verwanten aanwezig (Farac 1998: 60). Uit deze casus leren 

wijj  tevens dat een condoleance niet past ingeval van eerwraak. Als de verslaggevers de 

familieledenn van het overleden meisje condoleren wordt de opa van Sevda erg kwaad, de 

doodd van Sevda is juist het opruimen van een viezigheid en geen reden tot rouwbeklag.58 

Inn de casus "Eerwraak op de verkeerde" (§ 2.7) krijgt zuster Sevcan eveneens geen 

begrafenis.. Niemand komt haar stoffelijk overschot opvragen bij Gerechtelijke 

Geneeskunde.59 9 

Inn twee van de casussen uit mijn onderzoek is er sprake van een dochter die 

tenn gevolge van de namusschande die zij heeft veroorzaakt, schrijft dat ze een 

zelfmoordpogingg gaat doen en iets vermeldt over haar begrafenis. Het meisje Ayse 

Ditt is de maximumstraf voor minderjarigen tussen de 11-15 jaar. Zie voetnoot 16, § 3.2. 
577 "Cesedi bes gün morgda kaldi. Ailesi gelip almak bile istemedi" in Gulden Aydm "Bir avukatin sok 
sözleri""  (Hürriyet 7-4-1996). 
588 "Tam aynhrken bas sagligi diledigimizde dede 90k sinirleniyor. Sonradan ögreniyorum ki böyle 
"yüzz karasi" kizlann ölümü, pisligin temizlenmesiymis. Bas sagligi dilenmezmis" in "ÜzUlmediler" 
(Hürriyett 17-4-1996). 
599 Farac (1998: 25-36)) beschrijft de eerwraak op het 16-jarige meisje Hacer te Urfa in 1994, waar het 
slachtofferr geen steen krijgt op haar graf. Niemand komt haar graf bezoeken op religieuze feestdagen. 
Haarr graf is zelfs niet meer te vinden, omdat er struiken overheen zijn gegroeid. 
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Elmass (§ 4.4) in de afscheidsbrief aan haar vader: "Met het geld dat je voor mijn 

begrafenisbegrafenis uit zou moeten geven, betaal je maar je schulden. Begraaf me maar hier 

[[  = Nederlandj. Het is jammer om daarvoor geld uit te geven. Het is duur om een lijk 

perper vliegtuig te sturen ". Waarmee het meisje Ayse Elmas wil zeggen: "Maak maar 

geenn kosten voor een eerloze dochter zoals ik". De vriend van Ayse Elmas weet net 

opp tijd te verhinderen dat zij zelfmoord pleegt. Als zij uiteindelijk het slachtoffer 

wordtt van eerwraak, wordt ze begraven in Nederland. Uit het politie verslag blijkt dat 

err geen naaste familieleden van haar bij de begrafenis aanwezig zijn. Wel wordt ze op 

hett voor moslims bestemde gedeelte van de begraafplaats ter aarde besteld. In de 

eerwraakcasuss Uzun (§ 5.2) schrijft het meisje Meral, dat naar Turkije is gevlucht met 

eenn vriend en daar door hem in de steek is gelaten: "Vader, als U het goedvindt wil ik 

zelfmoordzelfmoord plegen. Als ik naar Holland kom en het daar doe, zijn er een hoop kosten 

omom mij weer naar Turkije te brengen. Ik kan met dit gezicht onmogelijk bij jullie 

komen.komen. Als U mij dood zou maken, hebt U groot gelijk. Het lot stond op mijn 

voorhoofdvoorhoofd geschreven ". Dit meisje wil het zo goedkoop mogelijk houden voor haar 

ouders.. Blijkbaar is het in haar beleving zelfs onmogelijk om als moslim in Nederland 

begravenn te worden. Door deze brieven wordt duidelijk dat meisjes weten dat ze geen 

rechtt hebben op een eervolle begrafenis wanneer zij door eigen toedoen hun namus niet 

wetenn te bewaren.60 

Inn de gevallen waar de eerschender wordt gedood, blijkt dat deze wel een 

islamitischee begrafenis in Turkije krijgt (casus Akkaya, casus £etin), ook als de 

familieledenn het niet met zijn gedrag eens zijn geweest (casus Tekin). Alleen als de 

familieledenn te arm hiervoor zijn, wordt de eerschender in Nederland begraven (casus 

Sengül).. De reden voor het verschil in behandeling tussen het meisje als slachtoffer en 

dee man als slachtoffer is duidelijk: het meisje is door haar eigen familieleden gedood, de 

mann niet en heeft daarom nog bloedverwanten die het voor hem opnemen. Ingeval het 

omm een getrouwde vrouw gaat, heeft zij nog haar eigen bloedverwanten, maar die 

krijgen,, zoals we zagen in de casus Dursun (§1.1), niet altijd de kans om de begrafenis 

tee regelen. 

Ookk in het Nederland van de 18e eeuw werd veroordeelden tot de doodstraf een "ordentelijke" 
:grafeniss ontzegd, om hen daarmee nog zwaarder te straffen (Blok 1991: 159-160). 
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§§ 2.10 Protest tegen eerwraak 

Eerwraakk wordt wel gezien als "töre geregi" (noodzaak uit traditie), "sevap is 

(eenn goede daad) en "pisligin temizlenmesi" (het opruimen van viezigheid). In de 

Turksee samenleving zijn in het openbaar maar weinig kritische geluiden ten aanzien 

vann eerwraak te bespeuren. Soms is dit echter wel het geval, zoals bij de poging tot 

eerwraakk op het meisje Gönül Arslan uit de casus "In de Eufraat gegooid" (§ 2.8), 

waarr de daders al op de dag van de uitspraak werden vrijgelaten. De daders Sakip 

(echtgenoott van Gönül), Mahmut, Abdullah en Haci (vadersbroers van Gönül) waren 

doorr de Turkse rechtbank bestraft met 16 jaar gevangenisstraf. De overige daders, 

vaderr Ali en vadersbroer Osman werden vrijgesproken. De straf van Sakip, Mahmut, 

Hacii  en Abdullah werd vervolgens verlaagd tot 4 jaar en 5 maanden en 20 dagen 

wegenss "agir tahrik" (zware ophitsing) en "mahkemedeki iyi halleri" (hun goede 

gedragg bij de rechtbank). Dit lijken mij strafverminderingen op grond van artikel 51 

enn 59. Sakip, Mahmut en Abdullah werden echter meteen na de uitspraak op 

11 december 1998 vrijgelaten. De poging tot eerwraak was gepleegd in maart van 

datzelfdee jaar. Ze hadden bij lange na niet hun straf in voorarrest al uitgezeten.61 

Vrouwenorganisatiess in Turkije reageerden geschokt op de onmiddellijke 

invrijheidstelling.. "We zijn niet verwonderd over dit vonnis", aldus Nevin Cerav, die 

voorr het feministische maandblad "Pazartesi" (Maandag) schrijft, "maar we zullen er 

nooitt aan gewend raken" (Santing 1998).62 

All  eerder hadden vrouwenorganisaties in Turkije hun afkeer van eerwraak 

getoondd en wel in de casus "Messteken op het plein", waar een 14-jarige jongen zijn 

16-jarigee nichtje Sevda doodde (§ 2.9). Nadat een vrouwelijke verslaggeefster van de 

Hürriyett uitgebreid over deze eerwraak had bericht, waren leden van Turkse 

vrouwenorganisatiess naar Urfa afgereisd om de rechtszitting bij te wonen. Toen ze 

611 "Töre davasmda amcalara tahliye" in Hürriyet 2-12-1998. 
622 In een gesprek met de Turkse officier van justitie Zekeriya Sevimli op 19 juli 2000 te Ankara toonde 
dezee zich in het geheel niet verbaasd over de onmiddellijke vrijlating en begreep niet waar de ophef 
overr werd gemaakt. "Al s de straf 4 jaar, 5 maanden en 20 dagen is, dan betekent dit in de praktijk een 
gevangenisstraff  van ongeveer 2 jaar (want ten gevolge van de Wet op de Tenuitvoerlegging van 
Straffenn wordt ca, 60% van de gevangenisstraf standaard niet uitgezeten). De daders moeten dus nog 
maarr iets meer dan eenjaar in de gevangenis verblijven. Als er geen reden is om aan te nemen dat ze 
vluchtenn worden veroordeelden op de dag van de uitspraak wel vaker vrijgelaten, om op een later 
tijdstipp de rest van hun straf uit te zitten, vooral als deze niet al te lang is. Het is dus een heel normale 
procedure",, zo verzekerde Sevimli me. 
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niett werden toegelaten (de zitting bleek niet openbaar omdat de dader minderjarig 

was),, ging de groep naar het marktplein waar de eerwraak had plaatsgevonden, en 

legdee anjers op de plek waar het meisje was gedood.63 Hun protest was niet alleen 

gerichtt tegen de eerwraak, maar ook tegen Urfa waar de eerwraak stilzwijgend was 

goedgekeurd.. Niemand op het marktplein had willen getuigen, in de hele stad had 

niemandd geprotesteerd. Door de grote publiciteit die deze zaak kreeg, werd Urfa, dat 

voluitt §anhurfa (Urfa met faam) heet, in de kranten wel Kanhurfa (Urfa met bloed) 

genoemdd (Farac 1998: 64). 

Ookk is er kritiek op de wetsartikelen die strafvermindering geven op eerwraak. 

Advocaatt Kenan Hamsioglu vindt dat artikel 462, welke de gevangenisstraf in 

bepaaldee gevallen reduceert tot 1/8 van de eigenlijke straf, bijna aanzet tot doden in 

dergelijkee situaties. Hij vindt dat dit artikel moet worden afgeschaft, omdat eerwraak 

zoo haast iets wordt waar je recht op hebt. Ook de Turkse criminoloog Dönmezer is 

vann mening dat dit wetsartikel "bijna het doden als excuseerbaar ziet" (Tannyar 1987: 

56).. §ahin (1999: 38) schrijft: de wet is bedoeld om doden te verbieden, maar in deze 

vormm heeft de wet eerder de potentie om er toe aan te zetten. Dit wetsartikel behoort 

volgenss §ahin dan ook te worden opgeheven. 

Gayee Dincel in het studentenblad "<>ak" (1993), is buitengewoon 

verontwaardigdd over het wetsartikel 453, waar de babymoordenaars er met een lage 

straff  vanaf komen. Volgens haar komt de wet in feite hierop neer: "Dood uw 

buitenechtelijkee kind zo snel mogelijk, opdat zowel uw namus gered wordt als uw 

straff  zo laag mogelijk is". En zij concludeert: "Hier is het bewijs dat de namus van de 

familiee belangrijker is dan het recht op leven". Zij roept vrouwen op om solidair met 

elkaarr te zijn en de wet te veranderen. 

Turksee journalisten in Turkije wijden zelden een kritisch artikel aan eerwraak. 

Dee vrouwelijke verslaggeefster Zeynep Atikkan deed dit wel voor de eerwraakcasus 

"Messtekenn op het plein" en stelde dat Turkije nog lang geen modern land is. Ze 

koppeltt eerwraak aan armoede en het ontbreken van perspectief op verbetering van de 

socialee positie. De mensen hangen hun eigen tradities aan en namus blijf t zeer 

belangrijk.. Ook de journalist Oral Cahslar bekritiseert eerwraak naar aanleiding van de 

"Cinayetii  "onay'a da lanet" in Hürriyet, 17-4-1996. Zie ook Farac (1998: 64). Voor foto's hierover 
uitt de Hürriyet zie Van Eek (1996). 

Zeynepp Atikkan, "Namus gerillalan" in Hürriyet, 18-4-1996. 



89 9 

veelvoudigee eerwraak in de wijk Esenler in Istanbul (§ 2.5).65 "Het is bij ons 

gebruikelijkk om te doden omwille van de namus", verdedigt de moeder van de 

eerwraakplegerr het optreden van haar zoon. Doorgaans wordt in de krant met zo'n citaat 

volstaan.. Echter niet Oral Cah§lar: "Hoe achterlijker een land, des te beestachtiger en 

onmenselijkeronmenselijker de moorden die gepleegd worden onder het mom van heilige waarden (..). 

DeDe moord in Esenler is belangrijk omdat het laat zien dat de geweldscultuur in Turkije 

eeneen wanhoopspunt bereikt heeft. Waar we bij deze moord stil bij moeten blijven staan is 

hethet begrip "namus". Twee vrouwen hebben hun mannen verlaten en zijn met hun 

geliefdengeliefden samen gaan wonen. Ik geloof dat die vrouwen ook wel weten hoe gevaarlijk 

hethet is om zoiets te doen. Aangezien ze het risico hebben genomen om gedood te worden, 

moetenmoeten ze ofwel die mannen heel erg liefhebben ofwel ze hadden geen andere manier om 

vanvan hun echtgenoten af te komen. Wat is dat voor namusbegrip om een vrouw die jou 

nietniet wil te doden? Het droevigste is nog dat in de krant "Yeni Yüzyil" de vrouwen 

verantwoordelijkverantwoordelijk gehouden worden voor de moord. Onder de foto van de vermoorde 

NuranNuran heeft deze liberale krant geschreven: "Nuran, de vrouw van Abdullah Ay din, is de 

redenreden voor deze afschuwelijke slachting". Het namusbegrip hangt samen met het 

ontwikkelingsniveauontwikkelingsniveau van een land (...). Hebt Uwel eens bedacht hoe dichtbij wij als 

samenlevingsamenleving met ons namusbegrip zijn bij die mannen in Esenler die de wapens pakten 

enen zo tekeergingen?" 

Mett andere woorden: (̂ ali§lar schat de waarden en normen van de meestee Turkse 

mannenn niet heel anders in dan die van de eerwraakplegers te Esenler. Ook interessant is 

datt Oral Cah§lar zich afvraagt waarom er in de krant eigenlijk zoveel ruimte is voor 

eerwraak:: "Waarom staat er steeds die en die is vermoord wegens eerwraak, en waarom 

wordenworden de doden die in het Zuid-Oosten van Turkije vallen vanwege de guerrilla-oorlog 

tegentegen de PKK niet eens meer genoemd, zelfs niet in een klein bericht? " 

Hett antwoord is duidelijk: er vindt censuur op kranten plaats (veelal preventieve 

zelfcensuur).. Eerwraak is geen bedreiging voor de Turkse staat, de PKK wel. Over de 

Koerdenstrijdd wil de Turkse staat liefst geen berichtgeving. Oral Cah§lar vraagt zich 

tevenss af waarom seksuele kuisheid alleen voor de vrouw geldt, en niet voor de man: 

""  We moeten accepteren dat ons namusbegrip een rare kant heeft. Het is een begrip dat 

alleenalleen geldt voor mannen. Alleen de man heeft namus.66 Deze namus zit bij zijn vrouw 

655 Oral Calislar, "Sifir noktasi. Namus katliamina yol af an kafa..." in Cumhuriyet, 21-10-1996. 
666 Het is interessant dat Qahslar het zo formuleert. Ibrahim Tathses, een zeer beroemde zanger, zegt het 
juistt andersom: "De vrouw heeft wat wij noemen namus. En de man heeft dat niet". Tathses en Qahslar 
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tussentussen de dijen. Het is duidelijk een primitief begrip. (...) Hadden die mannen die een 

hypotheekhypotheek legden op het lichaam en de hersens van deze wouwenlichamen gelijk? 

OmdatOmdat ze ooit een officieel document hadden getekend, konden ze daarom rechten 

opeisenopeisen over hun lichamen? Als U hierop ja zegt, hebt U dan bedacht dat Uop 

primitieveprimitieve wijze begrip hebt voor deze moord? " 

Cahslarr vindt dat het sluiten van een huwelijk geen levenslange rechten geeft op 

eenn vrouw. Er zullen niet veel Turkse mannen zijn die deze stelling zullen 

onderschrijvenn en Cahslar beseft dit. Vandaar zijn laatste retorische vraag. 

Eenn Turkse journalist die kritische aandacht heeft besteed aan eerwraak is 

Mehmett Farac. Hij beschreef uitgebreid een vijftal eerwraken op meisjes/jonge vrouwen 

inn de provincie Urfa in de jaren 1994-1998. Zijn zeer leesbare boekje kreeg in de Turkse 

perss en op de Turkse televisie de nodige aandacht. Uiteindelijk leidde dit in september 

19999 tot het organiseren van een forum over eer- en bloedwraak door het Algemeen 

Directoraatt "Status en Problemen van Vrouwen" van het Algemeen Ministerie (T.C. 

Basbakanhkk Kadnun Statüsü ve Sorunlan Genei Müdürlügü) te Ankara, waarvan een 

schriftelijkee neerslag is te vinden in de bundel Töre cinayetleri. Panel bildirileri 

(decemberr 1999). Een spreekster op dit forum is advocate Senal Sanhan (1999: 66-67), 

diee vertelt dat een aantal vrouwelijke advocaten te Ankara sinds de jaren tachtig gratis 

verkrachtings-- en eerwraakprocessen in Ankara bijwoont en de daders en familie andere 

waardenn probeert bij te brengen. 2e geeft toe dat dit erg moeilijk is. Deze vrouwelijke 

advocatenn hebben in de jaren negentig de Moderne Juristen Vereniging (Cagda? 

Hukukcularr Dernegi) en de Vrouwencommissie van de Orde der Advocaten te Ankara 

(Ankaraa Barosu Kadm Komisyonu) opgericht. Ze hebben hun werkterrein uitgebreid 

buitenn Ankara en ook eerwraakprocessen in Urfa, Diyarbakir, Kars en Kirsehir 

bijgewoond.. Volgens Sahin heeft dit vooral bij de rechtbanken buiten Ankara een 

positievee invloed gehad op de rechters. Zij schrijft: "Bij  eerwraakprocessen is de rechter 

vaakvaak onder grote invloed van dezelfde gewoonten [als de eerwraakplegers]. Door onze 

aanwezigheidaanwezigheid en het geven van onze ideeën krijgt de rechter dezelfde ideeën als wij op 

hethet gebied van de mensenrechten en komt tot het besef dat het recht op leven een 

basisrechtbasisrecht van elk individu isn (Sahin 1999: 67). Het Samenwerkingsverband van 

VrouwencommissiesVrouwencommissies van de Orde der Advocaten in Turkije (Türkiye Barolan Kadm 

bedoelenn er echter hetzelfde mee, want Tatlises verklaart: "Ik kan het niet duidelijker uitleggen. De man 
kann met iemand naar bed gaan, en is een rokkenjager (zampara). De vrouw is een hoer" (Tannyar 1987: 
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Komisyonlann Birligi - TUBAKOM) heeft eerwraak inmiddels als spoedeisend 

probleemm op de agenda gezet (Sanhan 1999: 68). 

Opp het forum wordt ook kritiek geuit op de wetsartikelen aangaande 

strafverminderingg wegens eerwraak. Sahin (1999: 39) pleit ervoor wetsartikel 453 in 

zijnn geheel op te heffen, evenals artikel 472 over opgewekte miskraam. Sanhan 

(1999:: 69) vindt dat het Turkse parlement de wetsartikelen 453 en 462 moet opheffen. 

Tijdenss de discussie na afloop wordt echter duidelijk gesteld dat niet alleen deze 

wetsartikelenn het probleem vormen, maar dat ook het begrip "tahrik" (ophitsing) uit 

wetsartikell  51 opnieuw gedefinieerd moet worden. Bij de meeste eerwraken wordt 

hierr namelijk een beroep op gedaan (Tore cinayetleri 1999: 112-113). 

Interessantee kritiek op eerwraak is er ook van de Istanbulse advocate Vildan 

Yirmibesoglu.. Zij vindt dat in opspraak geraakte meisjes die hun toevlucht nemen tot 

overheidsinstanties,, niet genoeg door deze beschermd worden. Zij geeft twee 

voorbeelden.. In de casus "De tractor" (§ 3.6) geeft de gendarme het meisje aan haar 

familiee terug na het aannemen van steekpenningen. In de casus "Messteken op het plein" 

(§§ 2.9) mag het meisje niet in het kindertehuis blijven, omdat haar ouders haar weer 

opeisen.. Sehabettin Harput, de gouverneur van Urfa, noemt ditzelfde punt. Hij wordt 

geïnterviewdd door Mehmet Farac en zegt: "£r moet een plek worden gevonden waar van 

huishuis weggevluchte meisjes kunnen verblijven tot het thuisfront gekalmeerd is. Of het 

meisjemeisje nu gevlucht is of geschaakt, ze komt op een gegeven moment bij de politie of 

wordtwordt gearresteerd door de politie. De politie geeft het meisje dan terug aan haar 

ouders.ouders. De meisjes tot 18 jaar moeten verplicht door de politie aan haar familie worden 

teruggegeven.teruggegeven. Maar als we de werkelijkheid van dit gebied [Urfa]  in ogenschouw 

nemen,nemen, moeten we de meisjes op een plek beschermen tot de vrede weer getekend is met 

haarhaar familie (..). Wellicht dat op die manier eerwraak voorkomen kan worden (Farac 

1998:119). . 

Inn de eerwraakcasus "De tractor" (§ 3.6) protesteren de dorpelingen zelf ook 

tegenn de eerwraakplegers. Weliswaar niet op het moment van de eerwraak, want dan is 

iedereenn te bang om zich ermee te bemoeien, maar als blijkt dat de daders ongestraft 

blijven,, omdat de eerwraak als een ongeluk wordt gezien, komen de dorpelingen in actie. 

55).. Met andere woorden: de man mag wel overspel plegen en wordt geroemd om zijn seksuele potentie en 
durf,, de vrouw wordt in zo'n geval veroordeeld. 
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Zee schrijven brieven aan de autoriteiten om uit de doeken te doen hoe het in elkaar zit 

(Faracc 1998: 45-48). 

Inn de Nederlandse eerwraakcasus Dursun (§ 1.1) is er eveneens kritiek op de 

eerwraak.. De bloedverwanten van Zeynep vinden dat echtgenoot Kemal schuldig is 

aann het overspel van Zeynep. Serpil, de woordvoerster van de familie, vaart aan de 

telefoonn uit tegen Gökhan Dursun: "Je broer had moeten voorkomen dat Zeynep de hoer 

uithing".. En in een telefoontap met Kemal vraagt Serpil zich af hoe het kon gebeuren dat 

err gedurende zestien jaar huwelijk niks is gebeurd, terwijl Zeynep op vijftienjarige leef-

tijdd is getrouwd. Serpil wil hiermee zeggen: ze is als maagd het huwelijk ingegaan en 

heeftt van thuis geen slechte dingen geleerd. Hoe kan Zeynep ineens "slecht" zijn? Kemal 

begrijptt de hint (namelijk dat ze hem beschuldigt) en moet zichzelf verdedigen door te 

zeggenn dat hij een man is geweest voor haar. Maar Serpil houdt aan: "De man is de 

oorzaakk als een vrouw de hoer uit gaat hangen". Kemal wordt nu heel kwaad en begint te 

schelden.. Serpil: "Je hebt zelf met andere vrouwen geslapen, is mijn zus soms geen 

vrouw?""  Met andere woorden: heeft mijn zus geen seksuele behoeften net als jij ? Kemal 

antwoordtt daarop dat dat geen reden mag zijn voo»- zijn vrouw om de hoer uit te hangen. 

Datt wil zeggen: hij als man mag er vriendinnetjes op na houden, maar zijn vrouw niet. 

Serpill  beklaagt zich ook bij Leyla, de vrouw van Gökhan Dursun: "Hij  heeft haar 

vermoordvermoord en weggegooid. Hij had tijdig een echte man moeten zijn en ervoor moeten 

zorgenzorgen dat zijn vrouw geen hoer werd. Het is de man die ervoor zorgt dat zijn vrouw 

hoerhoer wordt!" Leyla: "Hij  zegt dat hij haar niks tekort heeft gedaan". Serpil: "Het is de 

man,man, het is de man. Hij had thuis moeten blijven, een man voor zijn vrouw en een vader 

voorvoor zijn dochters moeten zijn!" Serpil uit haar kritiek, omdat Kemal nooit thuis was. 

Hijj  genoot een arbeidsongeschiktsheidsuitkering, maar was overdag en 's avonds in 

hett koffiehuis. In het weekend ging hij naar zijn Nederlandse vriendin, waar hij ook 

overnachtte.. Hij zag zijn vrouw amper. Deze gedachtengang van de bloedverwanten 

vann Zeynep komt vaker voor in de islamitische wereld en overigens ook in het 

christelijkee Spanje (Petersen 1985: 20). Men gelooft dat een vrouw regelmatig 

tevredenn gesteld moet worden in bed, omdat ze anders naar een ander gaat (Mernissi 

1985:21;; Petersen 1985: 20).68 Blijkbaar hebben niet alleen de bloedverwanten van 

Yirmibejoêluu was te beluisteren in het journaal van 22.00 uur van de Turkse t.v.-zender NTV op 8 
junii  2000. Ook heb ik nog telefonisch contact gehad met deze advocate. 

Volgenss imam Ghazali is de man verplicht op de seksuele verlangens van zijn vrouw in te gaan. 
Alleenn dan beperkt de vrouw zich tot haar echtgenoot en ontstaat er geen fitna (Turks: fitne) doordat zij 
anderee mannen gaat verleiden tot onwettige seksuele verhoudingen (Memissi 1985: 21). Fitna is chaos, 
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Zeynepp hun bedenkingen tegen de eerwraak, maar ook de Turkse gemeenschap uit de 

woonplaatss van de Dursun's. De maatschappelijk werker van de reclassering noteert: 

"Uitzonderlijk"Uitzonderlijk voor een eerwraak gaat de sympathie van veel Turkse mensen veel 

meermeer uit naar het slachtoffer Zeynep Dursun, dan naar de verdachten, de gebroeders 

Dursun.Dursun. In het geval Tekin69 zat de rechtszaal stampvol Turken om Tekin morele steun 

tete geven. Bij Mehmet Dursun waren maar weinig Turken in de zaal, hetgeen erop 

wijstwijst dat de Turkse bevolking geenszins achter hem stond", 

§§ 2.11 Samenvatting 

Hett slachtoffer van eerwraak is niet altijd de vrouw, maar kan ook een man 

zijn.. Hij wordt, als zijnde de eerschender (de "eervijand" - ïrz düsmani), gedood. Bij 

eenn eerwraak is het de bedoeling dat de schuldige om het leven wordt gebracht. 

Wanneerr een jongen een meisje verkracht, behoort hij te worden gedood, niet het 

meisje.. Is een vrouw zelfde prostitutie ingegaan, dan wordt zij schuldig bevonden en 

behoortt zij het slachtoffer te worden, niet de mannen die bij haar komen. Zijn alletwee 

schuldig,, zoals bij overspel, dan hebben beiden in principe de dood verdiend. Veel 

familiess sjoemelen echter met de schuldvraag en doden de "verkrachter" van hun 

dochter/echtgenote,, die in feite haar minnaar was. 

Naastt de in opspraak gekomen vrouw en/of haar eerschender, zijn ook andere 

slachtofferss mogelijk. Het slachtoffer kan een pasgeborene zijn. De baby is 

buitenechtelijkk en tast op grond hiervan de namus van de familie aan. Ook een 

bloedverwantt van de eerschender kan het slachtoffer worden van eerwraak. De reden 

iss dat de eerschender onbereikbaar is of een familielid van hem verantwoordelijk 

wordtt gehouden. Bij een eerwraak kunnen meerdere slachtoffers zijn; de eerloze 

vrouww en/of haar eerschender en familieleden. Dit kunnen we een veelvoudige 

eerwraakk noemen. Soms vindt eerwraak plaats op de als schuldig geziene 

buitenstaander,, zoals in de casus "Dood aan de telefoon" (§ 2.6). In de casus "In de 

Eufraatt gegooid" (§ 2.8) weet het eerwraakslachtoffer de aanslag te overleven. Een 

maarr ook de fatale aantrekkingskracht die een vrouw heeft op mannen: mannen moeten hiervoor wel 
bezwijkenn (Mernissi 1985: 23). 
699 Deze casus wordt beschreven in § 4.3. 



94 4 

eerwraakk kan ook mislukken omdat het potentiële slachtoffer de eerwraakpleger doodt 

uitt zelfverdediging. 

Eenn bijkomende straf voor het eerwraakslachtoffer is dat afgezien wordt van 

eenn eervolle begrafenis. Dit gebeurt wanneer een vrouw of meisje door haar eigen 

familiee om het leven wordt gebracht. Een voorbeeld hiervan is de casus Dursun 

(§1.1),, waar Zeynep niet, zoals gebruikelijk, in Turkije wordt begraven, maar in 

Nederlandd en er bovendien nauwelijks familieleden aanwezig zijn. 

Inn een aantal gevallen is kritiek op eerwraak waar te nemen. In de casus 

Dursunn verwijten de bloedverwanten van de omgebrachte Zeynep de echtgenoot dat 

hijj  geen aandacht aan haar besteedde en haar daarom geen keus liet dan haar toevlucht 

tee zoeken bij een andere man. Vrouwenorganisaties in Turkije hebben geprotesteerd 

tegenn de eerwraak in de casus "Messteken op het plein" (§ 2.9) en tegen de lage 

straffenn in de casus "In de Eufraat gegooid" (§ 2.8). Ook bij journalisten valt soms 

eenn kritische noot te lezen: Zeynep Atikkan bekritiseerde de eerwraak in Urfa en Oral 

Cahslarr ageerde tegen ideeën met betrekking tot namus, naar aanleiding van de 

veelvoudigee eerwraak in Esenler (§ 2.5). Over het algemeen wordt eerwraak in 

Turkijee echter als een onderdeel van de Turkse plattelandscultuur gezien en niet 

noemenswaardigg bekritiseerd. 
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Hoofdstukk 3 De Dader 

§3.11 Eerwraak als ritueel 

CasusCasus Ayanoglu "Liefde in de fabriek "  (1992) 

YasarYasar Ayanoglu, 28 jaar, is werkloos en zit tot over zijn oren in de schulden, 

omdatomdat hij verslaafd is aan gokken. Zijn vrouw Aysel en hij besluiten hun twee oudste 

kinderenkinderen 's zomers op vakantie naar opa en oma in Turkije te sturen. Aysel zal dan in 

eeneen fabriek gaan werken om een deel van de schulden af te kunnen lossen.' Hun 

jongstejongste kind, een dochtertje van twee jaar, zal zolang logeren bij de broer van Yasar 

Ayanoglu,Ayanoglu, die in dezelfde plaats woont. In het bedrijf komt Aysel aan dezelfde tafel te 

werkenwerken als Nuri Sakal. Hij is ongehuwd en illegaal naar Nederland gekomen. Nuri en 

AyselAysel kunnen goed met elkaar praten en krijgen een relatie. De andere werknemers en 

werkneemsterswerkneemsters in de bedrijfshal, voor het merendeel Turken, hebben wel door dat er 

ietsiets gaande is tussen de twee en waarschuwen hen. Aysel beseft dat het te gevaarlijk 

wordtwordt om de relatie voort te zetten. De kans is te groot dat haar man er vroeg of laat 

achterachter komt. Ze stopt met haar werk. Hun jongste kind komt weer bij hen wonen (de 

oudsteoudste twee zijn nog steeds in Turkije). Nuri Sakal kan zich niet bij de scheiding neer-

leggenleggen en wacht haar op als ze woensdagavond, zoals gebruikelijk, met vriendinnen 

naarnaar het zwembad gaat. Bij de uitgang praat hij op haar in en overtuigt haar ervan 

datdat ze bij haar man weg moet gaan. Ze gaat in een Blijfvan-mijn-lijf Huis wonen en 

heeftheeft regelmatig contact met Nuri Sakal. 

YasarYasar Ayanoglu komt op een gegeven moment achter het telefoonnummer van 

haarhaar verblijfplaats en belt haar op. Hij vraagt haar thuis te komen om een 

echtscheidingechtscheiding te regelen. Eenmaal thuis blijkt dat hij haar met een smoes naar huis 

heeftheeft gelokt. Hij dreigt met zelfmoord als ze het waagt bij hem weg te gaan. Hij zet 

eeneen pistool tegen zijn slaap en zegt: "Als jij  bij mij weggaat dan schiet ik mezelf 

dood".dood". Aysel belooft thuis te blijven. Na verloop van tijd kan ze het echter toch niet bij 

hemhem uithouden en vlucht weer naar het opvanghuis. Ditmaal neemt ze haar jongste 

kindkind mee. Yasar Ayanoglu wordt hier zo razend om dat hij aan vriendinnen van Aysel 

11 Vermoedelijk gaat het om zwart werk. Anders is dit toch niet mogelijk met behoud van uitkering? 
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verteltvertelt dat als ze het kind niet naar hem terugbrengt hij twee van haar broers zal 

doodschieten.doodschieten. Hierop wordt Aysel zo bang dat ze hun dochtertje bij hem terug laat 

brengen.brengen. Yasar gaat ermee naar Turkije en laat ook dit kind bij zijn ouders achter. 

WeerWeer in Nederland kan Yasar zich er niet bij neerleggen dat zijn vrouw bij hem 

wegweg is en een vriend heeft. Hij gaat in de omgeving van het opvanghuis lopen spieden. 

HijHij  ziet zijn vrouw gearmd lopen met een voor hem onbekende man (dit is Nuri Sakal). 

YasarYasar Ayanoglu rukt zijn vrouw bij Nuri Sakal weg. Hij slaat haar een gebroken neus en 

neemtneemt haar mee naar huis. Hij vertelt haar dat hij zal doen alsof er tussen hen niets is 

voorgevallenvoorgevallen als zij Nuri naar een bepaalde plek lokt, zodat hij de gelegenheid krijgt 

hemhem te vermoorden. "De eer van ons huwelijk is dan niet aangetast en we gaan op 

dezelfdedezelfde voet voort", zo laat hij haar weten. Zijn vrouw wil hier echter niet aan mee 

werken.werken. Ze schakelt haar broer in om te bemiddelen. Die maakt Yasar duidelijk dat het 

zozo niet verder gaat en dat ze het beste kunnen scheiden. Yasar wil uiteindelijk wel schei-

den,den, maar dan mag zijn vrouw Aysel geen aanspraak maken op de kinderen. 

AyselAysel vertrekt weer naar het opvanghuis. Ze heeft regelmatig afspraakjes met 

NuriNuri in diverse hotels. Die vertelt haar dat hij op zoek is geweest naar Yasar 

.. Ayanoglu om hem te vermoorden, omdat hij haar een gebroken neus heeft geslagen. 

ViaVia haar vriendinnen hoort Aysel dat Yasar toch wel genegen is de kinderen aan haar 

tete geven, maar onder bepaalde condities: zij mag niet trouwen met Nuri of deze 

ontmoeten.ontmoeten. Aysel waarschuwt haar vriend niet meer bij het bedrijf te werken. Yasar 

zouzou hem wel eens op kunnen zoeken. Hij kent hem nu van gezicht en hij weet waar hij 

werkt.werkt. Nuri is echter niet bang en blijft  er werken. Op een maandagochtend komt 

YasarYasar de bedrijfshal binnen met een pistool en twee patroonhouders van elk 10 

patronen.patronen. Op een afstand van 1 a 2 meter schiet hij op Nuri. Na twee knallen ligt Nuri 

opop de grond. Yasar schiet zijn pistool leeg. Dan laadt hij het pistool met de tweede 

patroonhouder.patroonhouder. Hij richt het wapen opnieuw en schiet snel achter elkaar nog een 

tweedetweede serie patronen. Hij blijft  op de plaats van het delict staan wachten tot de 

politiepolitie komt. Ayanoglu wordt door de rechtbank veroordeeld tot 8 jaar 

gevangenisstrafgevangenisstraf wegens moord. Er wordt geen hoger beroep aangetekend. 

Eerwraakk is een zuiverings- of reinigingsritueel. Het gaat om het verwijderen van 

pollutiee in een geformaliseerde, dramatische vorm (Blok 1994: 34). Bij eerwraak gaat 

hett niet alleen om het elimineren van iemand, maar ook om de manier waarop dit 
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gebeurt.. Door het ritueel moet duidelijk worden om wat voor slachtoffer het gaat.2 

Eenn eerwraak voldoet idealiter aan de volgende kenmerken: 

1.. De eerwraak vindt plaats op een openbare plek, bij daglicht en als er vele 

omstanderss zijn. De traditionele plek is het marktplein, zoals in de krantecasus 

"Messtekenn op het plein" (§ 2.9). De casus Ayanoglu is hier ook een voorbeeld 

van:: de eerwraak vindt plaats midden in de bedrijfshal, temidden van alle 

werknemers.. Interessant is dat de raadsman van Ayanoglu in dit feit een bewijs 

ziett voor doodslag, dat wil zeggen de eerwraak zou in een plotselinge opwelling 

zijnn gepleegd, want, zo stelt de advocaat: "het feit is gepleegd op klaarlichte dag, 

hett was een voor cliënt onbekende lokatie en er was een aanzienlijk aantal 

personenn in de directe omgeving". De advocaat concludeert dat in geval van 

voorbedachtenn rade er ruimschoots gelegenheid zou zijn geweest om een ander, 

beduidendd minder risicovol plan te bedenken en ten uitvoer te brengen. De plek is 

echterr ideaal; hier leerde Ayanoglu's vrouw haar vriend Nuri Sakal kennen en 

werdd Ayanoglu's nam us aangetast. Bovendien zuivert Ayanoglu zijn namus 

temiddenn van de Turkse landgenoten die op de hoogte zijn van de buitenechtelijke 

relatiee van zijn vrouw. 

2.. In het algemeen is er sprake van vele schoten of messteken. Daarnaast wordt van 

heell  dichtbij geschoten of wordt het slachtoffer, nadat deze door de eerste schoten 

iss neergevallen, nogmaals van heel dichtbij beschoten. Bij veel eerwraken staat de 

daderr oog in oog met het slachtoffer en wil door het slachtoffer gezien worden. 

Hierbijj  wordt in een aantal gevallen het slachtoffer de reden ingepeperd. Bij de 

casuss Ayanoglu is dit het geval: de dader schiet op ongeveer 1 meter afstand van 

hett slachtoffer een patroonhouder van 10 kogels leeg. Hij staat oog in oog met het 

slachtoffer.. Terwijl hij schiet zegt hij met luide stem in het Turks: "Heel mijn 

levenn is verwoest door jou en mijn kinderen zijn weg en mijn vrouw heb ji j 

afgenomenn en hier en hier en hier" (bij dit laatste vuurt hij pistoolschoten af). Als 

hett slachtoffer bewegingloos op de grond ligt, schiet Ayanoglu nog een tweede 

seriee kogels af. 

22 Zie Blok (1991: 159) over de doodstraf bij de Bokkerijders: "De vonnissen (...) waren (..) niet enkel 
gerichtt op een voor ieder zichtbare, fysieke verwijdering van de veroordeelden uit de 
dorpsgemeenschap.. In de eerste plaats moest die verwijdering worden bewerkstelligd door middel van 
eenn ritueel waarin iets meegedeeld werd over de status van de veroordeelde en de delicten waarvan hij 
beschuldigdd was". 
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3.. De dader handelt koel en rustig. Het is niet de bedoeling om emoties te tonen. 

Hieroverr zijn in het strafdossier van Ayanoglu geen specifieke verklaringen 

opgenomen.. Wel zijn er getuigen die zeggen dat Ayanoglu vlak na het delict heel 

kalmm is (zie punt 6). 

4.. Het slachtoffer van eerwraak moet dood, verwonden is niet genoeg.4 Een 

voorbeeldd hiervan is de zaak Gürsel (appendix): als het slachtoffer (zijn zus) al op 

dee grond ligt ten gevolge van de pistoolschoten, schiet hij nog enkele malen op 

haar.. Een verpleger die wil ingrijpen mag van hem niet helpen. "Zij  moet dood", 

verteltt hij. Volgens getuigen heeft Gürsel ook nog de pols van het slachtoffer 

gevoeldd om te controleren of ze echt het leven heeft gelaten. In de casus Uzun 

(§§ 5.2) bekent de dader, ter verklaring van het feit dat hij zijn hele pistool (acht 

kogels)) heeft leeggeschoten: "Ik wilde er zeker van zijn dat hij dood zou gaan ". 

Datt een slachtoffer echt dood moet, blijkt ook uit de vele pistoolschoten die gelost 

wordenn als een slachtoffer al op de grond ligt, zoals in de casus Ayanoglu. 

5.. De eerwraakpleger wil zekerheid hebben alvorens tot zijn daad te komen. 

Eerwraakk behoort niet op grond van roddel, maar op grond van bewijzen te 

wordenn gepleegd. In de casus Dursun (§1.1) gaan de broers pas over tot eerwraak 

alss ze het cassettebandje in handen hebben. Ook wordt het slachtoffer wel aan een 

laatstee ondervraging onderworpen, om er zeker van te zijn dat de eerwraak 

gerechtvaardigdd is. Dit gebeurt eveneens in de casus Dursun: Zeynep wordt door 

Mehmett uitgenodigd in zijn woning waarna hij haar ondervraagt over haar relatie 

mett Ali Eralp. Als het potentiële slachtoffer uit dat gesprek ook slecht blijkt, heeft 

dee eerwraakpleger voor zichzelf de bevestiging dat een eerwraak gerechtvaardigd 

is.. Mehmet Dursun zegt dan ook na het laatste gesprek dat hij met Zeynep heeft: 

"Die"Die kan ik wel doden ",s 

6.. De dader geeft zich direct aan bij de politie, met de woorden "namusumu 

temizledim"temizledim" (ik heb mijn eer gezuiverd), of blijf t wachten op de plaats van het 

delictt tot de politie komt.6 Op deze manier toont de dader aan zijn gemeenschap 

datt het om een eerwraak gaat en er niets is om zich voor te schamen. Hij toont dat 

Inn de 20 eerwraakdossiers is het meest sprake van pistoolschoten: in 15 gevallen een pistool, in 3 
gevallenn een mes (Altun; Koparan; Tekin) en in 2 gevallen wurging (Biber en Ardal). Uit onderzoek 
vann Van der Molen (1983: 59) blijkt eveneens dat veelvuldig gebruik wordt gemaakt van het pistool. 

Inn de eerwraakcasus Sliedrecht in Van der Molen (1983: 28) willen de ouders de door hun zoon 
gedodee dochter zien; ze zijn bang dat ze niet dood is en dat is wet de bedoeling. 

Inn de casussen Gürsel (appendix) en Turkmen (§ 5.1) zeggen de daders dat ze spijt hebben dat ze geen 
laatstee gesprek hebben gevoerd met het slachtoffer (= hun zuster). 
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zijnn namus gezuiverd is. In de casus Akkaya (appendix) zegt Akkaya dan ook: "Ik 

wildewilde me melden bij de politie omdat ik het feit pleegde om mijn eer te redden en 

nietniet omdat ik een laffe moordenaar ben". In de casus Ayanoglu blijf t de dader in 

dee fabriekshal staan wachten tot de politie hem komt halen. Een Portugese 

werknemerr verklaart: "Na het schieten stopte die man zijn wapen weer in zijn 

jaszakk en bleef rustig staan. Hierna zag ik dat die man een beetje begon rond te 

lopen.. Kennelijk wachtte die man rustig op de komst van de politie". 

7.. De eerwraakpleger verklaart geen spijt te hebben van zijn daad. Dit komen we 

vrijwell  altijd standaard tegen in kranteartikelen over eerwraak.7 Het lijk t wel een 

vann de noodzakelijke ingrediënten van een eerwraak en dit is in feite ook zo: spijt 

betonenn hoort niet bij een eerzuivering. Er zijn twee soorten "geen spijt": "geen 

spijtt en geen verdriet" en "geen spijt over de eerwraak, maar wel verdrietig dat het 

moestt gebeuren". De gebroeders Dursun (§ 1.1) behoren tot het eerste type "geen 

spijf'-betoners.. De blijdschap van Kemal, de echtgenoot, over de moord op zijn 

vrouww is opmerkelijk. Aan de telefoon zegt Kemal tegen zijn vader: "Ik hoorde 

steedssteeds stemmen. Ik heb mijzelf geërgerd en geërgerd, tot het werk afgerond was. 

IkIk ben gerustgesteld vader. Zal ik je de waarheid zeggen? Ik voel mij weer als 

herboren".herboren". Kemal moet echter zijn vader overtuigen van het nut van de eerwraak, 

enn dikt misschien daarom zijn blijdschap aan. De casus Akkaya is een voorbeeld 

vann het tweede type "geen spijt". De maatschappelijk werker weet het goed te 

verwoorden:: "Betrokkene lijkt verdrietig dat hij zijn vrouw heeft moeten doden, 

omdatomdat zij hem van zijn eer had beroofd. Hij hield van haar en daar is dan ook zijn 

verdrietverdriet om, niet over de daad op zich ". Een voorbeeld van hoe erg men het vindt, 

zienn we in casus Bitli s 3 (appendix II). De jongste broer is niet in staat zijn zus te 

wurgen:: zijn handen gaan trillen en hij begint te huilen. 

8.. Een eerwraak kan bepaalde symbolische aspecten bevatten. Het aantal messteken 

iss bijvoorbeeld een veelvoud van zeven (Kressel 1981: 146). Ook kan het 

slachtofferr in een bepaalde houding worden gelegd, zoals vrouwen met de benen 

uitt elkaar en de dijen onbedekt (Kressel 1981: 147). In mijn onderzoek was er één 

eerwraakk met zo'n symbolisch aspect: in de casus Dag (§ 3.5) lagen op het 

lichaamm van het slachtoffer drie patronen. Vermoedelijk verwezen deze naar de 

66 Uit Ergil (1980b:237) blijkt dat in de praktijk veel daders wegvluchten: 64%. 
77 De standaardzin die eerwraakdaders uitspreken en die voortdurend in de Turkse krant te vinden is, 
luidt:: "Namusumu temizledim. Pijman degilim " (Ik heb mijn namus gezuiverd. Ik heb geen spijt). 



100 0 

driee naaste mannelijke verwanten van het slachtoffer: diens vader en twee broers, 

alss waarschuwing om deze eerwraak niet te wreken. Voorts was er één geval van 

symbolischee verminking: dader Akkaya sneed het slachtoffer na zijn dood de 

peniss af, om hem te straffen voor het overspel met Akkaya's vrouw. Akkaya 

verklaardee bij de maatschappelijk werker dat hij dit eigenlijk vóór de moord had 

willenn doen om vervolgens de afgesneden penis bij het slachtoffer in de mond te 

stoppen,, onder de toevoeging: "Hier heb je mijn leven mee vernietigd, waarmee ik 

nuu het jouwe vernietig". Dit bleek echter niet praktisch uitvoerbaar. Het in het 

gezichtt schieten zou ook een vorm van symbolische verminking kunnen zijn: van 

eerlozee vrouwen wordt gezegd dat hun gezicht zwart is (yüzü kara). In verband 

daarmeee wordt wellicht bewust in het gezicht geschoten. Dit overkwam echter 

alleenn het vrouwelijke slachtoffer in de casus Dursun.8 

Uitt dit alles blijkt dat het plegen van eerwraak niet zomaar het doden van een 

ongewenstt persoon is, maar een ritueel dat erop gericht is de namus te zuiveren van een 

smet.. De opa in de casus Urfa noemt de eerwraak op zijn kleindochter niet voor niets 

"hett schoonmaken van een viezigheid" ("pisligin temizlenmisi". Zie § 2.9, voetnoot 58). 

Ookk eerwraakpleger Utlu spreekt na afloop van een viezigheid die van de wereld is 

(§§ 2.6). Zijn vrienden weten meteen wat hij bedoelt. Mary Douglas maakt duidelijk dat 

wanneerr wij als antropologen ideeën over vuil willen beschouwen, we niet moeten 

kijkenn naar hygiëne of ziektenleer, maar vuil moeten beschouwen als iets wat niet op 

zijnn plaats is: "We are left with the old definition of dirt as matter out of place " (Douglas 

1966:: 35). Het in opspraak gekomen meisje wordt gezien als vies, zij heeft zich door 

haarr gedrag onmogelijk gemaakt in de samenleving en haar familie te schande gemaakt. 

Doorr deze viezigheid op te ruimen wordt haar familie weer schoon en kan weer met 

opgehevenn hoofd deelnemen aan de gemeenschap. Soms wordt dit ook na de eerwraak 

inn een bepaald ritueel getoond aan de gemeenschap. In het verhaal "Reso Aga" van 

Bekirr Yildiz gaan de vrouwelijke familieleden van de dader na de eerwraak naar het 

badhuiss en doen henna in hun haar ("namuslan ak-pak oldu diye"). In hoeverre dit een 

algemeenn gebruik is na eerwraak, is mij niet bekend.9 In Jordanië is nog een ander 

Voorbeeldd van een verminking (in hoeverre symbolisch?) in Turkije: "A 33 year old male and a 16 
yearr old girl attempted to run off together, but were caught by the girl's family (...). The man's head, 
arms,, and legs were cut off and his body was thrown into the Tigris River" (Magnarella 1982: 396). ' 
Kressell  (1981: 143) beschrijft het volgende ritueel bij Arabische families in Israel aan het begin van 

dee 20ste eeuw: "Prior to Western interference, purging the family honour was a public act. The elders 
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gebruikk om te laten zien dat de namus van de familie gezuiverd is: op het platte dakk van 

hett huis spant men een wit lint langs de vier randen en laat men op het dak een vuur 

branden.100 In de casus "De tractor" (§3.6) schieten de daders na de eerwraak met 

pistolenn in de lucht, alsof het om een bruiloft gaat (Farac 1998: 43-44). 

Dezee opsomming van kenmerken wil niet zeggen dat eerwraak ook altijd in 

dezee ideale vorm voorkomt. In feite zijn er niet veel eerwraken die aan alle punten 

voldoen.. De genoemde punten geven alleen de ideaaltypische eerwraak aan. Het zou 

onjuistt zijn om een delict alleen de definiëring van eerwraak te geven als het voldoet 

aann al (of het merendeel) van deze punten. Het direct naar de politie gaan komt in 

mijnn onderzoek slechts driemaal voor (Akkaya, Köksal, Utlu)11, daders die op de 

plaatss van het delict blijven staan zijn Ayanoglu, Ercan, Gürsel en Yigit. De rest van 

dee daders loopt weg, maar daarbij verloopt de vluchtactie zo knullig, of zijn er zoveel 

getuigenn dat het de vraag is of het wel de bedoeling is geweest om uit handen van de 

politiee te blijven (Altun, Barut, Biber, Cretin, §engül, Tekin, Turkmen). In de casus 

£etinn is de dader in zoverre hierin succesvol, dat de politie hem pas anderhalfjaar na 

hett delict kan aanhouden. De dader zelf is uiterst verbaasd dat hij niet eerder gepakt 

is.. De meest professionele vluchtacties zijn te vinden in de casussen Dursun en Dag, 

waarr de dader een huurmoordenaar is. 

Ookk het "geen spijt tonen" gebeurt niet altijd.12 De reden kan zijn dat de dader 

denktt dat Nederlandse justitie hem extra verdorven zal vinden als hij dat zal zeggen. 

Inn Turkije zou hij dit niet hoeven doen, omdat men ziet dat dit bij het zuiveringsritueel 

hoort. . 

off  the Arab communities studied testify to the time (during Ottoman rule) when the murderer would 
sprinklee his victim'ss blood on his clothes and parade through the streets displaying the bloody murder 
weaponn (usually an axe or knife) to increase his honour". 
100 Zweedse documentaire over eerwraak in Jordanië, op zondagavond 23 mei 1999 in programma 
"Netwerk""  (Nederland 1). 
111 In de casus Uzun (§ 5.2) meldt de dader zich de dag erop bij de politie. In de casus Koparan 
(appendix)) belt de dader direct na thuiskomst de politie. 
122 Geen spijt tonen de kindereerwraakplegers, Biber, $engül, Elmas, Uzun en de eerwraakplegers 
Köksal,, Turkmen, Altug, Barut en Ardal. Wel spijt betonen de pathologische eerwraakplegers Akkaya 
enn Altun, de ongeplande eerwraakplegers Koparan en Utlu en daarnaast Ayanoglu, Yigit, Tekin, 
Gürsel,, Ercan. Geen bekentenis van Dursun, ingetrokken bekentenis van Cetin. 
133 Dit is vermoedelijk het geval in de zaken Ayanoglu, Yigit, Tekin, Gürsel en Ercan. 



102 2 

§§ 3.2 Gepland: dader-op-de-achtergrond 

Eenn kenmerk van eerwraak dat nog niet genoemd is in de vorige paragraaf, is 

hett geplande karakter ervan. Volgens Kressel is inherent aan eerwraak dat deze 

beraamdd is. Wanneer we voor ogen houden dat eerwraak een ritueel is, wordt dit 

ookk begrijpelijk: een ritueel vindt niet in een opwelling plaats, maar wordt voorbereid. 

Inn hun uiteenzetting over ritueel noemen Moore en Myerhoff (1977: 7) dit ook 

expliciett een van de kenmerken.15 

Bijj  geplande eerwraken kan vooraf een familieberaad (aile meclisi) 

plaatsvinden,, waar beslist wordt wie de eerwraak zal plegen. Het plegen van eerwraak 

mogee een prestigieuze aangelegenheid zijn, men houdt er wel degelijk een kosten-

batenn analyse op na: het doel moet bereikt worden met zo min mogelijk schade. Dat 

will  zeggen dat voorkomen moet worden dat de kostwinner van het gezin in de 

gevangeniss belandt. Idealiter wordt een minderjarige zoon als eerwraakpleger 

aangewezen,, omdat zijn straf lager zal zijn dan die van een meerderjarige.16 

Afgesprokenn wordt dat de dader alle schuld op zich neemt. Dit om te voorkomen dat 

anderee familieleden een gevangenisstraf riskeren, vanwege hun rol op de achtergrond. 

Omdatt de dader tegenover de politie verklaart op-eigen-houtje te werk te zijn gegaan, 

wordtt het hele bestaan van het familieberaad ontkend. Het is daarom moeilijk om hier 

zichtt op te krijgen. Welke familieleden zijn bij het beraad aanwezig? Uit de casus 

Dursunn blijkt dat, wanneer een getrouwde vrouw in opspraak raakt, de echtgenoot en 

zijnn broers met elkaar overleggen. Volgens de familie van slachtoffer Zeynep heeft 

ookk overleg plaatsgevonden met vader Yilmaz Dursun in Turkije. Uit de telefoontap 

blijktt echter dat vader helemaal niet zo voor de haastige spoed-eerwraak is. Dit lijk t 

ookk plausibel, aangezien hij degene is die het meest te vrezen heeft van bloedwraak, 

omdatt hij in Turkije woont (§ 1.3). Uit de vanzelfsprekendheid waarmee aangenomen 

wordtt dat ook de vader op de hoogte is, valt echter op te maken dat dit het normale 

"Thee act is premeditated, not a spontaneous reaction or an emotional expression" (Kressel 1981: 151 
puntt 5). 

""  (..) a basic quality of ritual [is] that it is not an essentially spontaneous activity, but rather most, if 
nott all of it is self-consciously "acted" like a part in a play" (Moore & Myerhoff 1977: 7). 
66 In eerste instantie krijgt de minderjarige de gewone (volwassenen)straf, waarna strafvermindering 

wordtt toegekend op basis van minderjarigheid. Voor 11-15 jarigen geldt in het algemeen dat de straf tot 
dee helft wordt verminderd, waarbij de straf nooit meer mag zijn dan 7 jaar (artikel 54/2 TCK) Voor 
15-188 jarigen geldt in het algemeen dat de straf met 1/3 wordt verminderd, waarbij de straf nooit meer 
magg zijn dan 14 jaar (artikel 55/3 TCK). Vervolgens wordt dan nog de Wet op de Tenuitvoerlegging 
vann Straffen toegepast, waardoor er nog 60% straf vanaf gaat. 
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patroonn is. Ook de vader en broers van de getrouwde vrouw kunnen aanwezig zijn bij 

hett beraad (casus Turkmen § 5.1). 

Hoewell  eerwraak in principe gepland is, zijn er ook eerwraken die van deze 

regell  afwijken. Een voorbeeld hiervan is de al beschreven casus Utlu (§ 2.6). Een 

anderee niet-geplande eerwraak is de casus "Rondhangen bij de flat" (appendix), waar 

Koparann zich plotseling in een bedreigende situatie bevindt. Het klassieke voorbeeld 

vann een ongeplande eerwraak is de man die zijn vrouw op heterdaad betrapt met haar 

minnaarr en ter plekke overgaat tot eerwraak op haar of beiden. Deze ben ik in mijn 

onderzoekk niet tegengekomen. De vraag is of dit soort eerwraken wel zo ongepland 

plaatsvindt:: vaak heeft de man al een vermoeden en gaat op wacht staan om het paar 

tee betrappen. Een ander klassiek voorbeeld van ongeplande eerwraak is de eerwraak 

naa een seksuele belediging. Hierbij wordt de namus door middel van vloeken zo 

ernstigg aangetast dat de belaagde zich genoodzaakt voelt tot eerzuivering. Een 

voorbeeldd hiervan is de casus Ercan (§ 5.4). 

Eerwraakk wordt door de dader en diens raadsman achteraf vaak voorgesteld 

alss zijnde niet-gepland. In de casus Yigit (§4.1) heeft de dader de avond voor de 

eerwraakk flink gedronken; de raadsman doet zijn best om aan te tonen dat dit drinken 

"cultureell  bepaald" is, namelijk meedrinken met andere bruiloftsgasten. Dit om te 

voorkomenn dat het drinken gezien wordt als "moed indrinken" en dus een aanwijzing 

vormtt voor het geplande karakter van de eerwraak. In de casus Ayanoglu (§3.1) 

daarentegenn wil de dader juist wel alcohol een rol laten spelen, waarschijnlijk om de 

eerwraakk als een doodslag voor te stellen. Ayanoglu zegt veel te hebben gedronken 

alvorenss de eerwraak te plegen en daarom niet meer te hebben geweten wat hij deed. 

Uitt bloedonderzoek blijkt echter dat deze dader geen druppel op had. 

Inn de casus Tekin (§ 4.3) stelt de dader de eerwraak eveneens voor als een 

emotionelee onvoorbereide uitbarsting. Volgens de agent, die nauw bij de zaak 

betrokkenn is, is het verhaal van Tekin dat hij de eerwraak niet heeft gewild, puur 

ingegevenn om voor strafvermindering in aanmerking te komen. Het is niet te 

achterhalenn of dit werkelijk zo is, maar aangezien in Nederland op moord maximaal 

200 jaar gevangenisstraf staat en op doodslag maximaal 15 jaar, lijk t het aannemelijk 

datt daders, ofwel uit zichzelf, ofwel ingegeven door hun raadsman, tegenover de 

rechtbankk de eerwraak proberen voor te doen als zijnde niet-gepland. 
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Wanneerr de eerstverantwoordelijke voor de in opspraak gekomen vrouw, dat 

will  zeggen de vader of de echtgenoot, de eerwraak pleegt is het moeilijk om vast te 

stellenn of de eerwraak gepland is. Ingeval de vader de eerwraak pleegt en hij een 

minderjarigee zoon in de leeftijd van 14-18 jaar heeft, kan de raadsman aanvoeren dat 

err vooraf geen plan is geweest, omdat de zoon de eerwraak dan wel op zich zou 

hebbenn genomen. Dit zou voor de casus Yigit (§4.1) kunnen gelden, waar tot en met 

dee Hoge Raad de discussie zich toespitst op de vraag of het nu moord of doodslag is. 

Ditt argument is echter niet opgeworpen door de verdediging. Uit de casussen Tekin, 

Ayanogluu en Yigit blijkt dat de eerstverantwoordelijke de eerwraak niet overlaat aan 

iemandd anders. De politieagent die nauw contact had met Tekin, zegt van hem: "Hij 

zouu het niet over hebben willen laten aan iemand anders". Voor Yigit zou dit ook 

kunnenn gelden, of wellicht durfde hij het niet aan zijn zoon (16) over te laten, omdat 

dee eerschender in het verleden reeds meermalen gewelddadig was. Ayanoglu had 

waarschijnlijkk niemand anders om de eerwraak te laten plegen, hij had in ieder geval 

geenn zoon in de geschikte leeftijd. 

Wanneer,, zoals in onderstaande casus, de minderjarige zoon de eerwraak 

pleegt,, gaat de verdenking al snel uit naar de vader. 

CasusCasus Eiber, "Moedermoord" (1988) 

InIn 197] vertrekt vader Eiber als gastarbeider naar Nederland. In 1973 laat hij 

zijnzijn vrouw en zoon Mevlüt, dan 1 jaar oud, overkomen naar Nederland. In Nederland 

wordenworden nog drie kinderen geboren: zoon §efik en twee dochters. Vader Biber is 

afkomstigafkomstig uit Malatya (Oost-Turkije). Zijn vrouw komt uit Istanbul en gedraagt zich 

inin de ogen van vader Biber te vrij. Ze wil geen hoofddoek om en praat met mannen 

vanvan buiten de familie. Het gezin verhuist drie keer in twee jaar tijd. Dit omdat er 

steedssteeds een grotere woning nodig is in verband met de geboorte van meer kinderen, 

maarmaar ook omdat vader zich schaamt voor de buurt, in verband met moeders westerse 

gedrag.gedrag. De problemen tussen vader en moeder escaleren. In 1982 wordt het moeder 

BiberBiber te veel: ze moet opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis met de 

diagnosediagnose hysterische reactie. 

InIn 1983 verhuizen moeder Biber en de kinderen op last van vader Biber naar 

Malatya,Malatya, zijn geboorteplaats, omdat vader Biber wil dat zijn kinderen daar naar 
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schoolschool gaan. Mevlüt, de oudste zoon, is dan 1] jaar. Zijn vader draagt hem een grote 

verantwoordelijkheidverantwoordelijkheid op door hem te vragen zijn moeder in het oog te houden. 

MoederMoeder Biber met haar stadse achtergrond vindt het leven in Malatya verschrikkelijk. 

ZijZij  voelt zich er bekeken en is doodongelukkig. Vader krijgt berichten uit Turkije dat 

moedermoeder zich misdraagt. De familie van vader spreekt schande over haar. Nood-

gedwongengedwongen besluit vader Biber daarop zijn vrouw en kinderen na een halfjaar terug 

tete halen naar Nederland. De eerstvolgende zomer stuurt vader zijn twee zoons echter 

weerweer naar Malatya. Zijn familie wil de verantwoordelijkheid voor hun opvoeding niet 

dragen,dragen, maar vader Biber weet een broer van moeder over te halen om voor hen te 

zorgen.zorgen. Deze verhuist van Istanbul naar Malatya, waar vader voor hem een winkel 

koopt.koopt. Tevens stuurt vader regelmatig geld (maandelijks F 500, - volgens vader) om de 

familiefamilie te ondersteunen. Na eenjaar vertrekt deze zwager met de noorderzon, met 

medenemingmedeneming van geld en bezittingen. Vader Biber moet zijn zoons weer terughalen 

naarnaar Nederland. Hij geeft zijn vrouw de schuld van het fiasco in Turkije en het loopt 

opop zo'n echtelijke ruzie uit dat moeder Biber van huis wegloopt naar een blijf-van-

mijn-lijfhuis.mijn-lijfhuis. Ze komt vrij  snel weer thuis. Twee maanden later doet ze een 

zelfmoordpogingzelfmoordpoging en wordt vervolgens gedurende vijf maanden opgenomen in een 

psychiatrischpsychiatrisch ziekenhuis, met een manisch-depressieve psychose. Vader Biber - die 

werklooswerkloos is geworden - zorgt intussen voor de kinderen. Hij vertelt aan de heer W. 

vanvan de Riagg, die regelmatig op huisbezoek komt, dat hij zich zeer schaamt voor het 

gedraggedrag van zijn vrouw: "Iedereen noemt haar een hoer, daarom zijn we als gezin uit 

dede Turkse gemeenschap gestoten". Als moeder Biber uit het ziekenhuis komt doet ze 

ergerg haar best om het haar man naar de zin te maken. Ze is zelfs bereid om haar 

hoofddoekhoofddoek te dragen. De kwestie over de terugkeer naar Malatya blijft  echter een 

moeilijkmoeilijk punt. Vader heeft het er voortdurend over en moeder wil er absoluut niet 

heen.heen. Zomer 1986 gaat het gezin op vakantie naar Malatya. Mevlüt (14 jaar) verlooft 

zichzich daar met een meisje van 16 jaar. In januari 1987 vlucht moeder Biber met de 

kinderenkinderen naar een blijf-van-mijn-lijfhuis en vraagt echtscheiding aan (Mevlüt komt in 

eeneen opvangcentrum, hij is te oud voor het blijf-van-mijn-lijfhuis). Vader smeekt zijn 

zoonszoons om weer bij hem te komen wonen. Dit doen ze, ook omdat ze ruzie hebben 

gekregengekregen met moeder. Voorjaar 1987 beschuldigt moeder haar zoon Mevlüt van 

incestincest met zijn zusje. Deze beschuldiging maakt Mevlüt zo razend, dat hij besluit 

samensamen met zijn broertje zijn moeder op te zoeken met de bedoeling haar te 

vermoorden.vermoorden. Op weg naar haar krijgt hij echter een auto-ongeluk en raakt gewond. 
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ZomerZomer 1987 gaat vader Biber met zijn vier kinderen op vakantie naar Turkije. 

ZeZe komen erachter dat de verloving van Mevlüt verbroken is. Moeder blijkt de familie 

vanvan het meisje een briefte hebben geschreven over de incest. Mevlüt is razend. Vader 

BiberBiber komt na de vakantie met alleen zijn zonen terug in Nederland. Zijn beide 

dochtersdochters heeft hij bij familie in Turkije achtergelaten. Moeder is het hier niet mee 

eenseens en neemt een advocaat in de arm die van de kinderrechter verlangt dat die 

stappenstappen tegen deze ontvoering onderneemt. 

HerfstHerfst 1987 vragen Mevlüt en §efik aan de kinderrechter of ze weer bij hun 

moedermoeder mogen wonen. Volgens hun gezinsvoogd, de heer B., gebeurt dit op aanraden 

vanvan vader die de feitelijke verzorging niet op zich kan nemen - hij heeft weer werk 

gevondengevonden -, maar ook omdat vader wil dat Mevlüt zijn moeder gaat controleren. De 

heerheer B. is het vanwege dit laatste niet eens met deze beslissing. De kinderrechter 

besluitbesluit echter de wens van de kinderen te honoreren. Wat de heer B. al vreesde 

gebeurt:gebeurt: vanaf het moment dat Mevlüt bij zijn moeder gaat wonen, werpt hij zich op 

alsals haar beschermheer en controleur. Volgens Mevlüt wil moeder elke avond uit, 

maarmaar hij heeft haar te verstaan gegeven dat ze dit maar één a twee keer in de week 

mag.mag. Met uitgaan bedoelt hij "op visite gaan ". Al na een maand wil moeder Mevlüt 

nietniet meer in huis. Er is geen plaats in een opvangtehuis, daarom komt Mevlüt weer bij 

zijnzijn vader wonen. Zijn broer §efik (14 jaar) blijft  bij moeder wonen. De officiële 

scheidingscheiding van vader en moeder Biber is inmiddels een feit. 

DeDe kinderrechter dreigt vader te gijzelen als hij de verblijfplaats van zijn 

dochtersdochters in Turkije niet bekendmaakt. Wanneer 's morgens vroeg de gijzeling wordt 

uitgevoerduitgevoerd heeft zich de avond ervoor een drama afgespeeld bij moeder Biber thuis: 

MevlütMevlüt heeft in zijn moeders flat ingebroken en zich verstopt in haar slaapkamer. Als 

moedermoeder 's avonds laat met haar zoon §efik thuiskomt van een bezoek aan tante Güzin 

(een(een vriendin van haar) en haar slaapkamer betreedt, valt Mevlüt haar aan met een 

mes.mes. Er volgt een worsteling waarbij moeder haar zoon Mevlüt het mes afhandig weet 

tete maken. Mevlüt vraagt zijn broer om een ander mes uit de keuken te halen. §efik 

brengtbrengt hem daarop het kleinste mesje dat hij kan vinden (een schilmesje). Hier kan 

MevlütMevlüt niets mee beginnen. Hij brengt zijn moeder uiteindelijk om het leven door haar 

tete wurgen. Aan zijn broer zegt hij terug te gaan naar tante Güzin en niemand iets te 

zeggen.zeggen. De volgende dag op school, als de leraren aan §efik vragen waar zijn 

huiswerkhuiswerk is en hij niets bij zich heeft, kan hij zich niet meer inhouden en vertelt wat er 

isis gebeurd. 
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Alss de politie Mevlüt arresteert bekent hij onmiddellijk. Mevlüt verklaart dat 

hijj  Ilhami, een goede vriend van vader, heeft gevraagd hem naar de woonplaats van 

moederr te brengen, met de smoes dat hij graag zijn paspoort terug wil hebben dat nog 

bijj  zijn moeder ligt. Bij moeders flat aangekomen is er niemand thuis. Ilhami leent 

hemm een schroevedraaier om binnen te kunnen komen. Ilhami rijdt weg en geeft hem 

geldd om met de trein terug te komen. Mevlüt vertelt dat Ilhami niet de werkelijke 

redenn weet waarom hij naar moeders flat wil. Het medeweten van Ilhami is echter 

duidelijk.. Als Mevlüt alleen voor zijn paspoort komt, waarom zou Ilhami dan niet op 

hemm wachten en hem weer mee terugnemen? De politie is ook deze mening toegedaan 

enn vraagt door. Dan vertelt Mevlüt dat Ilhami inderdaad op hem gewacht heeft en hij 

samenn met Ilhami is teruggereden. Dat Mevlüt dit in eerste instantie niet kwijt wil, is 

veelzeggend.. Hij probeert Ilhami te vrijwaren van medeplichtigheid. 

Ookk vader heeft een grote rol gespeeld. Zoon §efik verklaart voor de politie 

dat,, als ze bij tante Güzin zijn, hij even naar huis terug is gegaan om een 

speelgoedautootjee op te halen voor het zoontje van tante Güzin. Hij ziet dan zijn 

vader,, Mevlüt en nog een man bij hun flat staan. Ze zien hem niet. Hij wordt heel erg 

bangg en rent meteen weer naar het huis van tante Güzin en zegt zijn moeder dat ze de 

politiee moet bellen. Moeder wordt erg bang, en zegt dat ze niet naar huis durft. Later 

vermantt ze zich en vertelt dat een hulpverlener van de Riagg haar heeft verteld dat ze 

niett bang moet zijn. 's Avonds laat gaan ze dan toch naar huis. Uit de verklaring van 

§efikk blijkt derhalve dat vader wél is meegegaan. Ook indien deze getuigenverklaring 

eenn achterafverzinsel mocht zijn, zijn er uit Mevlüts verklaringen genoeg punten om 

daaruitt vaders medeweten af te leiden: "Toen ik (...) naar de woonplaats van moeder 

ging,ging, wist mijn vader dat ik ging om mijn moeder en haar vriend (..) te doden". Met 

diee vriend wordt Mustafa bedoeld, de echtgenoot van tante Güzin, de vriendin waar 

moederr vaak op visite is. Mevlüt heeft zich in de slaapkamer verstopt met de bedoeling 

beidenn te doden. Twee dingen zijn hierbij niet goed voor te stellen. Ten eerste zou 

Mustafaa moeders vriend moeten zijn. Ten tweede zou een jongen met één mes twéé 

volwassenenn om het leven moeten brengen. Mevlüt heeft al moeite met één, zijn moeder. 

Hoee is het mogelijk dat hij werkelijk denkt twee mensen zo te kunnen doden? Of denkt 

hijj  dit niet, maar vertelt hij achteraf over de vriend van moeder, om de eerwraak 
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geloofwaardigg te maken?17 Andere belastende verklaringen van Mevlüt ten aanzien 

vann de rol van zijn vader: 

"Mijn"Mijn  vader heeft mij op geen enkele wijze tegen proberen te houden, toen hij wist dat ik 

weggingwegging om mijn moeder en Mustafa te doden". 

"Ik"Ik  heb tegen mijn vader gezegd: "Ik ga ze beiden kapot maken. Ik bedoelde daarmee 

doodmaken.doodmaken. (...) Zonder iets te zeggen draaide mijn vader zich om en ging afwassen. 

MijnMijn  vader wist dus precies wat ik ging doen". 

"Ik"Ik  heb met mijn vader afgesproken dat ik hem zou bellen als "het" gebeurd was. Ik 

bedoeldebedoelde daarmee, dat ik hem zou bellen als ik beiden of één van beiden vermoord had". 

"Mijn"Mijn  vader heeft mij niet daadwerkelijk een opdracht gegeven om dit te doen. 

VolgensVolgens ons geloof'(..) moet één van ons het doen. Indirect was het dus toch een 

opdrachtopdracht van mijn vader (...). Ondanks het feit dat mijn vader het niet met zoveel 

woordenwoorden heeft gezegd dat ik dit moest doen gaf hij op zo'n manier toch zijn 

toestemmingtoestemming aan mij om dit te doen". 

Mett deze dubbelzinnigheid over de opdrachtgever bedoelt Mevlüt te zeggen: Ik 

hebb de opdracht gekregen van mijn vader, maar ik neem zélf alle verantwoordelijkheid 

opp me, zodat mijn vader niet bestraft kan worden. Buiten het verhoorhokje blijkt Mevlüt 

nogg mededeelzamer. Een rechercheur noteert een gesprek dat hij vier dagen na de moord 

mett Mevlüt had toen hij hem wegbracht naar zijn cel: "De verdachte verklaarde dat de 

oudsteoudste zoon moet optreden als er problemen zijn tussen man en ex-vrouw om de eer van 

dede familie te redden. Hij verklaarde dat zijn vader dit niet kon doen, omdat zijn vader 

voorvoor de andere kinderen moet zorgen. Hij verklaarde dat zijn vader wel wist dat dit kon 

gebeuren.gebeuren. (...) Zijn vader zou tegen hem gezegd hebben dat hij zijn moeder en die man 

moestmoest dood maken om hun eer te redden. Anders zou hij geen man zijn". 

Vaderr Bibers reactie wanneer hij wordt geconfronteerd met de verklaringen 

vann zijn zoon: "Het is absoluut niet waar dat ik mijn zoon als het ware onder druk heb 

gezet.gezet. Mevlüt kan dat nu wel zeggen maar ik denk dat hij dat nu doet om onder zijn 

strafstraf uit te komen. Mevlüt liegt". Aan de hand van een abstract voorbeeld geeft de 

vaderr in zijn verhoor indirect weer hoe hij denkt over eerwraak: "Als Umij vraagt wat 

gebruikelijkgebruikelijk is in Turkije als een man een vrouw met iemand anders in bed betrapt, 

dandan kan ik natuurlijk niet voor iedereen spreken. Als ik in die situatie zou verkeren en 

ikik zou geen twee dochters hebben om voor te zorgen dan zou ik de vrouw 

177 Hierover meer in § 5.5,"pathologische eerwraak". 
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doodschieten.doodschieten. Het feit dat, als ik in de gevangenis zou zitten, mijn twee dochters niet 

verzorgdverzorgd zouden worden, zou mij weerhouden om te doden bij overspel". Bij het 

nalezenn van het proces-verbaal wil vader deze verklaring niet opgenomen zien en 

verklaart:: "Ik kan dat niet ondertekenen. Ik was kwaad en zei dingen die ik niet meende. 

AlsAls ik mijn vrouw zou betrappen tijdens overspel zou ik de politie erbij halen om bewijs 

tete krijgen voor een echtscheiding". 

Ilhamii  en vader Biber helpen Mevlüt na de eerwraak aan alle kanten: Ilhami 

brengtt hem naar zijn huis, waar de vrouw van Ilhami de wonden in het gezicht van 

Mevlütt verzorgt. Ook begraaft Ilhami de bebloede kleren van Mevlüt en de 

schroevedraaier.. Vader brengt hem schone kleren. 

Err is niet genoeg bewijs om Ilhami en vader Biber te bestraffen. Mevlüt wordt 

veroordeeldd tot 6 maanden tuchtschool. 

Inn de overige kinderzaken ($engül, Elmas, Uzun) gaat de verdenking eveneens 

onmiddellijkk uit naar de vader van de minderjarige dader. Alleen in de kinderzaak 

Uzunn (§ 5.2) kan de rechtbank de vader als medeplichtige van de zoon (de 

eerwraakpleger)) veroordelen. Deze casus is echter in zoverre onbevredigend omdat 

ookk de vader weer onder druk is gezet tot het plegen van eerwraak, door de heren 

Fakirr en Özkök. Dit tweetal wordt door de rechtbank veroordeeld, maar in hoger 

beroepp vrijgesproken, omdat vader en zoon Uzun hun belastende verklaringen hebben 

ingetrokken,, vrijwel zeker uit angst voor wraakacties van deze mannen. 

Dee verdenking jegens een "dader-op-de-achtergrond" is aanwezig wanneer het 

omm een minderjarige dader gaat. Wanneer de dader een volwassen man is, is dit 

wantrouwenn er echter niet altijd, zo blijkt uit de casus (^etin. 

CasusCasus Cetin, "Op zomerkamp" (1988) 

Inn de casus £etin (§ 2.2) is Fatih £etin, de 21-jarige broer van de overspelige 

vrouw,, de dader. Na de eerwraak rent hij weg en wordt pas anderhalfjaar later door 

dee politie gearresteerd. Fatih £etin verklaart de eerwraak op-eigen-houtje te hebben 

gepleegd.. Wanneer we zijn versie aanhouden krijgen we het volgende verhaal: 

FatihFatih Qetin is pas getrouwd en woont met zijn echtgenote nog bij zijn ouders 

in.in. Het is de gewoonte dat zijn zus en haar man, de heer Kalemli, elke zaterdag-
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ochtendochtend op bezoek komen. Op een zaterdagochtend, als hij aan het uitslapen is, hoort 

hijhij  in de kamer naast hem zijn zus en zijn zwager met elkaar praten. Het is een 

troostendtroostend gesprek: de heer Kalemli probeert zijn vrouw op te beuren en vertelt haar 

datdat hij ondanks de verkrachting door de heer Özbay met haar door wil gaan. Zodra 

QetinQetin hoort van een verkrachting raakt hij door het dolle heen: zijn nette, kuise zus, 

verkracht!verkracht! Wat erg voor vader, denkt hij onmiddellijk, 's Middags zoekt hij zijn 

zM'agerzM'ager thuis op, zijn zus is er niet. Samen gaan ze een ritje in de auto maken en Qetin 

zegtzegt dat hij het gehoord heeft. Kalemli trekt wit weg, maar zegt hem zich er niet mee 

tete bemoeien. Cretin heeft nu echter de zekerheid dat het waar is. Weer terug bij 

KalemliKalemli thuis, zoekt hij stiekem in het telefoonboekje van zijn zus naar het nummer 

vanvan Ozbay. Kalemli is op dat moment in de keuken thee aan het zetten, 's Avonds belt 

QetinQetin Özbay op en confronteert hem met wat hij weet. Özbay poeiert hem echter af 

metmet de woorden: "Weetje wel tegen wie je praat? Bemoei je met je eigen zaken". 

DezeDeze lompe reactie schiet Cretin in het verkeerde keelgat. Hij besluit de man een lesje 

tete leren. De volgende dag koopt hij een pistool, steelt een auto en rijdt naar de flat 

vanvan Özbay, waar hij hem opwacht. Als Özbay aan komt rijden, schiet hij hem, nog 

zittendzittend op de bestuurdersplaats, dood. 

Ditt verhaal is precies zoals een eerwraakpleger het behoort te brengen: hij 

heeftt alles in zijn eentje gedaan. Maar is dit ook zo? Direct na de moord wijst 

mevrouww Özbay de heer Kalemli aan als de dader, omdat de heer Kalemli en haar 

echtgenoott in een hoogoplopende ruzie zijn gewikkeld, waarbij Kalemli haar man 

beschuldigtt van verkrachting van mevrouw Kalemli. Na vier dagen moet de politie 

Kalemlii  echter vrijlaten. Hij heeft een goed alibi en kan het niet gedaan hebben. Maar 

Kalemlii  kan nog wel de dader-op-de-achtergrond zijn! Zijn vrouw is "verkracht" door 

Özbayy en daarmee heeft hij een motief voor eerwraak. 

Voortss speelt in de verklaringen van £etin "toeval" wel een grote rol: toevallig 

vangtt hij een gesprek op tussen zijn zus en haar man waarin hij alle benodigde 

informatiee opvangt: de verkrachting en de naam van de verkrachter. Toevallig vindt 

hijj  het telefoonboekje van zijn zus in haar huis en kan hij meteen het telefoonnummer 

vann de verkrachter (en huisvriend van de familie) opschrijven. Toeval is nooit uit te 

sluiten,, maar hier heeft het duidelijk een functie: ervoor zorgen dat de familie Kalemli 

buitenn schot blijf t bij de eerwraak. £etin is er geheel zelfstandig achtergekomen en 

heeftt zelfstandig de gegevens van de "verkrachter" gevonden. 
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Err zijn daarnaast redenen om aan te nemen dat het verhaal over het gesprek 

tussenn Kalemli en zijn vrouw hoogstwaarschijnlijk niet waar is: volgens £etin huilt 

zijnn zus dat zij verkracht is en troost de heer Kalemli haar. Maar Kalemli weet 

vermoedelijkk dat het geen verkrachting is geweest (duidelijk door de brief; de omgang 

diee zij met hem heeft ook na het zomerkamp) en zal haar niet troosten. 

Hett gezamenlijke autoritje van de heer Kalemli en Fatih £etin wordt in eerste 

instantiee door £etin niet vermeld. Er zijn echter getuigen die vertellen dat ze hen de 

dagg voor de moord samen in een auto hebben gezien. Nu moet £etin hier wel voor 

uitkomen.. Mevrouw Kalemli, die die middag bij een vriendin is, ontkent bij de politie 

heftigg dat haar man en Cretin samen een autoritje hebben gemaakt. Waarom zou ze dit 

zoo stellig willen ontkennen? Zelf kom ik tot de conclusie dat het veel logischer is dat 

Kalemlii  (petin heeft ingelicht over de verkrachting (zo zal hij het wel gebracht 

hebben)) en aan £etin heeft gevraagd om de namus te zuiveren. Het autoritje is 

gemaaktt om aan £etin te laten zien waar de heer Özbay woont, en is daarmee te 

belastendd om vermeld te kunnen worden. Deze versie is bovendien geheel in 

overeenstemmingg met de theorie van eerwraak: ingeval de echtgenoot de eerwraak 

omm een of andere reden niet kan of wil volbrengen, roept hij de hulp in van zijn broer 

off  een broer van zijn vrouw. 

Hett is verbazingwekkend dat Cretin anderhalfjaar vrij heeft kunnen rondlopen. 

Dee politie hoorde al op de dag van de eerwraak van een verkrachtingsversie (de 

vrouww van het slachtoffer vertelde dit). Zij had toen direct niet alleen de echtgenoot 

maarr ook mannelijke bloedverwanten van de "verkrachte" Turkse vrouw als 

verdachtenn moeten zien. £etin werd pas gearresteerd nadat er een beloning van 

FF 20.000,- werd uitgeloofd voor tips die tot aanhouding van de dader zouden leiden. 

Hijj  werd bij de politie aangegeven door een kennis aan wie hij alles direct na de 

eerwraakk verteld had. £etin werd zowel door de rechtbank, het gerechtshof als de 

Hogee Raad veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf wegens moord. 

Inn de casus Dursun (§ 1.1) heeft het Openbaar Ministerie wel argwaan jegens 

echtgenoott Kemal Dursun. Kemals officiële versie over zijn aandeel in de eerwraak 

is:: "Ik ontken elke betrokkenheid. Ik was niet op de hoogte van de relatie die mijn ex-

vrouwvrouw had. Zij mocht doen en laten wat ze wilde. Volgens de Turkse wet waren wij 

nietniet gescheiden, maar dat waren wij wel van plan. Ik heb niets met Turkse wetten te 

maken.maken. Ik leef niet volgens Turkse normen. Van mij mag Zeynep een relatie hebben 
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metmet een ander". Uit de telefoontaps blijkt echter dat hij wel degelijk op de hoogte is 

geweestt van de eerwraak. Het is echter niet voldoende bewijs voor een veroordeling. 

Kemall  weet dit zelf ook. In een telefoongesprek hoort de politie hem zeggen: "De 

politiepolitie weet wel hoe het zit, maar ze kunnen de zaak niet oplossen omdat ze geen 

bewijzenbewijzen hebben ". De officier van justitie hoopt dat wanneer de dader (een 

huurmoordenaar)) ooit gevonden zal worden, deze meer gegevens over de rol van 

Kemall  Dursun verstrekt. Maar als twee jaar na dato de huurmoordenaar wordt gepakt 

houdtt die zijn mond en kan men Kemal Dursun nog niets maken. 

Err is een viertal punten te noemen op grond waarvan we kunnen 

verwachtenn dat er een dader-op-de-achtergrond is. Ten eerste pleegt iemand anders 

dann de direct verantwoordelijke de eerwraak; dat wil zeggen het is niet de vader of de 

echtgenoott die de eerwraak pleegt. Ten tweede benadrukt de dader dat hij alles op-

eigen-houtjee heeft gedaan, of brengt een verhaal dat hierop neerkomt. Ten derde zorgt 

dee dader-op-de-achtergrond voor een goed alibi: Kemal Dursun (§ 1.1) vertrekt 

bijvoorbeeldd vlak voor de eerwraak naar Parijs, vader Elmas (§ 4.4) is net vertrokken 

naarr Turkije; Kalemli (casus £etin, § 2.2) zorgt dat hij ten tijde van de eerwraak 

zichtbaarr onder de mensen is. De laatste aanwijzing is het in de arm nemen van een 

top-advocaat.. De dader-op-de-achtergrond zal ervoor zorgen dat de dader een goede 

raadsmann krijgt om er een zo laag mogelijke gevangenisstraf uit te slepen. In mijn 

onderzoekk is dit het geval bij de casussen Dursun (§ 1.1), Turkmen (§5.1) en Cretin 

(§§ 2.2). Het betreft hier allen zaken waarbij een broer of zwager van de echtgenoot de 

eerwraakk pleegt. Bij de kinderzaken uit mijn onderzoek was geen dure advocaat 

nodig,, omdat er geen hoge gevangenisstraf viel te verwachten. 

§§ 3.3 De dader  heeft een eigen reden 

Inn de casus Biber (§ 3.3) is zoon Mevlüt zelf ook gemotiveerd om eerwraak te 

plegen.. Mevlüt Biber verklaart tegenover de politie: "Nu Umij vraagt waarom en met 

welkewelke motieven ik mijn moeder heb gedood moet ik drie dingen noemen, te weten: de eer 

vanvan mijzelf en mijn familie, mijn wraak en het belang van mijn twee kleine zusjes die nu 

nognog in Turkije zijn". 

Heell  mooi, zoals hij zijn motieven uit elkaar weet te trekken. In § 5.1 zal op het 

derdee punt worden ingegaan. Het eerste punt (zijn namus en de namus van zijn familie) 
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iss duidelijk: door het doden van de eerloze moeder is de namus van het gezin gered. Om 

hett tweede punt gaat het hier: er speelt voor Mevlüt meer mee dan alleen maar de 

namuszuivering.. Hij heeft nog een flink appeltje met zijn moeder te schillen voor wat zij 

hemm heeft aangedaan: zij heeft hem beschuldigd van incest en dit publiekelijk bekend 

gemaakt,, waardoor zijn verloving werd verbroken. 

Inn de casus Dursun (§ 1.1) is dader Mehmet Dursun zelfs nog meer uit op 

namuszuiveringg dan diens broer Kemal Dursun, de ex-echtgenoot van Zeynep. In 

hoofdstukk 7 zal ingegaan worden op de mogelijke reden voor Mehmets motivatie. 

Kemall  Dursun, in wie we de dader-op-de-achtergrond zien, lijkt niet zozeer de initiator, 

alswell  door zijn broer Mehmet meegesleept in de eerwraak. Het was Mehmet die 

Zeynepss zusje Ay§e naar Nederland uitnodigde en haar bij Zeynep liet wonen, zodat ze 

eenn oogje in het zeil zou kunnen houden. Officieel ging Mehmet met Ayse samenwonen, 

omdatt zij anders niet in Nederland zou mogen wonen. Dit had Kemal ook kunnen doen. 

Hijj  was tenslotte ook officieel gescheiden. Het was Mehmet die, nadat de relatie tussen 

Zeynepp en Ali Eralp was uitgelekt, alles uitgezocht wilde zien. Daarnaast was het naar 

allee waarschijnlijkheid Mehmet die de huurmoordenaar benaderde, want deze bewoonde 

eenn kamer boven zijn koffiehuis. Tenslotte was het Mehmet die in Nederland bleef om 

dee huurmoordenaar te coachen. Deze dader blijkt dus niet slaafs de uitvoerder van een 

bevell  te zijn. 

Inn de casus §engül "Stenen in de tuin" (appendix) is het niet de oudste zoon, 

maarr de eennaoudste zoon (Ibrahim) die eerwraak pleegt op de eerschender van zijn 

moeder.. De reden is niet zijn minderjarigheid, ook de oudste is nog geen achttien, 

maarr eerschender Cagman heeft hem het meeste aangedaan. Terwijl vader in 

Nederlandd werkte als gastarbeider, ging moeder, die met de kinderen in Turkije 

achterbleef,, daar een relatie aan met gagman, notabene een vriend van vader die een 

oogjee in het zeil moest houden bij moeder en de kinderen. Ibrahim was de zoon die 

zichh het meest tegen hem keerde en vervolgens door (gagman werd geslagen en 

uiteindelijkk zelfs (tijdelijk) de deur werd uitgezet, waardoor hij noodgedwongen bij de 

burenn in een bij keukentje moest slapen. Vermoedelijk pleegde Ibrahim de eerwraak 

niett alleen omdat hij van vader de opdracht ertoe had gekregen, maar ook omdat hij 

naa dit alles persoonlijk een wrok had gekregen tegen Cagman. 
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§§ 3.4 De vrouw als dader 

Alss in de Turkse krant eerwraken staan met een vrouwelijke dader gaat het 

vaakk om het voorkómen van namusverlies: namelijk om het doden van een man die 

opp het punt staat haar aan te randen ofte verkrachten. In de Turkse krant staat in zulke 

gevallen:: "namusunu korudu" (zij verdedigde haar namus), en niet "namusunu 

temizledi""  (zij zuiverde haar namus).18 We zouden dit preventieve eerwraak kunnen 

noemen.. Als de namus van een vrouw in acuut gevaar is en er op dat moment geen 

mannelijkee familieleden aanwezig zijn, kan en moet een vrouw zelf haar namus 

verdedigen.. Van haar wordt in die situatie verwacht dat ze de mannenrol aanneemt, 

enn de bij vrouwen behorende passiviteit laat varen.20 Overigens kan ook de man een 

preventievee eerwraak plegen: in dat geval doodt hij de aanrander van zijn vrouw of 

eenn ander vrouwelijk familielid. Ook hier spreekt men niet van het zuiveren van de 

namus,, maar het beschermen van de namus (namusunu korumak).21 

Wanneerr achteraf de namus van de vrouw gezuiverd wordt, gebeurt dit 

gewoonlijkk door de mannelijke familieleden. Kressel (1981: 146) kwam in zijn 

onderzoekk slechts één vrouwelijke eerwraakpleger tegen en die bleek een camouflage: 

dee vrouw had de schuld op zich genomen en tegenover de politie "bekend" dat zij het 

hadd gedaan. Dit is in mijn onderzoek het geval in de casus Köksal (§ 5.3), en werd 

gedaann om de verkrachtingsversie (§ 2.2) geloofwaardiger te maken. Met zekerheid 

Ergill  (1980b: 229) schrijft dat het Turkse Wetboek van Strafrecht dit gedrag van vrouwen 
vergemakkelijkt:vergemakkelijkt: wanneer de vrouw haar namus verdedigt en haar verkrachter/aanrander ter plekke 
doodtt kan zij aanspraak maken op artikel 462, waardoor de straf verminderd wordt tot 1/8. 

Ergill  (1980a: 420) schrijft hierover: "...lower class women kill when their honor is in their keeping, 
thatt is when their menfolk are away at the time and place of the crime, or when they are bachelors. 
Moreoverr there is a common expectation that Turkish women should show active resistance. For a 
womann stripped of her honor becomes a man which she shouldn't be. Only after her honor is restored 
doess she revert back to her true sex". Ik ben het niet eens met de definiëring "a woman stripped of her 
honor";; een vrouw die op het punt staat aangerand of verkracht te worden is namelijk nog niet zonder 
namus.. Haar namus is alleen in gevaar. Een betere formulering zou dan ook zijn geweest: "de vrouw 
diee op het punt staat haar namus te verliezen". Daarnaast is het onjuist de ongetrouwde vrouw op te 
nemenn in het rijtj e van vrouwen die zelf hun namus moeten verdedigen. De ongetrouwde vrouw heeft 
dann wel geen echtgenoot om haar namus te verdedigen, zij heeft in de meeste gevallen haar vader en 
broerss die dit behoren te doen. 

Eenn ander voorbeeld hiervan zijn Turkse weduwen: zij nemen taken van hun man over. Bijvoorbeeld 
hett officieel om de hand vragen van een meisje voor de zoon. Dit gebeurt door de vader van de zoon, 
maarr als die is overleden neemt zijn vrouw die taak op zich en wordt dit ook van haar verwacht. 

Voorbeeldenn uit de krant: de in Adana wonende Sevket Tursucuoglu doodt de aanrander van zijn 
vrouw.. Zijn vrouw zegt: "kocam namusumu korumak igin katil oldu" in "Namusu icin katil olan kocaya 
gözyasi",, Hürriyei 11-7-1992. De in het dorp Gökgöz köyü (Pamukova/Adapazan) woonachtige 
Nejdett Özcan doodt zijn vriend Yasar Bayrak omdat die een poging tot verkrachting doet op Özcan's 
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werdd vastgesteld dat het meisje de eerwraak niet had gepleegd. De verdenking viel op 

haarr vader, maar hiervoor kon geen bewijs geleverd worden. In de casus Uzun (§ 5.2) 

zouu in eerste instantie eveneens een meisje de eerwraak op zich nemen. Haar broer 

dooddee haar ex-vriend en had daarbij haar kleren aan, opdat eventuele getuigen een 

signalementt van zijn zus zouden geven. Na de eerwraak weigerde het meisje echter 

hieraann mee te werken. Nog een reden om de vrouw de schuld op zich te laten nemen, 

iss om een moord/doodslag het aanzien van een eerwraak te geven. Bij de behandeling 

vann deze zogenaamde eerwraak-als-cover 

(§§ 1.3) werd het voorbeeld van Sema Akin gegeven: deze vrouw beweerde eerwraak 

tee hebben gepleegd op haar zwager. Haar echtgenoot echter bleek deze man om heel 

anderee reden te hebben gedood. 

Algemeenn wordt verondersteld dat bij het familieberaad waar de beslissing tot 

eerwraakk genomen wordt, geen vrouwen aanwezig zijn. Deze kunnen volgens Kressel 

(1981:: 146) hooguit medeplichtig zijn aan eerwraak doordat ze assisteren, niet omdat 

zee de eerwraak beramen. Kressel (1981: 146) noemt drie gevallen waarbij moeders 

hunn dochter naar de plek des doods lokken. Ik geloof dat de rol van de moeder verder 

kann gaan dan alleen maar het in opdracht handelen. In mijn onderzoek zijn de 

casussenn Köksal en Cretin eerwraken waarbij de vrouw waarschijnlijk een actieve rol 

heeftt gespeeld in de beslissing tot eerwraak op haar eerschender (zie § 5.3). Bij de 

eerwrakenn op de dochter (§ 4.4) moeten we er eveneens niet te snel vanuit gaan dat de 

moederr alleen maar op de hoogte is van de eerwraak en part noch deel heeft aan de 

beramingg ervan (zie § 7.6). Uit de casus Dursun (§ 1.1) komt naar voren dat vrouwen 

ookk wel eens een eerwraak van hun mannelijke familielid proberen te voorkómen. De 

vrouww van Mehmet Dursun komt erachter dat haar man en zijn broers een eerwraak 

opp Zeynep voorbereiden en zij belt de buurvrouw van Zeynep, opdat die Zeynep kan 

waarschuwen.. Dit ingrijpen mag echter niet meer baten. 

Dee vrouw die eerwraak pleegt, nadat de namus van haar of haar dochter is 

bezoedeld,, bestaat echter ook. Uit de Turkse krant: 

(Kastamonu)(Kastamonu) De 27-jarige Melahat Kuru doodde de 41-jarige restauranthouder Emin 

voorvoor het Monument van de Gevallenen. De vrouw gaf zich aan bij de politie en 

vrouw.. Özcan verklaart: "Namusumu korudum. Yerimde kim olsa aym seyiyapardi" in "Namus 
cinayeti",, Hürriyet 24-2-1993. 
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verteldevertelde dat hij al lange tijd achter haar aan zat; "Toen mijn man een moment niet 

thuisthuis was, heeft hij mij verkracht. Hij zei dat hij me weer wilde zien en toen heb ik met 

hemhem afgesproken voor het monument" ("Tecavüzcüyü meydanda vurdu" in Hurriyet 

16-4-1996). . 

{Kinkkale){Kinkkale) De 30-jarige Mensure M., doodde de 33-jarige Ekrem Kantekin. omdat hij 

haarhaar 16-jarige dochter had verkracht. Moeder Mensure nodigde de man bij haar 

thuisthuis uit, waarna zij hem confronteerde met wat zij wist. Er ontstond een discussie, 

diedie ermee eindigde dat de vrouw het jachtgeweer pakte en de man doodschoot 

("Kizinaa tecavüz edeni oldürdü" in Hurriyet 15-12-1995). 

{Bulancak/Giresun){Bulancak/Giresun) De 39-jarige Müserref Qulfaz, moeder van drie kinderen, heeft 

haarhaar buurman Mahmut Bay met een pistool doodgeschoten, omdat hij haar 

voortdurendvoortdurend lastig viel en haar bij haar thuis had aangerand. De vrouw verklaarde 

bijbij  de politie dat ze haar buurman vele malen had gewaarschuwd en zei: "Hij  heeft de 

kogelkogel verdiend" ("Cinsel taciz katil etti" in Hurriyet 16-2-1995). 

(Kastamonu)(Kastamonu) De 37-jarige Tevfika Tabakh, getrouwden moeder van twee kinderen, 

dooddedoodde de echtgenoot van haar schoonzuster met zes pistoolschoten. Tevfika gaf zich 

aanaan bij de politie en verklaarde: "Hij  viel me al eenjaar lang lastig. Toen hij weer 

vorvor de deur stond heb ik hem gedood. Ik heb geen spijt ("Namusumu temizledim" in 

Hurriyett 12-12-1991). 

(Narhdere/Izmir)(Narhdere/Izmir) Halime Özel, moeder van vijf kinderen, doodde de 16-jarige zoon 

vanvan haar zwager, omdat de jongen haar 12-jarige dochter had verkracht. Met een 

smoesjesmoesje lokte ze de jongen naar binnen en stak hem toen op drie plekken met een mes. 

DaarnaDaarna gaf ze zich aan bij de politie en verklaarde: "Ik heb mijn namus gezuiverd" 

("namusumu("namusumu temizledim") ("Narhdere'de namus cinayeti" in Hurriyet 20-9-1991). 

""  Ergil (1980b: 229) schrijft dat families een vrouwelijk familielid de eerwraak laten plegen, om te 
voorkomenn dat de mannelijke leden, die '4meer waard" zijn, in de gevangenis belanden. 
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§§ 3.5 Huurmoordenaar 

Traditioneell  is het de bedoeling dat een familie zelf haar namus zuivert. Men 

kann dit wel aan een minderjarig familielid overlaten, maar daarvoor niet iemand 

inhuren.. De beroemde Turkse schrijver Aziz Nesin, die vijfenhalfjaar in de 

gevangeniss verbleef vanwege zijn politiek satirische geschriften, beschrijft in zijn 

boekk "Tek yol" (1978: 437) dat in geval van moord soms een ander dan de dader het 

delictt op zich neemt en tegen betaling de gevangenisstraf uitzit. Nesin verbaast zich 

hierover:: "Hoe kan het dat in een land waar huurmoordenaars nog goedkoper zijn 

dandan de huur van een huis, men het toch zelf wil doen en vervolgens een hoge 

vergoedingvergoeding moet geven aan iemand die de schuld op zich neemt? " Nesin schrijft dat 

hijj  van medegevangenen leerde dat het als zeer oneervol wordt beschouwd om een 

wraakmoordd (niet per se alleen eerwraak) aan iemand van buiten de familie over te 

laten.. De vijand behoort eigenhandig te worden vermoord. Ook als de vijand 

onverhooptt sterft of vermoord wordt door een ander, is er in stricte zin geen wraak 

genomen. . 

Inn de casus Dursun (§ 1.1) zien we dat de familieleden van het slachtoffer 

buitengewoonn beledigd zijn dat er een huurmoordenaar is ingeschakeld. De reactie van 

Temel,, de broer van Zeynep, aan de telefoon met de broers Dursun is: "Als jullie eer 

hadden,hadden, dan hadden jullie het zelf gedaan en hadden jullie niet gehuurd". Met deze 

eerr wordt de seref bedoeld. Namelijk: echte mannen laten een namuszuivering niet 

aann een ander over. De bloedverwanten van Zeynep zullen zeker verbolgen zijn 

geweestt over het feit dat er een huurmoordenaar is ingeschakeld: is hun zus/dochter 

zoo weinig waard dat de broers Dursun er niet eens een detentie voor over hebben? De 

redenn om in dit geval een huurmoordenaar in te schakelen zal vermoedelijk inderdaad 

daarmeee te maken hebben gehad. Geen van de broers zal een gevangenisstraf hebben 

willenn ondergaan, omdat ze alle drie een gezin hebben. Bovendien zal Kemal geen 

gevangenschapp willen riskeren, omdat anders zijn kinderen vader noch moeder 

hebbenn om voor hen te zorgen. Voor Mehmet en Gökhan zal een bijkomende reden 

zijnn dat ze vrezen niet meer in loondienst te komen met een strafblad (Mehmet heeft 

niett alleen een koffiehuis, hij werkt ook bij de Nederlandse Spoorwegen, waar hij het 
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tott rangeerder heeft gebracht). Een ander geval van eerwraak door een 

huurmoordenaarr is de casus Dag.23 

CasusCasus Dag, "Driepatronen op zijn lichaam" (1989) 

IdilIdil  Kalkan is getrouwd met Efe Kalkan, een neef van vaderskant, 

waarschijnlijkwaarschijnlijk haar "amca oglu ", een zoon van haar vadersbroer.24 Zij wonen in 

Turkije.Turkije. Efe Kalkan staat hekend als heroïnebaas. Na verloop van tijd gaan Idil en 

EfeEfe scheiden. Hun twee kinderen worden aan haar toegewezen. Idil begint een relati 

metmet Fahrettin Dag. die haar -hala oglu ", een zoon van haar vaderszuster, is. 

Fig.Fig. 5 Casus Dag. 
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^ /ss £/ê op de hoogte raakt van de relatie van zijn ex-vrouw probeert hij op 

allealle mogelijke manieren om de voogdij over de kinderen te krijgen. Dit lukt hem niet. 

HijHij  wordt wegens drugssmokkel gearresteerd in Spanje en belandt daar in de 

gevangenis.gevangenis. Vanuit de gevangenis geeft hij een zekere Ayhan Kok de opdracht om 

tegentegen betaling zijn ex-vrouw Idil om het leven te brengen. Dit gebeurt in juli  1988 in 

Adapazart,Adapazart, Turkije. Idil  sterft op 29-jarige leeftijd. Ayhan Kok heeft hulp gehad van 

eeneen vijftal andere mannen, allen geboren te Adapazart. Alle zes worden opgepakt, 

maarmaar alleen de vijf helpers ondergaan hun gevangenisstraf. Ayhan Kok weet te 

Vann deze casus is geen strafdossier bestudeerd. Summiere gegevens zijn verkregen van de 
plaatselijkee politie. 

Idill  Kalkan komt ook voor in de casus Altug (appendix), waar zij de dochter is van het 
eerwraakslachtofferr Haci Kalkan. 
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ontsnappen,ontsnappen, terwijl hij de hoofddader is. Na de eerwraak worden de kinderen aan Efe 

KalkanKalkan toegewezen. Hij laat ze onderbrengen bij zijn ouders in Turkije. 

FahrettinFahrettin Dag, de vriend van de omgebrachte Idil, vlucht naar Nederland, 

waarwaar zijn broer Erdogan woont. Hij is bang dat ook op hem eerwraak wordt 

gepleegd.gepleegd. Deze angst blijkt niet ongegrond, want begin januari 1989, wanneer hij 

's's avonds in een Turks restaurant zit, wordt hem gevraagd naar buiten te komen. 

DaarDaar wordt hij onmiddellijk op straat doodgeschoten. Op zijn stoffelijk overschot legt 

dede moordenaar drie patronen. 

Dee moord op Fahrettin Dag is gepleegd temidden van vele getuigen. Aan al 

dezee getuigen werd een reeks foto's getoond van verschillende mannen en voor 80% 

werdd Ayhan Kök, wiens foto door de Turkse politie was verstrekt, herkend als de 

dader.. Ayhan Kök kon echter noch door de Nederlandse, noch door de Turkse politie 

wordenn opgepakt. Eenmaal was dit de Turkse politie bijna gelukt, maar Ayhan schoot 

toenn een politieagent dood. Het vermoeden van de Nederlandse politie was dat de 

opdrachtt aan Ayhan Kök luidde om zowel de vrouw als haar vriend om het leven te 

brengen.. Efe Kalkan had als heroïnebaas waarschijnlijk geld genoeg om hem goed te 

betalenn voor zijn diensten. Dat de mogelijkheid om een huurmoordenaar in te 

schakelenn in Nederland al eerder is overwogen blijkt uit Van der Molen (1983: 27). 

Bijj  een eerwraak die in 1978 in Sliedrecht plaatsvond werd in eerste instantie een 

(Turkse)) buitenstaander benaderd om de eerwraak te plegen. Pas toen deze weigerde 

viell  de keus op de oudste (minderjarige) zoon. De vader wilde de eerwraak waar-

schijnlijkk niet zelf plegen omdat hij kostwinner van het gezin was. 

§§ 3.6 Verhulde eerwraak 

Dee gevangenisstraf laten uitzitten door een ander of een huurmoordenaar 

inschakelenn zijn methoden om zelf niet in de gevangenis te belanden. Deze vormen 

lijkenn een aanpassing aan de moderne tijd.25 Waar in vroeger tijden een pleger van 

255 Het zou interessant zijn om te onderzoeken op welke manieren eerwraak uit de jaren zestig (of nog 
verderr terug) verschilt van eerwraak uit de jaren negentig. Ook Safilios-Rotschild (1969: 206-207) stelt 
zichh de vraag naar de verandering van eerwraak en concludeert op basis van de eerwraakartikelen uit 
dee Griekse krant de volgende ontwikkelingen: 1. Meer individuele eerwraak, niet op basis van 
groepsbeslissing,, 2. Eerwraak wordt alleen nog gepleegd voor nauwe verwanten, niet meer om de eer 
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eerwraakk gemakkelijk een tijd gemist kon worden om zijn gevangenisstraf uit te 

zitten,, omdat hij werkte in het boerenbedrijf dat een familiebedrijf was, is dit 

tegenwoordigg niet zo gemakkelijk bij werken in loondienst. Een gevangenisstraf 

betekentt verlies van baan en hoogstwaarschijnlijk levenslang geen nieuwe vaste baan 

meer.. Kressel (1981: 147), die onderzoek heeft gedaan naar eerwraak bij bedoeïenen 

inn Israel, geeft meer voorbeelden van veranderende vormen van uitvoering om aan 

hogee gevangenisstraffen te ontkomen: men gooit het lichaam van het slachtoffer in de 

put,, om de eerwraak op een ongeluk of zelfmoord te laten lijken; men laat het 

slachtofferr "verdwijnen", dat wil zeggen deze wordt in het geheim gedood en 

begraven,, terwijl eerwraak eigenlijk openlijk plaats behoort te vinden; men pleegt de 

eerwraakk in het nachtelijke duister om niet ontdekt te worden, hoewel eerwraak 

eigenlijkk op klaarlichte dag plaatsvindt of men vlucht naar Jordanië waar eerwraak 

niett zo streng gestraft wordt. In de Turkse krant zijn voorbeelden van verhulde 

eerwraakk te vinden; dat wil zeggen dat de eerwraak het aanzien van een ongeluk of 

zelfmoordd krijgt. 

26 26 CasusCasus "De tractor"  (1995) 

OpOp 25 augustus 1995 loopt de 25-jarige vrouw Rabia Oguz, die nog ongehuwd 

isis en bij haar ouders in het dorp Kisas köyü (13 km van Urfa) woont, van huis weg om 

naarnaar haar vriend Mahmut te gaan. Zij komt er echter al snel achter dat haar vriend 

getrouwdgetrouwd is en vlucht naar de gendarme. Haar vader komt haar opvragen en de 

vann een verre nicht te zuiveren, 3. Ook vrouwen gaan eerwraak plegen, 4. Meer eerwraak ten gevolge 
vann echtscheiding, wat in vroeger tijden ondenkbaar was. Als voorbeeld geeft ze de echtgenoot die zijn 
ex-echtgenotee om het leven brengt omdat ze na de echtscheiding een relatie met een man is aangegaan. 
Haarr ex-man ziet haar nog steeds als zijn bezit (Safilios-Rothschild 1969: 211-212). 

Inn Gulden Aydtn, "Bir cinayetin anatomisi" (Hürriyet 7-4-1996). Deze casus wordt ook beschreven 
inn Farac (1998: 39-53). Farac (1998: 101-113) beschrijft nog een andere eerwraak in de vorm van een 
tractor-ongeluk:: het 19-jarige meisje Semse Kaynak uit het dorp Bakislar köyü (Urfa) was verkracht 
doorr Sahh Kaynak, de zoon van haar moedersbroer. Pas toen ze 4 maanden zwanger was bekende ze 
dit.dit. Er werd voor gezorgd dat Salih met haar trouwde. Maar toen ze 6 maanden zwanger was had ze al 
eenn heel dikke buik. De mensen van de (Arabische) asiret (clan) begonnen te roddelen over haar. Haar 
broerr vroeg Salih om met haar weg te trekken, maar dit wilde hij niet. Ze gingen twee keer naar een 
dokterr voor een abortus, maar dit wilden de dokters niet doen omdat het in een te ver gevorderd 
stadiumm was. Uiteindelijk ontkende Salih dat hij voor het huwelijk Semse had verkracht. Daarop werd 
beslotenn dat Semse gedood zou worden. Het moest op een ongeluk lijken. Vader Halil, haar oudere 
broerr Bugdat en haar jongere broer Ibrahim reden de tractor. Ze beweerden dat Semse van de tractor af 
wass gevallen. 
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gendarmegendarme geeft haar aan hem mee. Op 29 augustus 1995 wordt ze in haar dorp 

vermoordvermoord doordat met een tractor vele malen over haar heen wordt gereden. Dit 

wordtwordt gedaan door haar oudere broer Mustafa Oguz, geholpen door een viertal 

verwanten:verwanten: Halil  Konak, Mikail Konak, Ismail Konak en Ismail Sevinc. Vele 

dorpelingendorpelingen zijn hier getuige van, maar niemand belt de gendarme of probeert de 

moordmoord te voorkomen. In eerste instantie wordt haar dood gekwalificeerd als ongeluk. 

WanneerWanneer de daders al na een dag weer in het dorp rondlopen, zijn de dorpelingen 

stomverbaasd.stomverbaasd. Een aantal van hen schrijft onafhankelijk van elkaar brieven naar de 

gouverneurgouverneur van Urfa, de gendarme en het gemeentebestuur van Urfa, om uit te leggen 

datdat het niet om een ongeluk gaat. Daarop wordt de zaak weer in behandeling 

genomen.genomen. Mustafa Oguz krijgt in eerste instantie levenslange gevangenisstraf, omdat 

hijhij  een bloedverwante heeft gedood. Omdat er volgens de rechtbank sprake is van 

zwarezware provocatie (agir tahrik) wordt de straf verlaagd tot 15 jaar. Gezien zijn gedrag 

bijbij  de rechtbank wordt de straf verder verlaagd tot 12 jaar en 6 maanden. De andere 

dadersdaders krijgen in eerste instantie 20 jaar gevangenisstraf. Omdat er sprake is van 

lichtelichte provocatie (hafif tahrik) wordt de straf verlaagd tot 15 jaar. Gezien het (goede) 

gedraggedrag van de verdachten voor de rechtbank wordt de straf verder verlaagd tot 12 

jaarjaar en 6 maanden gevangenisstraf. Op grond van de Wet op de Tenuitvoerlegging 

vanvan Straffen zullen deze eerwraakplegers uiteindelijk vijfjaar in de gevangenis 

doorbrengen. doorbrengen. 

Inn hetzelfde kranteartikel stond vermeld dat twee jaar daarvoor een 

soortgelijkee eerwraak had plaatsgevonden: een meisje was van huis gevlucht en in een 

waterputt gegooid opdat het op zelfmoord zou lijken. De oudere broers van het meisje 

kregenn gevangenisstraf. In het kranteartikel komt Mehmet Alagöz, de voorzitter van 

dee orde der advocaten in Urfa, aan het woord. Hij noemt drie manieren van eerwraak: 

dee eerwraak die het aanzien van een ongeluk of zelfmoord krijgt, de geplande 

eerwraakk waar de dader uitkomt voor de daad en de ongeplande eerwraak. Blijkbaar is 

dee eerwraak waar de dader er niet voor uit wil komen niet zo zeldzaam en moeten we 

277 Farac (1998: 41) schrijft hierover: "Hoewel men in deze regio weet wat er gebeurt met weggelopen 
meisjess werd Rabia in de armen van de dood gegooid". Volgens advocate Vildan Yirmibesoglu heeft 
dee gendarme haar aan haar vader meegegeven na het aannemen van steekpenningen (zie § 2.10). 
288 In welke relatie zij verwant zijn vermeldt Farac (1998) niet. 



122 2 

dezee serieus als een aparte vorm van eerwraak zien.29 De mafiosobaas Baybasin gaf 

tegenoverr Bovenkerk en Yesilgöz (1998: 291) toe ook eens op deze manier te werk te 

zijnn gegaan. Een politiechef had hem tijdens een persconferentie "bastaard" genoemd. 

Bayba$inn vertelde dat hij, toen er geen rechterlijk bevel tot rectificatie kwam, wel 

anderee wegen moest inslaan: de politiechef verongelukte.30 In de krantecasus "In de 

Eufraatt gegooid" (§ 2.8) hadden de eerwraakplegers eveneens de bedoeling om, 

althanss voor de politie, verborgen te houden dat het om een eerwraak ging en moest 

hett op een zelfmoord door verdrinking lijken. Waarschijnlijk overleefde het meisje de 

eerwraak,, omdat men niet te ruw te werk kon gaan, daar anders te achterhalen zou 

zijnn dat het meisje vermoord was. 

Eenn eerwraak waarbij het slachtoffer "verdwijnt" is casus Bitli s 3 (appendix 

II) ,, waar drie broers hun overspelige getrouwde zuster doden en haar stoffelijk 

overschott verstoppen in de bergen. Ze verspreiden het bericht dat hun zus er met een 

soldaatt vandoor is. Dit is nog altijd minder erg dan dat ze in de dorpsgemeenschap 

blijf tt wonen en doorgaat met haar overspel.31 

§§ 3.7 Nederlandse rechtspraak en eerwraak 

Inn de zaak Dursun (§1.1) veroordeelt de rechtbank in haar motivering voor de 

strafmaatt uitdrukkelijk het verschijnsel eerwraak: "(...) het slachtoffer fis] van het 

levenleven beroofd omdat zij bepaalde gevoelens aangaande seksuele moraal en eer (...) 

zouzou hebben geschonden. De rechtbank (...) wil er (...) uitdrukkelijk geen misverstand 

overover laten bestaan dat dergelijke gevoelens in de Nederlandse rechtsorde op geen 

enkeleenkele wijze een rechtvaardiging kunnen vormen voor de toepassing van geweld als in 

casu.casu. Aan een op dergelijke gevoelens gebaseerd motief voor levensberoving kan dan 

ookook geen enkele strafverminderende werking worden toegekend. In zoverre dient de 

opop te leggen straf mede een generaal-preventief doel. " 

Ginatt in reactie op Kressel (1981: 153) komt met dezelfde conclusie: "Kressel uses "solicited 
suicide""  (..), It seems to me that the crux of this type of killing lies in whether or not there is an attempt 
too evade justice. Thus I would suggest the term "pretended suicide" and would argue that it is a form of 
homicidee in its own right". 

Ditt is een voorbeeld van een "eerwraak na seksuele belediging", zie § 5.4. 
Kressell  (1981: 147): "secret burial can be interpreted as a preference for the noninvolvement of the 

forcess of law over giving publicity to the murder as required by tradition". 
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Ookk in andere rechtszaken keurt de rechtbank erecodes expliciet af. In de zaak 

Utluu (§ 2.6), wiens vrouw bij hem is weggelopen, motiveert de rechtbank de straf 

onderr meer als volgt: "Verdachte voelde zich de bedrogen echtgenoot en wilde het 

gezichtsverlies,gezichtsverlies, dat hij meende tegenover zijn vrienden en zijn etnische gemeenschap 

tete hebben geleden, hoe dan ook herstellen en heeft daarbij alle grenzen 

overschredenoverschreden ". 

Dee verdediging van de raadsman richt zich in een aantal gevallen op het 

gedwongenn karakter van eerwraak, zoals bij de heer Akkaya (appendix), die zijn 

vrouww en haar vermeende vriend om het leven bracht. Raadsman: "Verdachte heeft 

nietniet anders kunnen handelen omdat het gewoonterecht32 in zijn geboortestreek 

alsmedealsmede zijn godsdienstige overtuiging voor hem een zodanige dringende gelding 

hadden,hadden, dat hem geen andere weg openstond dan hen beiden te doden, ter 

beschermingbescherming van zijn eer". Zo'n pleidooi leidt niet tot strafvermindering, maar eerder 

tott het tegenovergestelde. De rechtbank voelt zich genoopt de handelwijze van 

verdachtee streng te veroordelen: "omdat verdachte (...) er zeer goed van op de hoogte 

waswas dat de Nederlandse rechtsorde, onder gelding waarvan hij reeds 10 jaar leefde, 

eeneen handelwijze als door hem verdedigd streng veroordeelt (...). Ook in de zaak 

Ayanogluu wordt eerwraak veroordeeld door de rechtbank. De motivering van de straf 

(88 jaar wegens moord op de vriend van zijn vrouw) luidt: "Hoewel de rechtbank er 

begripbegrip voor heeft dat het feit dat zijn echtgenote een relatie had met een andere man 

enen de gevolgen daarvan verdachte, mede gezien diens culturele achtergrond, ernstig 

heeftheeft aangegrepen, is in die omstandigheid geen enkele rechtvaardigheid te vinden 

voorvoor het door verdachte gepleegde feit". 

Dee rechtbank vindt het dus in een aantal gevallen nodig om uitdrukkelijk te 

stellenn dat zij geen rekening wil houden met de Turkse cultuur van eerwraak. 

Daarnaastt stelt ze dat eerwraak bestraft moet worden om te voorkomen dat andere 

Turkenn ook eerwraak gaan plegen (generaal preventief doel). Zo streng negatief als de 

rechtbankk een algemeen oordeel velt over eerwraak is zij in de praktijk echter niet; de 

rechtbankk kijkt per geval naar de beweegredenen van de dader. Dit kan mogelijk tot 

rechtsongelijkheidd leiden: de ene eerwraak is beter te begrijpen dan de andere. 

Nederlanderss kunnen nog wel meevoelen met een man wiens vrouw een ander heeft, 

off  een vader wiens dochter er met een oudere man vandoor is. Maar wat moet men 

Inn de tekst staat "geboorterecht"; dit zal wel niet bedoeld zijn. 
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mett een geval als Mehmet Dursun, die de vrouw van zijn broer doodt? Een 

Nederlanderr zou vinden dat Mehmet er als zwager niets mee te maken heeft. 

Bovendienn zullen eerwraken op het eigen vrouwelijke familielid minder worden 

begrepenn dan eerwraken op de mannelijke eerschender van buiten de familie. Het zoi 

kunnenn dat eerwraken die in westerse ogen beter in te voelen zijn, minder straf krijge 

dann de eerwraken die voor Westeuropeanen moeilijker te begrijpen zijn. De 

rechtsongelijkheidd wordt nog vergroot doordat daders die al jarenlang in Nederland 

wonenn maar geen Nederlandse nationaliteit bezitten, na hun gevangenisstraf in 

principee Nederland uitgezet worden. 

Ookk de manier waarop de verdachte de rechtbank tegemoet treedt, lijk t 

belangrijkk voor de strafmaat. Bij eerwraak voelt de eerwraakpleger gewoonlijk een 

grotee opluchting en blijdschap over het feit dat de namus gezuiverd is. Dit aangeven 

bijj  de rechtbank - en al eerder tijdens het politieverhoor - doet het echter niet goed. 

Dee dader kan op een hoge straf rekenen (casus Turkmen; 12 jaar gevangenisstraf 

wegenss moord). De verdediging "Ik moest het doen uit zelfverdediging, eigenlijk 

wildee ik het niet doen" scoort beter. Als daarbij nog spijt betoond wordt en 

aannemelijkk gemaakt kan worden dat de eerwraak in een opwelling is gepleegd, kan 

hett zijn dat de straf flink omlaag gaat (casus Tekin; 5 jaar gevangenisstraf wegens 

doodslag). . 

Omm in het algemeen aan eerwraak een hogere strafte koppelen is niet 

wenselijk.. Het verschijnsel eerwraak neemt niet af, maar krijgt hooguit een andere 

vorm:: vaker een minderjarige die de eerwraak pleegt of op zich neemt (§ 3.3); meer 

gebruikk van een huurmoordenaar (§ 3,5); meer verhulde eerwraak (§ 3.6); wellicht 

meerr eerwraak in Turkije tijdens de vakantie. De kans is ook groot dat daders zullen 

ontkennenn dat het om een eerwraak gaat. Dit gebeurt in de casus "Liefde in de 

fabriek",, waar Ayanoglu de vriend van zijn vrouw om het leven brengt. Hij benadrukt 

keerr op keer dat het geen eerwraak is. Hij heeft namelijk gehoord dat eerwraakplegers 

eenn extra hoge straf krijgen, omdat de Nederlandse staat de eerwraak uit wil barmen. 

Datt Turken dit denken lijk t aannemelijk, omdat de Turkse staat een dergelijke 

denkwijzee hanteert voor de bloedwraak (§ 1.3). Dergelijke pertinente ontkenningen 

leidenn bij de rechtbank echter niet tot meer inzicht in het gepleegde feit. Wat 

waarschijnlijkk wel invloed heeft is hoge straffen voor minderjarige eerwraakplegers. 

Hett zal dan vermoedelijk snel uit zijn met het kiezen van een minderjarige dader. 
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Omm expliciet aan eerwraak een lagere straf toe te kennen is niet aan te bevelen, 

ditt leidt tot de eerwraak-als-cover: een gewone moord/doodslag wordt voorgesteld als 

eenn eerwraak, om zo gebruik te kunnen maken van de strafverminderingsgrond 

(§1.3).33 3 

§§ 3.8 Samenvatting 

Eerwraakk is een ritueel en kent daarom een bepaalde formalisering. Hierdoor 

moett duidelijk worden dat het niet zomaar om een moord/doodslag gaat, maar om een 

namuszuivering.. Er is bij eerwraak idealiter sprake van vele messteken of 

pistoolschoten;; er wordt van dichtbij op het slachtoffer geschoten; de eerwraak vindt 

plaatss op een openbare plek, liefst temidden van omstanders; de eerwraakpleger 

handeltt koel en rustig; het slachtoffer moet echt dood; de eerwraakpleger geeft zich 

directt aan bij de politie en verklaart geen spijt te hebben van zijn daad. Dit betekent 

niett dat in de praktijk ook altijd sprake is van deze punten. 

Eenn eerwraak is in principe gepland, dat wil zeggen van te voren beraamd. Er 

vindtt een familieberaad plaats waar de dader van de eerwraak wordt aangewezen. Bij 

voorkeurr is deze een minderjarige zoon, omdat hij er met een lagere gevangenisstraf 

vanaff  komt. Bij de politie zal de eerwraakpleger altijd verklaren op-eigen-houtje te 

hebbenn gehandeld, om te voorkomen dat andere familieleden veroordeeld worden 

vanwegee hun rol op de achtergrond. Deze strategie blijkt succesvol: er worden 

nauwelijkss daders-op-de-achtergrond berecht. 

Bijj  eerwraak is het goed mogelijk dat vrouwelijke familieleden hiervan op de 

hoogtee zijn, assisteren of de schuld op zich nemen om het mannelijk familielid te 

vrijwarenn van gevangenisstraf. Dat vrouwen in bepaalde gevallen een nog actievere 

roll  op de achtergrond spelen komt in volgende hoofdstukken naar voren (§ 5.3; § 7.6). 

Eenn vrouw kan daarnaast een preventieve eerwraak plegen, dat wil zeggen dat zij de 

mann doodt die haar namus in acuut gevaar brengt. Het gaat dan niet om het zuiveren, 

maarr om het beschermen van haar namus. Dit gebeurt wanneer er op dat moment 

geenn mannelijke familieleden van haar in de buurt zijn om haar te beschermen. Ook 

Ziee voor juridische overwegingen over strafuitsluiting wegens culturele achtergrond: Wormhoudt 
(1986),, Van Rossum & Hoogendoorn (1997), Bovenkerk & Ye$i!göz (1999). 
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hett eerwraak plegen zelf, dus het achteraf zuiveren van de namus, kan door de vrouw 

zelff  worden gedaan. Doorgaans gebeurt dit echter door een mannelijk familielid. 

Traditioneell  is het niet mogelijk om een eerwraak uit te besteden aan iemand 

vann buiten de familie. Wat van oudsher wel kan is iemand anders tegenover de politie 

dee schuld op zich laten nemen, zodat deze (tegen betaling) de gevangenisstraf uitzit. 

Ookk wordt wel gebruik gemaakt van een huurmoordenaar. In de casus Dursun werd 

ditt vermoedelijk gedaan om aan gevangenisstraf en uitzetting uit Nederland te 

ontkomen.. In de casus Dag gebeurde dit omdat de man die eerwraak wilde plegen in 

dee gevangenis zat. Een andere mogelijkheid om onder gevangenisstraf uit te komen, is 

dee eerwraak het aanzien van een ongeluk, een zelfmoord of een verdwijning te geven. 

Dezee verhulde eerwraak moet naast de geplande en de ongeplande eerwraak, serieus 

alss een derde vorm worden gezien. 

Eerwraakk wordt in de motivering van de Nederlandse rechtbank streng 

afgekeurd.. In de praktijk kijkt de rechter echter per geval naar wat de dader heeft 

bezield.. Op die manier is echter ook een westerse bias mogelijk: de ene eerwraak is 

wellichtt beter in te voelen dan de andere. Het belang van namus in de relatie man-

vrouww of vader-dochter wordt waarschijnlijk beter begrepen dan die in de relatie 

broer-getrouwdee zus of zwager-schoonzuster. Deze laatste eerwraakplegers 

(Turkmen,, Cetin, Dursun) hebben hoge straffen gekregen. 
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Hoofdstukk 4 Huwelij k en schaking 

Inn Turkije variëren de huwelijks- en schakingsprocedures naar regio, en kan 

hierr alleen de grote lijn worden aangegeven van deze procedures. In het algemeen 

kunnenn we zeggen dat nog veel ouders met een plattelandsachtergrond hun kinderen 

uithuwelijken.. Dit wil niet zeggen dat dit per se tegen de wens van de kinderen ingaat, 

maarr dat het de ouders zijn die de beslissing tot het huwelijk nemen.1 De familie van 

dee jongen is hierbij de actieve partij; zij gaat op zoek naar een geschikte "gelin" 

(bruid/schoondochter).. De familie van het meisje behoort te wachten tot er een 

huwelijksaanzoekk komt. Het voorbereidende werk wordt gedaan door de moeder van 

dee jongen. Wanneer ze een meisje op het oog heeft gaat ze samen met een paar 

vrouwelijkee verwanten op bezoek bij de moeder van het meisje. Het meisje komt op 

eenn gegeven moment binnen om de thee te serveren.2 Dit stadium heet "görücülük" 

(letterlijk:: het bekijken). Pas als de moeders het onderling eens zijn komt de vader van 

dee jongen in actie voor het officiële vragen. Soms gaat de jongen mee met zijn vader, 

maarr voert dan niet het woord. De avond verloopt volgens een vast patroon. Het is ge-

bruikelijkk dat het meisje de thee serveert. Daarna wordt door de vader van de jongen 

opp officiële wijze een huwelijksaanzoek gedaan. Hij gebruikt de standaardzin: 

"Allahin"Allahin emriyle, peygamberin kavliyle, hzimzi oglumuz igin istiyoruz" ("Op bevel 

vann God en op voorspraak van de profeet zouden wij graag uw dochter willen hebben 

voorr onze zoon").3 Als een vader een bepaalde jongen niet als schoonzoon wil, zal hij 

ditt tactvol naar voren brengen. Normaliter is dit echter niet nodig, want zijn vrouw 

heeftt al een "nee" afgegeven. De vader van een meisje kan behoorlijk in verlegenheid 

wordenn gebracht door een aanzoek dat hij niet wil en voor de vader van de jongen is 

hett heel vernederend om een afwijzing te krijgen op zijn huwelijksaanzoek (Schif-

fauerr 1987: 31). De rol van de vrouwen moet daarom niet onderschat worden (Stirling 

11 Het meest extreme voorbeeld van uithuwelijken is het "besik kertmesi" (lett: de wieg kerven) Hier 
wordenn kinderen al als baby beloofd aan iemand. Zie Gartmann (1981: 84), Balaman (1985- 210) Het is 
mogelijkk dat de kinderen geraadpleegd worden alvorens ingestemd wordt met het huwelijk Het kan ook 
zynn dat de jongen en het meisje het onderling al eens zijn, maar het officiële uithuwelijken overlaten aan 
hunn ouders. Vooral ,n Oost-Turkije zijn er de nodige uithuwelijkingen waar het meisje niets over te zeggen 

rl>Z^lrl>Z^l 99uu r8)- ^ dC g e t r 0 U W de v r o u w en t u s s en I 5" 49 J ^ i n Tu rk iJe " het jaar 1993 zegt 
,99$$ 39)' g t 0t hCt hUWCl i j k v o o m a m e l iJk zelf te hebben genomen (Women in Turkey 

22 Delaney (1991: 118) schrijft dat het meisje koffie maakt voorde gasten. Maakt het meisje de koffie met te 
weinigg suiker erin dan is duidelijk dat zij er niets in ziet. 

33 Mansur 1972: 167; Gartmann 1981: 69; Schiffauer 1987: 16; Yerden 1995: 28. 
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1965:: 190; Sirman 1991: 47; Delaney 1991: 104). Het is vermoedelijk niet toevallig 

datt uithuwelijken in het Turks "göriicü usülle evlenmek" (trouwen door middel van 

eenn görücü) heet. Daarmee wordt deze manier van trouwen vernoemd naar het voor-

werkk dat de vrouwen verrichten (görücülük). Het stadium van de mannen heet ook 

niett voor niets "dünürcülük" of "dünürlere gitmek" ("naar de dünür gaan"). De 

wederzijdsee ouders van een echtpaar zijn eikaars "dünür". Zo blijkt uit de naamgevin 

vann het ritueel al dat de zaak zo goed als beklonken is. 

Datt bij het sluiten van een huwelijk gehecht wordt aan deze procedure, blijkt 

uitt een aantal eerwraakgevallen, waar afgeweken is van het ritueel. In de casus Yigit 

(§4.1)) dringt de vader van het meisje bij de vader van de jongen aan op een huwelijk 

tussenn hun kinderen. In de eerwraken Tekin (§ 4.3), Elmas (§ 4.4) en Ardal (§ 4.4) is 

sprakee van een schaking. Dit is de standaardmanier om het officiële systeem van 

uithuwelijkenn te omzeilen. Normaliter eindigt deze in het gewenste huwelijk. In de 

betreffendee zaken kwam het echter tot een eerwraak. 

§§ 4.1 Het afgewezen huwelijksaanzoek 

CasusCasus Yigit, "Het  bruiloftsfeest" (1984) 

DeDe heer Yigit, die in 1941 in het dorp Bugday in Midden-Anatolie is geboren, 

migreertmigreert in 1969 met een groep mannen uit zijn dorp naar Nederland. Zijn vrouw en 

driedrie kinderen laat hij achter. In Nederland komt Yigit in hetzelfde bedrijf te werken 

alsals Akan, zijn overbuurman uit het dorp van herkomst. Ze trekken veel met elkaar op. 

ZomerZomer 1974 laat Yigit, tegelijk met de andere mannen uit zijn dorp, zijn vrouw en 

kinderenkinderen overkomen naar Nederland. Akan is de enige die alleen zijn oudste zoon 

ophaalt.ophaalt. In 1978 verhuist Akan naar een andereplaats in Nederland, omdat hij daar 

eeneen betere baan kan krijgen. 

InIn 1980 is het gezin Yigit op vakantie in Bugday. Dochter Ayse Yigit van 16 

jaarjaar heeft er een ontmoeting met over buur jongen Ahmet Akan in de schuur van de 

familiefamilie Yigit. Precies op dat moment komt vader Yigit binnen. Ahmet maakt zich 

meteenmeteen uit de voeten. Vader Yigit geeft Ayse een pak slaag en stuurt haar samen met 

haarhaar moeder naar een naburig dorp, waar haar "teyze " (moederszuster) woont. Een 

paarpaar dagen later worden Ayse en haar moeder weer opgehaald. Er wordt niet meer 
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overover de gebeurtenis gesproken. Overbuur]ongen Ahmet zoekt geen contact meer met 

Ayse. Ayse. 

Zafer,Zafer, de drie jaar jongere broer van Ayse, vertelt wat er gebeurd is in de 

dagendagen dat zijn zus Ayse weg is. Zijn vader ging naar mevrouw Akan om te zeggen dat 

AyseAyse en Ahmet moesten trouwen en verzocht haar om contact op te nemen met haar 

manman in Nederland, zodat deze naar Turkije kon komen voor het huwelijk. Akan liet 

echterechter per telegram weten dat hij niet van plan was om over te komen en dat hij ook 

nietsniets zag in een huwelijk tussen zijn zoon en Ayse. Yigit werd hierop zo kwaad dat hij 

eeneen ruit van de woning van de Akan's ingooide. Binnen de kortste keren wist het hele 

dorpdorp wat er gebeurd was. 

EenmaalEenmaal weer in Nederland hoopt Yigit dat Akan alsnog contact met hem zal 

zoeken,zoeken, maar dit gebeurt niet. Zomer 1982 gaat Yigit alleen naar zijn dorp van 

herkomst,herkomst, maar de familie Akan mijdt elk contact. In Nederland ondernemen enkele 

dorpsgenotendorpsgenoten bemiddelingspogingen. Ze dringen bij Akan aan op een huwelijk tussen 

zijnzijn zoon Ahmet en Ayse Yigit. Dit gebeurt echter pas in mei 1983. Zomer 1983 gaat 

YigitYigit voor het eerst weer met zijn vrouw en kinderen op vakantie naar Bugday. Zoon 

ZaferZafer hierover: "Volgens mij gingen we voor het huwelijk van mijn zusje en Ahmet, 

nietniet alleen voor vakantie. Mijn vader heeft diverse keren met Turkije gebeld met de 

broerbroer van mijn moeder, om de zaak te regelen. Ik neem aan om Ahmet over te halen 

tottot een huwelijk". Als het gezin Yigit in Bugday aankomt zijn mevrouw Akan en haar 

driedrie zonen niet in het dorp. Die zomer is voor het gezin Yigit een ramp. Er komt 

niemandniemand om de hand van de inmiddels 19-jarige dochter Ayse vragen. De familie 

AkanAkan blijkt laster over moeder en dochter Yigit te hebben verspreid; ze zouden in 

NederlandNederland "in blote kleren rondlopen". Zafer noemt dit een "grove belediging". 

TerugTerug in Nederland ontvangt Yigit een brief van de man van zijn vrouws 

zuster,zuster, waarin staat dat de familie Akan overal rondverteld heeft dat Ayse met 

iedereeniedereen uitgaat. Zafer hierover: "Mijn vader was helemaal overstuur door die brief'. 

OokOok in Nederland lukt het vader Yigit niet om zijn dochter uit te huwen, want iedereen 

inin de Turkse gemeenschap is inmiddels op de hoogte van wat er gebeurd is. 

InIn het voorjaar van 1984 wordt in Nederland, in de woonplaats van het gezin 

Yigit,Yigit, de bruiloft van een zoon van de heer Bilgin gevierd. Bil gin is een goede vriend 

vanvan Yigit en ook uit Bugday afkomstig. De dag van de bruiloft helpen de heer en 

mevrouwmevrouw Yigit met de voorbereidingen. Al vroeg gaan ze een van de bruidsmeisjes 

ophalen.ophalen. Ook zullen ze die avond helpen met de bediening van de gasten (o.a. glazen 
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inschenken).inschenken). Bilgin vertelt de politie later dat hij wist van de problemen tussen Yigit 

enen A kan en daarom A kan niet op de bruiloft had uitgenodigd. Maar als Yigit die dag 

naarnaar het gebouw loopt waar de bruiloft gehouden wordt, komt hij oog in oog met 

AkanAkan te staan. Yigit verklaart later op het politiebureau over dit moment als volgt: "Ik 

waswas bezig een shagje te draaien. Op een afstand van 15 a 20 meter van de ingang 

botstebotste ik tegen iemand op. Mijn shagje viel op de grond. Toen ik me bukte om het op 

tete rapen, zag ik dat ik tegen Akan opgebotst was. Vanaf dat moment werd het zwart 

voorvoor mijn ogen. Ik pakte mijn pistool. Ik schoot ermee op Akan. Toen een politieauto 

aanaan kwam rijden liet ik deze stoppen. Ik zei tegen de politiemensen: 'Ik heb het 

gedaan'.gedaan'. Ik gaf het pistool aan de politiemensen". 

YigitYigit vertelt later in een van zijn verhoren dat Bilgin achter hem aan kwam en 

hemhem toeriep: "Yigit, je hebt mijn bruiloft met bloed besmeurd. God zal je straffen". Als 

dede bruiloftsgasten het schieten horen komt iedereen naar buiten. Na ongeveer een half 

uuruur tot een uur gaat iedereen weer naar binnen. Bilgin neemt de microfoon en legt uit 

watwat er gebeurd is. Hij biedt zijn excuses aan en vertelt dat hij één van de twee 

personenpersonen niet uitgenodigd heeft en de andere wel. De ongeveer 300 gasten feliciteren 

hethet bruidspaar en geven de kado 's, waarna iedereen huiswaarts gaat. Akan laat het 

levenleven als gevolg van drie pistoolschoten (in rug, borst en linkerheup). 

Inn deze casus verzoekt de vader van het meisje aan de vader van de jongen om 

zijnn zoon met zijn dochter te laten trouwen. Gebruikelijk is echter dat de vader van het 

meisjee op dit gebied passief blijft . Vader Akan voelt zich door het onverwachte 

huwelijksaanzoek,, dat veel weg heeft van een "huwelijksbevel", voor het blok gezet. 

Hijj  wil graag dat zijn zoon naar de universiteit gaat en heeft voor hem nog geen 

getrouwdee status in gedachten. Dat vader Yigit de hoop niet snel opgeeft blijkt uit het 

verhoorr van zoon Yigit. Deze vertelt dat de familie driejaar na dato naar het dorp 

gingg met het doel om dochter Yigit uit te huwelijken aan de zoon van vader Akan. 

Toenn pas werd het vader Yigit duidelijk dat het huwelijk tussen Ay§e Yigit en Ahmet 

Akann volstrekt onmogelijk was. 

Inn deze casus ging de discussie over de vraag of het om doodslag dan wel 

moordd handelde. Deze kwestie ging tot en met de Hoge Raad.4 Volgens Yigit was hij 

zoo van Akan geschrokken, dat hij hem uit angst voor zijn eigen leven doodschoot. 

44 N.J. 1986/741: 2811-2814. 
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Zowell  hijzelf, zijn zoon en zijn echtgenote legden echter in hun eerste verhoor bij de 

politiee een belastende verklaring af. Yigit zelfverklaarde dat hij wist dat hij Akan 

doodd zou schieten als hij hem tegen zou komen. De kans op zo'n ontmoeting was 

nogall  groot: op een bruiloft van kinderen van dorpsgenoten is iedereen uit het dorp, 

ookk zonder uitnodigingskaart, welkom. Zijn zoon van 16 verklaarde dat zijn vader 

hemm twee weken geleden een pistool had laten zien, waarbij hij hem had verteld dat 

hijj  daarmee Akan zou doodschieten, "om de oneer uit te wissen". Zijn echtgenote 

verklaardee dat haar man ongeveer 6 maanden geleden een pistool had gekocht. Later 

trokkenn zij alledrie hun verklaringen in: Yigit verklaarde nooit gezegd te hebben dat 

hijj  van plan was Akan dood te schieten, de zoon zei dat er niet over doden was 

gesprokenn en de echtgenote vertelde dat haar man al heel lang een pistool had, en er 

zekerr niet een speciaal voor dit doel had aangeschaft. 

Behalvee het beroep op noodweer bracht de verdediging de volgende 

belangrijkstee argumenten naar voren: door de ontmoeting met Akan kwam plotseling 

hett besef naar boven dat de familie-eer beschadigd was. Daarnaast was Yigit zijn 

vroegeree buurman Akan lang uit de weg gegaan; hij wilde blijkbaar geen eerwraak 

plegen.. Waarom zou er reden zijn om dit nu ineens wel te doen? Yigit had daarnaast 

hett vaste voornemen om niet naar de bruiloft te gaan. Pas toen de vader van de 

bruidegomm heel erg aandrong en vroeg of hij kwam helpen, was hij gezwicht. 

Hierr valt over op te merken dat het besef dat de familie-eer beschadigd is, niet 

plotselingg naar boven komt door de ontmoeting met Akan, maar door de aanstaande 

bruiloft.. Yigit zit met een dochter die niet uit te huwelijken valt en wordt daar nu 

extraa aan herinnerd. Een bruiloft van kinderen van dorpsgenoten moet een zeer 

pijnlijk ee aangelegenheid voor hem zijn. Dat hij in eerste instantie weigert om naar 

zo'nn feest toe te gaan, is dan ook te begrijpen. Het is de vraag of hij later gezwicht is 

omdatt de vader van de bruidegom hem vraagt te komen helpen, of omdat hij 

inmiddelss eigen plannen heeft gemaakt. De verdediging voert aan dat het 

onbegrijpelijkk is dat Yigit nu eerwraak zou plegen, terwijl hij dit gedurende drieënhalf 

jaarr niet heeft gedaan. Yigit koestert echter driejaar lang de hoop dat zijn dochter 

alsnogg zou trouwen. Als ze na driejaar voor het eerst terugkomen in het dorp van 

herkomstt merken ze hoe hopeloos de situatie is. Daarna blijkt de dochter ook in 

Nederlandd niet uit te huwelijken aan Turken. Het lijk t mij dat Yigit pas dan begint te 

wanhopenn en zich realiseert dat de namusschande niet zomaar opgeheven wordt. 
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Opvallendd aan de verdediging is dat er niet uit de doeken is gedaan dat in geval 

vann een moord (van te voren beraamd) de vader zijn zoon wel zou hebben aangewezen 

alss dader. Zijn zoon heeft de geschikte leeftijd van 16 jaar. Oud genoeg om de eerwraak 

tee kunnen plegen en jong genoeg om er met een minimum aan gevangenisstraf vanaf te 

komenn (zie § 3.3). Aan de andere kant is Yigit erg bang voor Akan, omdat die lid is van 

dee Grijze Wolven en in het verleden al gewelddadig is gebleken. Het kan zijn dat de 

vaderr het niet over durft te laten aan zijn zoon. Ook op de plaatss van de eerwraak is niet 

ingegaan:: ter verdediging valt op te merken dat het niet goed denkbaar is dat Yigit een 

bruiloftt van een goede vriend van hem in het honderd zou hebben willen laten lopen. 

Anderzijdss is de bruiloft juist de ideale plek voor eerwraak: het is de openbare plek bij 

uitstekk (zie punt 2 van § 3.2). Alle dorpsgenoten die op de hoogte zijn van Yigit's 

namusverliess zijn aanwezig. Zou het eventueel nog mogelijk zijn dat Bilgin, de vader 

vann de bruidegom en een zeer goede vriend van Yigit, op de hoogte is van de aanstaande 

eerwraakk en hier zijn fiat aan heeft gegeven? Uit het strafdossier blijkt niet dat de politie 

eenn dergelijke argwaan heeft. Door zowel de rechtbank,, het Hof als de Hoge Raad wordt 

Yigitt veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf wegens moord. 

Eenn eerwraak, die eveneens het gevolg is van de weigering van een 

huwelijksaanzoek,, is de casus Koparan, "Rondhangen bij de flat" (appendix). In deze 

casuss zijn vader en zoon Gürdal zeer beledigd dat hun huwelijksaanzoek door 

Koparan,, de vader van het meisje, is afgewezen. Zoon Gürdal gaat zich dreigend 

ophoudenn in de buurt van het meisje, waardoor de familie vreest voor een gedwongen 

schaking.. Vader Gürdal uit bedreigingen en seksuele beledigingen tegenover 

Koparan.. Uiteindelijk wordt Koparan zo in het nauw gebracht dat hij Gürdal, de vader 

vann de jongen, om het leven brengt. 

§§ 4.2 De schaking 

Hett systeem van uithuwelijken fungeert optimaal bij een strenge 

seksescheiding.. In dat geval zullen meisjes en jongens elkaar niet kennen en zijn het 

dee ouders die uitmaken met wie hun kind zal trouwen. De seksescheiding op het 

Turksee platteland is echter niet zo strict. Jongens en meisjes kennen elkaar wel.5 Het 

Degenee die men het beste kent zijn de zonen/dochters van ooms en tantes. Dit kan ook een reden zijn 
voorr het veelvuldig voorkomen van het verwantschapshuwelijk. 
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lentefeestt Hidrellez op 6 mei en bruiloftsfeesten zijn traditioneel de plekken waar de 

liefdee voor elkaar wordt opgevat. Dit wil niet zeggen dat men elkaar goed leert 

kennen,, maar meer dat men valt op uiterlijk of manier van gedragen. Men wisselt een 

blikk van verstandhouding met elkaar of laat kleine kinderen fungeren als "postillon 

d'amour".. Als de jongelui het er samen over eens zijn, zal de jongen aan zijn ouders 

vragenn of zij de huwelijksonderhandelingen willen beginnen. Zo blijven het officieel 

dee ouders die het huwelijk van hun kinderen regelen. Wanneer deze echter tegen zijn, 

biedtt de Turkse plattelandscultuur een oplossing in de vorm van de "kiz kacirma", de 

schaking.. Dit is officieel het ontvoeren van een meisje door een jongen, met het doel 

mett haar te trouwen. In de praktijk is het meisje doorgaans geen willoos slachtoffer, 

maarr besluit zij samen met de jongen tot een schaking, omdat haar ouders geen heil 

zienn in een huwelijk. De reden is vaak economisch van aard: de ouders van het meisje 

vrezenn dat de jongen niet in staat zal zijn hun dochter te onderhouden. Schakers zijn 

doorgaanss arme jongens (Kressel 1981: 148 voetnoot 28; Van Nuenen 1997: 59). In 

Turkijee is het heel belangrijk dat de dochter aan een goede partij wordt uitgehuwelijkt. 

Wiee niet voor zichzelf kan zorgen, valt ten laste aan familieleden. Als een dochter met 

eenn jongen uit een arme familie trouwt, is de kans groot dat ze later bij haar vader 

moett aankloppen om financiële ondersteuning. De redenen van ouders om niet toe te 

stemmenn in een huwelijk kunnen ook tijdelijk van aard zijn: het meisje wordt nog te 

jongg geacht voor een huwelijk of het meisje is nog niet aan de beurt, omdat een 

ouderee zus eerst mag trouwen. 

Hett meisje en de jongen besluiten soms tot schaking als het meisje al beloofd 

iss aan een ander en er niet meer om haar hand gevraagd kan worden. De ouders van 

hett meisje kunnen in dat geval grote problemen krijgen met de familie van de jongen 

aann wie ze beloofd is. In Bitliscasus 4 (appendix II) zien we hoe zo'n familie de 

familiee van het geschaakte meisje (hun toekomstige bruid) gaat aanvallen en er 

gewondenn vallen. Ook uit de casus Uzun (§ 5.2) blijkt dat de "beloofde familie", die 

inn het dorp van herkomst woont, buitengewoon beledigd is over de schaking van hun 

aanstaandee bruid (zie § 7.8). 

Ookk kunnen de jongen en het meisje overgaan tot schaking omdat beide 

ouderparenn per se een dure bruiloft willen en het feest steeds maar uitstellen om nog 

meerr te kunnen sparen. Erdinc, een chauffeur uit Fethiye (Zuid-West Turkije) die in 

19977 mijn echtgenoot en mij rondreed in de omgeving van zijn stad, vertelde dat hij 

omm die reden zijn vrouw Aliye geschaakt had: "Onze ouders bleven onderling maar 
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bekvechtenbekvechten over jullie betalen dit en wij dat, toen werden we het zat en heb ik haar 

geschaakt".geschaakt". De bruiloft van de kinderen is voor de ouders een zaak van seref (een 

"gururr meselesi" - kwestie van trots - zoals Erdinc het noemt). Het gaat niet alleen om 

hett geven van een uitgebreide bruiloft, maar ook om het inrichten van de woning van 

hett nieuwe paar (in de stadjes en steden wordt bijna nooit ingewoond bij de ouders). 

Dee kosten kunnen behoorlijk oplopen, want al het meubilair wordt nieuw gekocht. 

Hett tegengestelde is ook mogelijk: de wederzijdse ouders vinden een schaking een 

goedd idee, om zo onder de kosten van een dure bruiloft uit te komen.6 Dit kan alleen 

alss het meisje het hiermee eens is. Chauffeur Erdinc reed ons naar het dorp Arpac.k 

(Fethiye)) waar Nazife (25) vertelde dat zij een eerdere verloving (nisan) had 

verbroken,, omdat haar aanstaande schoonfamilie haar had voorgesteld naar het huis 

vann de "hala" (vaderszuster) van hun zoon te gaan. Hun zoon zou daar dan ook zijn. 

"Toen"Toen was voor mij de kous af, vertelde ze, "Want dan was het een soort schaking 

geweestgeweest en had de vader van de jongen geen dure bruiloft hoeven geven ". Nazife 

vondd dat ze recht had op een bruiloft, want, zo stelde ze, "Met mij is niets aan de 

hand".hand". Hiermee bedoelde ze dat zij "namuslu" (eervol) was en een harde werker. 

Menn zou tot de conclusie kunnen komen dat de mogelijkheid van schaking het 

systeemm van uithuwelijken onder druk zet. Wertheim echter stelt het omgekeerde. In 

samenlevingenn waar uithuwelijken de norm is, kan deze norm blijven bestaan, juist 

doorr de mogelijkheid van schakingen.7 De schakingen hebben een ventiel functie, ze 

wordenn gezien als een vorm waardoor een huwelijk uit liefde mogelijk is, zonder dat 

aann het systeem van uithuwelijken getornd hoeft te worden. 

Vaakk zijn het juist de meisjes die het initiatief tot de schaking nemen. Zij 

moetenn hun geliefde soms pushen tot een schaking, omdat niet alle jongens er genoeg 

leff  toe hebben (Magnarella 1974: 116). Een vorm van schaking waarbij het initiatief 

G ^ n n ^ ï ï !8^^ PTldeS 3 W f ° f e V a d i" g t he h e a vy c o s ts o f n o r m al ™nïage" (Stirling 1965- 193) 

ramiiieramiiie het geld voor een bruiloft niet kan opbrengen. Als het alleen de ouders van de jongen ziin die dit 

'' "Another instance [to escape the rigidity of formal relationships] is provided by "eloping" as a means for a 

lZlZtV°lZlZtV° CSCaPe m °PP[ eSi iV e ^ ^ P r° j e c t 'm^d by their elders i ) By a l f o w t g l T e k td 
off  protest behaviour ,n prescribed and culturally accepted forms the strains of the sociaUysfem are to a 

^^ t ^ t o ï ^^  thC ° V e r a "  SfrUCtUre JS'  ,f anything> - e n X Ï Ï l T ^  e 
22 Zie ooTs ir nV!96V TQ M12 ^ S ^ ^ haVC an i n t eêr a t i v e f ü n c t i o n" (Wertheim 1964: 
voetnoot™™ ' ^ ^ M agn a r e i la 1974: 113-117; Sirman 1990: 35 
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well  helemaal bij het meisje ligt is de "oturakalma" (lett: blijven zitten). Hierbij verlaat 

hett meisje het ouderlijk huis en gaat zelf naar het huis van haar vriend. Ze vertelt de 

ouderss van de jongen dat ze met hun zoon wil trouwen (Magnarella 1974: 118; Kudat 

1974:: 292; Meeker 1976: 415; Balaman 1982: 55). Waar het uit eigen beweging 

weglopenn van een meisje zeer ernstig wordt opgevat, beweert het meisje tegenover 

haarr ouders dat ze is ontvoerd door een jongen. Een meisje dat zelf van huis wegloopt 

naarr een jongen is immers "namussuz", zonder namus. De blaam treft haar ouders, die 

haarr wel slecht opgevoed zullen hebben. Ingeval het meisje is meegevoerd kan de 

familiee van het meisje zich tenminste nog beroepen op overmacht (Kudat 1974: 292; 

Magnarellaa 1974: 120; Schiffauer 1987: 206).). Ook voor de jongen is het beter als de 

schakingg gebracht wordt als zijnde geïnitieerd door hem. Hij wint aan mannelijkheid 

("erkeklik").88 Hoe meer broers een meisje heeft, des te gevaarlijker wordt de schaking 

geachtt te zijn, omdat broers als de bewakers bij uitstek van het meisje worden gezien. 

Zoo mogelijk zal de schaking plaatsvinden wanneer het meisje aan het oog van haar 

moederr en verwanten is ontsnapt, zodat er achteraf de draai van een ontvoering aan 

kann worden gegeven. Alleen wanneer het niet anders kan wordt er een toneelstuk 

opgevoerd,, waarbij het meisje zogenaamd met geweld door de schaker en zijn helpers 

wordtt meegevoerd. Het paar blijf t op een geheim adres wonen, totdat de ouders van 

hett meisje ingestemd hebben met een huwelijk, omdat er anders kans bestaat dat zij 

teruggehaaldd wordt. Er wordt een bemiddelaar aangesteld die gaat onderhandelen 

tussenn de beide families. Na een schaking hoeft er geen bruiloftsfeest gegeven te 

worden.. De overdracht naar het huis van de jongen heeft immers al plaatsgevonden en 

dee bruid woont al lang en breed samen met haar echtgenoot. 

Dee schaking is een effectief middel om tot een huwelijk te komen. Wanneer 

hett meisje een nacht bij de schaker heeft doorgebracht is haar namus aangetast en 

heeftt zij grote schande gebracht over haar familie. Haar familie zal zo snel mogelijk 

willenn dat haar namus gezuiverd wordt. Dit gebeurt door haar te laten trouwen met de 

schaker.. Vaak wordt de familie van het meisje voor een fait accompli geplaatst en zijn 

schakerr en meisje al stiekem getrouwd alvorens ze via een bemiddelaar contact 

opnemenn met de ouders van het meisje. Gaat het om een burgerlijk huwelijk, dan 

moett het meisje haar paspoort of ander identiteitsbewijs meegenomen hebben. Dit is 

MeekerMeeker (1976:414), Yaltpin-Heckmann (1991: 255), Van Nuenen (1996: 70). 
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n.e,, al ,j d moge,yk. A a n g e z i en v 0 0r e e„  i m a m h u w e | i j k, ^ ^  ̂ ^ 

zall  ,n d.. stadium van de schaking doorgaans sprake zijn van deze vorm van .rouwen 

Ookk getrouwde vrouwen worden geschaakt. Hier spreek, m e„  van "kadm 

kac.rma""  (kadm = vrouw). He, gaa, gewoonlijk om ne, gerouwde jonge vrouwen die 

me,, een vriend „egvluch.en „a een gedwongen uithuwelijking door haar ouders Di, 

soor,, schaktngen kom, vee, minder voor, omda, he, vragen is om moeilijkheden- voor 

dee ouders van de i„  de steek gdaten echtgenoot en ook voor die van de bruid beteken, 

nett een enorm gezichtsverlies. 

Schakingenn komen, in de westelijke kustprovincies althans, op zo'n grote 

schaall  voor dat het haas, een ,egi,ieme manier is geworden om onder strenge huwe-

•Jksregelss ui, te komen. ,„ de provincie Adapazar, (Wes,-Turkije: provincie ,ussen 

Ismnbull en Ankara) zijn schakingen zo aan de orde van de dag da, er wel gezegd 

word,:: "Zonder schaking geen huwelijk". Hier word, ook afs,and gedaan van de 

enscenenngg als ontvoering. He, meisje glip, -s nach.s s.iekem he, huis ui, waar de 

jongenn op haar wach,. Zo is he, voor iedereen duidelijk da, ze ui, eigen vrije wi! is 

venrokken,, anders zou er we, een of andere vorm van lawaai zijn gewees,. Samen 

lopenn ze weg om de nach, bij kennissen in een andere plaa,s door ,e brengen De 

volgendee dag laten ze via een tussenpersoon aan de ouders weten dat ze willen 

trouwen.. Ook gebeur, het wel da, hc, meisje zelf opbel, „aar huis me, de mededeling-

 tap,*.. ( l e „ : . , k ben gev.uchf). Di, impheeer, da. ze me, een jongen mee is ' 

AllesAlles bUjf, helzelfde. alleen Kerdm vmger de meisjes op eeripaardgexhaaki m 

'ege^oordig'ege^oordig met de bronmer-, vertel, Erdinc, de eerder genoemde chauffeur Da, 

schakmgenn zo gemakkeüjk gaan wi, echter nie, zeggen da, de vader en broers van he, 

me.sjee „ie, beledigd zijn. De accep,a,ie voor schakingen is groot, maar vee, minder 

wanneerr he, de eigen dochter betreft. Di, bleek ,oen chauffeur Erdinc ons naar he, 

bergdorpp Cenger bracht en wij er een bezoek brachten aan de familie Topa, We 

vroegenn of er in deze streek ook schakingen voorkwamen. Hier werd een beetje in he, 

algemeenn op geamwoord. Toen ge.rouwde doch,er Nurgül naar de keuken ging en ik 

haarr achterna liep, begon ze echter in geuren en kleuren te vertellen over haar eigen 

schakmg.. Moeder Naime, die ook naar de keuken was gekomen, vertelde enthousiast 

nte,, haar mee. Vader Ibrahim begon iets door ,e krijgen en spoedde zich naar ons toe 

" ^ - S < ^ ^^ s l o p p e n m e , W r v e r h a a | m a a r ^ g m g g e w o o n d o o r 
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Vaderr Ibrahim vond het duidelijk niet leuk en, terwijl de vrouwen aan het vertellen 

waren,, probeerde hij mijn echtgenoot Bahadir ervan te overtuigen dat hij er absoluut 

nietss aan kon doen. Er was een bruiloft in het dorp en door al het lawaai hoorde hij het 

geluidd van de brommer niet "De arme man", zei Bahadir later tegen me, "hijprobeer-

dede zijn mannelijkheid (erkeklik) te tonen, maar niemand luisterde naar hem". 

Ookk de broer van Nurgül was boos dat zijn zus zich had laten schaken. Zijn 

reactiee was zelfs heftiger dan die van zijn vader. Na haar schaking praatte hij twee 

jaarr niet met haar (dit wordt "küs" genoemd). De moeder van dit gezin vond de 

schakingg echter helemaal niet erg. Naime trok me op een gegeven moment naar buiten 

(opdatt haar man haar niet zou horen) en vertelde me met tranen in haar ogen: "Beyim 

gokgok ters (mijn man is heel erg moeilijk) ". Het samenleven met hem viel haar erg 

zwaarr en daarom vond ze het uitstekend dat haar dochter een schaking had gepland. 

"Zo"Zo trouwt ze met iemand die zij wil. Dan is het leven gemakkelijker", vertelde ze. 

Err zijn echter schakingen waar ook de vader van het meisje positief over is: 

ditt is wanneer zijn dochter door een jongen uit een rijke familie geschaakt wordt. 

Slechtss voor de vorm tekent hij protest aan. In dit geval heeft de jongen geen 

toestemmingg van zijn ouders voor het huwelijk, anders zou een schaking niet nodig 

zijnn geweest. 

OnvrijwilligeOnvrijwillige schaking 

Naastt vrijwillige schakingen komen ook onvrijwillige schakingen voor, 

waarbijj het meisje tegen haar wil wordt meegevoerd. Dit lijkt onbegrijpelijk, want wat 

will een jongen daar nu mee bereiken? Maar in een samenleving waar over het huwe

lijkk van het meisje beslist wordt door haar ouders, en het meisje in veel gevallen niet 

verliefdd is op haar toekomstige man, is het niet zo vreemd dat een schaker denkt: de 

liefdee komt vanzelf wel na het huwelijk. De onvrijwillige schaking is gebaseerd op de 

verwachtingg dat het meisje na de ontvoering en ontmaagding geen andere keus ziet 

dann de schaker als echtgenoot te accepteren. Het zijn de dorpsmeisjes en de meisjes 

zonderr opleiding die toegeven aan de eisen van de ontvoerder. Deze meisjes hebben 

alleenn het huwelijk als toekomst, en de kans op een goede echtgenoot wordt na een 

schakingg klein geacht. De angst voor altijd ongehuwd te blijven ("evde kalmis kiz": 

hett thuisgebleven meisje) is erger dan met een ontvoerder - die klaarblijkelijk van 

haarr houdt - te trouwen. Het meisje accepteert haar ontvoerder als echtgenoot en 
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beweertt dat het om een vrijwillige schaking gaat. Ze zal niet zeggen dat het om een 

ontvoeringg gaat, omdat ze bang is dat anders haar schaker/ontvoerder de gevangenis 

inn moet en er voor haar geen echtgenoot meer is (cf. Bates 1974: 275; Kudat 1974: 

291). . 

DeDe ontvoeringsvraag 

Hett is niet altijd eenvoudig om te achterhalen of een meisje vrijwillig of 

onvrijwilligg is geschaakt. Een meisje kan na een ontvoering verklaren dat zij dit zelf 

heeftt gewild. Anderzijds kan een meisje bij een vrijwillige schaking zeggen dat ze 

ontvoerdd is, omdat zij niet voor "namussuz" wil worden aangezien. Dit gebeurt vooral 

wanneerr de schaking op een mislukking uitloopt en het meisje weer bij haar ouders 

thuiss wordt bezorgd. In dat geval wil het meisje haar situatie thuis niet onmogelijk 

makenn door te vertellen dat ze is weggelopen. De jongen verklaart standaard dat de 

schakingg met medewerking van het meisje plaats heeft gevonden, om niet wegens 

ontvoeringg bij de rechtbank te worden aangeklaagd. Wanneer het niet duidelijk is of 

hett om een vrijwillige dan wel een onvrijwillige schaking gaat luidt in de Turkse krant 

dee vraag: "Kiz kacti mi kacirüdi mi? " (is het meisje gevlucht of ontvoerd?). Dit 

kunnenn we, analoog aan het al behandelde "verkrachtingsraadsel" uit § 2.2, het 

"ontvoeringsraadsel"" noemen. Een voorbeeld hiervan uit de krant is de zaak Ülkü:10 

ÜlküÜlkü is net getrouwd als ze met haar man naar het zomerhuis van haar opa gaat. 

DaarDaar wordt ze geschaakt door haar vroegere verloofde. Haar man en haar vader zijn 

razendrazend en zeggen dat het een gedwongen schaking is. Maar in de krant staat dat Ülkü 

tijdenstijdens de bruiloft helemaal niet gelukkig was en graag met haar vroegere verloofde 

hadhad willen trouwen. De schaking is vast door beiden op touw gezet. De schaking loopt 

uituit de hand, omdat twee broers van de schaker gedood worden, vermoedelijk door 

Ulkü'sUlkü's vader. Hierop komt Ülkü terug naar haar echtgenoot en zegt gedwongen te zijn 

geweestgeweest tot de schaking. "Ik was ontvoerd. Toen hij hoorde over de dood van zijn 

broersbroers wilde hij mij doden. Ik kon nog net op tijd wegvluchten", zo verklaart ze. De 

schaker'sschaker's versie van het verhaal is echter: "Ülkü is zelf naar mij toe gevlucht. Ze was 

Sirr kaf.rmaya 2 infaz" in Hürriyet 16-2-1997; "Ölümü göze alip kactilar" en "A$k kana bulandi" in 
Hilmyett 17-2-1997; "Ulkü polise sigindf in Hürriyet 21-2-1997; "Ülkü: Cesedimi cuval icinde gönde-
receklerdi"" in Hürriyet 25-2-1997; "Kendisi kacti" in Hürriyet 27-2-1997. 



139 9 

ongelukkigongelukkig in haar huwelijk en verlangde naar mij. Ik heb erin toegestemd om haar te 

schakenschaken ", 

Ülküü en de schaker zullen waarschijnlijk beiden blijven volharden in hun 

eigenn versie. Ülkü is naar haar echtgenoot teruggegaan (of het nu uit angst was voor 

wraakk van haar schaker of van haar vader) en kan nu niet meer zeggen dat ze zelf weg 

iss gegaan. De schaker zelf zal, ook als het waar is, zeker niet toegeven Ülkü ontvoerd 

tee hebben. Hij riskeert er op zijn minst een gevangenisstraf mee. 

Hett ontvoeringsraadsel komt ook voor in de casus Ayanoglu (§ 3.1). Mevrouw 

Ayanogluu vertelde op het politiebureau dat zij was ontvoerd door de heer Nuri Sakal 

enn vijf dagen lang gedwongen bij hem woonde, waarna hij haar naar een opvangtehuis 

bracht.. Haar man had eerwraak gepleegd op Nuri Sakal. Er was echter helemaal geen 

sprakee van een ontvoering, en haar man wist dit ook. Ayanoglu had zijn vrouw arm in 

armm zien lopen met Nuri Sakal en was bovendien van diverse kanten gewaarschuwd 

datt zijn vrouw er een vriend op na hield. Vermoedelijk had hij zijn vrouw gezegd 

dezee versie te geven op het politiebureau, te meer daar zijn vrouw in een eerste 

verklaringg bij de politie heel positief was over Nuri Sakal en heel negatief over haar 

man.. Pas in het tweede verhoor kwam ze met het ontvoeringsverhaal. 

Niett alleen achteraf, maar ook ten tijde van de schaking kan het moeilijk zijn 

omm te achterhalen of het om een vrijwillige of een onvrijwillige schaking gaat. Een 

voorbeeldd hiervan was de zaak Elif,1' die lezers van de Hürriyet dagenlang in haar 

greepp hield. 

TurkseTurkse krantecasus Elif  (1994) 

ElifCihanElifCihan is een 17-jarig Turks meisje dat in Kassei (Duitsland) woont en 

daardaar op een advocatenkantoor werkt. Ze gaat met haar ouders op vakantie naar 

Trabzon.Trabzon. Na drie weken vakantie wordt zij geschaakt door de 23-jarige Faruk 

Cinemre.Cinemre. De ouders schakelen de politie in om hun dochter op te sporen. Ook roepen 

zeze de hulp in van de krant: of die maar wil schrijven over deze zaak, in de hoop dat 

111 "Elifi kurtarana 10 bin mark ödül" in Hürriyet 28-8-1994; "Kacinlan Elife nikah baskisi!" in Hürriyet 
29-8-1994;; "Elif, hala sir" in Hürriyet 30-8-1994; "Elif î in ihbar yagmuru" in Hürriyet 31-8-1994; "Kacir-
ilann Elif evli dönüyor" in Hürriyet 2-9-1994; "Bizimki yildinm a$k" in Hürriyet 3-9-1994; "Kagnlan Elif 
Almanya'daa farkli konu?tu" en "Elif: isteyerek nikahlanmadim" in Hürriyet 4-9-1994; "Elif Cihan, 
Trabzon'daa ba$ina gelen olaylan anlatiyor. Bir daga kaldirma hikayesi" in Hürriyet 13-9-1994; "Ve, Elif 
bojaniyor"" in Hürriyet 4-10-1994. 



140 0 

iemandiemand ze vindt. Ze vertellen dat hun dochter wel gedwongen moet zijn, want ze heeft 

alal een verloofde in Duitsland. Na een week belt het meisje op en vertelt de ouders dat 

zeze wil trouwen met de jongen. De ouders geloven hun oren niet. Pas na drie weken 

duikenduiken Elifen Faruk op. Ze zijn getrouwd en, zo vertelt Elifaan de verslaggever van 

dede krant, ze is heel gelukkig. Getrouwd en wel komt ze weer bij haar ouders en gaat 

metmet hen naar Kassei. Daar vertelt ze de verslaggever dat ze is gedwongen tot het 

huwelijk.huwelijk. Ze moest wel spelen dat ze wilde trouwen, anders had de jongen haar niet 

latenlaten gaan. Gelukkig kan ze met behulp van de advocaten op het kantoor waar ze 

werktwerkt haar huwelijk weer ongeldig laten verklaren. Uit haar verhaal blijkt dat ze niet 

doordoor haar ouders gedwongen werd om van het huwelijk af te zien. 

Watt Elif vertelt aan de verslaggever van de Hürriyet is interessant, omdat het 

eenn idee geeft van de namuscodes: "Turkije is een raar land. Als je vriendelijk bent 

voorvoor een jongen wordt dat verkeerd opgevat. Ik had maar twee keer met Faruk 

gepraat,gepraat, omdat het een vriend van een kennis van mijn nichtje was. Maar vanaf toen 

bleefbleef hij maar aan me plakken. Toen heeft hij me geschaakt, omdat hij gek op me was 

enen dacht dat ik het ook op hem zou worden".!2 

Eenn blik, een groet, een vriendelijk woord, het kan allemaal al teveel zijn. In 

eenn land waar zo weinig mag tussen de seksen, kan het meisje slechts met een klein 

gebaarr een aanwijzing geven voor haar liefde. Verder moet ze vooral stuurs en ontoe

schietelijkk zijn. Voor een jongen is het dan ook moeilijk om uit te maken of een 

meisjee werkelijk geen toenadering wil, of dit alleen maar speelt. Vooral als door een 

vriendelijkk gesprekje of zelfs maar een lachje van haar, het idee in hem heeft 

postgevatt dat ze hem wel mag. Dit kwam ook voor in de ontvoeringszaak Raman T., 

diee in Nederland plaatsvond (Van Veen 1989). De Turkse jongen Raman had een 

Turkss meisje, dat in hetzelfde naai-atelier als hij werkte, onvrijwillig geschaakt. De 

presidentt van de Nederlandse rechtbank vroeg: "Wat gaf U nou de zekerheid dat zij 

doordoor Ugeschaakt wilde worden?" Verdachte: "De manier waarop zij tijdens het werk 

naarnaar mij keek en tegen mij glimlachte". In de schakingszaak Asiye zien we iets 

soortgelijks. . 

"ElifCihan,, Trabzon'da ba$ina gelen olaylan anlatiyor" in Hürriyet 13-9-1994. 
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CasusCasus Asiye (Nederland 1981)15 

DeDe Turkse jongeman Yasar (17 jaar), die illegaal in Nederland is, komt wel 

eenseens bij het Turkse gezin van Asiye (15 jaar) over de vloer. Als hij zijn oom om haar 

handhand laat vragen krijgt hij echter nul op request. Als Yasar op een goede dag vanaf 

hethet balkon van zijn woning naar Asiye zwaait terwijl zij op haar balkon aan het werk 

is,is, zwaait zij terug. Yasar ziet daarin een duidelijke toenaderingspoging van de zijde 

vanvan Asiye, en besluit haar te schaken. Samen met familieleden ontvoert hij haar als ze 

opop weg is naar Nederlandse les in het buurthuis. Haar zusje en twee leerkrachten zijn 

erer getuige van hoe Asiye in een auto wordt gesleurd. 

Wanneerr niet duidelijk is of het om een vrijwillige of onvrijwillige schaking 

gaat,, is het ontvoeringsraadsel op te lossen door het meisje onafhankelijk van haar 

schakerr en haar ouders te ondervragen, waarbij beide opties (terug naar haar ouders of 

trouwenn met de schaker) open worden gehouden. Haar moet verteld worden dat haar 

ouderss haar wél terugwillen, ondanks wat er gebeurd is. In zo'n geval kan het meisje 

eerlijkk vertellen wat zij wil. Dit gebeurt in de schakingscasus Sefiye. 

CasusCasus Sefiye (Nederland 1981)'4 

HetHet 15-jarige Turkse meisje Sefiye wordt geschaakt door de illegaal in 

NederlandNederland verblijvende Ahmet. Als politieagent Nellestein hen weet op te speuren 

verteltvertelt Sefiye dat ze vrijwillig  met de jongen is meegegaan. Pas als ze in de politieauto 

metmet Nellestein alleen is, en hij haar heeft verteld dat haar vader haar niet zal 

verstotenverstoten komt ze met het ware verhaal: Ahmet heeft haar ontvoerd en verkracht en zij 

zagzag voor zichzelf geen andere mogelijkheid meer dan hem als haar man te accepteren. 

HetHet meisje gaat terug naar haar ouders, en er komt een rechtszaak tegen Ahmet. 

Datt een meisje ook in zo'n geval niet altijd durft te vertellen wat er precies 

gebeurdd is, blijkt uit de al genoemde casus Asiye. De schaking van Asiye verloopt net 

alss de ontvoering van Sefiye: Asiye legt zich neer bij de feiten: de ontvoerder Ya$ar 

enn een vrouwelijk familielid van hem praten op haar in en zeggen dat haar vader haar 

133 Joris (1981: 52); Nellestein (1981: 51-54) 
144 Joris (1981: 30). 
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nuu toch niet meer wil hebben, en dat hij haar zal doodschieten, omdat ze geschaakt is. 

Asiyee komt tot de conclusie dat haar positie hopeloos is en verzet zich niet tegen het 

imamhuwelijkk dat een dag na haar ontvoering plaatsvindt. Direct na het 

imamhuwelijkk wordt ze ontmaagd. De dag erop wordt ze bevrijd door de politie. Bij 

dee politie verklaart Asiye vrijwillig te zijn meegegaan. De politie moet alle 

betrokkenenn vrijlaten en Asiye wordt aan haar vader teruggegeven (Nellestein 1981: 

54). . 

Datt het werkelijk om een ontvoering gaat wordt de politie duidelijk uit de 

verhorenn met Yasar en de betrokkenen. Er wordt wel gezegd dat wanneer het 

imamhuwelijkk snel op de schaking plaatsvindt, dit een aanwijzing is voor het 

vrijwilligee karakter ervan. Maar aan de casus Asiye zien we dat dit niet zo hoeft te 

zijn:: Asiye ondergaat de dag na haar schaking al het imamhuwelijk. Als zeer 

traditioneell opgevoed meisje ziet zij haar situatie al snel als hopeloos. Ze is nog niet 

eenss ontmaagd en accepteert haar schaker-ontvoerder al als echtgenoot. 

Inn de schakingszaak van het in Nederland wonende Turkse meisje Türkay was 

dee grote vraag of het meisje vrijwillig of onvrijwillig was geschaakt. Het meisje 

beweerdee dat zij ontvoerd was. Aan haar verklaring werd echter getwijfeld omdat ze 

naa de schaking weer bij haar ouders was gebracht en wellicht niet meer durfde te 

vertellenn dat ze het zelf had gewild. Uit het strafdossier valt het verhaal te 

reconstrueren. . 

DeDe schaking van Türkay (Nederland 1987) 

InIn 1987 wordt de in Nederland wonende Turkse familie Yildiz opgebeld met de 

mededelingmededeling dat hun jongste dochter Aytaq net een auto-ongeluk heeft gehad. Moeder 

YddizYddiz en de 16-jarige dochter Türkay rennen ogenblikkelijk de straat op. Dochter 

TürkayTürkay rent niet zo hard als haar moeder. Dan komt er een auto langsrijden met 

daarindaarin vier jongemannen. Eén ervan springt uit de auto en duwt dochter Türkay in de 

auto.auto. De andere mannen helpen. Türkay gilt en schreeuwt en probeert zich los te 

rukken.rukken. Moeder Yildiz begint ook te gillen. Ze kent drie van de jongemannen. Het zijn 

zonenzonen van de familie Akkir, een Turkse familie die jarenlang naast hen heeft gewoond, 

tottot ze verhuisden naar het westen van Nederland. Moeder Yüdiz probeert haar 

dochterdochter Türkay te redden. Het is echter al te laat. De auto rijdt weg, met Türkay erin. 

ZoZo gauw mogelijk rent moeder Yddiz naar huis en belt de politie. Ze geeft een 
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nauwkeurignauwkeurig signalement door. De politie weet de auto na een uur rijden te 

onderscheppen.onderscheppen. Türkay wordt aan haar ouders teruggegeven. Zij dient een aanklacht 

inin wegens ontvoering en de vier jongemannen worden gearresteerd. 

Dee 23-jarige schaker Yasin Akkir beweerde dat hij samen met Türkay de 

ontvoeringg had gepland, omdat zij met elkaar wilden trouwen en hiervoor geen 

toestemmingg hadden gekregen van Tiirkay's ouders. Türkay was namelijk al aan een 

anderee jongen beloofd. Ze besloten de schaking te laten plaatsvinden als vader Yildiz 

vann huis zou zijn. Toen het zo ver was (vader Yildiz ging voor twee weken naar 

Turkije)) werd afgesproken dat Türkay op een zaterdag boodschappen zou doen en 

onderwegg geschaakt zou worden. Op de afgesproken dag wachtten Yasin en zijn 

helperss in de omgeving van het huis, maar Türkay verscheen niet. Haar jongere zusje 

Aytacc kwam wel een paar keer naar buiten, voor het doen van een paar boodschappen. 

Volgenss Yasin werd Türkay door haar moeder expres binnen gehouden en besloot hij 

tott een list om Türkay het huis uit te krijgen. Toen Aytac weer het huis verliet, belde 

hijj anoniem op en vertelde moeder Yildiz dat haar dochter een verkeersongeluk had 

gekregen.. De truc had succes: zowel Türkay als haar moeder renden het huis uit. 

Yasinn vertelde dat Türkay met opzet een beetje achter bleef lopen om het mogelijk te 

makenn haar te schaken. Moeder Yildiz beweerde echter dat haar dochter achterliep 

omdatt ze een nauwe rok aan had en daarom niet zo hard kon lopen. De moeder 

verteldee bovendien dat haar dochter geslagen werd door de jongemannen. Türkay zelf 

zeii hier niets over. Wilde Türkay haar vriend - de schaker - in bescherming nemen? 

Off overdreef moeder de tegenstand van Türkay om de eerbaarheid van haar dochter te 

benadrukken? ? 

Dee maatschappelijk werker van de reclassering schreef een heel rapport 

waarin,, op basis van gesprekken met Yasin, de schaking werd beschreven als de enige 

mogelijkheidd van twee geliefden om te kunnen trouwen. Uiteindelijk gaf Yasin echter 

toee dat zijn ouders wilden dat hij Türkay zou gaan schaken, en dat dit noch zijn wens 

wass geweest, noch die van Türkay. Dat Yasin deze mededeling deed was 

buitengewoon,, zo schreef een andere maatschappelijk werker van de reclassering: 

"Doorr dit te vertellen overtrad Yasin een van de strengste geboden in het Turkse 

leven:: Val nóóit je ouders af tegenover de buitenwereld". Yasin had blijkbaar zo'n 

goedd contact gekregen met de maatschappelijk werker dat hij hem was gaan zien als 

eenn vriend, aan wie hij een geheim kon toevertrouwen. De maatschappelijk werker 
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echterr zag zich genoodzaakt de waarheid te rapporteren en gaf het advies Yasin niet te 

dwingenn om zijn uitspraken tijdens de rechtszaak te herhalen, omdat hij in ernstige 

gewetensnoodd kon komen als hij zijn verhaal in het bijzijn van zijn ouders zou moeten 

afsteken. . 

Hoee zat het verhaal nu in elkaar? De familie Akkir en de familie Yildiz 

woondenn jarenlang naast elkaar en waren bevriend. En niet alleen bevriend, ze waren 

ookk familie van elkaar: moeder Akkir was een dochter van de oudere broer van vader 

Yildiz.. Als moeder Yildiz naar haar werk ging zorgde moeder Akkir voor het meisje 

Türkayy Yildiz. Dit deed ze vanaf dat het meisje driejaar was tot haar twaalfde jaar. 

Toenn ging de familie Akkir verhuizen naar het westen van Nederland. Hun zoon 

Yasinn kreeg na verloop van tijd kennis aan een Nederlands meisje, Heleen, en 

gingg met haar samenwonen. Dit was de ouders Akkir een doorn in het oog. 

Vaderr Akkir was een zeer vroom moslim en wilde niet dat zijn zoon met een niet-

moslimm samenwoonde. Hij wist maar één afdoende maatregel en dat was zijn zoon zo 

snell mogelijk uithuwelijken aan een moslimmeisje. Moeder Akkir wist wel wie ze 

graagg als schoondochter wilde hebben: Türkay Yildiz, het buurmeisje waar ze 

jarenlangg voor had gezorgd, en die bovendien een vadersbroersdochter (amca kizi) 

vann haar was. Zoon Yasin durfde niet tegen zijn ouders in te gaan. Hem was van 

jongsaff aan ingeprent zijn vader te gehoorzamen. De belangrijkste reden voor hem om 

toee te geven was echter de innige wens van zijn moeder om Türkay als schoondochter 

tee krijgen. Yasin wilde zijn moeder, van wie hij veel hield, niet teleurstellen. 

Tegelijkertijdd vertelde hij zijn vriendin Heleen dat hij altijd van haar zou blijven 

houdenn en zij ook zijn vriendin zou blijven. Het huwelijk met Türkay was slechts een 

verplichtingg jegens zijn ouders. 

Wee moeten deze opstelling van de jongen begrijpen vanuit de traditionele 

Turksee plattelandscultuur: wanneer een meisje op jonge leeftijd trouwt zal zij met 

haarr man gaan inwonen bij zijn ouders. De relatie schoonmoeder-schoondochter is 

heell belangrijk. Jongemannen beseffen dit en zien als de ideale echtgenote iemand 

waarr hun moeder mee op kan schieten (Delaney 1991: 109-110). Van een man wordt 

niett verwacht dat hij veel thuis is. In de optiek van Yasin houdt hij daarom na zijn 

huwelijkk ruim voldoende tijd over voor zijn Nederlandse vriendin. Let wel: dit is niet 

zoalss het hoort in de Turkse dorpscultuur, maar wat wel voorkomt (zie casus Dursun). 

Hett aparte van deze schakingszaak was dat de jongen zelfde schaking ook 

niett wilde. Dit was een schakingszaak die onvrijwillig was van beide kanten. De 
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maatschappelijkk werker benadrukte in zijn rapport dat er bij geen van de deelnemers 

sprakee was van slechte bedoelingen. Vader Akkir wilde zijn - zijns inziens -

afgedwaaldee zoon redden door hem op het goede pad te brengen; moeder Akkir wilde 

graagg al haar liefde aan nichtje Tiirkay geven; Yasin en de twee andere broers 

handeldenn uit plichtsbesef tegenover hun ouders en de vriend van Yasin zal niet beter 

gewetenn hebben dan dat hij meewerkte aan een goede zaak, dat wil zeggen een 

vrijwilligee schaking. De jongemannen kwamen er uiteindelijk vanaf met 

dienstverlening,, maar het leed was al geschied: Eyüp, de oudere broer van Yasin en 

helperr bij de schaking, moest zich onder psychiatrische behandeling stellen. Hij ging 

gebuktt onder de verwijten van zijn ouders, die hem, als oudste zoon, verantwoordelijk 

hieldenn voor het mislukken van de schaking. Met Yasin ging het al niet veel beter. Hij 

dachtt werkelijk dat Heleen wel bij hem zou blijven, maar na de schakingsaffaire 

verbrakk zij de verkering. Dit gaf Yasin zo'n klap dat hij een poging tot zelfmoord 

deed.. In het ziekenhuis kon zijn leven gered worden. 

Inn deze zaak had van het begin af duidelijk kunnen zijn dat het om een 

onvrijwilligee schaking ging. Niet omdat het meisje dit vertelde - haar verklaring was 

heell juist niet direct voor waarheid aangenomen: zij bevond zich weer bij haar ouders 

thuiss en kon daarom niet anders verklaren dan dat de schaking onvrijwillig van haar 

kantt was -, maar door de manier waarop de schaking plaatsvond. Als Türkay aan haar 

ouderss duidelijk had willen maken dat ze een eerzaam meisje was en er dus de draai 

vann een ontvoering aan had willen geven, hadden Yasin en zij de schaking niet op 

zo'nn riskante manier hoeven uit te voeren. Ze was dan niet thuisgekomen van school 

enn had - eenmaal veilig bij de schaker - haar ouders laten weten ontvoerd te zijn. Een 

voorbeeldd hiervan was een schaking in Rotterdam. Een 18-jarig Turks meisje werd er 

doorr de politie bevrijd uit een huis, nadat ze zes dagen daarvoor was geschaakt. Ze 

hadd haar ouders laten weten dat ze ontvoerd was door een illegale immigrant en dat ze 

mett hem moest trouwen. Achteraf bleek dat het meisje de ontvoering had verzonnen 

uitt angst voor haar familie. Zij was zelf naar het huis van de man gegaan. Het ging om 

haarr vriend met wie ze nog dezelfde dag trouwde voor de imam.15 

Voorr het meisje maakt het verschil of zij na een mislukte schaking gezien 

wordtt als schuldige van een wegloopactie of als onschuldig slachtoffer van een 

155 "Ontvoerd meisje uit Turkije bevrijd na verkrachtingen" in De Volkskrant 12-5-1997; "Turks meisje 
verzonn ontvoering Rotterdam" in De Volkskrant 13-5-1997. 
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ontvoering.. In het eerste geval is zij "namussuz" en hangt het er vanaf hoe coulant 

haarr ouders zijn, in het laatste geval is zij "namusu kirlenmis", kleeft er een smet aan 

haar,, maar kan zij doorgaans thuis weer ontvangen worden. Dit in tegenstelling tot 

watt de ontvoerde meisjes zelfdenken (namelijk dat er geen oplossing is behalve een 

huwelijkk met de schaker). Bij een ontvoering tegen de wil van het meisje, is het echter 

well belangrijk dat duidelijk is dat het meisje er in het geheel geen schuld aan heeft 

gehad.. Zodra daar maar enigszins aan getwijfeld wordt, wordt zij als "namussuz" 

gezien.. Dit is het geval in de zojuist genoemde zaak Sefiye. Ze had gespijbeld van 

schooll en was thee gaan drinken bij een Turks vriendje. Daar was Ahmet ook en hij 

ontvoerdee haar. Sefiye voelde zich schuldig aan de ontvoering, want ze had er door 

haarr "slechte gedrag" aanleiding toe gegeven. Ook haar vader was van mening dat zij 

schuldigg was, maar weet dit aan het feit dat ze al elf jaar in Nederland woonde en haar 

zedenn in die tijd verwaterd waren. Hij wist zeker dat dit allemaal niet gebeurd zou zijn 

alss zij zich als een traditioneel Turks meisje had gedragen (Joris 1981: 30). De vader 

vondd haar gedrag onacceptabel, maar gaf een voor zichzelf aanvaardbare interpretatie, 

waardoorr hij zijn dochter weer thuis kon accepteren. Dit gebeurt ook bij mislukte 

schakingenn waar de dochter vrijwillig aan heeft meegewerkt: de wegloopactie wordt 

voorgesteldd als een ontvoering, zodat de eigen dochter niet als "namussuz" (eerloos) 

hoeftt te worden gezien. Dit kan echter alleen als het gezin geen last blijft houden van 

roddelpraatjes.. In de casus Asiye is dit wel het geval. Deze zijn vermoedelijk door de 

familiee van de schaker de wereld ingebracht: Asiye zou een hoer zijn, vader had beter 

opp zijn dochter moeten letten, Asiye zou wel aanleiding hebben gegeven, waarom liet 

dee vader zijn dochter niet trouwen met de schaker? De vader van Asiye durfde zich 

uitt schaamte nauwelijks nog op straat te vertonen. Om aan de roddelpraat te ontkomen 

besloott hij om hun huis te verkopen en elders te gaan wonen. Tot het zover was ging 

Asiyee met haar moeder naar Turkije (Nellestein 1981: 55-56). 

HetHet leed voor de vader van het meisje verzachten 

Schakingg van een dochter betekent namusverlies voor de familie. Dit 

namusverliess kan opgeheven worden door het meisje te laten trouwen met de schaker. 

Naastt het namusverlies is er echter ook sprake van serefverlies, gekrenkte trots. De 

vaderr wil zijn dochter thuis houden, om haar op de dag van het huwelijk weg te 

geven.. Om haar middel wordt door haar broer een rood lint geknoopt, ten teken van 
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haarr maagdelijkheid. Deze dag geeft seref aan de vader: zijn dochter is niet 

weggelopenn en hij heeft haar weten te beschermen tegen vreemden. Ook voor de 

moederr is het een dag om trots op te zijn, zij wordt verantwoordelijk gehouden voor 

dee goede opvoeding van haar dochter. De ontvangende familie mag de ouders van het 

meisjee dankbaar zijn voor zo'n keurige bruid. Als de dochter zelf haar huwelijk regelt 

off onvrijwillig geschaakt wordt, is er sprake van verlies van seref, het gezin heeft dan 

eenn dochter die geen "saygi" (eerbied) toont, of niet goed beschermd is door haar 

vaderr en broers. Ik weet niet of er in het algemeen verschil is tussen de reactie van de 

vaderr en de moeder op een schaking. Ik vermoed dat een schaking voor de vader het 

ergstt is, omdat hij officieel althans, zijn dochter behoort te beschermen en te 

controleren.. Uit de reacties na de schaking van hun dochter valt op te maken hoe erg 

dee vaders het vinden. Yerden (1995: 35) geeft het voorbeeld van een meisje dat van huis 

wegloopt,, maar acht uur later al spijt krijgt. Het meisje vertelt: "Toen ik thuiskwam 

heerstee er rouw. Mijn vader omarmde mij en viel meteen flauw". In de casus Tekin gaat 

dee vader onmiddellijk permanent op zoek naar zijn dochter: hij gaat zelfs niet meer 

naarr zijn werk. Hij heeft geen rust meer tot ze terecht is. 

Err is een aantal manieren voor de vader van het meisje om het §erefverlies dat 

hijj lijdt door het schakingshuwelijk van zijn dochter, te verzachten: 

NietNiet meer over praten 

Naa het schakingshuwelijk wil de vader het absoluut niet meer hebben over de 

schaking.. Het is een taboe-onderwerp. De vader eraan helpen herinneren is pijnlijk en 

maaktt een inbreuk op zijn seref. Andere mannen in het dorp en met name de vader 

vann de schaker zullen de vader van het meisje helpen en het er ook niet meer over 

hebben.. De schakers zelf vermijden het onderwerp eveneens, uit respect voor hun 

schoonvader.. Vrouwen blijken mededeelzamer over schakingen (Van Nuenen 1995: 

5). . 

Küs Küs 

Naa de schaking kan de vader voor kortere of langere tijd "küs" zijn met zijn 

dochterr en de schaker. Dit betekent dat hij geen contact met hen heeft. Mocht hij ze 

perr ongeluk tegen het lijf lopen dan doet hij alsof ze niet bestaan. Van zijn vrouw zal 

hijj verwachten dat ze eveneens "küs" is. Dit doet ze echter niet altijd. Zolang dit niet 

openlijkk gebeurt is er niets aan de hand. De situatie van "küs" wordt gewoonlijk 
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opgehevenn als het eerste kleinkind geboren wordt (Mansur 1972: 167; Magnarella 

1974:: I13;Santing 1987:31). 

HogeHoge ba^hk 

Dee vader van het meisje kan een extra hoge "baslik parasi" eisen als 

compensatiee voor gekwetste serefgevoelens (Stirling 1965: 194; Bates 1974: 275).I6 

Inn bijvoorbeeld de casus Sener (§ 6.5) vraagt de vader in eerste instantie maar liefst 

FF 40.000,- aan bruidsprijs. "Baslik parasi", doorgaans afgekort tot "baslik", is het 

geldbedragg dat de vader van de bruidegom aan de vader van de bruid betaalt bij een 

huwelijkk (Delaney 1991: 119). In veel gebieden van Turkije is een dergelijke 

bruidsprijss traditie. De familie van de schaker hoeft niet in te gaan op de eis van 

"baslik",, het meisje is immers al in haar bezit. Maar zij zal aan deze wens van de 

vaderr van het meisje gehoor willen geven, omdat de schaker een goede relatie met 

zijnn schoonvader wil hebben. Een schaking is alleen goedkoop als beide ouderparen 

samenn besluiten dat hun kinderen maar een schaking moeten organiseren, om zo op de 

kostenn te besparen. Waar de schaking zonder medeweten van de vader van het meisje 

iss geschied, zal hij juist niet bereid zijn om het de jongen en diens vader gemakkelijk 

tee maken. 

GeenGeen bruiloft 

Uitt piëteit met de mannelijke familieleden van het meisje wordt er na een 

schakingg geen bruiloft gevierd. Het huwelijk vindt in stilte plaats. 

NietNiet op de bruiloft komen 

Inn sommige streken in West-Turkije is de acceptatie voor een schaking al 

zoverr gevorderd, dat er wel een bruiloft gevierd wordt. De mannelijke familieleden 

vann de bruid komen dan niet op de bruiloft. Alleen de vrouwen van de familie van de 

bruidd komen of iedereen komt maar heel even (Van Nuenen 1996: 30, 33). 

Meekerr (1976: 415) doet wel heel luchtig over de seref van de Turkse vader: hij schrijft dat bij een 
schakingg diens seref altijd hersteld wordt door de aan hem betaalde bruidsprijs. Zelfs een extra hoge 
bruidsprijss is volgens Meeker niet nodig. 
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UitzetUitzet niet meegeven 

Dee vader van het meisje kan besluiten de "^eyiz" (uitzet) niet aan zijn dochter 

meee te geven (Mansur 1972: 167; Gartmann 1981: 75). Soms anticipeert een meisje 

hieropp door een gedeelte van de ceyiz mee te nemen met de schaking. Het verlies van 

dee ceyiz is vrij ernstig, omdat een meisje al van jongsaf aan hiermee bezig is geweest 

doorr allerlei dingen te handwerken. Bovendien bevat de ceyiz vaak ook allerlei 

gebruiksgoederenn zoals yorgans (dekens), matrassen en huishoudelijke electrische 

apparaten. . 

RechtszaakRechtszaak met huwelijk 

Dee vader van het meisje kan een rechtszaak aanspannen tegen de schaker 

wegenss ontvoering. Dit soort rechtszaken eindigt gewoonlijk in een huwelijk tussen 

dee schaker en het meisje, en de gevangenisstraf wordt de schaker kwijtgescholden. 

"Mutluu son"; een gelukkig einde, staat er dan in de krant. Je kunt je afvragen waarom 

eenn rechtszaak in zo'n geval nodig is geweest, het paar had toch meteen kunnen 

trouwen.. Maar dit is vaak de manier voor de vader om zijn gezag te tonen. De schaker 

wordtt ingepeperd dat hij niet zomaar kan sollen met zijn schoonvader. Bovendien kan 

dee schaker niet binnen driejaar scheiden van het meisje, want dan moet hij alsnog zijn 

gevangenisstraff wegens ontvoering uitzitten. Niet iedereen zal het echter tot een 

rechtszaakk laten komen. Zolang de rechtszaak duurt is het meisje niet getrouwd, en 

blijftt de namus van haar en haar familie bezoedeld. Door de rechtszaak komt de 

schakingg bovendien meer in de publiciteit, waarmee het §erefverlies van de vader nog 

wordtt vergroot.17 

Opp deze manieren kan de vader het serefverlies door de schaking van zijn 

dochterr beperken, maar desondanks het schakingshuwelijk door laten gaan. Wanneer 

hijj een schakingshuwelijk echt niet wil, zijn er een aantal (verregaande) alternatieven 

zonderr dat het tot eerwraak hoeft te komen, de belangrijkste hiervan is verstoting. 

Hierr zal in hoofdstuk 6 op in worden gegaan.18 Hieronder volgt een eerwraakcasus uit 

mijnn onderzoek, waarbij sprake is van een schaking. 

177 'To avenge their sexual honour (...) through legal action only aggravates the dishonour by 
publicisingg it" (Pitt-Rivers 1966: 67). 
188 Ook de vader van een jongen kan tegen een schaking zijn, al komt dit, gezien de artikelen over 
schakingg in de Turkse krant, veel minder voor. In Nederland is mij een voorbeeld bekend van een 
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§§ 4.3 Eerwraak na schaking 

CasusCasus Tekin, "De disc-jockey" (1989) 

HetHet Turkse gezin Tekin, woonachtig in Nederland, heeft vier kinderen: 

getrouwdegetrouwde zoon Ekrem, dochter Hanife (19), dochter Pinar (17) en zoon Serhat (11). 

PinarPinar is verloofd met een neef en zal in augustus 1989 met hem trouwen. In de winter 

daaraandaaraan voorafgaand luistert Pinar vaak naar een illegale lokale Turkse radiozender 

enen raakt verliefd op presentator Halil. In juli  1989 valt het moeder en dochter Hanife 

opop dat Pi nar veel gebeld wordt en dat er ook veel "verkeerd verbonden" is. Als er op 

eeneen avond weer gebeld wordt doet Hanife net alsof zij Pinar is. Hanife komt er zo 

achterachter dat de man aan de telefoon de geliefde is van haar zusje. Meteen vertelt ze het 

doordoor aan haar moeder. Beiden kunnen op dat moment geen scène maken omdat er 

bezoekbezoek is. Pinar heeft door wat er mis is gegaan en vlucht stiekem het huis uit. Pas als 

hethet bezoek weg is komen haar moeder en zus erachter dat ze verdwenen is. Zodra 

vadervader Tekin thuiskomt worden alle kennissen en familieleden in Nederland bezocht en 

gebeldgebeld om erachter te komen waar dochter Pinar zit. Een vriendin weet te vertellen 

waarwaar ze kan zijn. Ze geeft Tekin het telefoonnummer van Halil. Met deze informatie 

gaatgaat Tekin samen met zijn dochter Hanife, die optreedt als tolk, naar het politie-

bureaubureau om aangifte te doen van vermissing van zijn dochter. Politieagent Vermaas 

(pseudoniem)(pseudoniem) gaat samen met Tekin naar het adres van Halil. Daar treffen ze nie-

mandmand thuis. De agent belooft Tekin dat hij de zaak uit zal zoeken. Pinar blijkt inder-

daaddaad bij Halil  te zijn. Die bewuste avond is ze naar hem toegegaan, waarna het stel 

meteenmeteen is ondergedoken bij een vriend van Halil. Vermaas vraagt Pinar of ze de 

volgendevolgende dag op een bepaalde tijd haar vader wil opbellen. Pinar stemt hierin toe. 

WanneerWanneer ze haar vader belt vraagt ze echter meteen om haar papieren (waarschijnlijk 

paspoortpaspoort en verblijfsvergunning; dit is nodig om een burgerlijk huwelijk te kunnen 

sluiten).sluiten). Dit valt fout bij Tekin en hij wordt kwaad. Het telefoongesprek wordt 

afgebrokenafgebroken (door Tekin of Pinar?). Er vindt twee keer een gesprek plaats tussen Tekin 

Turksee vader die tegen het huwelijk van zijn zoon met een Nederlands meisje was en daarom zijn zoon 
heeftt verstoten. De jongen is niet meer welkom bij zijn ouders, broers en zusters. 
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enen Abdul Gök, de man bij wie Halil  en Pinar verblijven. Tekin maakt duidelijk dat hij 

absoluutabsoluut zijn dochter terug wil. 

NaNa twee weken besluit het paar terug te keren naar Halil  's flat. Dezelfde dag 

gaangaan ze naar de burgerlijke stand om in ondertrouw te gaan. Dit kan niet doorgaan 

vanwegevanwege het ontbreken van bescheiden. Pinar en Halil  trouwen daarna voor een 

islamitischislamitisch geestelijke (zgn. imamhuwelijk). Tekin hoort hiervan, maar vertelt agent 

VermaasVermaas dat hij hier geen waarde aan hecht en nog steeds zijn dochter terug wil. De 

dagdag erop gaat agent Vermaas op vakantie. Tekin stelt nu als bemiddelaar Yilmaz Isik 

aan.aan. Yilmaz laat Pinar een bandje inspreken. Zij vertelt dat zij vrijwillig  bij Halil  is en 

metmet hem wil trouwen. Yilmaz zal het bandje aan Tekin geven. Dit doet hij echter niet 

meteen,meteen, want hij moet naar zijn werk in de nachtploeg. Twee uur nadat Yilmaz is 

weggegaan,weggegaan, komt Tekin aan de deur bij Halil'sflat. Tekin is al een paar keer naar 

Halil'sHalil's adres geweest, maar heeft daar tot dan toe niemand thuis aangetroffen. Die 

avondavond kan hij tot aan de voordeur komen omdat de deur van het trappenhuis open is. 

DeDe voordeur is dicht met een knip erop. Pinar vertelt: - "In het begin sprak vader nog 

vriendelijk.vriendelijk. Hij zei: 'Pinar doe de deur open. Ik doe je niks' (...). Halil  zei me naar 

dede keuken te gaan om me te verstoppen. Wij hielden ons stil. Mijn vader werd steeds 

bozer.bozer. Halil  heeft de politie gebeld en gezegd dat mijn vader voor de deur stond. Toen 

vadervader nog bozer werd heeft Halil  nog een keer de politie gebeld. Halil  was toen in 

paniek.paniek. Tijdens het tweede telefoongesprek wist mijn vader de deur open te beuken. 

DeDe voordeur vloog open en mijn vader stapte binnen. Mijn vader passeerde mij, hij 

zagzag me niet. Hij had iets zilverkleurigs in zijn hand. Vader stapte op Halil  af (...). Ik 

zagzag dat Halil  snel de woonkamer doorliep alsof hij vluchtte voor vader. Vader liep 

achterachter hem aan. Halil  liep naar de slaapkamer (...). Ik ben snel het huis uitgerend om 

hulphulp te halen. Ik hoorde Halil  heel hard enkele keren mijn naam roepen. In het 

trappenhuistrappenhuis ben ik gevallen. De buren kwamen kijken en ik riep dat mijn vader mijn 

manman doodstak" -. Halil  laat het leven als gevolg van messteken in zijn borst, waardoor 

zijnzijn hart en longen zijn geperforeerd. 

Eenn schakingshuwelijk is voor vader Tekin onbespreekbaar. Volgens hem 

heeftt schaker Halil geen goede bedoelingen met Pinar. Hij is erachter gekomen dat 

Halill illegaal in Nederland verblijft. Volgens Tekin wil Halil alleen maar met zijn 

dochterr trouwen om aan een verblijfsvergunning te komen. Tekin wordt gesterkt in 
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zijnn vermoeden wanneer hij verneemt dat Halil een stuk ouder is dan Pinar (Haul is 

300 jaar, Pinar is 17 jaar) en bovendien in Turkije al een vrouw en drie kinderen heeft. 

Dezee casus staat niet op zichzelf. Nederland is in trek bij kansarme Turken uit 

Turkije.. De mogelijkheden om hier een legaal bestaan op te bouwen zijn echter 

beperkt.. Via een huwelijk met een Turks meisje dat in Nederland woont, kan men aan 

eenn verblijfsvergunning komen. In meer schakingen zou het verlangen naar een 

verblijfsvergunningg wel eens een rol gespeeld kunnen hebben. In de krantecasus Elif 

(§§ 4.2), waar het in Duitsland wonende Turkse meisje tijdens haar vakantie geschaakt 

wordtt door Faruk, is Elif waarschijnlijk zo begeerlijk voor Faruk, omdat hij via een 

huwelijkk met haar, naar Duitsland kan komen. In de casus Sefiye (§ 4.2) zijn we hier 

zekerr van. De jongeman Ahmet is een illegale jongen en wil door een huwelijk aan 

eenn verblijfsvergunning komen. Ook in de casus Asiye (§ 4.2) is het een illegale 

jongenn die tot ontvoering overgaat. Het meisje in Rotterdam dat zich liet schaken en 

haarr ouders op de mouw spelde dat het om een ontvoering ging (§ 4.2), vertelde 

waarschijnlijkk niet voor niets dat het om een illegaal ging. Zo werd de versie 

ontvoeringg er alleen maar geloofwaardiger op. 

Vaderr Tekin denkt voorts dat zijn dochter spijt heeft van de schaking en niet 

meerr terug durft naar huis, omdat haar namus is bezoedeld. Ze heeft geaccepteerd dat 

Halill haar echtgenoot is (dit blijkt ook uit haar geroep in het trappenhuis: "mijn vader 

doodtt mijn man"). De schaking was voor Tekin onbegrijpelijk, omdat Pinar uitkeek 

naarr de bruiloft met haar neef. Ze zou de maand erop met hem trouwen. Ze had nooit 

enigg verzet getoond tegen haar aanstaande huwelijk, in tegendeel. Op de dag dat zij 

wegliepp had zij haar vader nog een camera gevraagd als huwelijkskado en de dag 

voordatt zij wegliep had zij schoenen besteld voor haar verloofde in Turkije. Broer 

Ekremm van 25 had hetzelfde verhaal: "Twee jaar lang heeft Pinar met groot geduld en 

ijverijver aan haar bruidsuitzet gewerkt. Ze borduurde lakens en kussens met de naam van 

haarhaar aanstaande man erop en ze schreef hem lange brieven. Samen met mijn vader 

kochtkocht ze nieuwe meubels voor haar toekomstig huis en ze wilde dat mijn vader z'n 

oudeoude auto verruilde voor een veel betere, zodat hij netjes op de bruiloft zou komen. Al 

metmet al heeft het mijn vader 15.000 gulden gekost, wat hij er graag voor over had, 

wantwant Pinar was zijn oogappel. " 

Naa een gesprek met agent Vermaas lijken de twee redenen die Tekin aanvoert 

ergg waarschijnlijk. Agent Vermaas wist door zijn contacten binnen de Turkse 

gemeenschapp meer te vertellen over Halil. Halil had volgens hem de illegale zender 
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zuiverr en alleen opgericht met het doel in contact te komen met Turkse meisjes. Zijn 

doell was aan een in Nederland wonend Turks meisje te komen om zo een 

verblijfsvergunningg te krijgen. Volgens Vermaas was Pinar voor Halil niet meer dan 

eenn gebruiksvoorwerp. Vermaas vertelde dat de familieleden die Halil in Nederland 

had,, met hem in hun maag zaten. Ze wilden eigenlijk helemaal niet bemiddelen in de 

schakingszaak,, want ze vonden dat Halil gewoon bij zijn vrouw en kinderen in 

Turkijee had moeten blijven. Dat juist Pinar in de valstrik van Halil tuinde wordt 

begrijpelijkk als we vernemen hoe de agent het 17-jarige meisje typeerde: "jong, naïef, 

eeneen vrolijke tante, spring-in- 't-veld, niet in staat zaken te overzien en door en door 

verwendverwend door haar vader ". Volgens agent Vermaas was Pinar ingegaan op de 

avancess van Halil uit een soort hang naar avontuur. Ze vond het wel spannend om 

telefoontjess van hem te krijgen. Ze kende hem nauwelijks. Dat ze zo enthousiast was 

overr haar bruiloft in Turkije had vermoedelijk eenzelfde reden. Ze was, volgens 

Vermaas,, niet verliefd op haar neef (ze kende hem amper), maar ze vond het een 

heerlijkk idee om het middelpunt van het feest te zullen zijn. 

Watt agent Vermaas toentertijd en ten tijde van het interview niet kon 

plaatsen,, maar wel de redenering van Tekin aan geloofwaardigheid doet winnen, is 

hett gedrag van Pmar in het opvangtehuis, waar zij na de dood van Halil in onder is 

gebrachtt door de politie. De politie was namelijk niet zeker of het thuis wel veilig 

voorr Pinar was. Haar vader en haar broer hadden zich in dreigende taal over haar 

uitgelatenn (zie § 6.4). De agent vertelde: "Ze was vrolijk, ze maakte zich op, ze ging 

stappen,stappen, ze had korte rokjes aan. Daarmee bracht ze de andere meisjes van het tehuis 

inin problemen, want het was de bedoeling dat het adres geheim zou blijven. Ik snap dit 

gedraggedrag niet, je zou toch denken dat ze heel droevig was, haar vriend was net om het 

levenleven gebracht!", In beschouwing nemende hoe Vermaas het meisje karakteriseert, 

lijktt mij echter dat Pinar, als ze opvangt dat haar moeder en zus achter haar relatie met 

Halill zijn gekomen, zonder na te denken naar Halil vlucht en eenmaal daar spijt krijgt. 

Zee durft echter niet terug naar huis, omdat het maar al te duidelijk is dat ze zelf schuld 

heeftt aan de schaking. De dood van Halil is voor haar dan ook een bevrijding. 

Eenmaall in het opvanghuis staat ze niet onder controle van enig mannelijk familielid 

enn misschien besluit ze wel het er van te nemen. Zo'n kans krijgt ze nooit weer. 
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MoordMoord of doodslag 

Tekinn vertelt de rechtbank dat hij absoluut niet de bedoeling had om de 

schakerr te doden. Bij de politie en in de rechtszaal betuigt hij spijt. De rechtbank 

besluitt op grond van een psychiatrisch rapport dat het feit verdachte in verminderde 

matee kan worden toegerekend omdat hij op het moment dat hij stak minder dan een 

gemiddeldd mens in staat was zijn wil in vrijheid te bepalen. De rechtbank komt 

uiteindelijkk tot het milde vonnis van 5 jaar gevangenisstraf wegens doodslag. 

Hiertegenn wordt geen beroep aangetekend. 

Agentt Vermaas vertelde dat hij, nadat hij terug was gekomen van vakantie en 

hadd vernomen dat Tekin eerwraak had gepleegd, hem een bezoek had gebracht in het 

Huiss van Bewaring. Vermaas vertelde me: "Er was volgens mij absoluut geen sprake 

vann spijt. Dit vertelde hij wel niet aan mij, maar zoals hij er zat was het duidelijk. Zijn 

ogenn schitterden. Ik ben ervan overtuigd dat hij het voor meer dan 100% bewust 

gedaann heeft. Tekin was een beer van een man. Halil was helemaal geen partij voor 

hem.. Hij heeft hem als een hond afgemaakt". Deze verklaring is geheel in strijd met 

dee gegevens in het strafdossier. Hieruit komt Tekin naar voren als zijnde berouwvol 

enn hoogst ongelukkig met de dood van de schaker. 

§§ 4.4 Het meisje wordt gedood 

Bijj eerwraak na een schaking is het niet altijd zo dat de schaker het slachtoffer 

wordt.. Ook het meisje dat zich laat schaken kan het slachtoffer worden van eerwraak 

doorr haar familieleden. Voorbeelden hiervan zijn de eerwraken Elmas en Ardal. 

CasusCasus Elmas, "De Nederlandse vriend" (1978) 

InIn 1963 vertrekt vader Elmas naar Nederland, in 1972 gevolgd door zijn 

vrouw.vrouw. Hun drie kinderen - zoons - trekken in bij opa en oma van vaderszijde. Een 

jaarjaar later krijgt moeder in Nederland haar vierde kind, een meisje. In hetzelfde jaar 

(1973)(1973) laat vader de dochter uit zijn eerste huwelijk naar Nederland komen. Dit 

meisjemeisje heet Ayse en is 14 jaar. Vermoedelijk haalt vader haar naar Nederland om op 
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dede baby te passen, zodat moeder kan blijven werken: er moet zoveel mogelijk verdiend 

wordenworden om een snelle terugkeer naar Turkije te realiseren. Dit zou betekenen dat 

AyseAyse niet naar school is gestuurd (we weten dit niet zeker, aangezien hier geen 

gegevensgegevens over zijn in het strafdossier). In 1974 gaat moeder terug naar Turkije in 

verbandverband met de scholing van Hasan, de oudste zoon. Omdat in het dorp van opa en 

omaoma geen middelbare school is, gaat moeder met de kinderen in het districtsstadje 

wonen.wonen. Ayse blijft  bij haar vader in Nederland en gaat werken in de fabriek. Om dit 

officieelofficieel mogelijk te maken wordt haar geboortedatum in Turkije veranderd (ze wordt 

driejaardriejaar ouder gemaakt). 

Fig.Fig. 6 Casus Elmas. 
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InIn de zomer van 1978 gaat vader naar Turkije, om zijn vrouw en kinderen op 

tete halen (Ayse blijft  alleen in Nederland vanwege haar werk). Hasan die nu 15 jaar is, 

komtkomt in Nederland op de l.t.s. terecht. Hij weet vader in september 1978 te berichten 

datdat zijn halfzus Ayse er een Nederlandse vriend op na houdt. Vader Elmas gelooft het 

eersteerst niet, maar in een gesprek met zijn dochter geeft ze toe dat het waar is. Al 

veertienveertien maanden kent ze Bert. Ze werken beiden in dezelfde fabriek, hij als 

kwaliteitscontroleur,kwaliteitscontroleur, zij als inpakster. Vader Elmas verbiedt zijn dochter verdere 

omgangomgang met Bert en schrijft aan de ouders van haar verloofde in Turkije dat het 

huwelijkhuwelijk zo spoedig mogelijk doorgang moet vinden. Hij zal daartoe nog dezelfde 

maandmaand samen met Ayse op het vliegtuig stappen naar Turkije. Deze reis kan echter 

nietniet doorgaan omdat Ayse een poging tot zelfmoord doet door verdrinking. Vlak 

ervoorervoor heeft ze Bert gebeld en hem verteld dat ze op de plek van hun eerste samenzijn 
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uituit het leven zal stappen. Bert kan haar nog net op tijd redden. Vader Elmas ontmoet 

BertBert voor het eerst in het ziekenhuis waar Ayse is opgenomen. Elmas gedraagt zich 

vriendelijkvriendelijk tegenover Bert. 

AyseAyse heeft haar vader een afscheidsbrief geschreven die ze thuis heeft 

achtergelaten:achtergelaten: "Ik wil niet trouwen met degene waar ik beloftes aan heb gegeven. 

LaatLaat hij mij dat vergeven (...). Ik heb er geen spijt van dat ik van een Nederlander heb 

gehouden.gehouden. Terwijl ik sterf verklaar ik nog dat ik van hem houd. Ik heb genoeg van U, 

sindssinds ik een kind was (..). Ik heb altijd geprobeerd mijn familie te helpen zoveel ik 

kon.kon. Ze hebben mij de rug toegekeerd. Ze is weg. Wat kan het ze schelen. Vaarwel". 

BertBert vertelt wat er daarna gebeurt: "Alles werd ogenschijnlijk weer goed 

tussentussen Ayse en haar familie. Daartoe werd nog bemiddeld door de politie. Er leek 

nietsniets meer in de weg te staan voor een huwelijk". Eind september springt Ayse echter 

uituit de ouderlijke bovenwoning van twee hoog uit het raam, omdat haar vader haar 

achternaachterna zit met een mes. Ze vlucht bij de buren naar binnen. Daar belt ze Bert, die 

nognog bij zijn ouders thuis woont. Hij komt haar halen waarna ze bij hem en zijn ouders 

blijftblijft  wonen, want ze durft niet meer naar huis. Aan de sprong houdt Ayse alleen een 

verstuikteverstuikte enkel over. 

VaderVader Elmas ziet Ayse twee weken niet. Hij gaat wel naar de fabriek waar ze 

werkt,werkt, maar zij laat zich uit angst niet zien. Vader Elmas heeft diverse gesprekken met 

Bert.Bert. De ouders van Bert roepen de politie in om te bemiddelen. Vader Elmas is zeer 

voorkomendvoorkomend tegenover de agent en vertelt mee te willen werken aan een huwelijk. 

TegelijkertijdTegelijkertijd stuurt hij echter een landgenoot naar het huis van Bert om Ayse te 

bewegenbewegen thuis te komen. Ayse weigert. Daarna wordt Ayse opgebeld door een Turks 

meisjemeisje dat haar vertelt dat vader Elmas een pistool in België heeft gekocht en van 

planplan is om haar dood te schieten. 

BertBert nodigt vader Elmas verschillende malen uit om op bezoek te komen. 

VaderVader Elmas geeft hier steeds geen gehoor aan. Eind oktober gaat vader Elmas 

alsnogalsnog overstag en komt met zijn hele gezin op bezoek. Vader Elmas hierover: "Ik heb 

erer uitvoerig gepraat met Bert en zijn ouders en met Ayse. Ik vond het goed dat zij 

gingengingen trouwen en er werd afgesproken dat het huwelijk in december zou 

plaatsvinden.plaatsvinden. De moeder van Bert liet ons het huis zien en zijn vader nodigde mij al 

uituit om samen te gaan biljarten. Ik belde daarna Ayse iedere dag op en vroeg of ze het 

goedgoed maakte ". Bert over dit bezoekje: "Elmas zei toen dat hij niet langer bezwaar 

hadhad tegen een huwelijk. Hij stelde alleen dat hij nog even naar Turkije moest om er 
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metmet zijn familie over te praten. Ik heb toen tegen Elmas gezegd dat ik zijn 

toestemmingtoestemming niet nodig had en dat wij al naar het Turkse consulaat waren geweest 

voorvoor de benodigde papieren voor Ayse ". 

EenEen week na dit bezoek komen Bert en Ayse ook thuis bij de familie Elmas. 

BertBert over dit bezoek: "Tegenover mij gedroeg Elmas zich redelijk. Tegen Ayse ging 

hijhij  altijd tekeer, dat kon ik althans uit de manier waarop er gesproken werd opmaken. 

VaderVader Elmas vertelt over het bezoek van Bert aan zijn huis: "Wij hebben toen over 

hethet huwelijk gepraat. Ik heb Bert de beginselen van de islam verteld en verteld dat 

BertBert moslim moest worden. Dat wilde hij wel (...). Ik zei Bert dat de islam inhoudt dat 

eeneen man (..) vijfmaal daags moet bidden tot Allah en dat hij tegenover iedereen netjes 

enen eerlijk moet zijn. Ik ben zelf een gelovig moslim en houd mij aan die regels ". Vader 

ElmasElmas vertelt die avond dat hij de volgende week naar Turkije zal vertrekken. 

AlsAls het zover is, brengen Bert en Ayse vader Elmas naar Schiphol. Broer 

HasanHasan is ook mee. Vader Elmas vertelt later tegenover de politie het volgende over 

zijnzijn bezoek aan Turkije: "Ik ging naar Turkije vanwege het slachtfeest. Ik wilde gelijk 

mijnmijn familie inlichten over het feit dat Ayse zou gaan trouwen met Bert". Op het 

vliegveldvliegveld zegt vader Elmas aan Ayse dat Hasan haar gouden armband aan haar zal 

teruggeven.teruggeven. Deze armband wilde Ayse al de hele tijd terughebben, maar dat hadden 

haarhaar ouders tot dan toe geweigerd. 

Bert,Bert, Ayse en Hasan rijden naar het ouderlijk huis van Ayse. Bert vertelt wat 

hierhier gebeurde: "Hasan trok verschillende laden en kasten open. Achteraf ben ik tot de 

conclusieconclusie gekomen dat dit maar voor de vorm was. Hasan zocht niet serieus naar de 

armband.armband. Ik kreeg een vreemd gevoel over me. De moeder van Ayse en Hasan liep 

ookook maar steeds heen en weer te drentelen. Tenslotte gingen we weg. Hasan ging mee 

naarnaar beneden om ons uitgeleide te doen. Ik stapte in mijn auto. Op dat moment 

stondenstonden Ayse en haar broer aan de andere kant van de auto. Plotseling hoorde ik een 

knal.knal. Ik stapte uit de auto en zag dat Hasan het pistool op Ayse richtte en tweemaal 

aanaan de trekker trok. Ayse lag toen al op de grond. Het pistool ging niet af'(...). Ik liep 

opop Hasan toe. Ik trapte hem op de grond. Wij lagen te vechten. Ik liet Hasan los en 

paktepakte Ayse en legde haar in mijn auto. Ik reed naar het ziekenhuis. Ayse vertoonde al 

geengeen tekenen van leven meer". Als de politie achter Hasan aangaat, blijkt deze 

gewoongewoon thuis te zijn. In een eerste verhoor nog diezelfde avond verklaart de 15-jarige 

Hasan:Hasan: "Ik heb vanavond mijn zus doodgeschoten. Ik heb dat overal om gedaan. Ik 

hebheb het gedaan om de eer van de familie. Mijn zus woonde ongehuwd samen. Dat kan 
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dede familie niet verdragen ". De dag erop zouden Bert en Ayse in ondertrouw gaan. 

HasanHasan Elmos werd veroordeeld tot 6 maanden tuchtschool wegens moord. 

Bijj de politie doet de vader het voorkomen alsof hij niets van de eerwraak 

afwistt en het hier ook helemaal niet mee eens was. Hij had zijn toestemming voor het 

huwelijkk al gegeven en wilde alleen nog even naar Turkije om er met zijn broers en 

ouderss over te praten. Waarschijnlijk is zijn reis naar Turkije bedoeld om de hele 

verantwoordelijkheidd voor de eerwraak op zijn zoon te kunnen afschuiven en zelf een 

goedd alibi te hebben. Bert, die vader Elmas naar het vliegveld bracht, vertelt de politie 

datt hij zich erover verbaasde dat de vader slechts handbagage bij zich had, terwijl hij 

zeii voor twee weken te zullen gaan. Dit maakt het wel duidelijk dat vader wist dat hij 

all over een paar dagen terug in Nederland zou zijn (in verband met het overlijden van 

zijnn dochter). Wat in deze casus ook het wantrouwen jegens de vader opwekt, is zijn 

vriendelijkheid.. We hebben gezien dat de vader van het meisje gewoonlijk nogal 

stroeff reageert op de schaking, ook als hij het schakingshuwelijk accepteert. Hij praat 

eenn tijd niet meer met zijn dochter, eist een hoge "bashk", of geeft anderszins blijk 

vann zijn ongenoegen. In de casus Elmas was de vader héél erg tegen de schaking, 

maarr gedroeg zich heel toeschietelijk: hij ging op bezoek bij de schaker en zijn 

familie,, nodigde de schaker bij hem thuis uit, vertelde openlijk zeer content te zijn 

overr het voorgenomen huwelijk en liet zich notabene door Bert zelf naar het vliegveld 

rijden.. Zijn vriendelijke gedrag werd dan ook gewantrouwd door zijn dochter. Bert 

verteldee dat Ayse hem steeds had gewaarschuwd de vriendelijke woorden van haar 

vaderr niet te geloven. Bert en zijn ouders, Nederlanders, meenden echter dat het zo'n 

vaartt niet liep, waardoor Ayse geen gehoor gaf aan haar waakzaamheid. 

Dee casus Ardal is met deze casus te vergelijken: ook hier is er het vermoeden 

datt de familie van het meisje alleen maar zogenaamd instemt met het 

schakingshuwelijk. . 

CasusCasus Ardal, "De Alevitische vriend" (1991) 

NuranNuran Ardal is afkomstig uit een soennitisch Turks gezin van zes kinderen. 

DrieDrie oudere broers zijn al getrouwd. Vader is een gelovig moslim met grote kennis 

vanvan de leer van de islam. Al zijn kinderen hebben van hem koran-onderwijs gekregen 
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enen kennen de koran uit hun hoofd. Nuran vertelt haar zus Nilüfer dat zij verliefd is op 

Hüseyin,Hüseyin, de alevitische vriend van haar eenna-oudste broer Ömer. Twee weken na 

haarhaar achttiende verjaardag komt Nuran niet thuis van haar werk. Ze belt de vrouw 

vanvan haar derde broer Erdinq en vertelt dat zij in een opvangtehuis zit. In 

werkelijkheidwerkelijkheid is ze echter naar haar vriend Hüseyin gegaan en woont bij hem. Een 

weekweek later komen twee bemiddelaars bij Nuran 's ouders voor een gesprek. Ze 

vertellenvertellen dat Nuran vrijwillig  is geschaakt en dat ze graag wil trouwen met Hüseyin. 

NogNog dezelfde dag proberen Nuran en Hüseyin in ondertrouw te gaan op het 

consulaat.consulaat. Dit mislukt omdat Nuran 's vierde broer Oral op dat moment in het 

consulaatconsulaat is. Twee dagen later komen de twee bemiddelaars terug bij de familie 

ArAr dal. Ze hebben weer contact gehad met Hüseyin en zijn familie en stellen voor dat 

hethet paar in ondertrouw zal gaan. Er wordt door vader en moeder Ardal als 

voorwaardevoorwaarde gesteld dat Nuran na de ondertrouw naar het ouderlijk huis zal 

terugkerenterugkeren in afwachting van het huwelijk, dat pas na de Ramazan, de vastenmaand, 

kankan worden gesloten. 

Fig.Fig. 7 Casus Ardal. 
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DeDe ondertrouw vindt plaats in het Turkse consulaat. Aanwezig zijn Nuran 's 

oudersouders en broers. Verder Hüseyin 's vader en zuster en een aantal andere familieleden 

vanvan Hüseyin. Na afloop vindt een verzoeningsmaaltijd plaats ten huize van Nuran 's 

ouders.ouders. Ook de twee bemiddelaars zijn daarbij aanwezig. De grote afwezige bij de 

'' Het is niet gebruikelijk een huwelijk te sluiten in de vastenmaand Ramadan (Turken zeggen 
"Ramazan").. Bedoeld wordt hier het imamhuwelijk, dat geldt als het "echte huwelijk". 
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ondertrouwondertrouw en het eten is broer Ömer. Na afloop van de maaltijd vertrekt de familie 

vanvan Hüseyin en blijft  Nuran volgens afspraak in haar ouderlijk huis. 

DieDie dag is Nuran 's middags alleen thuis met Sinan, haar oudste broer. Sinan 

ondervraagtondervraagt zijn zuster en wil weten of zij zich niet schaamt dat zij haar familie door 

haarhaar gedrag in opspraak heeft gebracht. Ook vertelt hij haar dat hij Hüseyin geen 

goedegoede man voor haar vindt. Nuran antwoordt hem dat zij het niet met hem eens is en 

datdat hij zich maar met zijn eigen zaakjes moet bemoeien. Dit, volgens Sinan 

onbetamelijke,onbetamelijke, antwoord schiet hem in het verkeerde keelgat. Hij vertelt Nuran 

woedendwoedend dat ze hem dan maar het zakgeld terug moet geven dat hij haar in de loop 

vanvan de tijd heeft gegeven. Nuran geeft hierop een giftig antwoord, waarop Sinan, naar 

eigeneigen zeggen, zijn zelfbeheersing verliest en haar voor hoer uitmaakt. Als reactie 

daaropdaarop spuwt Nuran Sinan in het gezicht. Sinan zal later vertellen dat hij buiten 

zinnenzinnen raakte en Nuran heeft gewurgd. 

Volgenss schaker Hüseyin heeft de familie gezamenlijk besloten tot eerwraak 

opp Nuran. Sinan zou de dader zijn omdat hij een doktersverklaring had waaruit bleek 

datt hij gek was. Hij zou dan kunnen rekenen op een lage gevangenisstraf. Is er sprake 

vann een komplot van de familie? Er zijn de volgende overwegingen: er is geen 

gebruikk gemaakt van een vuurwapen, wat erop kan wijzen dat er van te voren niets 

beraamdd is. Anderzijds kunnen er redenen zijn om expres geen vuurwapen te 

gebruiken.. De eerwraak moet overkomen als zijnde "niet gepland", om de straf voor 

Sinann zo laag mogelijk te houden. We moeten niet vergeten dat het in deze casus om 

eenn volwassen eerwraaakpleger gaat, die normaliter op een hoge gevangenisstraf kan 

rekenen.. Een vuurwapen is in de casus Ardal wellicht ook niet gebruikt omdat dit niet 

hett juiste wapen wordt geacht om een vrouw mee te doden. Volgens vrome moslims 

(enn de familie Ardal moet hiertoe gerekend worden) behoort een eerloos 

meisje/vrouww te worden gedood door middel van steniging (zie Durham 1928: 85) en 

lieverr niet met een pistool.20 

Dee beide families zijn aanwezig bij de ondertrouw en zitten daarna samen aan 

dee verzoeningsmaaltijd. Als er een familiekomplot is om eerwraak te plegen zou dit 

well heel doortrapt zijn. Uit de casus Elmas leren we echter dat dit wel degelijk 

Volgenss Kressel (1981: 147) zijn er meer en mindereervolle wijzen van eerwraak plegen. 
Doodschietenn is het meest eervol, wurging is minder eervol. Vrouwen komen meer in aanmerking voor 
dee minder eervolle wijzen. 



161 1 

mogelijkk is. In de casus Ardal zijn bovendien de gewone rituelen van de vader van het 

meisjee om gekwetstheid en boosheid ten aanzien van de schaking te tonen achterwege 

gelaten,, waardoor de extreme toenadering gewantrouwd moet worden. Opvallend is 

datt broer Ömer niet aanwezig is bij de verzoeningsmaaltijd. Nuran is daarom bang dat 

hijj haar schakingshuwelijk niet goed gezind is. Het zou echter wel eens kunnen dat 

Ömerr wegblijft omdat hij weet dat de verzoening maar "fake" is en hij het hier niet 

meee eens is. Hij is, als zijnde een heel goede vriend van Hüseyin, waarschijnlijk niet 

tegenn het huwelijk. De politie kan geen enkel bewijs voor de komplottheorie vinden. 

Ditt wil echter niet zeggen dat er geen komplot is. Het is de bedoeling dat er geen 

bewijss gevonden wordt. Sterker nog, het is de bedoeling dat het overtuigend overkomt 

datt de dader het in zijn eentje heeft gedaan. Sinan Ardal wordt veroordeeld tot zes jaar 

gevangenisstraff wegens doodslag. 

Onderr het voorwendsel van verzoening (ban?) worden wel vaker meisjes naar 

huiss gelokt. In de casus "Steniging op het marktplein" (§ 1.4), waar het meisje zich 

vann haar pasgeboren baby ontdeed in een tarweveld, deed haar broer alsof de familie 

zichh met haar verzoende en haalde haar op van haar schuiladres. Zodra ze echter op 

hett dorpsplein waren aangekomen doodde hij haar. 

§§ 4.5 Samenvatting 

Inn dit hoofdstuk is de huwelijksprocedure besproken. Uit de onderzochte 

gevallenn bleek dat het erg belangrijk was om met de $eref van de vaders van beide 

kantenn rekening te houden. Een huwelijksaanzoek kan niet zomaar gedaan worden, er 

moett van te voren geïnformeerd worden of een huwelijk mogelijk is. Aanzoeken 

ontvangenn die men niet wil, of een afwijzing moeten geven, zijn pijnlijke zaken. In de 

casuss Yigit (§4.1) en Koparan (appendix) gebeurde dat niet goed en escaleerde de 

afwijzingg tot een eerwraak. De standaardmanier om het officiële systeem van 

uithuwelijkenn te omzeilen is het op touw zetten van een schaking. De namus van het 

meisjee en haar familie wordt gezuiverd door het huwelijk dat er gewoonlijk op volgt. 

Dee §eref van haar vader blijft evenwel aangetast, doordat zijn dochter hem niet heeft 

gehoorzaamdd (ingeval van een vrijwillige schaking) of hij haar niet heeft weten te 

beschermenn (ingeval van een onvrijwillige schaking). 
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Uitt de casus Tekin blijkt dat een schaking kan escaleren wanneer de schaker 

eenn illegale Turkse jongeman is: de vader van het meisje wil deze persoon absoluut 

niett als schoonzoon, omdat hij denkt dat het hem alleen te doen is om de 

verblijfsvergunning.. Uit de casus Elmas blijkt dat ouders soms net doen alsof ze 

instemmenn met een schakingshuwelijk om zo het meisje naar huis te lokken. Eenmaal 

thuiss wordt eerwraak op haar gepleegd. Ook bij de casus Ardal is dit mogelijk het 

gevall geweest. 
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Hoofdstukk 5 Meer  gevalsstudies 

Inn dit hoofdstuk zal een aantal eerwraken worden besproken die zijn 

uitgekozenn vanwege hun vermoedelijke specifieke motieven of achterliggende 

redenen.. Het gaat om de volgende eerwraken: de casus Turkmen (§5.1), de casus 

Uzunn (§ 5.2), de casus Köksal (§ 5.3), de casus Ercan (§ 5.4) en de casus Altun 

(§§ 5.5). Tenslotte komt de casus Yurter (§ 5.6) aan bod, welke ik niet zal kwalificeren 

alss eerwraak, maar als moord/doodslag uit mannelijke trots. 

§5.11 Zeggenschap over  de kinderen 

CasusCasus Turkmen, "Naar  Nederland met een missie" (1990)' 

HetHet gezin Kaya heeft jarenlang in Nederland gewoond als het zich in 1986 in 

eeneen stadje in de provincie Tokat (Midden-Anatolië) vestigt. De heer Kaya begint er 

eeneen lunchroom, samen met compagnon Gitmez. Kaya gaat nog vaak voor zaken naar 

NederlandNederland terug. Gedurende zijn afwezigheid ontstaat er een relatie tussen zijn 

compagnoncompagnon en zijn vrouw Emine. Lang blijft  dit niet geheim in de kleine stad. Al gauw 

gonstgonst het van de roddelpraat, die uiteindelijk ook Kaya ter ore komt. Hij besluit in 

19871987 met vrouw en kinderen terug te keren naar Nederland en de lunchroom aan 

GitmezGitmez over te laten. Gitmez echter verlaat zijn vrouw in Turkije en vertrekt nog 

hetzelfdehetzelfde jaar naar Nederland, zijn geliefde achterna. Emine loopt bij haar man en 

kinderenkinderen weg en voegt zich bij hem. Zij gaan op een geheim adres in Nederland 

samenwonen.samenwonen. Kaya verstoot zijn vrouw en hertrouwt zeer spoedig met een weduwe uit 

Istanbul.Istanbul. Het hele jaar 1988 blijft  hij daar met zijn kinderen. In 1989 keert hij terug in 

Nederland,Nederland, met zijn nieuwe vrouw en zijn twee kinderen van inmiddels 9 en 7 jaar 

oud.oud. Het gezin is nog maar 6 weken in Nederland, als Emine haar twee kinderen van 

schoolschool ontvoert. Kaya start onmiddellijk een gerechtelijke procedure om zijn kinderen 

terugterug te krijgen. De zaak komt nog hetzelfde jaar voor de kinderrechter. Die beslist 

datdat de kinderen voorlopig aan de moeder worden toegewezen. De definitieve 

beslissingbeslissing over de voogdij zal in 1990 worden genomen. De dag van de rechtszaak 

'Ziee Van Eek 1997b. 
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gaatgaat Emine met de trein vanuit haar woonplaats naar de plaats van de rechtbank. 

DaarDaar aangekomen wordt ze op klaarlichte dag, temidden van vele mensen, door haar 

broerbroer Sedat Turkmen (21 jaar) doodgeschoten. Ze werd 29 jaar. 

Sedatt Turkmen verklaarde dat medio 1988 werd besloten tot eerwraak en hij 

doorr zijn bloedverwanten was aangewezen om het te doen. De getuige-deskundige 

schreeff het zeer vreemd te vinden dat Sedat Turkmen de eerwraak zo lang kon 

uitstellen:: "Normaliter is het zo dat nadat de beslissing eenmaal is genomen, de 

eerwraakk ook binnen afzienbare tijd plaatsvindt" en vindt dit een onverklaarbare zaak. 

Dee verklaring lijkt mij echter dat de beslissing tot eerwraak helemaal niet dan al 

genomenn is. Kaya volstond met het verstoten van zijn weggelopen vrouw. Zij 

ontvoerdee echter de kinderen (die bij Kaya waren gebleven), en voedde ze samen met 

haarr vriend Gitmez op. Kaya probeerde via de rechter de kinderen toegewezen te 

krijgen,, maar dit lukte niet. Waarschijnlijk kwam pas op dit punt eerwraak om de 

hoekk kijken: de moeder moest dood opdat de vader de voogdij over de kinderen zou 

krijgen.. De definitieve rechtszaak wilde Kaya waarschijnlijk niet afwachten, omdat 

hijj geen enkele hoop meer had op een toewijzing en hij bang was dat Emine daarna 

mett haar vriend en kinderen niet meer te vinden zouden zijn. De kinderen terug-

ontvoerenn zal voor hem geen optie zijn geweest, omdat hij dan in Turkije met hen had 

moetenn onderduiken. Kaya kan de eerwraak niet zelf plegen, omdat hij dan een 

gevangenisstraff uit moet zitten met alle gevolgen van dien: verlies van werk en kans 

opp uitzetting uit Nederland. Daarnaast is er de kans dat hij de kinderen niet 

toegewezenn krijgt als hij de eerwraakpleger is. Mijn hypothese is dat Kaya de hulp 

ingeroepenn heeft van de bloedverwanten van zijn ex-vrouw. Sedat Turkmen, de 

ongetrouwdee werkloze broer van Emine, zal de eerwraak plegen en ervoor zorgen dat 

Kayaa buiten schot blijft. Dit zal een van de redenen zijn dat Sedat Turkmen de 

beslissingg tot eerwraak zo ver in het verleden legt. Als hij zegt dat het besluit pas is 

genomenn nadat de kinderen bij voorlopige voorzieningen aan de moeder zijn 

toegewezenn is het niet moeilijk in te zien dat Kaya er een aandeel in gehad moet 

hebben.. Sedat heeft nog een andere reden om de eerwraakbeslissing ver terug te 

leggen:: dit heeft met zijn persoonlijke motivatie voor het plegen van de eerwraak te 

maken. . 

Waaromm zou Sedat Turkmen de eerwraak op zich nemen? Op het eerste 

gezichtt lijkt het alsof hij zichzelf belangeloos opoffert voor de familie-eer en zwager 
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Kaya.. Sedat Turkmen vertelt dat hij het heel moeilijk had met de verplichting tot het 

nemenn van eerwraak op zijn zus. Daarom was hij gaan drinken. Sedat hierover: 

"Ongeveer"Ongeveer anderhalfjaar heb ik gedronken. Mijn enige vriend was de alcohol. Ik kreeg 

hethet helemaal benauwd van de druk die ik in me voelde. Ik dronk want ik kwam er zelf 

nietniet uit: hoe moet ik het doen? Hoe moet ik ze vinden?" De reclasseringsmedewerker 

schrijftt over zijn drankgebruik: "Medio 1988 is Sedat gaan drinken, zegt hij. Hij 

dronkdronk elke dag zoveel gin-tonic en bier als hij maar op kon. In de periode 1988/1989 

isis het drie keer gebeurd dat Sedat poliklinisch in het ziekenhuis behandeld moest 

wordenworden omdat hij dermate grote hoeveelheden alcohol had genuttigd dat hij in coma 

raakte.raakte. Nadat zijn maag was leeggepompt kon hij weer naar huis. Een enkele keer 

heeftheeft betrokkene zelfs overwogen om een einde aan zijn leven te maken. Betrokkene 

wildewilde zijn alcoholgebruik voor de familie verborgen houden, maar dit lukte niet, want 

hijhij  woonde bij een oudere broer in huis. Zijn overmatig drankgebruik werd hem niet 

inin dank afgenomen. Hij was in de achting van de familie gedaald. Sedat zegt dat zijn 

alcoholgebruikalcoholgebruik uitsluitend is terug te voeren op de problemen met zijn zuster. Onder 

helhel drinken fantaseerde hij hoe hij zijn zuster en haar vriend om het leven zou bren-

gengen ". 

Dee reclasseringsmedewerker denkt dat het alcoholgebruik helemaal niets met 

hett gedrag van zijn zuster te maken heeft: "ƒ« het algemeen hebben we een beeld 

gekregengekregen van een mislukte jongeman (..). Betrokkene geeft zelf aan dat hij tot nu toe 

"geen"geen goed leven heeft geleid" (..). Betrokkene werd zonder enige voorbereiding in 

eeneen grote stad als Istanbul geplaatst bij een broer die eigenlijk een vreemde voor hem 

waswas (..)." Sedat Turkmen woont tot zijn twaalfde bij zijn ouders in een dorp in 

Midden-Anatolië.. Daarna verlaat hij zijn ouders en gaat in Istanbul bij zijn oudere 

broerss wonen, omdat daar een betere schoolopleiding is voor hem. Hij kan echter niet 

wennenn in de grote stad en voelt zich op school een buitenbeentje. Hij verlaat de 

schooll zonder diploma's en hangt maar wat rond. Hij weigert arbeidersbaantjes te 

accepteren.. De medewerker eindigt zijn rapport met de opmerking: "Het is niet 

uitgeslotenuitgesloten dat betrokkene door zijn wankele positie in het slop is geraakt en 

overmatigovermatig alcohol is gaan gebruiken. Wellicht heeft Sedat op deze wijze in de 

problemenproblemen rond zijn zuster een aanleiding gevonden om zijn positie binnen de familie 

terugterug te winnen". Ook de psychiater concludeert dat Sedat Turkmen de eerwraak 

gebruiktt om weer status te krijgen: "Persoonlijk krijg ik het idee dat hij met deze 

manoeuvremanoeuvre in ieder geval hoopt de achting van zijn familie weer te verkrijgen (..) Het 
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isis duidelijk dat er meer aan de hand is dan alleen bloedwraak (bedoeld is eerwraak 

CvE)CvE) ". 

Conclusie:: de dader-op-de-achtergrond en de eerwraakpleger hebben in deze 

casuss elk een motivatie voor de eerwraak. De eerwraakpleger volgt niet lijdzaam een 

bevell op of offert zich op om de familie-eer te redden (zie § 3.4). 

§§ 5.2 De aansporing 

CasusCasus Uzun, "De dichtgetimmerde woning*' (1978) 

InIn 1966 komt vader Uzun, dan 36 jaar, vanuit een dorp uit het Zwarte 

ZeegebiedZeegebied van Turkije naar Nederland. In 1972 volgen zijn vrouw Fatma en hun zes 

kinderen.kinderen. In Nederland leert vader de Turkse landgenoot Makal kennen. Deze is zeven 

jaarjaar jonger dan Uzun en getrouwd met Emel. Emel Makal en Fatma Uzun werken 

allebeiallebei in de kippenslachterij. De families Uzun en Makal komen regelmatig, wel een 

paarpaar keer per week, bij elkaar op bezoek. Emel is Makal 's tweede vrouw. Zijn eerste 

vrouw,vrouw, met wie hij nog steeds officieel getrouwd is, woont met hun zeven kinderen in 

Turkije. Turkije. 

InIn 1978 krijgt Meral Uzun, de 19-jarige dochter van de Uzun 's, een relatie 

metmet Makal, die dan 41 jaar is. Makal haalt en brengt Turkse vrouwen en meisjes met 

eeneen busje naar een dichtbij zijnde stad waar ze werken in de fabriek. Op de terugweg 

blijftblijft  Meral altijd als laatste in de bus. Makal rijdt zo 'n twee keer per maand met haar 

hethet bos in waar ze met elkaar vrijen. Meral vertelt later bij de politie dat de vrouwen 

inin het busje weten dat ze een verhouding heeft met Makal. 

DieDie zomer gaan vader en moeder Uzun met hun derde kind, zoon Habib van 

16,16, naar Turkije op vakantie. Meral en de jongste drie kinderen verblijven zolang bij 

dede oudste dochter van de Uzun 's, die getrouwd is met Re sat Cat al en in dezelfde 

plaatsplaats woont. Het is de bedoeling dat de Uzun 's Mehmet Bas, de "teyze oglu", de 

zoonzoon van een zuster van mevrouw Uzun, op de terugweg van Turkije naar Duitland 

Mett Emel heeft Makal alleen een imamhuwelijk gesloten (de islam accepteert onder bepaalde 
voorwaardenn dat een man meer dan één echtgenote heeft. Het maximum is vier). Omdat het niet 
mogelijkk is om iemand via een imamhuwelijk naar Nederland te laten komen, heeft Makal de foto in 
hett paspoort van zijn eerste vrouw vervangen door die van zijn tweede vrouw en heeft hij haar met dit 
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Fig.Fig. 8 Casus Uzun 
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OTeeOTee zullen nemen, waar hij zal logeren bij familie tot het imamhuwelijk en de bruiloft 

metmet Meral die in september zijn gepland. Het burgerlijk huwelijk tussen Meral en 

Mehmet,Mehmet, dat slechts gezien wordt als een formaliteit en waar nog geen huwelijksnacht 

opop volgt, heeft reeds plaatsgevonden om Mehmet Bas van een visum te kunnen 

voorzien. voorzien. 

AlAl na 10 dagen schrijft schoonzoon Resat aan vader en moeder Uzun dat ze 

maarmaar beter zo vlug mogelijk terug kunnen komen, want hem is ter ore gekomen dat 

MeralMeral een relatie heeft met Makal. Mehmet Bas moeten ze maar in Turkije laten, om 

geengeen onnodige kosten te maken. Vader en moeder Uzun geloven niets van het verhaal 

enen nemen Mehmet Bas toch mee. Ze laten hem bij familie in Duitsland achter. 

EenmaalEenmaal in Nederland hoort moeder Meral uit. Meral ontkent een verhouding met 

MakalMakal te hebben. Een broer van vader Uzun komt op bezoek en zegt dat ze maar met 

MeralMeral naar de dokter moeten om te kijken of ze nog maagd is. Zoon Habib heeft door 

vervalstee paspoort naar Nederland gehaald. Officieel heeft zijn tweede vrouw de naam van zijn eerste 
vrouw.. Tijdens het politie-onderzoek was dit in eerste instantie erg verwarrend. 



168 8 

datdat Meral dit gesprek zit af te luisteren. De volgende dag gaan Habib en moeder weer 

aanaan het werk. Habib werkt bij moeder op de kippenslachterij. Om fulltime te kunnen 

werkenwerken is zijn geboortedatum in Turkije twee jaar vervroegd, om hem 18 jaar in 

plaatsplaats van zijn werkelijke 16 jaar te laten zijn. Als Habib 's avonds rond half elf 

thuiskomtthuiskomt blijkt Meral niet thuis. Ze heeft tegen een jonger broertje gezegd dat ze 

naarnaar de familie Fakir is gegaan, een bevriende familie van de Uzun 's. Habib gaat er 

onmiddellijkonmiddellijk heen. Meral is er niet. "Ik vermoedde toen direct dat ze weggelopen 

waswas ", zegt Habib er later over. Habib is bang dat Makal, die in Turkije op vakantie is 

metmet zijn tweede vrouw, uit Turkije zal komen om Meral op te halen en mee te nemen 

naarnaar Turkije. Habib gaat naar zijn vader die aan het werk is in de nachtploeg. Samen 

gaangaan ze nog dezelfde nacht diverse adressen in hun woonplaats langs, op zoek naar 

Meral.Meral. De volgende ochtend worden de vermoedens van Habib bewaarheid. De 

familiefamilie Uzun krijgt vanuit Turkije een verontrustend telegram van de tweede vrouw 

vanvan Makal. Ze schrijft dat haar man onderweg is naar Nederland om Meral mee te 

nemennemen naar Turkije en eindigt het telegram met de smeekbede, "Pas goed op uw 

dochter.dochter. Ik wil mijn huwelijk niet kapot laten gaan ". Vader Uzun krijgt ook een boze 

briefbrief van de vader van Mehmet Bas, de verloofde van Meral, die schrijft dat Uzun niet 

goedgoed op de eerbaarheid van zijn aanstaande schoondochter heeft gepast. Pas na 

veertienveertien dagen krijgt de familie Uzun iets te horen over dochter Meral. Vader Uzun 

ontvangtontvangt een telegram van de ouders van Makal, waarin staat dat zijn dochter in 

IstanbulIstanbul bij de familie Qatal verblijft. Dit is familie van schoonzoon Resat Qatal 

HetHet volgende is er gebeurd: toen Resat Qatal de relatie tussen Meral en Makal 

ontdekte,ontdekte, schreef Meral aan Makal dat hij haar op moest halen, anders zou ze 

zelfmoordzelfmoord plegen. Makal kwam naar Nederland en nam haar verstopt in zijn auto mee 

naarnaar Turkije. Toen ze bij familie van Makal aankwamen, maakte de vader van de 

tweedetweede vrouw van Makal bezwaren en verweet hem zich niet goed te gedragen. Hij 

hadhad al twee vrouwen, wat wilde hij met nog één? De tweede vrouw van Makal 

verklaardeverklaarde later: "Mijn man kwam met Meral aan. Ik wilde dat meisje niet. Mijn man 

huilde.huilde. Hij zei dat alle initiatief van Meral uitging. Dat zij hem chanteerde met 

zelfmoordzelfmoord en hij zich daarom verplicht voelde haar op te halen. Mijn man stelde voor 

omom zowel met mij als met Meral te leven. Dat wilde ik niet". De schoonvader van 

MakalMakal bracht Meral vervolgens naar Istanbul. 

Makal,Makal, zijn tweede vrouw en hun kinderen komen pas in de herfst weer in 

Nederland.Nederland. Ze durven niet in hun eigen huis te wonen. Van hun Turkse vriend Nejat, 
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diedie hun overbuurman is, hebben ze gehoord dat hun huis is dichtgespijkerd. Dit zou 

zijnzijn gedaan door de families Fakir en Uzun. Habib zal later aan de politie verklaren 

datdat met het dichtspijkeren van een woning wordt bedoeld dat die persoon daar niet 

meermeer welkom is. Het gezin Makal laat zich niet meer in de woonplaats zien en gaat in 

eeneen naburige gemeente wonen. Het enige wat Makal doet is wekelijks zijn post 

ophalen.ophalen. Vader Uzun is ondertussen met de auto naar Turkije om zijn dochter Meral 

opop te halen. Het is voor hem nog moeilijk geweest van zijn werk verlof te krijgen, 

omdatomdat hij net terug is van vakantie. In Turkije vertelt Meral haar vader dat ze 

verkrachtverkracht is door Makal en daarom geen andere uitweg zag dan met hem mee te 

gaan.gaan. Twee weken later komen vader Uzun en dochter Meral weer in Nederland. 

EenEen week nadat ze terug zijn, beleggen de heren Fakir en Özkök een 

vergaderingvergadering over wat er met Makal moet gebeuren. De plaats van vergadering is de 

woningwoning van de zoon van Fakir. Op de vergadering zijn aanwezig: Özkök, Fakir en zijn 

tweetwee zonen, Uzun en zijn zoon Habib en schoonzoon Resat. Besloten wordt dat Habib 

eerwraakeerwraak zal plegen op Makal. 

DeDe volgende dag gaat vader Uzun met Fakir en Özkök een vuurwapen kopen. 

FakirFakir weet de weg en özkök leent vader Uzun het benodigde geld (F 1200,-). Vader 

UzunUzun laat Habib 's avonds zien dat hij het pistool heeft opgeborgen in de 

stofzuigerzak.stofzuigerzak. Met mevrouw Fakir, die in dezelfde straat woont als Makal, wordt 

afgesprokenafgesproken dat zij bericht zal geven als Makal naar zijn huis komt om de post op te 

halen.halen. Vier dagen na de vergadering wordt Habib, die op dat moment in zijn 

slaapkamerslaapkamer is, gewaarschuwd door zijn zus Meral. Mevrouw Fakir is langs geweest 

enen heeft verteld dat Makal in zijn woning is. Habib doet kleren van zijn zus aan en 

verstoptverstopt zich bij Makal 's woning. Zodra Makal weer in zijn auto gaat zitten, snelt 

HabibHabib toe en vuurt van 2 meter afstand op Makal, dwars door het linkerzijraam van 

dede auto. Hij vuurt 7 keer gericht op hoofd en bovenlichaam. Makal overlijdt ter 

plekke. plekke. 

Bijj thuiskomst wil Habib dat zijn zus Meral de meisjeskleren aandoet die hij 

aanheeft.. Het zijn haar kleren. Zij weigert. De volgende dag geeft Habib zich aan bij 

dee politie. Hij vertelt dat hij de kleren van zijn zus aandeed, om niet te snel herkend te 

wordenn door Makal. Hij was bang dat Makal een pistool bij zich had. Inderdaad bleek 

Makall een pistool onder zijn autostoel te hebben liggen. Zus Meral vertelt dat ze de 

klerenn aan moest doen omdat zij voor eerwraakpleger door had moeten gaan. Habib 

ontkentt dit. Toch lijkt dit punt, Meral als zogenaamde dader, wel aannemelijk. De 
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familiee moet "de verkrachtingsversie" zo duidelijk mogelijk brengen, zodat hun 

dochterr geen blaam treft. De verkrachtingsversie wordt geloofwaardiger als het meisje 

dee eerwraak pleegt. De reden is hier niet geweest om een dader te creëren die kans 

maaktt op een lage straf: Meral is meerderjarig. 

Naa de eerwraak is de familie er overigens alles aan gelegen om de 

gefraudeerdee geboortedatum van Habib terug te draaien. Nu is het weer niet handig 

omm twee jaar ouder te zijn dan in werkelijkheid. De officier van justitie wil het 

strafrechtt voor meerderjarigen toepassen en eist 4,5 jaar gevangenisstraf. Habib wordt 

echterr als minderjarige berecht. Hij wordt veroordeeld tot zes maanden tuchtschool en 

komtt vrij op de dag van de rechtszaak, want dan is er inmiddels een halfjaar 

verstreken.. In de Nederlandse plaatselijke krant wordt hier verontwaardigd over 

geschreven:: "De moordenaar komt vrij op de dag van de rechtszaak. Kan dat 

zomaar?"33 Ook de officier van justitie betreurt de gang van zaken: "Ik vind de straf 

vann een halfjaar tuchtschool te gering voor een moord. Ik ben ook bang dat de Turkse 

gemeenschapp door die strafmaatregel eerder in de verleiding komt de wraakneming te 

latenn uitvoeren door jongeren" (zie § 3.7). 

Inn deze casus is het heel bijzonder dat we zo goed op de hoogte zijn van het 

beraadd dat aan de eerwraak vooraf is gegaan. Normaliter zwijgt een eerwraakpleger 

hieroverr als het graf. Habib en zijn vader verklaren bij de politie dat zij de eerwraak 

hebbenn gepleegd onder druk van de Turkse landgenoten Özkök en Fakir. Wanneer de 

zaakk in hoger beroep komt nemen zij deze beschuldigingen echter terug. 

Waarschijnlijkk gebeurt dit onder druk van Fakir en Özkök. Het gerechtshof rest 

weinigg anders dan vrijspraak voor deze twee personen op de achtergrond. 

Volgenss vader en zoon Uzun drongen Fakir en Özkök aan op eerwraak omdat ze 

dee Turksee gemeenschap in de Nederlandse woonplaats wilden beschermen tegen 

eerschenderr Makal. Hij zou een gevaar opleveren voor de namus van de andere Turkse 

meisjes.. Om verdere erekwesties te voorkómen was het beter om hem te doden. Uit het 

strafdossierr viel echter een minder nobele reden voor hun wens tot eerwraak te 

destilleren.. Het geschaakte meisje, Meral Uzun, maakte gewag van de haat die Makal 

voeldee jegens Fakir en Özkök. Het bleek dat Makal evenals Fakir en Özkök een busje 

bezatt waarmee hij Turkse vrouwen en meisjes vervoerde naar de fabrieken in de 

omgeving.. Makal had de ritprijs verlaagd, waarna Fakir en Özkök gedwongen waren 

33 Kranteknipsels zijn te vinden in het strafdossier. Omwille van de anonimiteit vermeld ik hier niet om 
welkee plaatselijke krant het gaat. 
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hierinn mee te gaan. Dit leidde tot onenigheid. Makal had blijkbaar een enorme hekel aan 

Fakirr en Özkök gekregen, want hij liet Meral in een brief naar huis schrijven dat ze 

oneerbaarr betast was door zowel Fakir als Özkök. Later vertelde Meral dat dit niet waar 

was.. Het kan zijn dat de economische concurrentie Fakir en Özkök deed besluiten om de 

erekwestiee die de familie Uzun had gekregen, te gebruiken als legitieme dekmantel om 

Makall uit de weg te laten ruimen. 

Inn de in de appendix beschreven casus Altug, "De auto-reparaties" (1976), 

wordtt het meisje Mihriban Altug ontmaagd door de heer Haci Kalkan en is er 

eveneenss een persoon van buiten de familie die erg aandringt op eerwraak. Mesut 

Altug,, de 19-jarige dader, vertelt in zijn verhoor dat hij aangezet is door een zekere 

Akbulutt om de eerwraak te plegen en dat deze waarschijnlijk zijn spullen aan het 

pakkenn is om het land te verlaten, om niet gearresteerd te worden door de politie 

vanwegee zijn rol op de achtergrond. Wanneer de politie poolshoogte neemt bij 

Akbulutt blijkt deze inderdaad op het punt van vertrek naar Turkije te staan. Voor 

zoverr de politie heeft kunnen uitzoeken stookte Akbulut de Altug's op om eerwraak te 

plegenn op Haci Kalkan, omdat hij een bloedvete met hem had. Overigens blijft de casus 

opp dit punt onduidelijk. De eerwraak is gepleegd in het huis van Akbulut. Haci Kalkan 

wass daar heen gelokt in verband met een auto-reparatie. Maar als hij een bloedvete had 

mett deze man is het niet goed voor te stellen dat hij zich in dit huis zou wagen. Het is 

duidelijkk dat Akbulut belang heeft bij het doden van Haci Kalkan, maar welk precies 

blijftt een duistere zaak. 

§§ 5.3 Crime Passionnel 

CasusCasus Köksal "De telefooncel" (1992)4 

's's Morgens om 10 over half 7 komt een telefoontje bij de politie binnen. Het is 

EbruEbru Köksal-Aslantas, een 17-jarige, sinds drie maanden getrouwde Turkse vrouw, 

metmet de mededeling dat zij iemand heeft doodgeschoten. Ze verklaart in een telefooncel 

44 Cf. Van Eek 1998a en Van Eek 1998b. Met dank aan politiefunctionaris Frank Komaat, voor het 
verkrijgenn van deze casus. Omdat het hier gaat om een dader die in Nederland is geboren, staat deze 
eerwraakk niet geregistreerd in Almelo (zie inleiding, voetnoot 13). 
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tete staan vlakbij de plaats van het delict. Wanneer de politie arriveert wordt een 

TurkseTurkse jongeman dood aangetroffen op de bestuurdersplaats van zijn auto. Het is de 

2626 jarige Hikmet. Hij is om het leven gekomen door schotwonden van kogels die door 

dede autoruit heen op hem zijn afgevuurd. Ebru vertelt de politie dat zij deze man heeft 

gedoodgedood en gooit een vuurwapen op de grond. Haar handen worden door de politie 

onmiddel/ijkonmiddel/ijk in plastic verpakt teneinde sporen veilig te stellen. Op het politiebureau 

verklaartverklaart Ebru een week voor haar bruiloft door Hikmet te zijn verkracht. Ze vertelt 

datdat ze zwanger is geweest van hem en abortus heeft laten plegen. De zwangerschap 

komtkomt volgens haar absoluut van Hikmet. omdat ze met haar echtgenoot Mustafa 

KöksalKöksal nooit naar bed is geweest. 

Naa verhoor van de echtgenoot blijkt deze inderdaad nooit seksuele 

gemeenschapp met zijn vrouw te hebben gehad. Navraag bij haar huisarts leert dat 

Ebruu inderdaad zwanger was en abortus heeft laten plegen. Er rijzen echter twijfels 

aann haar verkrachtingsversie: ze weigert gedetailleerd in te gaan op de verkrachting. 

Dee politie vindt foto's waar Ebru samen met Hikmet op staat. De foto's zijn gemaakt 

inn de Efteling. Ebru ontkent het bestaan van de foto's. Daarnaast vertelt haar 

echtgenoott de politie dat Ebru hem afwees in bed. In hun woning is nauwelijks 

dameskledingg te vinden. Het lijkt wel alsof Hikmet de vriend was van Ebru en zij niet 

bijj haar wettige echtgenoot woonde. Het "verkrachtingsraadsel" (zie § 2.2) wordt 

uiteindelijkk ontward. De geschiedenis luidt als volgt: 

FigFig 9 Casus Köksal. 

Ebr r 6 6 VJefff\>n n 1 1 

l l 
AWOS&jfnn 1 , 

relat'' e-

EbruEbru is het oudste kind van vader en moeder Aslantas. Vader Aslantas is in 

19661966 naar Nederland gekomen. Ebru wordt in 1974 in Nederland geboren. Als zij 16 
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jaarjaar is verlooft zij zich met haar in Turkije wonende neef Mustafa Köksal Er is een 

grootgroot verlovingsfeest. Mustafa en Ebru zijn "teyze cocuklari", dat wil zeggen hun 

moedersmoeders zijn zusters van elkaar. Moeder Aslant as en ook Mustafa beklemtonen later 

bijbij  de politie dat de verloving Ebru 's eigen wens is geweest. Eigenlijk vonden haar 

oudersouders haar nog te jong. Ook zusje Nermin vertelt dat Ebru haar tijdens een picknick 

vanvan de hele familie toevertrouwde dat ze Mustafa zo 'n leuke jongen vond. 

EbruEbru en haar vader gaan een halfjaar later samen naar Turkije voor het 

burgerlijkburgerlijk huwelijk, wat nodig is om Mustafa naar Nederland te kunnen halen. 

ZonderZonder bewijs dat zijn vrouw in Nederland woont krijgt hij geen visum van het 

NederlandseNederlandse consulaat. Volgens moeder Aslantas heeft Ebru daarna in Nederland 

velevele instanties gebeld om de overkomst van Mustafa te regelen. Ebru gaat werken in 

eeneen tuinderij. Zonder eigen inkomen mag zij Mustafa niet naar Nederland laten 

komen.komen. Haar werkgever, een koppelbaas, is de 33-jarige Hüseyin. Hij levert zijn 

werknemerswerknemers bij de diverse tuinderijen af. Als zij twee maanden werkt wordt Hikmet, 

dede zeven jaar jongere broer van Hüseyin, compagnon in het loonbedrijf. Ebru rijdt 

vanvan dan af met hem mee naar het werk en weer naar huis. Er ontstaat een relatie 

tussentussen Ebru en Hikmet. Hatice, een vriendin en collega van Ebru, verklaart later bij 

dede politie dat Ebru haar vertelde dat ze spijt had van de verloving met haar neef en 

verliefdverliefd was op een ander. Ze durfde haar vader hier niets over te zeggen. "Ik zag 

HikmetHikmet en Ebru vaak samen ", vertelt Hatice, "Ze hadden blijkbaar een verhouding. 

IkIk vond dit niet te geloven, omdat ze al verloofd was. Er werd ook door andere 

collega'scollega's gesproken over Ebru. In de zomer zijn we met zijn allen naar de Efteling 

geweest.geweest. Hikmet en Ebru waren daar ook. Er zijn foto's van hen samen gemaakt". 

OokOok een andere collega van Ebru, genaamd Melahat, vertelt de politie dat er over 

EbruEbru en Hikmet veel gepraat werd op het werk. Ze had Hikmet een keer gevraagd of 

hijhij  een relatie had met Ebru. Hij ontkende, maar het was haar duidelijk dat het wel zo 

was. was. 

NogNog voor het uitstapje naar de Efteling komt Mustafa, Ebru 's verloofde, naar 

Nederland.Nederland. Aangezien het imamhuwelijk nog niet is voltrokken wordt nog niet van 

echtgenootechtgenoot gesproken. Mustafa woont tot aan de bruiloft op diverse adressen bij 

familieledenfamilieleden van hem in dezelfde woonplaats. Ebru gaat ondertussen met haar familie 

opop vakantie naar Turkije. Tijdens deze vakantie worden de (rouwkaarten gedrukt. De 

trouwjurktrouwjurk is al in een eerder stadium besteld. Tijdens deze vakantie belt Ebru twee 

keerkeer naar haar werk en vraagt Hikmet aan de telefoon. 
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InIn de herfst is de bruiloft van Ebru Aslantas en Mustafa Köksal. Tijdens het 

feestfeest roddelt iedereen over het bruidspaar, omdat ze de hele avond niet bij elkaar in 

dede buurt zijn. Ook vader Aslantas vertelt de politie dat ze zich nogal afstandelijk 

tegenovertegenover elkaar gedroegen. Op de bruiloft volgt de huwelijksnacht. De "sagdic" 

(begeleidster)(begeleidster) van de bruid gaat 's nachts naar de woning van Ebru en Mustafa om 

hethet bewijs van maagdelijkheid van Ebru op te halen. Dit is een wit laken met een 

bloedvlekjebloedvlekje dat ze overhandigt aan de moeder van Ebru. Wat niemand weet is dat dit 

bewijsbewijs "fake " is: Ebru wil niet met Mustafa naar bed, en maakt een bloedvlekje in het 

laken.laken. Mustafa verklaart later bij de politie: "Ebru heeft het laken geregeld". 

Süleyman,Süleyman, een vriend van Hikmet, vertelt de politie dat Hikmet hem een week 

voorvoor de bruiloft vertrouwelijk meedeelde dat Ebru en hij wilden trouwen. Hij had hem 

tenten antwoord gegeven: "Nou, dan ben je lekker op tijd. Kon je geen ander meisje 

vinden?vinden? " Hikmet kon deze reactie niet waarderen en vroeg hem of hij er met niemand 

overover wilde praten. Süleyman belooft zijn mond te houden. Moeder Aslantas vertelt: 

"Na"Na de bruiloft zat mijn dochter alleen maar te peinzen. Ik dacht dat zij ziek was ". 

ZusjeZusje Nermin heeft hetzelfde verhaal: "Ebru werd minder vrolijk en er was niet meer 

meemee te praten ". 

DeDe ouders van Ebru komen erachter wat er aan de hand is. Ebru vertelt dat ze 

graaggraag met Hikmet wil trouwen. Vader geeft Ebru te kennen dat ze gelukkig móet zijn 

metmet Mustafa, hij heeft zoveel geld voor ze uitgegeven: F17.000,- voor de meubels van 

hunhun woning, F10.000,- voor de bruiloft en F 2000,- voor de overkomst van Mustafa 's 

moedermoeder uit Turkije in verband met de bruiloft. Vader en moeder willen niets weten 

vanvan een relatie tussen Ebru en Hikmet. 

InIn de eerste week na de bruiloft gaat vader Aslantas praten met Hüseyin, de 

werkgeverwerkgever van Ebru en de oudere broer van Hikmet. Vader Aslantas verlangt van 

HüseyinHüseyin dat Hikmet uit de stad verdwijnt en vertelt dat hij hem zal doodschieten 

mochtmocht hij in de buurt komen. Vader Aslantas laat Hüseyin een pistool zien. Ook dreigt 

vadervader Aslantas het dochtertje van Hüseyin iets aan te zullen doen, indien de relatie 

tussentussen Ebru en Hikmet niet zal stoppen. Hikmet laat zich daarna niet meer zien in zijn 

oudeoude woonplaats. Hij trekt in bij zijn Nederlandse vriendin Johanna. Volgens 

vriendenvrienden van hem doet hij dit om zo Ebru gemakkelijker te kunnen vergeten. 

EbruEbru vertelt twee maanden na de bruiloft aan Fatma, haar beste vriendin, dat 

zeze twee maanden zwanger is van Hikmet. Ze heeft geprobeerd vóór het huwelijk met 

MustafaMustafa zwanger te worden van Hikmet zodat ze niet meer met Mustafa hoeft te 
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trouwen.trouwen. Dit lukt te laat, haar zwangerschap ontdekt ze pas na het huwelijk. Ebru belt 

HikmetHikmet op en vertelt dat ze zwanger is van hem. Ze vraagt Hikmet of hij met haar wil 

trouwen.trouwen. Dit wil hij niet. Hij wil een abortus, want hij wil niet dat zijn kind tegen een 

andereandere man papa gaat zeggen. 

ZeZe vertelt haar ouders dat ze zwanger is van Hikmet. Haar ouders zijn nu wel 

bereidbereid haar aan Hikmet te koppelen. Waarschijnlijk speelt ook mee dat ze zien dat het 

tussentussen Ebru en Mustafa absoluut niet gaat. Vader Aslantas gaat in december langs 

HüseyinHüseyin en vraagt of er alsnog een huwelijk tussen Hikmet en Ebru kan plaatsvinden, 

aangezienaangezien Ebru zwanger is van Hikmet. Hüseyin zegt tegen vader Aslantas dat het nu 

tete laat is en dat ze vóór het huwelijk met Mustafa alles hadden moeten regelen. Ebru 

moetmoet maar een abortus laten plegen. Vader Köksal bedreigt daarop Hüseyin, Hikmet 

enen hun familie met de dood omdat zijn dochter Ebru door hen te schande is gemaakt. 

OokOok moeder Aslantas heeft nog een gesprek met Hikmet. Moeder zegt: "Kom Ebru 

maarmaar halen, ze is zwanger van jou ". Hikmet weigert. Ebru gaat weer bij haar ouders 

wonenwonen en laat een abortus plegen. 

Hikmet,Hikmet, die bij zijn vriendin Johanna woont, verlaat elke ochtend om half 7 

zijnzijn woning om met de auto naar zijn werk te gaan. 's Morgens om 10 over half 7 

komtkomt het al beschreven telefoontje bij de politie binnen. 

Wanneerr een meisje of een jongen een verloving echt niet meer wil, is dit 

meestall nog wel terug te draaien. In het geval van Ebru zijn de voorbereidingen echter 

all ver gevorderd: er is een burgerlijk huwelijk gesloten en er zijn allerlei onkosten 

gemaakt.. Als een verbreking van de verloving heel moeilijk ligt is er nog de 

mogelijkheidd van een schaking ("kiz kacirma"). Ebru zou zich hebben kunnen laten 

schakenn door Hikmet, waarna zij samen trouwen en de trouwerij met de verloofde 

niett doorgaat (zie § 4.2). Een schaking is op het Turkse platteland een heel 

gebruikelijkee manier om onder een uithuwelijking uit te komen. Een vriend geeft 

Hikmett zelfs deze raad. Uit zijn getuigenverklaring: "Ik wist van de relatie tussen 

MustafaMustafa en Ebru en het feit dat Ebru met iemand anders zou trouwen. Ik adviseerde 

HikmetHikmet om Ebru te schaken, zodat hij met haar kon trouwen (...). Toen ik hem er later 

naarnaar vroeg zei hij dat Ebru hem had verteld dat ze niet kon vluchten. Ze zou na haar 

huwelijkhuwelijk iets regelen. Hier begreep ik niets van ". Ebru verklaart dat zij probeerde van 

55 Mustafa en Ebru hebben al een burgerlijk huwelijk gesloten, maar omdat er nog geen imamhuwelijk 
iss geweest, wordt nog gesproken van verloving. 
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Hikmett zwanger te raken om zo een reden te hebben om met hem te kunnen trouwen. 

Ditt is geen gebruikelijke oplossing, vooral niet als een huwelijk met de ongewenst 

gewordenn verloofde zo dichtbij is. Waarschijnlijk durfde Ebru een schaking niet aan, 

omdatt de bruidegom een zoon van een in Turkije wonende moederszuster was. Bij 

dezee jongen zijn verwachtingen gewekt: hij krijgt door het huwelijk met Ebru de kans 

omm naar West-Europa te gaan. Niet alleen Mustafa, maar ook zijn ouders zullen hier 

heell blij om zijn geweest. Dat Mustafa een verblijf in Nederland ambieert blijkt ook 

uitt zijn gedrag jegens Ebru. Welke echtgenoot accepteert nu een vrouw die niet met 

hemm naar bed wil? Maar Mustafa heeft geen keus, hij is waarschijnlijk veel te bang 

datt Ebru hem niet meer wil en hij het land uit moet. Ik vermoed dat deze casus als 

volgtt afloopt: Ebru en Mustafa blijven officieel driejaar gehuwd (ook al wonen ze 

niett meer samen), waarna een echtscheiding volgt. Op die manier heeft Mustafa in 

iederr geval het minimum aantal getrouwde jaren achter de rug om in Nederland te 

mogenn blijven. 

Waarr we bij eerwraak doorgaans slechts kunnen vermoeden dat er een dader 

opp de achtergrond is, is dat bij deze casus wel heel duidelijk: Ebru kan de eerwraak 

niett gepleegd hebben. De politie vindt op Ebru's kleding en handen geen 

glasrestantenn van de autoruit of schotsporen. Dit zou wel moeten want er is van heel 

dichtbijj op Hikmet geschoten en ze is 10 tot 15 minuten na het delict aangehouden. 

Omm te controleren of er inderdaad schotsporen achter behoren te blijven doet het 

Gerechtelijkk Laboratorium in Rijswijk schietproeven met 4 proefschutters. Bij allen 

blijvenn schotsporen achter. Verder zijn van de 7 schoten 5 raak door de autoruit heen 

gegaan.. Volgens de politie is dit zeer moeilijk. Uit onderzoek blijkt dat er door een 

deskundigg en vaardig iemand moet zijn geschoten. Voor de politie zijn dit feiten 

genoegg om aan te nemen dat Ebru niet de dader is. Vermoed wordt dat de vader van 

Ebruu de eerwraak heeft gepleegd, maar dat zijn dochter de eerwraak op zich heeft 

moetenn nemen. Ten eerste omdat zij minderjarig is en minder straf zal krijgen dan 

haarr vader. Ten tweede om de verkrachtingsversie geloofwaardiger te maken. Een 

jongee vrouw zal toch niet haar eigen geliefde om het leven brengen. Als zij hem om 

hett leven brengt, dan moet het wel echt een verkrachting zijn geweest. Ebru volhardt 

tott in de rechtszaal dat zij het gedaan heeft en haar verdiende straf wil hebben. De 

tenlasteleggingg jegens haar luidt "het opzettelijk en met voorbedachten rade van het 

levenn beroven van Hikmet". Haar raadsman doet een verzoek tot vrijspraak en zegt 

hierover:: "Ik ben mij ervan bewust dat dit niet strookt met de wens van verdachte en 
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zijj is hiervan op de hoogte". Ebru wordt vrijgesproken omdat ze het niet gedaan kan 

hebben.. Alle argwaan van politie en justitie ten spijt, moet de strafzaak jegens vader 

Aslantass worden geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. 

Ebruu lijkt in dit alles tegen wil en dank een heldenrol te hebben gespeeld: zij 

zou,, na het uitkomen van haar relatie, door haar familie zijn gedwongen om de 

eerwraakk op zich te nemen, om zelf aan eerwraak te ontkomen. De rechercheur in 

dezee strafzaak komt dat echter niet aannemelijk voor. Hij heeft Ebru diverse malen 

bezochtt in het Huis van Bewaring en nooit enig teken van treurnis of verdriet van haar 

kantt bespeurd. De hypothese van de rechercheur is dat Ebru, nadat het haar duidelijk 

werdd dat Hikmet echt niet meer met haar wilde trouwen, zelf aan haar ouders vertelde 

datt zij zwanger was geraakt van Hikmet. Ze had over de abortus kunnen blijven 

zwijgen,, maar ze wilde zich wreken op hem: hij had haar in de steek gelaten, dan zou 

hijj ook zijn verdiende loon krijgen. Dat Hikmet direct is gaan samenwonen met zijn 

Nederlandsee vriendin heeft haar negatieve gevoelens jegens hem wellicht nog 

versterkt.. We weten niet of ze voordien al op de hoogte was van deze vriendschap, 

maarr zo ja, dan heeft Hikmet haar vast verteld dat dat tijdelijk was, en zij de ware was 

voorr hem. Deze eerwraak heeft het motief van een crime passionnel: de moord op de 

ontrouwee geliefde. 

CasusCasus Cetin, "Op zomerkamp" (vervolg) 

Dee casus £etin, "Op zomerkamp" (§ 2.2) kan eveneens een crime passionnel 

zijn.. Mevrouw Kalemli-^etin beweert op twee achtereenvolgende avonden door de heer 

Özbayy te zijn verkracht. De broer van mevrouw Kalemli hoort van deze verkrachting en 

pleegtt eerwraak op Özbay. Hij doet dit geheel op eigen houtje. De heer en mevrouw 

Kalemlii weten nergens van. Tot zo ver de officiële lezing. Dat ik de heer Kalemli als 

dader-op-de-achtergrondd zie, heb ik eerder duidelijk gemaakt (§ 3.3). Ook heb ik toen 

vermeldd dat mevrouw Kalemli vermoedelijk van de plannen op de hoogte is. Wat daar 

nogg aan toegevoegd kan worden is dat mevrouw Kalemli waarschijnlijk helemaal niet 

lijdzaamm heeft moeten accepteren dat haar vriend Özbay werd vermoord, maar dat zij dit 

zelfheeftt gewild. Uit de casus is op te maken dat mevrouw Kalemli en Özbay een half 

jaarr na het zomerkamp heel koel tegen elkaar worden, terwijl dat daarvoor niet het geval 

is.. De relatie tussen mevrouw Kalemli en Özbay is blijkbaar op de een of andere manier 
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tott een eind gekomen. Uit een aantal getuigenverhoren blijkt dat Özbay bekend staat als 

rokkenjager.. Heeft Özbay soms een ander liefje opgeduikeld en mevrouw Kalemli laten 

vallen?? De eerwraak kan voor mevrouw Kalemli een wraakactie zijn geweest tegen een 

geliefdee die niets meer voor haar voelt. Uit de stukken in het strafdossier blijkt niet dat er 

bedenkingenn zijn geweest jegens de rol op de achtergrond van deze vrouw. Dat hoeft 

niett te betekenen dat die er niet zijn geweest. Wellicht zijn er geen stukken over 

opgenomenn omdat het niet te bewijzen valt. 

§§ 5.4 Seksuele beledigingen 

CasusCasus Ercan "Twee vleesmessen worden van huis opgehaald'* (1982) 

InIn een bar biedt de 25-jarige Turkse jongeman Ercan een zekere Dayioglu een 

pilsjepilsje aan. Dayioglu slaat het pilsje af. Hierop ontstaat een woordenwisseling. De 

tweetwee worden door de cafébaas de deur uitgezet, waarna de ruzie buiten te midden van 

landgenotenlandgenoten wordt voortgezet. Dayioglu uit tegenover Ercan de vloek "Ik ga met je 

moedermoeder en je vrouw naar bed". Vervolgens maakt hij een stekende beweging met zijn 

mes.mes. Ercan is razend. Hij gaat naar huis, haalt twee vleesmessen op en keert terug 

naarnaar het uitgaanscentrum, op zoek naar Dayioglu. Hij vraagt links en rechts aan 

bekendenbekenden waar Dayioglu is, want, zo vertelt hij eenieder, "Ikga hem doodsteken". De 

politiepolitie wordt telefonisch gewaarschuwd, maar terwijl die in de omgeving op zoek is 

naarnaar Ercan, heeft deze Dayioglu al gevonden in een steegje. Het is dan 's avonds 

23.3023.30 uur. Dayioglu is op weg naar huis. Ercan bijt Dayioglu toe dat hij zijn vrouw 

nietniet had mogen beledigen. Dayioglu antwoordt dat hij niet met hem wil vechten. vechten. Een 

TurkseTurkse getuige die deze woordenwisseling opvangt gaat snel een café binnen om de 

politiepolitie te bellen. Het is echter al te laat. Eenmaal terug bij het tweetal blijkt dat Ercan 

DayiogluDayioglu heeft neergestoken. De getuige gaat samen met Ercan het café weer in. 

DaarDaar legt Ercan zijn messen op tafel en verklaart: "Als hij nu nog opstaat, dan snij ik 

hemhem de keel af'. Niet veel later komt de politie en wordt Ercan gearresteerd. Ercan 

wordtwordt bij de rechtbank veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf wegens doodslag. In 

hogerhoger beroep wordt hij veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens moord. Van de 

HogeHoge Raad krijgt hij 6 maanden gratie, wellicht omdat hij na het uitzitten van zijn 

strafstraf Nederland wordt uitgezet. 



179 9 

Ditt is een voorbeeld van een eerwraak na een seksuele belediging. De namus 

wordtt met woorden alleen bezoedeld. Dit soort beledigingen wordt door mannen 

onderlingg gedaan. Woorden kunnen zelfs erger zijn dan een lichamelijke aantasting, 

namelijkk als de verbale belediging plaatsvindt in het openbaar, temidden van vele 

landgenoten.. In het Turks worden seksuele beledigingen aangeduid als "küfür", 

vloeken.. Een nauwkeurigere omschrijving wordt in de alledaagse taal niet gebruikt, 

bijj het woord "küfur" weet men wat bedoeld wordt.6 Het uiten van de seksuele 

beledigingg wordt als heel erg ervaren. Ercan vertelt dat hij de belediging zo vreselijk 

vondd dat hij tranen in zijn ogen kreeg. In concreto gaat het doorgaans om de volgende 

beledigingen:: "Ik neuk je moeder" (anam sikerim), "Ik neuk je dochter" (kizini 

sikerim)) of "Ik neuk je moeder en je vrouw" (anam avradim sikerim). Een tweede 

soortt van seksuele beledigingen is het uitmaken van de moeder van de ander voor 

hoer,, dat wil zeggen door de persoon in kwestie bastaard (pi?) of 

hoerenzoon/hoerenjongg (orospu cocugu) te noemen.7 Een derde soort is de echtgenote 

vann de ander uit te maken voor hoer, of de ander pooier (pezevenk) te noemen. In het 

Zwartee Zeegebied gebruikt men voor pooier het woord "kavat". In de Qukurova is het 

woordd "dümbük" gangbaar. Ook kan men de ander uitmaken voor "boynuzlu", dat wil 

zeggenn "iemand met hoorntjes", om aan te geven dat hij toelaat dat zijn vrouw 

overspell pleegt. Blok (1981: 220) legt uit dat het hier gaat om de hoorns van de bok. 

Dee bok vindt het namelijk goed dat andere bokken zich mengen met zijn geiten. De 

bokk is hier het tegenovergestelde van de ram, deze waakt wel over zijn schapen. In 

Turkijee wordt het woord "koe" (ram) als een compliment voor jongens/mannen 

gebruikt:: "Koe gibisin!" (Je bent als een ram!). De achternaam "koe" komt ook 

veelvuldigg voor (de achtemamenwet is in 1934 ingevoerd). 

Err zijn vloeken die lijken op een seksuele belediging, maar dit niet zijn. Ze 

wordenn gebruikt als stopwoordje in gesprekken tussen mannen onderling, 

voorbeeldenn hiervan zijn: "siktir lan" (laatje neuken) en "amina koyayim" (stop hem 

inn haar kut). Ook de woorden "pic", "orospu ïocugu" of een van de pooiernamen 

wordenn wel in minder beladen zin tussen vrienden onderling gebruikt. Een seksuele 

beledigingg echt serieus uiten zal niet snel gebeuren. Iedere Turk weet hoe erg en hoe 

66 Yesilgöz noemt daarnaast het woord "agir sözler" (lett: zware woorden). Erg.1 (1980b: 220) noemt 
hett - meer juridische - woord "sözlü hakaret" (lett: belediging met woorden). 
77 Ane Nauta (1991: 31-34) noemt een groot aantal seksuele beledigingen. 
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gevaarlijkk dit is. Wanneer wordt dit soort küfur dan wél beledigend gebruikt? Aan de 

handd van de hierboven beschreven casus is een aantal redenen te noemen. Ten eerste 

kann er al sprake zijn van ruzie. Het doorgronden hiervan is echter een moeilijke zaak. 

Hett slachtoffer is dood en kan geen informatie meer verstrekken. De eerwraakpleger 

zall niet over enig conflict uitwijden, dat is niet in zijn belang. Kijken we naar wat 

dezee zegt, dan draait het alleen om de seksuele belediging die door het slachtoffer is 

geuit.. Het lijkt wel alsof de vloek "zomaar", zonder reden, is geuit. Dit lijkt niet 

aannemelijk,, te meer daar slachtoffer en dader bekenden van elkaar zijn. Ercan kende 

Dayioglu.. Toen hij terug kwam met zijn messen en Dayioglu niet bij de bar zag liep 

hijj welbewust het steegje in, want hij wist dat Dayioglu daar woonde. Voor de 

eerwraakplegerr kan eveneens gelden dat niet alleen de seksuele belediging de reden 

voorr de eerwraak is, maar ook de onderliggende ruzie. 

Hett uiten van de seksuele belediging kan voorts zijn vergemakkelijkt door het 

gebruikk van alcohol. Ook de eerwraakpleger is misschien door gebruik van alcohol 

vatbaarderr voor dit soort vloeken. 

Eenn derde reden kan in de persoonlijkheid liggen. Dayioglu liet zich snel 

beledigendd uit. Hij was 43 jaar, werkloos en ongehuwd (dit laatste is voor een Turkse 

mann op die leeftijd een zeldzaamheid). Vier jaar tevoren was hij aangehouden wegens 

hett illegaal in bezit hebben van een vuurwapen. Hij stond bekend als agressief en 

dreigdee veelvuldig met messen. Hij was een buitenbeentje die zijn landgenoten snel 

enn vaak irriteerde. Men kan zich in dat geval afvragen waarom Ercan de vloek niet 

naastt zich neer legde, onder het motto "je weet wie het zegt". Turkse getuigen 

verzekerdenn de politie dat niemand de vloek van Dayioglu serieus nam en dat Ercan 

zichh er niets van aan had hoeven trekken. Iedereen wist wat voor type Dayioglu was. 

Datt Ercan zich desondanks heeft laten gaan, zal te maken hebben gehad met zijn 

persoonlijkee omstandigheden. Ercan kwam in 1972 met zijn moeder en vier jongere 

broerss en zusters naar Nederland om herenigd te worden met zijn vader. Na een 

talencursuss van een halfjaar ging hij werken in de fabriek. In 1975 keerde zijn 

moederr met de vier jongste kinderen terug naar Turkije. Ercan bleef bij zijn vader in 

Nederlandd wonen. Al snel kregen de twee ruzie. Ercan ging op kamers wonen en zag 

zijnn vader nog slechts onregelmatig. Op zijn twintigste werd hij opgeroepen voor zijn 

88 Zie ook Schiffauer(1986: 37): "Mit grosser Zurückhaltung wird schliesslich alles erörtert, was die 
Ehree eines anderen Mannes beflecken könnte (...). Das Wissen um die Geföhrlichkeit des Wortes is der 
Grundd für diese Vorsicht". 
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militairee dienstplicht in Turkije. Op zijn tweeëntwintigste keerde hij terug naar 

Nederlandd en ging als ongeschoold arbeider werken in de bouw. Het jaar erop 

trouwdee hij met zijn 14-jarige buurmeisje uit het dorp van herkomst. Ercan huurde 

eenn vrij dure flat en moest meubels en keukenspullen kopen. Omdat hij niet veel 

verdiende,, kwam hij in geldproblemen. Op het eind van elke maand had het echtpaar 

acutee geldnood. Ercan zei hierdoor veel spanning te hebben gekregen. Op de bewuste 

avondd was de financiële nood in het gezin hoog gestegen. Ercan wilde proberen van 

eenn landgenoot geld te lenen. Waarschijnlijk was hij al één brok spanning toen hij de 

stadd inging: hij moest aan geld zien te komen, anders redden hij en zijn vrouw het 

niet.. Er hoefde maar iets te gebeuren of hij zou ontploffen. Het pilsje dat Dayioglu 

afsloegg kon hij niet hebben en hij ging erover in discussie. Met noodlottig gevolg. 

Naderhandd blijken de geldproblemen bij het gezin Ercan inderdaad zeer 

dringendd te zijn. Tegen de maatschappelijk werker van de reclassering biecht Ercan 

opp dat hij zich zorgen maakt over zijn vrouw, omdat ze geen geld heeft om eten te 

kopen.. De reclassering zorgt ervoor dat ze een voorschot krijgt. Ook blijkt er een 

achterstalligee huurschuld te zijn en er wordt een schuldenregeling getroffen. 

Bovendienn is Ercans vrouw hoog zwanger op het moment dat Ercan de eerwraak 

pleegt.. Tijdens zijn verblijf in het Huis van Bewaring wordt het kind geboren. De 

kostenn van de kinderverzorging komen nog eens bovenop alle andere onkosten. 

Kortom,, bij een eerwraak na een seksuele belediging is er waarschijnlijk meer 

aann de hand dan alleen het niet kunnen verdragen van de verbale belediging. Feit blijft 

well dat een dergelijke belediging een zeer sterke catalysator kan zijn. 

§§ 5.5 Pathologische eerwraak 

CasusCasus Altun, "Het  washandje" (1991) 

DeDe heer Altun is net hertrouwd en betrekt met zijn tweede vrouw een 

flatwoning.flatwoning. Aan hetzelfde trappenhuis woont nog een Turks gezin: de heer en 

mevrouwmevrouw Türenc met hun kind van twee jaar. Over en weer volgt een 

kennismakingsbezoek.kennismakingsbezoek. Verder hebben de families geen contact met elkaar. Volgens 

AltunAltun begint Türenc kort hierna allerlei bedekte toespelingen te maken op mevrouw 

Altun. Altun. 
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fig.fig. 10 Casus AI tun. _ , , ,-r-
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II  'ier maanden nadat ze in de flat zijn komen wonen wordt het Altun teveel en 

besluitbesluit hij er iets van te zeggen. Türenc geeft hem ten antwoord dat Altun hem nooit 

zalzal betrappen. Uit deze opmerking maakt Altun op dat er iets is tussen zijn vrouw en 

Türenc.Türenc. Hij herinnert zich nu ook het voorval met het washandje. Mevrouw Türenc 

hadhad aan mevrouw Altun een washandje gegeven en gezegd dat dit van hen was. Pas 

nunu kan Altun er een interpretatie aan geven: zijn vrouw is met Türenc naar bed 

geweestgeweest en het washandje is blijven liggen. Zeven maanden nadat hij in de flat is 

komenkomen wonen koopt Altun een dolkmes. voor het geval hij genoeg bewijzen heefl 

gevondengevonden voor het overspel. Drie maanden later meent hij dat het zover is. Altun 's 

vrouwvrouw is net bevallen en Türenc maakt de opmerking dat Altun nu ook een kind van 

hemhem moet verzorgen. Deze opmerking blijfl  in Altun 's hoofd zoemen en hij wil van 

TürenqTürenq opheldering, 's Avonds gaat hij naar Türenc 's woning. Niemand doet open. 

AltunAltun gaat naar buiten en ziet dat er wel licht is in de woning van Türenc. In het feil 

datdat Türenc de deur niet opendoet ziet hij een bevestiging van zijn vermoeden. De hele 

nachtnacht ligt hij wakker en twijfelt of het kind wel van hem is. De volgende ochtend gaat 

hijhij  direct naar de flat van Türenc. Hij belt aan en mevrouw Türenc doet open. De 

heerheer Türenc komt ook de gang in, met zijn kind aan de hand. Tegen het kind zegt hij: 

"Kijk"Kijk  eens wie er nu is gekomen? " Altun zegt later dat hij zich wild ergerde aan de 

kleinerendekleinerende toon waarop dit gezegd werd en alle frustraties bij hem naar boven 

kwamen.kwamen. Hij grijpt zijn dolkmes uit zijn binnenzak en steekt op Türenc in. Türenc 

overlijdtoverlijdt aan zijn verwondingen. Altun wordt lopend in de straat door de politie 

aangetroffen. aangetroffen. 

Ditt is een voorbeeld van een pathologische eerwraak. Hierbij pleegt iemand 

eerwraakk omdat hij zich inbeeldt dat zijn vrouw hem ontrouw is. Deze pathologische 

obsessiee wordt in de psychiatrie het Othello-syndroom genoemd, naar de hoofdpersoon 

Othello,, in het gelijknamige toneelstuk van Shakespeare. Net als Othello zien deze 
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mensenn allerlei aanwijzingen die duiden op het overspel van hun vrouw. Geen van deze 

aanwijzingenn blijkt in werkelijkheid daar ook maar op te wijzen. Bij Enoch (1980: 30) 

lezenn we meer over deze ziekte: het Othello Syndroom, ook wel seksuele jaloezie of 

morbidee jaloezie genoemd, is in de klinische psychiatrie gedefinieerd als het waanidee 

vann ontrouw ("delusion of infidelity"). De waan is de onjuiste idee dat de seksuele 

partnerr - echtgenoot, vriendin, maïtresse - seksueel ontrouw is. Deze ziekte komt 

wereldwijdd voor. 

Inn de casus Altun wordt snel duidelijk dat het om een ziekelijk man gaat, omdat 

hijj vijfjaar geleden een poging tot moord heeft gedaan op zijn eerste vrouw, om 

dezelfdee reden. Hij is toen onder medische behandeling gesteld. Bij de buren van Altun 

iss dit bekend. De echtgenote van de overleden buurman verklaart: "Altun heeft geen al te 

bestebeste naam in de Turkse gemeenschap. Er doen allerlei verhalen over hem de ronde. Hij 

verdachtverdacht zijn eerste vrouw ook van omgang met landgenoten. Zelfs zijn eigen broer heeft 

hijhij  ervan beschuldigd. Mijn zwager, die een collega van hem is, heeft ons gewaarschuwd 

geengeen contacten te onderhouden met deze Altun (...). We hebben alleen over en weer een 

kennismakingsbezoekkennismakingsbezoek afgelegd en zeiden goedendag als we elkaar tegenkwamen op 

straat".straat". Desondanks heeft men niet kunnen ontkomen aan deze man. 

CasusCasus Akkaya 

Eenn andere pathologische eerwraak is de casus Akkaya (appendix), waar 

Akkayaa de vermeende minnaar van zijn vrouw doodt en vervolgens zijn eigen vrouw 

omm het leven brengt. In tegenstelling tot de casus Altun wordt bij deze casus het 

pathologischee karakter ervan pas in een laat stadium onderkend. Nadat bij de 

rechtbankk en in hoger beroep uitsluitend wordt ingegaan op eerwraak als aspect van 

dee Turkse cultuur, wordt bij de Hoge Raad een psychiater ingeschakeld die een andere 

conclusiee trekt. Met de nodige voorzichtigheid concludeert deze: "Mijn gedachten 

gaangaan uit naar het feit dat er met deze man iets mis is in psychopathologische zin" en 

"Ik"Ik  acht het aanwezig zijn van een wat paranoïde instelling niet helemaal uitgesloten 

bijbij  deze man " en uiteindelijk heel concreet: "Er ontstaat bij onderzochte een 

bewustzijnsvernauwing,bewustzijnsvernauwing, hij raakt binnen zijn psychische mechanisme ervan overtuigd 

datdat zijn waarnemingen de juiste zijn en dat tegenspraak van zijn vrouw als een soort 

99 Verschil is wel dat Othello deze aanwijzingen ingefluisterd krijgt van zijn vaandrig Iago. Bij de 
pathologischee eerwraakplegers is de argwaan ingebeeld. 
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leugenleugen moet worden beschouwd Het in eigen gedachtengang opbouwen van 

bewijsmateriaalbewijsmateriaal dat leidt tot een absolute zekerheid nadert de waan en noemen we 

Wahnhaft". Wahnhaft". 

CasusCasus Biber 

Inn de casus Biber (§ 3.4) wordt de eerwraak eveneens gepleegd omdat de 

vaderr buitengewoon jaloers is. Of dit ook echt ziekelijk te noemen is, valt niet door 

mijj te beoordelen. Tijdens het gehele strafproces wordt niet ingegaan op de persoon 

vann de vader, terwijl er al voor de moord aanwijzingen zijn dat zijn rol erg belangrijk 

iss voor het gedrag van de andere gezinsleden. Eenjaar vóór het delict schrijft de 

kinderpsycholoogg in zijn rapport: "Alle kinderen hebben psychisch ernstige schade 

opgelopenopgelopen ten gevolge van verwaarlozing, geweld, onderstimulering en echtelijke 

twisten.twisten. Het gedrag c.q. de ziekte van moeder is daarbij zeker een speciale factor, 

ofschoonofschoon dit gedrag mijns inziens deels ook niet los te zien is van onderdrukking, 

machtsuitoefeningmachtsuitoefening en gewelddadigheid van echtgenoot c.q. vader". 

Yesilgöz,, die deze casus opneemt in zijn proefschrift (1995: 87-90), neemt het 

gedragg van de vader niet apart in ogenschouw.10 De visie die vader en zoon geven op 

dee eerwraak wordt overgenomen, waardoor de moeder beschreven wordt als een 

vrouww die meerdere minnaars heeft. Dit kan echter een manier van vader en zoon zijn 

omm moeder zwart te maken (vergelijk de broers Dursun over Zeynep § 1.1). 

Vermoedelijkk heeft moeder in het geheel geen minnaar of minnaars, hoe zeer vader en 

zoonn dit ook roepen. Vader en zoon spreken zichzelf tegen door het ene moment over 

"dee mannen van moeder" te hebben en het ander moment over één specifieke vriend 

vann moeder, namelijk Mustafa. Uit de processen-verbaal blijkt dat Mustafa bij nader 

inzienn de echtgenoot is van tante Güzin, een Turkse vriendin van moeder. Mustafa 

lijktt te worden gezien als de vriend van moeder, omdat hij de enige man is waar 

moederr überhaupt informeel (dat wil zeggen buiten de officiële hulpinstanties om) 

contactt mee heeft. Als Mevlüt in de flat van moeder in haar slaapkamer op wacht 

staat,, om - naar eigen zeggen - beiden met een mes te doden, komt ook alleen moeder 

thuis.. Ten derde is vader vanaf het begin van het huwelijk zeer wantrouwig ten 

opzichtee van zijn vrouw. Hij beeldt zich in dat zijn vrouw geen maagd is geweest op 

100 Vermoedelijk komt dit omdat hij zich baseert op rapporten van het Pieter Baan Centrum waar alleen 
ingegaann wordt op de dader. 
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dee huwelijksnacht. Als zijn vrouw in het ziekenhuis ligt is hij ervan overtuigd dat ze 

relatiess met mannen onderhoudt. Hij komt daarom telkens bij haar op bezoek, ook 

buitenn de bezoektijden om, om haar te controleren. Volgens Biber misdraagt moeder 

zichh voortdurend en roddelt de hele buurt over haar. Hij verhuist drie keer met zijn 

gezin,, om van het geroddel af te zijn. De vraag is of er wel sprake is geweest van 

roddel.. Een vroegere Turkse buurman omschrijft Biber als volgt: "Biber verhuisde uit 

onzeonze stad omdat hij dacht dat er geruchten gingen in de Turkse gemeenschap over het 

gedraggedrag van zijn vrouw. Ik weet echter zeker dat er in de Turkse gemeenschap niet 

overover het gezin werd gesproken. Er was dus volgens mij geen reden om ie verhuizen. Ik 

denkdenk dat Biber door zijn jaloezie een soort waanideeën had over het gedrag van zijn 

vrouw.vrouw. Ik vermoed dat Biber zijn zoon Mevlüt heeft opgestookt om zijn moeder te 

vermoorden.vermoorden. Biber kon volgens mij geen rust meer vinden voordat zijn ex-vrouw dood 

waswas ". Ook zegt deze buurman: "Van Biber kan ik zeggen dat hij een man was met een 

moeilijkmoeilijk karakter. Ik weet dat hij erg jaloers was. Hij dacht bijvoorbeeld dat zijn 

vrouwvrouw met meerdere vreemde mannen mee uit was geweest. Vooral toen zijn vrouw in 

hethet ziekenhuis was opgenomen dacht Biber dat zijn vrouw met vreemde mannen 

omging".omging". De Nederlandse echtgenote van deze man zegt over mevrouw Biber: "Wij 

warenwaren buren van het gezin Biber. Ik vond het een goed gezin. Mevrouw Biber was wel 

ergerg modern. In de periode dat wij buren waren heb ik haar leren kennen als een 

volkomenvolkomen normale goede vrouw. Ik weet wel dat ze later, na de verhuizing, een tijd in 

dede war is geweest". Uit het rapport van de maatschappelijk werkster is eveneens op te 

makenn dat vader zeer jaloers is: "Nu nog (= na de eerwraak CvE) lijkt vader 

geobsedeerdgeobsedeerd door het idee dat zijn vrouw een hoer was. Dit baseer ik op het feit dat in 

onzeonze gesprekken dit onderwerp steeds weer ter sprake komt. De heer W. van de Riagg 

geloofdegeloofde niet dat moeder zich zo misdroeg. Op hem kwam moeder redelijk over en deed 

zijzij haar best een goede moeder te zijn. Volgens hem kon zij niet tegen de druk (...) van 

haarhaar man, die op een zeer dwingende en eisende toon tegen moeder sprak". Wanneer we 

hett dossier in dit licht bezien, is het psychisch ziek worden van moeder veel 

begrijpelijker:: moeder werd misschien wel ziek van zo'n wantrouwende echtgenoot. 

Datt de man zich niet alleen inbeeldt dat zijn vrouw hem ontrouw is, maar ook 

meentt dat velen in zijn omgeving van het overspel op de hoogte zijn, is volgens 

Enochh (1980: 30) een symptoom van de ziekte. Hierdoor voelt de zieke zich steeds 

ellendiger.. Akkaya schrijft in zijn (Turkse) brief aan de rechtbank: "Het leek of alle 
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mensenmensen naar mij keken en mij uitlachten. Als ik naar mijn kinderen keek, dan leek het 

welwel of zij zich ervoor schaamden mij aan te kijken, alsof ik een ernstig misdrijf had 

begaan.begaan. Het leek of zij mij liever niet wilden zien". 

Uitt Enoch (1980: 30) blijkt dat minimale aanwijzingen worden gebruikt om de 

waann te bevestigen. Een kleine verandering in huis is een indicatie dat iemand in huis 

iss geweest met als enige doel "het" te doen met de echtgenote. In de casus Altun is het 

vindenn van een washandje voor Altun al reden om te denken dat zijn vrouw een 

seksuelee relatie heeft met de onderbuurman. Als de patiënt gevoelig is voor de 

kleinstee veranderingen in huis, heeft Akkaya helemaal reden om over zijn toeren te 

raken:: hij neemt een echtpaar in onderhuur én zijn vrouw is zwanger. Akkaya ziet dat 

dee lippen van zijn vrouw gezwollen zijn en concludeert hieruit dat zij een minnaar 

heeftt en wel de mannelijke onderhuurder Faruk Tas. Het kan echter zijn dat zij door 

haarr zwangerschap vocht vasthoudt. Als zijn vrouw haar stiefdochter, die tot dan toe 

bijj Akkaya en haar op de kamer slaapt, een andere slaapkamer geeft is dit voor 

Akkayaa reden om te denken dat zijn vrouw met Faruk Tas een seksuele relatie 

onderhoudt.. Maar wellicht heeft dit met de komst van de baby te maken en wil 

Akkaya'ss vrouw de wieg op de ouderslaapkamer hebben. Om hier ruimte voor te 

creërenn geeft ze haar stiefdochter een andere slaapkamer. Als de baby een maand oud 

iss wordt Akkaya twee keer 's nachts wakker en merkt beide keren dat zijn vrouw niet 

naastt hem ligt maar beneden is. Hij denkt dat zij dat doet om bij haar "minnaar", die 

hijj inmiddels het huis uit heeft gezet, te zijn. Waarschijnlijker is dat de baby 's nachts 

iss gaan huilen en zijn vrouw de baby mee naar beneden heeft genomen om Akkaya 

niett te storen in zijn slaap. Overigens is opvallend dat ook in de casus Altun de 

echtgenotee van de eerwraakpleger net is bevallen. De zwangerschap van de vrouw en 

dee periode er direct na zijn misschien extra gevaarlijk voor deze zieke personen 

vanwegee de vele veranderingen. 

Dee lijder aan het waanidee van ontrouw gaat heel ver in het testen van zijn 

partner.. Veel van de patiënten onderzoeken de kleding van hun echtgenoten op 

spermavlekken.. Dat Akkaya zijn vrouw vaginaal onderzoekt blijkt dan ook bij de 

ziektee te horen. De zogenaamde "bewijzen" van de patiënt zijn vaak tegenstrijdig en 

flinterdun,, maar dit voorkomt niet dat er verdere intensieve ondervraging van de 

echtgenotee plaatsvindt in een poging een schuldbekentenis op tafel te krijgen. Ook als de 

patiëntt tijdelijk tevreden is met de antwoorden zal hij spoedig tot dezelfde soort vragen 

terugkeren.. Als gevolg hiervan is er een toename in conflict en ruzie, en soms geweld. 
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Eenn gedane bekentenis leidt slechts tot groter conflict en kan desastreus aflopen. Zo'n 

bekenteniss moet dan ook te allen tijde voorkomen worden. Soms geven de vrouwen het 

gevechtt op en "bekennen" om maar rust te krijgen. Maar dit leidt tot alles behalve rust 

(Enochh 1980: 32). Uit de dossiers blijkt dat Akkaya en Altun hun echtgenote urenlang 

ondervragenn tot ze ervan overtuigd zijn dat zij een ander heeft. 

Enochh (1980: 32) stelt dat de waan verergert als er een discrepantie is in het 

intellectuele,, opleidings- en sociale niveau van de patiënt en de partner. Voor wat betreft 

Altunn is dit niet duidelijk, maar bij Biber en Akkaya kan dit meegespeeld hebben. De 

Biber'ss worden door hun vroegere Turkse buurman als volgt omschreven: "Er is een 

grootgroot verschil in afkomst. Zij kwam uit de stad Istanbul en was erg modern. Hij kwam 

uituit een klein dorp en was veel meer orthodox. Mevrouw Biber was vanuit het Turkse 

standpuntstandpunt bezien, te modern in haar hele doen en laten ". Het verschil bleek ook uit de 

talenkennis:: mevrouw Biber had heel goed Nederlands geleerd, van Biber kon dit niet 

gezegdd worden. In geval van Akkaya was er sprake van een groot leeftijdsverschil tussen 

dee partners: zijn vrouw was met haar 22 jaar maar liefst 19 jaar jonger dan hij. Dit lijkt 

eenn vorm van discrepantie in sociaal niveau. Enoch (1980: 34) concludeert dat de 

prognosee op herstel zeer twijfelachtig is. Hoe puurder de vorm, des te langer de duur van 

dee ziekte. Er is een gebrek aan wil tot behandeling, omdat men niet inziet hoe ziek men 

is.. Dit lijkt het geval bij Altun. Hij heeft al eens eerder (een poging tot) eerwraak 

gepleegdd om dezelfde reden. Ondanks een therapie in een kliniek in Turkije begaat hij 

binnenn zes jaar weer dezelfde fout. Vreemd genoeg leidt dit er niet toe dat hij in 

Nederlandd een vorm van behandeling krijgt opgelegd. Altun wordt veroordeeld tot 7 jaar 

gevangenisstraff wegens moord. In het tijdschrift Nokta (1989) stelt psychiater Dr. 

Kritonn Dincmen dat deze ziekelijke eerwraakplegers onderworpen zouden moeten 

wordenn aan een psychiatrisch onderzoek ingeval ze opnieuw willen trouwen. Dit om 

herhalingg te voorkomen (anoniem 1989: 77). 

§§ 5.6 Moord/doodslag uit mannelijke trots 

Inn deze paragraaf geef ik een casus van moord/doodslag door de man op zijn 

echtgenote.. Deze zou ik willen onderscheiden van eerwraak en "moord/doodslag op 

grondd van mannelijke trots ($eref)" willen noemen. De vrouw heeft zich, in 
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tegenstellingg tot de eerwraakgevallen, niet ingelaten met een andere man, maar heeft 

haarr man verlaten, omdat zij door hem veelvuldig werd mishandeld. 

Casuss Yurter , "Een dodelijke echtscheiding"  (1990) 

DeDe veertigjarige Yurter woont sinds 10jaar in Nederlanden is sinds 13 jaar 

getrouwdgetrouwd met Hüïya. Yurter is werkloos en zit sinds 5 jaar in de bijstand. Hülya fcH'am 

22 jaar geleden samen met hun jongste zoon naar Nederland. De oudste zoon bleef in 

TurkijeTurkije bij opa en oma van vaders kant, omdat ze graag wilden dat hij een Turkse 

scholingscholing kreeg, Hülya besluit tot een echtscheiding omdat haar man al hun geld 

vergoktvergokt en haar mishandelt zodra ze daar iets van zegt. Yurter is absoluut tegen de 

echtscheidingechtscheiding maar Hülya zet toch door. Bij de scheiding van tafel-en-bed krijgt zij 

hethet huis toegewezen en ook de zorg voor Yümaz, hun jongste zoon van 9 jaar. Yurter 

moetmoet het huis verlaten en ergens anders gaan wonen. Hij laat zijn vrouw echter niet 

metmet rust. Voortdurend komt hij bij haar thuis en mishandelt haar. Na een maand 

vluchtvlucht Hülya met haar zoontje naar kennissen. Yurter komt er achter waar ze is en 

mishandeltmishandelt haar ook daar. De politie arresteert hem en hij moet drie dagen op het 

politiebureaupolitiebureau blijven. Ook moet hij de sleuteltjes van de (eens) echtelijke woning inle-

veren.veren. Hij wordt door de politie-rechter tot twee weken voorwaardelijk veroordeeld 

terzaketerzake bedreiging. Dit helpt niet, want dezelfde maand mishandelt hij Hülya door 

haarhaar aan haar haren uit de stadsbus te trekken. Ze valt met haar achterhoofd op 

straatstraat en raakt bewusteloos. Ze wordt met een ambulance naar het ziekenhuis 

vervoerdvervoerd en moet daar ongeveer een week blijven. Ook in het ziekenhuis bezoekt 

YurterYurter haar en uit dreigende taal. Half juli  gaat Hülya naar Turkije voor vakantie. 

EindEind augustus komt ze terug naar Nederland. Yurter laat haar een tijdje met rust, 

maarmaar dringt eind oktober haar woning in door via een openstaand bovenraampje het 

keukenraamkeukenraam te openen. Hij slaat zijn vrouw en dreigt haar en hun zoon te 

vermoorden.vermoorden. Hij grist een mes van de keukentafel Hülya weet met hun zoon naar de 

badkamerbadkamer te vluchten, 's Nachts vluchten ze het huis uit. Hülya doet aangifte van 

mishandelingmishandeling en maakt een echtscheidingsprocedure aanhangig. Een paar dagen 

laterlater moet ze weer op de vlucht voor Yurter. Ze gaat weer naar de kennissen waar ze 

alal eerder verbleef. Yurter weet dit adres inmiddels en mishandelt haar daar zo dat op 

dede eerste hulp in het ziekenhuis haar hoofd moet worden gehecht. Hülya blijft  enige 

wekenweken ondergedoken. Ze keert daarna terug naar haar woning, omdat ze het 
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belangrijkbelangrijk vindt dat haar zoon regelmatig naar school gaat en omdat het onduidelijk 

isis of ze op korte termijn andere woonruimte krijgt. Yurter wordt gearresteerd maar 

ontkentontkent zijn vrouw te hebben bedreigd en mishandeld. Volgens hem is zijn vrouw 

uitgegledenuitgegleden en gevallen. In december vordert de advocaat van Hülya in kort geding 

eeneen straatverbod voor Yurter. Deze vordering wordt toegewezen. Het helpt echter 

niets:niets: Yurter belt om de haverklap bij de woning aan. Hülya doet nooit open. Dan 

bedenktbedenkt hij iets anders om binnen te komen. Hülya is 's middags nooit thuis omdat ze 

dandan als schoonmaakster werkzaam is. Haar zoontje heeft een sleutel van het huis, 

zodatzodat hij na school binnen kan komen. Yurter wacht op een middag zijn zoon bij de 

woningwoning op en eist dat die na de deur geopend te hebben de sleutel afgeeft aan zijn 

vader.vader. Yümaz later hierover: "Mijn vader zei: Als je de sleutel niet geeft dan sla ik je. 

ToenToen werd ik zo bang dat ik hem die sleutel gaf'. Ook mag Yümaz aan niemand 

vertellenvertellen dat hij de sleutel heeft gegeven. 

DieDie avond sluipt Yurter om een uur of11 de woning binnen. Hij slaat Hülya 

bewusteloosbewusteloos en verkracht haar. Hülya blijkt daarvan zwanger te zijn geworden. Een 

maandmaand later gaat zij over tot curettage. Dat jaar vindt de comparitie plaats. Hülya wil 

eeneen echtscheiding. Yurter wil geen echtscheiding. De rechter begrijpt er niets van: 

"Er"Er  moet iets aan de hand zijn, want de verklaringen van partijen staan lijnrecht 

tegenovertegenover elkaar. Misschien is er sprake van oneigenlijk gebruik van twee 

uitkeringen?uitkeringen? Misschien durven ze het niet te zeggen. Ik weet het niet". De zaak wordt 

verdaagd. verdaagd. 

YurterYurter vertelt zijn vrouw dat hij haar zal afmaken als zij de echtscheiding 

doorzet.doorzet. Er wordt nogmaals een straatverbod uitgevaardigd tegen Yurter. In 

novembernovember is de echtscheiding dan een feit. Ook krijgt Hülya een andere woning 

toegewezentoegewezen in een andere stad. Het adres wordt geheim gehouden voor haar ex-man. 

EindEind december gaat Yurter naar Turkije. In februari komt hij terug naar 

NederlandNederland en informeert bij diverse familieleden van Hülya waar zijn vrouw verblijft. 

HijHij  krijgt van niemand iets te horen. Yurter gaat daarom naar het werk van zijn 

vrouwvrouw en vertelt haar dat hij zijn zoon Yümaz graag een keer wil zien. Hülya wil hem 

ditdit niet weigeren en maakt een afspraak. Niet in haar eigen woning, want die wil ze 

geheimgeheim houden voor hem, maar in de woning van Türkan, een vriendin van haar. 

YurterYurter komt daar op de afgesproken middag heen. Als de vriendin even de woonkamer 

uituit is valt Yurter zijn vrouw aan. Yümaz is er getuige van en ziet dat zijn vader zijn 

moedermoeder met een mes blijft  bewerken tot zij bewegingloos op de grond blijft  liggen. Zij 
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overlijdtoverlijdt ten gevolge van 31 messteken. Yurter moet opgenomen worden in een 

forensischforensisch psychiatrische kliniek. 

Yurterr doodt zijn vrouw, omdat hij het niet kan verdragen dat zij bij hem weg 

iss gegaan. De vernedering wordt voor hem totaal omdat hij het huis moet verlaten, de 

sleutelss van de woning moet inleveren en zelfs een straatverbod krijgt opgelegd. Het 

iss de vraag of we deze moord/doodslagen eerwraak moeten noemen. Zelf zou ik het 

moord/doodslagmoord/doodslag uit mannelijke trots noemen. Er is door het vrouwelijke slachtoffer 

geenn sprake geweest van ongeoorloofd contact met een man. 

Dee kwestie over dit soort moord/doodslagen kwam aan de orde in "De Balie" 

tee Amsterdam, waar op 22 maart 2000 onder leiding van Ilhan Akel (directeur van het 

N.C.B.)) een discussie werd gevoerd over eerwraak bij Turken in Nederland. Panellid 

Nurdann Cakiroglu vertelde over haar vriendin Kezban'' die door haar man om het 

levenn was gebracht. Kezban was bij haar man weggegaan, nadat zij veelvuldig door 

hemm was mishandeld. Tijdens de discussie werd de casus Kezban echter als een 

eerwraakk aangemerkt. In de pauze bleek hoe erg Nurdan dit vond: "Mijn vriendin was 

tochh geen hoer? Het lag niet aan haar, die man maakte haar het leven zuur". Nurdan 

vroegg mij met klem om hier na de pauze de zaal uitleg over te geven. In de zaal werd 

beduusdd gereageerd: "Wat is eerwraak nou? En twéé woorden voor eer, dat werd wel 

ergg ingewikkeld". Helaas kon er niet verder gediscussieerd worden over de 

definiëring,, want we moesten het over de oplossingen voor eerwraak hebben. Toen 

bleekk echter pas goed hoe belangrijk de begripsomschrijving was: bij de oplossingen 

gingg het vooral over strategieën om mishandeling tijdig te onderkennen om moord op 

dee vrouw te voorkomen. Ook werd mijn eerdere stelling dat de man ook 

eerwraakslachtofferr kon worden, heftig ontkend. Dat klopt voor dit soort "moorden 

uitt mannelijke trots": de vrouw - en wellicht in een uitzonderlijk geval zelfs haar 

kinderenn - wordt het slachtoffer, er is geen mannelijke eerschender om te doden. 

Off dit soort moord/doodslagen eerwraak zijn, hangt ondermeer af van wat de 

definiëringg is van "namus". Namus is, zoals ik al beschreef, geen vastliggend begrip; 

hett verschilt per streek en stad. Wie een heel starre namusopvatting heeft ziet het als 

"" Moord op Kezban te Zwijndrecht. Kranteartikelen hierover onder andere: "Moeder in bijzijn 
kinderenn vermoord" in De Dordtenaar, 23-7-1999, "Om de eer te redden heb ik haar doodgeschoten" in 
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volgt:: de vrouw is het bezit van de man en zij behoort alles te verdragen van haar 

man,, ook de mishandeling. Bekende spreekwoorden in Turkije zijn "Dayak cennetten 

cikmadir"" (slaag komt uit de hemel), "Erkek sever de, dover de" (De man heeft lief, 

maarr slaat ook) en "Erkegin vurdugu yerde gül biter" (Op de plek waar de man slaat 

gaatt een roos bloeien"). In het boek "Meyro" van Necati Haksun, de rechter die in 

Oost-Turkijee (Catak/Van) heeft gewerkt en op waarheid gebaseerde verhalenbundels 

enn romans schreef, komt deze starre opvatting naar voren. Een man uit het dorp 

beschrijftt wat de hoca van het dorp altijd zegt tegen de dorpsvrouwen: "Vrouwen! De 

hemell ligt onder de voeten van uw mannen. Weten jullie wat dat betekent? Al is de 

mann nog zo slecht, zijn vrouw mag niet in opstand komen. Ze moet alles doen wat hij 

zegt".12 2 

Inn die opvatting wordt de namus aangetast, wanneer de vrouw haar man om 

watt voor reden dan ook verlaat, zelfs al is het vanwege mishandeling. 

Heell belangrijk voor de beoordeling is ook hoe de vrouw zich gedraagt nadat 

zijj haar man heeft verlaten. Een vrouw die het niet uithoudt bij haar man moet terug 

naarr haar ouders, of anders bij een getrouwde broer of zuster inwonen, of zij komt 

onderr de bescherming van haar (volwassen) zoons, als zij die heeft.13 Zij behoort niet 

opp zichzelf te gaan wonen. Daarnaast is ook het wonen in een opvanghuis (sigmma 

evi)144 vaak een doorn in het oog van veel dorpsturken: zij zien dit als een huis "waar 

alless mag", waar de vrouw slechte zeden leert. 

Turkenn die ik het geval Yurter en het geval Kezban voorleg, zijn verdeeld over 

dee vraag of dit eerwraak is. In Ankara zijn diverse inwoners van mening dat dit soort 

moordenn geen eerwraak is. Dit zijn niet alleen de hoger opgeleiden, maar ook 

degenenn zonder opleiding, afkomstig van het platteland en werkzaam als kapici 

(portiersfamilie15)) in de stad. Wel is het zo dat het voornamelijk vrouwen zijn die van 

meningg zijn dat het niet om een eerwraak handelt. "Gurur meselesi" - een kwestie van 

Dee Volkskrant 17-12-1999, "Erol C. schoot om zijn eer ex dood" in De Telegraaf 17-12-1999, 
"Vriendinnenn Kezban woedend op advocaat" in De Dordtenaar, 18-12-1999. 
122 "Hey avratlar, Cennet kocalarmain ayaklan alündadir. Manasi neymif biliyon mu? Yani bir 
kadimnkadimn kocasi ne dek kötü olursa olsun, kadm ba$ kaldirmiyacakmt$ kocasina. Hemi de her dedigmi 
kusursuzkusursuz yapacakmif kocasimn. dediydi" (Meyro 12).  12). 
133 Ergil (1980b: 197). 
144 Zie hiervoor ook Matlé (1998: 9), waar de Turkse vader zijn dochters voorhoudt: Jeugdhonk, 
vrouwenhuis,, mannelijke kennissen, hoererij; dat is de weg waarlangs opstandige meisjes zich in het 
verderff storten". . . , 
155 Kapici is portier, maar dit beroep wordt vaak in gezinsverband beoefend, waarbij het gezin in ae 
kelderr van de flat woont waar zij werkzaam is. 
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trots,, wordt vaak als antwoord gegeven op de vraag hoe het geval Yurter genoemd 

zouu moeten worden. 

ZelfmoordZelfmoord na moord/doodslag uit mannelijke trots 

Mannenn die uit mannelijke trots hun ex-vrouw doden, gaan in een aantal 

gevallenn na hun daad over tot zelfmoord. De volgende gevallen zijn te vinden in de 

Turksee krant: een man doodt zijn vrouw omdat ze hem verlaat en in een opvanghuis 

gaatt wonen,16 een man raakt zo gefrustreerd als hij hoort dat zijn vrouw van hem wil 

scheidenn dat hij op haar schiet (hiervan drie gevallen),17 een man schiet om dezelfde 

redenn op zijn vrouw, maar richt het jachtgeweer ook op zijn kinderen (waarmee deze 

eerwraakk het karakter van een veelvoudige eerwraak krijgt).18 In al deze gevallen 

pleegtt de man daarna zelfmoord. Het gaat om summiere kranteartikelen, waardoor we 

niett weten of de vrouw er een vriend op na houdt. Maar het lijkt erop dat de man het 

delictt pleegt, omdat hij het niet kan verdragen dat zijn vrouw hem heeft verlaten. 

Ergill (1980a: 422), die "moord/doodslagen uit mannelijke trots" classificeert 

alss eerwraak, noemt deze zelfmoordgevallen "extended honour crime" (uitgebreide 

eerwraak).. Ergil is van mening dat deze suïcidale neiging alleen bij de middenklasse 

uitt de stad voorkomt en geeft de volgende verklaring: de middenklasseman pleegt 

eerwraakk als hij zich in zijn namus voelt aangetast, maar gegeven zijn klas-

sesocialisatiee geeft eerwraak hem geen status. Om uit de onhoudbare situatie te 

komenn pleegt hij vervolgens zelfmoord. 

Ikk vermoed dat het om middenklassemannen gaat die aan status hebben 

ingeboett en grote psychische problemen hebben gekregen. De delicten gevolgd door 

zelfmoordd lijken in een vlaag van wanhoop tee zijn gepleegd en geen welbewuste actie. 

Wanneerr er getuigen zijn, beschrijven deze de toestand van de man als "hij verloor zijn 

166 "E§ini öldürdü, intihar etti" in Hürriyet, 4-7-1994. 
177 "Gurbetci cinneti" in Hürriyet, 10-8-1996; "Kansini vurdu, intihar etti" in Hürriyet, 13-9-1995; 
"Kansinaa kizdi canina kiydi" in Hürriyet, 5-1-1995. 
188 "Baba dehset sa9ti" in Hürriyet, 21-11-1993. 

Ergill (1980b: 233) schrijft dit eveneens: het gaat om mannen waarvan de status gedaald is, die al "op 
leeftijd"" zijn (69% is boven de dertig) en waarvan de vrouw zich oneerbiedig tegenover hen gedraagt. 
Bijnaa alle politierapporten geven hetzelfde beeld: er ontstaat een ruzie over een onbelangrijk onderwerp 
enn dit escaleert tot doding van de partner, gevolgd door zelfmoord. De casestudy van de albay (kolonel) 
[ziee inleiding, voetnoot 8] is hiervan een voorbeeld: nadat hij zijn vrouw heeft gedood pleegt hij 
zelfmoord.. Ander voorbeeld van Ergil (1980b: 234): een vrouw noemde haar man "yasli budala" (oude 
idioot),, waarop hij haar doodschoot en zelfmoord pleegde. 
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zelfbeheersing"200 en "hij werd gek".21 Bovendien overleeft de vrouw in drie van de vijf 

zojuistt genoemde gevallen de aanslag, waardoor het bij een "poging" blijft en een 

aanwijzingg kan zijn voor het niet-geplande karakter ervan. 

§§ 5.7 Samenvatting 

Inn dit hoofdstuk zijn eerwraken aan bod gekomen die zijn uitgekozen naar hun 

specifiekee motieven of achterliggende redenen. In § 5.1 werd de eerwraak Turkmen 

besprokenn die waarschijnlijk gepleegd was om de vader de voogdij over de kinderen 

tee laten krijgen. De dader was de 21-jarige ongetrouwde broer van de moeder. Tevens 

werdd uit deze casus duidelijk dat de dader zich niet alleen maar opofferde, maar zelf 

ookk een reden had om eerwraak te willen plegen. De dader in de casus Turkmen was 

werklooss en alcoholist, en daardoor gedaald in de achting van zijn familie. Het plegen 

vann eerwraak was voor hem vermoedelijk mede een manier om weer gerespecteerd te 

worden.. In § 5.2 werd de casus Uzun beschreven waar twee personen van buiten bij 

dee familie aandrongen op eerwraak op de eerschender van dochter Uzun. Op het 

eerstee gezicht met nobele motieven, namelijk de hele Turkse gemeenschap uit de 

woonplaatss beschermen tegen deze man. Bij nader inzien was er waarschijnlijk ook 

eigenbelangg in het spel: de eerschender was een economische concurrent die men 

lieverr kwijt dan rijk was. Eerwraak kan ook een crime passionnel zijn. In de casus 

Köksall (§ 5.3) wilde de jonge vrouw Ebru zich wreken op de geliefde die haar in de 

steekk had gelaten. Ook in de casus Cetin (§ 2.2) was dit vermoedelijk het geval. In de 

casuss Ercan (§ 5.4) werd eerwraak gepleegd op grond van seksuele beledigingen. 

Hierbijj werd de namus verbaal aangetast. Ercan raakte door de seksuele belediging 

"ananii avradmi sikerim" (ik neuk je moeder en je vrouw) zo van streek dat hij van 

huiss twee vleesmessen ophaalde en daarmee degene die deze belediging uitte om het 

levenn bracht. Bij deze eerwraak leek er meer aan de hand te zijn geweest. Er was 

misschienn een diepgaande ruzie tussen dader en slachtoffer, alleen was dit niet te 

achterhalen.. Daarnaast vond de eerwraak plaats in een sfeer van alcoholgebruik, 

waardoorr wellicht gemakkelijker de belediging werd geuit en de eerwraak gepleegd. 

200 in "Karisini vurdu, intiharetti" in Hürriyet, 13-9-1995. 
211 in "Karisina kizdi canina kiydi" in Hürriyet, 5-1-1995. 
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Tenn derde bleken zowel de dader als het slachtoffer een moeilijk persoon resp. in 

moeilijkee persoonlijke omstandigheden te verkeren. 

Inn § 5.5 werd de pathologischee eerwraak beschreven. Hier is sprake van een 

eerwraakplegerr die lijdt aan de waan van ontrouw. Deze ziekte wordt wel het Othello-

syndroomm genoemd. Hoewel ik geen psychiater ben, heb ik hier aandacht aan willen 

besteden,, omdat deze vorm van eerwraak niet altijd onderkend wordt en de neiging 

bestaatt om eerwraak, wanneer deze gepleegd wordt door iemand uit een cultuur waar 

eerwraakk voorkomt, alleen te beschouwen op zijn culturele aspecten. In § 5.6 kwam 

dee moord/doodslag die de man op de (ex-)echtgenote pleegt aan de orde. De vrouw 

heeftt haar man verlaten, omdat ze het wegens wangedrag van haar man niet meer bij 

hemm uithield. Deze eerwraken zou ik willen definiëren als "moord/doodslag uit 

mannelijkee trots"; het gaat meer om aangetaste seref dan om aangetaste namus. De 

mann doodt zijn vrouw niet omdat zij een relatie met een andere man is aangegaan, 

maarr omdat hij het niet kan verdragen dat zij hem heeft verlaten. 

Uiteraardd vormen deze gevalsstudies geen uitputtende opsomming van soorten 

eerwraak.. Wel zijn ze dermate specifiek dat ze aparte aandacht behoeven. Uit de 

eerwraakgevallenn blijkt dat de eerwraak niet alleen maar gepleegd wordt omdat de 

namuss is bezoedeld. Er spelen ook andere motieven mee. Dit wil niet zeggen dat het 

eerverliess niet belangrijk is. Het leidt echter nog niet tot eerwraak. Op de seksuele 

belediging-eerwraakk na, zien we dat er na het eerverlies eerst gebruikt gemaakt wordt 

vann alternatieven. Hier wordt in het volgende hoofdstuk op ingegaan. 
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Hoofdstukk 6 Alternatieven 

Hoee vaak eerwraak in Turkije voorkomt is niet te achterhalen. De dagbladen, 

mett uitzondering van de "Cumhuriyet", berichten er regelmatig over.1 Eerwraak is een 

bekendd verschijnsel in de Turkse samenleving. Dit betekent echter niet dat er snel toe 

overr wordt gegaan. Bij een erekwestie wordt doorgaans gebruik gemaakt van een 

alternatief,, zodat men zijn toevlucht niet hoeft te nemen tot eerwraak. Eerwraak is de 

uiterstee oplossing, en komt pas om de hoek kijken als alternatieven gefaald hebben en de 

erekwestiee om diverse redenen is geëscaleerd.3 De belangrijkste reden voor het niet 

plegenn van eerwraak is dat iedereen er voor zorgt dat er geen erekwestie ontstaat. De 

directeurr van cultuur uit de provincie Bitlis die een aantal eerwraken en alternatieven 

beschrijft,44 vermeldt over zijn streek: "In onze samenleving is namus zo belangrijk, dat 

hethet slechts mogelijk is met opgeheven hoofd rond te lopen als men namus heeft (...). 

DaaromDaarom ziet men in de samenleving niet veel onzedelijks. Iedereen doet zijn uiterste 

bestbest om deze waarde te bewaren "s De ambtenaar bedoelt hiermee dat het aantal 

buitenechtelijkee relaties meevalt, en er daarom geen noodzaak is voor het plegen van 

eerwraak. . 

Ikk heb geen onderzoek verricht naar erekwesties die vreedzaam zijn opgelost. 

Tochh is een aantal alternatieven te noemen, en wel omdat deze uit de strafzaken zelf 

blijken.. Er is vaak eerst gepoogd om de erekwesties zonder dodelijk geweld op te lossen. 

Inn een drietal gevallen (Akkaya, Köksal, Uzun), wordt door resp. de dader, de 

vermoedelijkee dader-op-de-achtergrond, en de hoca (islamitisch geestelijke) een 

alternatieff genoemd. Daarnaast zijn alternatieven achterhaald via de literatuur of 

11 In de Hilrriyet staat gemiddeld zes keer per maand een eerwraak (zie inleiding). 
22 Andere onderzoekers delen deze mening. Hermet (1997: 50): "Le plus souvent, des alternatives sont 
trouvéess pour le rétablir". Emanuel Marx (1981: 155): "Everywhere in the Mediterranean, and elsewhere, 
womenn become involved in premarital or extramarital affairs. Many of these affairs are settled quietly and 
withoutt fuss, but many become public knowledge. Even among these latter, only a small proportion end in 
aa killing". Ginat (1979: 182): "There is one general feature - whenever there is a possibility of hiding 
shamee (..), the woman is not punished". 
33 "The ultimate vindication of honour lies in physical violence and when other means fail the obligation 
existss (...) to revert to it" (Pitt-Rivers 1966: 29). 
44 Zie de Bitliscasussen in appendix II. 
55 "Namus öl<;üsünun bu denli kesin oldugu toplumumuzda basi dik gezebilmek namus degerlerine 
uymaklaa mümkün oluyor (...). Bu nedenle toplumda ahlaksizlik fazla görülmez herkes bu ölcüyü 
korumayaa azami dikkat gösterir". 
66 Dat er geen erekwestie ontstaat heeft ook nog een andere reden: het meisje pleegt zelfmoord in plaats 
vann te vechten voor haar eigen liefde. In de eerste helft van het jaar 2000 pleegden in de provincie Mus. 
(Zuid-Oostt Turkije) 28 meisjes zelfmoord na een ongewenste uithuwelijking (Aldogan 2000: 19). "Als 
hett er alleen al in de provincie Mus zoveel zijn, hoeveel meisjes kiezen dan in totaal voor deze 
uitweg?",, zo vraagt de journaliste zich af. 
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informanten.. Het belangrijkste alternatief voor ongehuwde meisjes is het huwelijk. Dit 

behoortt tot de eerste soort oplossingen, namelijk van de eerste verantwoordelijkheid 

voorr het meisje/de vrouw afkomen (§ 6.1). Andere manieren zijn: wegtrekken (§ 6.2), 

geenn actie ondernemen (§ 6.3), een minimum aan actie tonen om het gezicht te redden 

(§§ 6.4), externe instanties inschakelen (§ 6.5) of - zeer ongebruikelijk - de namus van de 

eerschenderr aantasten (§ 6.6). Zoals al in hoofdstuk 1 wordt gezegd gaat het bij namus 

omm het "oog van de gemeenschap": voor de familie in kwestie is het erg belangrijk hoe 

dee Turkse gemeenschap waarvan zij deel uitmaakt over haar oordeelt. Na het in 

opspraakk komen van de dochter of de echtgenote,, moet de roddel een halt worden 

toegeroepen. . 

§§ 6.1 Geen (eerste) verantwoordelijkheid meer  dragen voor  de vrouw 

-- Huwelijk 

Wanneerr het om een ongetrouwd meisje gaat is het huwelijk de oplossing bij 

uitstekk uit een erekwestie. Waar mogelijk wordt het meisje meteen uitgehuwelijkt aan 

ofwell de jongen die haar namus bezoedelde, ofwel een andere man. Deze laatste zal 

dikwijlss iemand zijn die maar moeilijk aan een vrouw komt, omdat hij oud, 

gehandicapt,, arm of weduwnaar is. Een andere optie is het uithuwelijken aan een 

familielidd dat bereid is de schande op die manier uit te wissen (Hermet 1997: 50). 

Dezee "schanddekker" doet dan dienst als "potdeksel", zoals in het Nederlands de 

archaïschee term en uitdrukking zijn.7 Het meisje kan ook ver weg worden 

uitgehuwelijkt,, waar de roddel rond haar persoon niet is doorgedrongen.8 

Opp uithuwelijking wordt gespeculeerd wanneer een jongen een meisje 

schaakt:: hij hoopt dat haar ouders zullen toestemmen in een huwelijk om zo de namus 

vann de dochter te zuiveren. Helaas voor het meisje wordt dit alternatief ook wel toege

pastt wanneer een jongen haar verkracht of lastigvalt. Meisjes zullen dit daarom niet 

altijdd naar buiten durven brengen (Deug 1990: 165, 179).9 Ook als de eerschender 

Mett dank aan Abram de Swaan die mij attent maakte op deze woorden. Let wel: bij deze Nederlandse 
benamingenn gaat het om iemand die met een meisje trouwt dat van een ander zwanger is. 

Ookk als men wel op de hoogte is, kan het zijn dat een man bereid is met haar te trouwen. Boehm 
(1984:: 71), die onderzoek deed bij de Montenegrijnen op de Balkan, hierover: "Sometimes a girl of 
tarnishedd reputation might manage to marry a man from a distant tribe (..).In his own tribe there would 
bee some talk of her bad reputation "back where she came from", but people would judge him less 
harshlyy than if he were to marry a woman of dubious moral reputation from his own tribe, whose 
conductt would have been well discussed in the local gossip mills". 

Eenn voorbeeld van een verplicht huwelijk na een verkrachting wordt gegeven in verhaal "Meyro" van 
Necatii Haksun. Ook het verhaal van het meisje Semse Kaynak (Farac 1998: 101-113) is daar een 
voorbeeldd van (zie voetnoot 26, hoofdstuk 3). 
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reedss getrouwd is, kan het zijn dat de vader van het meisje aandringt op een huwelijk, 

zodatt zij zijn tweede vrouw wordt. Er wordt dan alleen een imamhuwelijk gesloten, 

geenn burgerlijk huwelijk. In de casus Altug (appendix) biedt de vader de reeds 

getrouwdee eerschender zelfs geld, als hij dochter Altug maar als tweede echtgenote 

will aannemen. In de casus Uzun (§ 5.2) wil de familie eveneens dat de dochter trouwt 

mett de eerschender. Deze laatste is Makal, die reeds met twee vrouwen is getrouwd. 

Dochterr Altug zou dan zijn derde vrouw worden. Habib Uzun, de broer van het meisje 

verklaartt bij de politie: "Als Makal met mijn zuster was getrouwd, dan was de eer van 

dede familie gered, maar hij heeft haar in de steek gelaten ". 

Alss een meisje in opspraak is gekomen, zal een huwelijk met degene aan wie ze 

beloofdd is, doorgaans niet meer tot de mogelijkheden behoren. Safilios-Rothschild 

(1969:: 213) geeft echter aan dat een meisje in Griekenland ook na aantasting van haar 

namuss in bepaalde gevallen kan trouwen met haar verloofde, maar dat in dat geval haar 

uitzett groter moet zijn. Safilios-Rothschild (1969: 214) stelt zelfs dat rijke meisjes 

gewoonlijkk zijn vrijgesteld van de stricte kuisheidsregels: zij kunnen trouwen ook als 

bekendd is dat ze seksuele relaties voor het huwelijk zijn aangegaan. Safilios-Rothschild 

(1969:: 214) concludeert dan ook dat vrouwelijke kuisheid en geld inwisselbaar zijn op 

dee huwelijksmarkt: een arm maar kuis meisje kan trouwen met een kleine uitzet; een 

meisjee met een dubieuze reputatie kan ook trouwen, maar moet meer spullen inbrengen 

inn het huwelijk: hoe slechter de reputatie des te groter de benodigde uitzet. 

Ditt zou ook voor Turkse meisjes in Nederland kunnen gelden: ondanks dat zij in 

opspraakk zijn geraakt, is het mogelijk dat er Turkse jongemannen in Turkije zijn die hen 

aantrekkelijkk vinden als huwelijkspartner, omdat zij zo in het bezit komen van een 

verblijfsvergunningg voor Nederland. De verblijfsvergunning is als het ware een 

waardevoll onderdeel van de uitzet en vergoedt de smet op de namus vann het meisje. Dit 

neemtt niet weg dat een erekwestie buitengewoon ernstig is: het is voor Turkse ouders in 

Nederlandd geen troost om te weten dat zij hun dochter altijd nog wel kunnen 

uithuwelijken.. Ze willen hun dochter als maagd uithuwelijken aan een jongen uit een 

familiee die ze kennen en niet aan "zomaar een arme sloeber". 
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-- Wegsturen 

Alss voorzorgsmaatregel worden meisjes die zich in Nederland te vrij gedragen 

well naar Turkije gestuurd, waar ze bij opa en oma, of een ander familielid komen te 

wonen.100 Soms wordt er gekozen voor een internaat in Turkije, het gaat dan vaak om 

ouderss die hun dochter uit voorzorg uit het "namus-gevaarlijke" Nederland weghalen. 

Meestall willen deze ouders hun dochter streng islamitisch opvoeden en hebben grote 

moeitee met de gemengde zwem- en gymles op de Nederlandse school (Canatan 1995: 

12).. Het - al dan niet tijdelijk - wegsturen wordt niet alleen als voorzorgsmaatregel 

gebruikt,, maar ook als oplossing. Een Nederlandse vrouw die getrouwd is met de 

Turksee man Vahit en beiden in Turkije wonen, beschrijft "wegsturen" als een manier 

omm uit een erekwestie te komen. Het vijftienjarige zusje van haar Turkse man kwam 

bijj hen in huis wonen: "Het arme kind was betrapt op het schrijven van een 

liefdesbriefje.liefdesbriefje. De familie vond het een heel goede oplossing als zij een tijdje bij haar 

oudsteoudste broer, Vahit, in huis zou komen. Ze gingen ervan uit dat ik haar als een soort 

cipiercipier zou bewaken en dat deed ik ook, want anders zou ze onmiddellijk weer 

teruggehaaldteruggehaald zijn" (Austin 1998: 40). Ook het Turkse meisje dat ongehuwd baby 

Fatimaa baarde (zie § 2.3), werd door haar ouders teruggestuurd naar Turkije. 

Inn de casus Yigit "Het bruiloftsfeest" (§4.1) wordt eveneens gebruik gemaakt 

vann dit alternatief: als de vader zijn dochter in de schuur betrapt met de buurjongen, 

stuurtt hij haar samen met haar moeder naar een tante buiten het dorp. In twee 

gevalsstudiess wordt achteraf duidelijk dat wegsturen van het ongetrouwde meisje een 

goedee oplossing zou zijn geweest. In de casus Uzun (§ 5.2) vertelt de imam 

(islamitischh geestelijke) dat hij vader Uzun had gezegd dat Meral (het meisje in 

kwestie)) beter eenjaar weg kon blijven zodat iedereen de namusschande vergeten 

kon.. In de casus Köksal (§ 5.3) zegt vader Aslantas. achteraf: "Als ik van de 

problemenproblemen had geweten had ik Ebru naar Turkije gestuurd". 

Ookk getrouwde vrouwen kunnen, gewoonlijk in combinatie met echtscheiding, 

doorr hun man weggestuurd worden naar Turkije. Als de vrouw in Nederland blijft 

krijgtt ze van de gemeentelijke instanties woonruimte toegewezen en een uitkering. Door 

dezee zelfstandigheid kan de man zijn ex-vrouw zijn wil niet opleggen. Als ze naar 

Turkijee wordt gestuurd, moet ze, als ze geen beroep heeft waarmee ze zelfstandig in haar 

100 Abbrin (2000), Muijen (1990: 30-39), Matlé (1996: 104-121), Canatan (1995). Uit dit laatste rapport 
blijktt dat ook jongens naar Turkije worden teruggestuurd, meestal om hen een Turkse scholing te 



199 9 

onderhoudd kan voorzien, weer bij haar ouders gaan wonen. Er zijn mannen die dit wel 

eenn veilig idee vinden, want zo krijgt hun ex-echtgenote niet snel de kans een relatie met 

eenn andere man te ontwikkelen. Niet alleen de man, ook de familieleden van de vrouw 

willenn haar in het ouderlijk huis terughebben, zo blijkt uit Deug (1990: 75): als Inci, 

eenn gescheiden in Nederland wonende vrouw, naar de rechtbank moet voor de 

echtscheiding,, staat haar familie die er helemaal voor uit Turkije is gekomen, haar op 

tee wachten en dwingt haar mee te gaan naar haar ouders in Turkije. 

Volgenss Meeker is het bij Turken zo dat een vrouw ingeval van namus-

bezoedelingg niet door haar man teruggestuurd kan worden naar haar ouders, omdat de 

namuss van de vrouw na haar trouwen geheel en al de verantwoordelijkheid van de man 

is.. Arabieren kunnen hun echtgenote wel terugsturen, omdat de ouders en broers van de 

vrouww verantwoordelijk blijven voor haar namus. Als een Turkse echtgenoot dit doet 

wordtt hij met geweld bedreigd: "Among Arabs (...) if his wife is disgraced, he can send 

herher back to her brothers and divorce her, sacrificing the brideprice. Among Turks (...) if 

hishis wife is disgraced, he cannot send her back unavenged to her natal kin without the 

threatthreat of violence " (Meeker 1976: 416). Deze bevinding blijkt echter niet algemeen te 

zijnn bij Turken, en waarschijnlijk alleen te gelden bij de onderzoeksgroep van Meeker. 

Hijj deed onderzoek in Of een district van Trabzon, in het oostelijke gedeelte van het 

Zwartee Zeegebied (Meeker 1976: 383). 

-- Echtscheiding 

Eenn echtscheiding is een geaccepteerde manier om een erekwestie op te lossen. 

Probleemm is wel dat er Turkse mannen zijn die hun vrouw na de echtscheiding nog als 

hunn namus zien. Wanneer hun vrouw doorgaat met haar relatie is de echtscheiding voor 

dezee mannen geen voldoende oplossing. Zij eisen tegelijkertijd dat hun ex-echtgenote de 

relatiee met haar vriend stopzet. In de casus Ayanoglu (appendix) is de vrouw dit echter 

niett van plan. Uiteindelijk pleegt Ayanoglu eerwraak op de vriend van zijn vrouw. 

Ookk een tijdelijke echtscheiding is een manier om de namus te zuiveren. 

Yesilgözz en Coenen (1992: 29) geven het voorbeeld van Altan Erbulak, een bekend 

acteur.. Hij moet onder druk van de publieke opinie een daad stellen, na het overspel van 

zijnn vrouw Füsun. Dit overspel was algemeen bekend geworden nadat Füsun er een boek 

geven.. Bijna tweederde van de teruggestuurde kinderen bestaat echter uit meisjes (Canatan 1995: 8, 
11). . 
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overr had geschreven. Altan Erbulak gaat scheiden van haar, maar na een tijdje gaat hij 

weerr met haar trouwen. Dit bleek voldoende om (in ieder geval binnen het Turkse 

stadsmilieuu waarin zij verkeerden) zijn namus te herstellen. 

-- Verstoting 

Eenn man kan zijn vrouw verstoten.11 Dit is drastischer dan echtscheiding, 

omdatt de man na verstoting absoluut geen contact meer wil met zijn ex-vrouw en zich 

ookk niet meer verantwoordelijk voelt voor haar doen en laten. Verstoting kan echter 

ookk plaatsvinden door de bloedverwanten van de vrouw. Een dochter kan, getrouwd 

off ongetrouwd, verstoten worden door haar ouders. Het betekent dat zij voor haar 

ouderss en broers en zusters niet meer bestaat en de namus van de familie niet meer 

kann aantasten, zolang zij wegblijft uit het leven van haar familieleden. Het verstoten 

vann de dochter heet in het Turks "evlathktan reddetmek" (het afstammelingenschap 

afwijzen)) en gebeurt door middel van vervloeken (lanetlemek).12 

Inn de casus Bitlis 4 (appendix II) wordt het meisje na de schaking verstoten 

doorr haar ouders. Zij is dan geheel overgeleverd aan de familie van de schaker: wordt 

zijj slecht behandeld dan kan zij niet terugkeren naar de ouderlijke woning, zij kan hier 

ookk niet mee dreigen in de hoop op een betere behandeling (Schiffauer 1987: 196, 

206).. De man en zijn ouders hebben zo meer macht over haar. Nog erger wordt het als 

hett meisje na de verstoting helemaal niet kan trouwen, vooral in het geval zij ook nog 

eenss zwanger is.13 

Inn de casus Elmas (§ 4.4) vertelt de vader aan Bert, de Nederlandse vriend van 

zijnn dochter, dat hij alle kleren van zijn dochter Ayse heeft verbrand. Later blijkt dat hij 

ditt niet gedaan heeft, maar ze op zolder heeft gelegd. Had de vader het plan tot 

verstotingg of dreigde hij hier slechts mee in de hoop dat Ayse terug zou komen? In de 

casuss Turkmen (§ 5.1) wordt Emine, die bij haar man is weggelopen, zowel door haar 

ouderss als haar man verstoten. Amper twee maanden later hertrouwt Kaya met een 

weduwe,, met wie hij in de moskee trouwt. Een burgerlijk huwelijk kan nog niet omdat 

Hiermeee bedoel ik overigens niet de islamitisch juridische term. 
122 Overigens kan een zoon ook verstoten worden (zie § 4.2 voetnoot 18). De vader uit de casus Biber 
(§§ 3.3) dreigt ermee tegen zijn zoon, ingeval die geen eerwraak neemt (hij schrijft dit in een brief aan zijn 
zoon). . 

Ditt kwam in Nederland ook voor: "Een ongehuwde moeder was rond I960 nog een schande voor de 
familie,, een zondares. (..) Vaak werden moeder en kind uitgestoten en afhankelijk van liefdadigheid" (..)• 
Truuss Nieuwendijk (75), destijds maatschappelijk werkster (..): 'Je moet na drie maanden komen kijken bij 
degenenn die het in hun eentje moeten rooien met hun kind. Verstotelingen zijn het vaak' in Ineke 
Jungschleger,, "Zwangerschap was geheim van gevallen meisje" (De Volkskrant, 21-3-1997). 
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dee echtscheidingsprocedure nog niet is afgerond. De getuige-deskundige in deze zaak 

weett geen verklaring te vinden voor het snelle huwelijk, behalve dat het "raar" is. 

Volgenss mij wil Kaya met dit huwelijk duidelijk maken dat de verstoting van zijn vrouw 

definitieff is en dit voor hem de oplossing is uit de erekwestie. Uit deze casus wordt 

duidelijkk dat verstoting alleen werkt zolang de vrouw zichzelf ook "dood"" houdt voor 

haarr familie. Maakt zij weer haar entree (in deze casus ontvoert zij haar kinderen) dan is 

hett middel "verstoting" niet voldoende gebleken en kan de sociale dood alsnog een 

fysiekee worden. Het kan ook andersom, gezien de casus "In de Eufraat gegooid" (§ 2.8). 

Hett meisje overleeft de aanslag op haar leven en vlucht naar de politie. Haar vader 

besluitt na de mislukte eerwraak tot verstoting en laat de krantenverslaggever weten: 

"Kizim"Kizim artik bizim ailede lanetlendi. Bizden uzaklassin ":  "Onze dochter is vanaf nu in 

onsons gezin vervloekt. Laat ze bij ons wegblijven ".N Ook in het volgende geval is er sprake 

vann verstoting. 

CasusCasus Abdullah, "Mijn  dochter is voor mij dood" (1999) 

DeDe dochter van Abdullah, een Turkse man die in Nederland woont, is 

weggelopenweggelopen van huis naar een vriend. Als Abdullah samen met zijn broer bij ons aan het 

behangenbehangen is, vraag ik hem voorzichtig hoe het nu met zijn dochter gaat. Hij haalt zijn 

schoudersschouders op en zegt niets. Pas na enig aandringen van zijn broer wil hij er iets over 

zeggen:zeggen: "Kiz benim icin öldü " (Mijn dochter is voor mij dood), zo vertelt hij. Het blijkt 

datdat hij zijn dochter heeft verstoten. Hij is razend op zijn dochter omdat ze twee weken 

voorvoor haar bruiloft, die in Turkije zou plaatsvinden, is weggelopen. Hij had al vliegtickets 

voorvoor de hele familie gekocht. Zijn dochter had ook al een burgerlijk huwelijk gesloten 

metmet haar verloofde. Zijn dochter woont nu samen met haar vriend. Ik vraag of het voor 

hemhem een oplossing is als zijn dochter met haar vriend gaat trouwen. Nee, dat maakt voor 

hemhem geen verschil, ze is dood voor hem en ze blijft dood. Ondanks de verstoting heeft 

AbdullahAbdullah het nog steeds over eerwraak: "Als je in het verkeer door rood rijdt, krijg je 

ookook straf', zo vertelt hij. Wanneer ik vraag wat hij daarmee bedoelt maakt hij met zijn 

handenhanden een beweging die het de nek omdraaien van iemand voorstelt. Wanneer ik 

informeerinformeer wie er dan gedood zal worden, zegt hij "allebei". Ik vraag me af of hij 

144 "Kizim artik ailede lanetli" in Hürriyet, 15-2-1998. 
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werkelijkwerkelijk nog eerwraak overweegt, of dat deze bedreiging een manier is om zijn 

volstrektevolstrekte afkeuring te tonen. 

-- Zelfmoord 

Sedatt Turkmen (§ 5.1), die speciaal voor het plegen van eerwraak op zijn 

zusterr naar Nederland kwam, vertelt: "Emine wist dat ze moest sterven. Er was maar 

éénéén oplossing geweest: ze had zich op moeten hangen. Ze had zelfs helemaal geen 

serefseref meer. Ik heb haar een keer opgebeld en gezegd: in mijn ogen ben je al dood. Ze 

begonbegon hard te lachen alsof ze zich nergens van bewust was. Ze heeft het 500% ver-

dienddiend te sterven". Sedat duidt met seref vermoedelijk op het gevoel van eigenwaarde 

vann zijn zuster: als ze nog enigszins zelfrespect had gehad, had ze zelfmoord gepleegd 

enn het niet aan een ander overgelaten.15 De zelfmoord wordt in dit geval als positief 

beoordeeldd en als een alternatief voor eerwraak gezien. Met de zelfmoord laat de 

vrouww zien dat zij zich schaamt en niet verder wil leven.16 Casus Bitlis 1 (appendix II) 

gaatt hierover: een vrouw pleegt zelfmoord nadat ze door bandieten is verkracht. Haar 

schoonvaderr probeert haar ervan te weerhouden door te zeggen dat het niet haar 

schuldd is, maar zij wil niet meer leven, omdat ze niemand meer onder ogen durft te 

komen. . 

Zelfmoordd van de vrouw wordt echter niet altijd opgevat als teken van 

schaamte,, maar kan ook gezien worden als het tegendeel: een teken van 

schaamteloosheid.. Het meisje pleegt zelfmoord omdat ze absoluut haar eigen zin wil 

doordrijvenn en niet met de voor haar bestemde man wenst te trouwen. Mislukt een 

dergelijkee zelfmoord dan kan alsnog eerwraak op haar worden gepleegd. Dit gebeurt 

inn de casussen Elmas (§ 4.4) en Gürsel (appendix). In § 7.6 komt dit nog ter sprake. 

Ookk mannen kunnen zelfmoord plegen wanneer ze in een erekwestie geraken. 

Inn de casus Barut (appendix) doet §aban een poging tot zelfmoord wanneer hij erachter 

komtt dat zijn vrouw voor haar trouwen is verkracht door haar neef. Hij kan nog net op 

tijdd gered worden. Ayanoglu (§3.1) dreigt zijn vrouw dat hij zelfmoord zal plegen, in de 

hoopp dat zij de relatie met haar vriend zal beëindigen. Zelfmoord door een man wordt 

echterr in geen geval als een namuszuivering gezien. Uit de Turkse krant afkomstig is het 

voorbeeldd van de vader die de schaking van zijn dochter niet kan accepteren en daarom 

155 Interessant is dat Sedat hier het woord seref voor een vrouw gebruikt (zie hierover § 1.1). Het woord 
"sereff is in het strafdossier onvertaald gelaten. Daardoor weten we dat dit woord gebruikt is. 
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zelfmoordd pleegt: " Vader Kaya (41), eigenaar van een confectie-atelier, was zo 

bedroefdbedroefd over het feit dat zijn dochter Serap was gevlucht naar haar geliefde, dat hij 

zelfmoordzelfmoord pleegde door een kogel door zijn slaap te schieten ". Uit de tekst van het 

kranteartikell blijkt dat het niet gaat om zijn namus (die is wel gezuiverd door het 

huwelijk),, maar om zijn §eref: "Kaya 'nxnyakinlari, alti ay önce sevgilisine kacan 

kizmin,kizmin, gizlice evlenmesini gurur meselesi yapti": "Kennissen van Kaya vertelden dat 

hijhij  een serefkwestie (= gurur meselesi) maakte van het feit dat zijn dochter zes maanden 

geledengeleden was gevlucht naar haar geliefde en stiekem met hem was getrouwd". 

§§ 6.2 Wegtrekken 

Verzoekk om te stoppen 

Somss wordt de eerschender verzocht om te stoppen met zijn activiteiten. Een 

voorbeeldd hiervan is te vinden in Starr (1978: 174): als de heer Günes. erachter komt 

datt zijn vrouw een relatie heeft met de jongeman Sümer, gaat hij praten met de vader 

vann Sümer. Deze belooft zijn zoon te waarschuwen. In de casus §engül, "Stenen in de 

tuin"" (appendix) smeekt het hele gezin §engül eerschender gagman vele malen om 

moederr met rust te laten. In de casus Elmas, "De Nederlandse vriend" (§ 4.4) wordt het 

verzoekk gericht tot het in opspraak geraakte meisje: vader Elmas belooft dochter Ayse 

tenn einde raad zelfs een huis in Turkije als ze maar stopt met haar relatie en trouwt met 

haarr Turkse verloofde. 

-- De eerschender  trekt weg 

Dee eerschender weg laten trekken komen we tegen bij Ginat (1979: 186) in zijn 

casee study II. De dochter heeft een relatie met een boer. Haar vader zorgt ervoor dat 

dezee man uit het dorp vertrekt. Durham (1928: 79) vermeldt dat verbanning van de 

eerschenderr een op te leggen strafwas in het Montenegrijnse gewoonterecht. In de 

casuss §engül moet eerschender Cagman van de buurt weg uit Gaziantep. Hij gaat met 

zijnn gezin in Ankara wonen, maar komt naar verloop van tijd weer terug. 

166 In de Griekse folklore en literatuur lezen we dat een onteerd meisje uit schaamte zelfmoord pleegt 
(Safilios-Rothschildd 1969: 206 voetnoot 8). 
177 "Babanin drami" in Hürriyet, 6-12-1997. 
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Eenn tijdje van het toneel verdwijnen om de gemoederen te laten kalmeren, blijkt in 

sommigee gevallen voldoende. In het al genoemde voorbeeld van Starr wilde de heer 

Güness in eerste instantie woedend Sümer ter verantwoording roepen. Maar dan is Sümer 

juistt niet te vinden!18 

Hett  gezin trekt weg 

Inn de casus Bitlis 2 (appendix II) trekt de man weg, nadat zijn vrouw zich eerloos 

heeftt gedragen. Ook Bourdieu (1977: 118) noemt dit alternatief en geeft aan dat men 

eerwraakk moet plegen of weg moet trekken. In de casus $engül (appendix) migreert het 

helee gezin naar Nederland om verlost te zijn van eerschender gagman. In de casus 

Turkmenn (§5.1) haalt de echtgenoot eveneens zijn vrouw en kinderen naar Nederland 

omm een eind te maken aan de buitenechtelijke relatie die zijn vrouw heeft. Akkaya, van 

dee casuss "Een jong echtpaar komt inwonen" wordt achteraf gevraagd of er nog een 

alternatieff was in plaats van eerwraak. Hij zegt: "Verhuizen met mijn hele gezin. Weg uit 

diedie stad". In de casus Altug (appendix) wil de vader onmiddellijk met zijn hele gezin 

vertrekkenn uit Nederland, nadat zijn dochter in opspraak is geraakt. Dit kan hij niet 

meteenn tot uitvoering brengen. Vader Altug: "Links en rechts had ik nogal wat schulden 

gemaakt,gemaakt, doordat ik in Turkije een notenplantage had gekocht. Ik bouwde dit voor mijn 

gezingezin op. In de zomer zou ik voorgoed terugkeren naar Turkije. Ik zou dan tevens verlost 

zijnzijn van alle roddelpraat over mijn dochter. Ik had dit mijn zoons verteld. Ze stemden toe 

omom heel hard te werken teneinde de schulden zo snel mogelijk afgelost te krijgen ". 

§§ 6.3 Geen actie 

Doenn alsof er  niets aan de hand is 

Ookk "doen alsof er niets aan de hand is" is een alternatief. Gilsenan (1976: 205), 

diee onderzoek deed in Noord-Libanon, geeft er het volgende voorbeeld van: een man 

merktt bij thuiskomst, via intuïtie en hints, dat zijn vrouw een affaire heeft gehad met 

iemandd anders. Deze laatste is een zeer geachte en assertieve persoonlijkheid met vele 

broerss en andere mannelijke verwanten. Eerwraak plegen op deze man zou zeker 

moeilijkhedenn opleveren. De man had natuurlijk kunnen wegtrekken uit het dorp, maar 

dann had hij zijn hele sociale wereld achter zich moeten laten. In plaatss daarvan gaat hij 

188 "The hiding of a lover after a husband discovers his wife's adultery is a technique used to cool emotions 
inn such situations" (Starr 1978: 211). 
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express vaak naar deze man toe en prijst hem publiekelijk. Hij speelt met enthousiasme 

dee goede vriend. De andere familieleden van hem spelen dit spel mee. Het eerverlies 

raaktt nooit algemeen bekend. 

Inn de eerwraakgevallen komen we dit alternatief ook tegen: Utlu uit de casus 

"Doodd aan de telefoon" (§ 2.6) ontdekt Cigdem's relatie met Osman. £igdem zal stoppen 

mett vreemdgaan en ze zullen als paar opnieuw beginnea "Maar", vertelt Utlu, "Als de 

TurkenTurken er lucht van hadden gekregen, was vergeving van deze zonde onbestaanbaar 

geweest".geweest". Achteraf blijkt dat toch meer mensen dan gedacht van het overspel wisten, 

alleenn was Utlu hiervan niet op de hoogte. 

Meisjess kunnen voor dit alternatief kiezen ingeval van incest of verkrachting, 

niett alleen omdat ze zich te zeer schamen om het iemand te vertellen, maar ook om 

hunn mannelijke familieleden te beschermen. Een vrouw die toegeeft dat ze aangerand 

off verkracht is, dwingt in feite haar mannelijke familieleden om haar namus te 

zuiverenn (Deug 1990: 51, 180). Een Nederlandse vrouw (getrouwd met een Turkse 

man)) zei eens: "In veel Turkse gezinnen gebeuren dingen achter pa's rug. Dat heb ik 

nooitnooit gewild. Ik heb altijd tegen mijn eigen kinderen gezegd: het is je vader, het is niet 

nodignodig dingen te verzwijgen" (Van Soest 1991: 48). De functie van het niet-vertellen 

ontgaatt haar. De man speelt het "spel" vaak mee en doet alsof hij van bepaalde zaken 

niett op de hoogte is. Dit probleem vermijdend gedrag wordt ook verwacht van vaders. 

Petersenn (1985: 37) schrijft dat het in het Turkse dorp waar zij onderzoek deed, een 

publiekk geheim was dat jonge mensen elkaar voor het huwelijk heimelijk ontmoetten 

bijj de bron of in de stad, om met elkaar te praten en elkaar te omhelzen. Wat er 

gebeurdee als een vader zijn dochter zo aantrof, hing van zijn temperament af: "Gute 

Vater'Vater' wurden 'hurstend und schnupfend' (aksürür öksürür) naherkommen, urn die 

jungenjungen Leute zu warnen; nur 'schlechte Vater' würden sofort zuschlagen (..) ", zo 

werdd haar verteld. 

-- Rationaliseren 

Eenn manier om met namusverlies om te gaan, is deze zo te rationaliseren, dat het 

geenn namusverlies meer is. Een voorbeeld hiervan was het Turkse meisje Nezihe, die in 

hett kader van haar huwelijk naar Nederland kwam. Het huwelijk liep al gauw uit op een 

echtscheiding.. Nezihe bleef in Nederland wonen en ging samenwonen met haar vriend. 

Haarr ouders en broers beschouwden haar als een Nederlandse, waardoor hun eigen 

normenn op het gebied van de namus niet van toepassing waren op haar. 
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Vaderr Sengül uit de casus "Stenen in de tuin" (appendix) nam zijn vrouw na de 

schakingg door haar vriend gagman weer in huis op. Ze waren samen naar Nederland 

vertrokken,, maar werden door de Turkse politie wegens overspel in bewaring gesteld. 

Sengüll vertelde haar dat hij toch al een "dood-man" was, omdat hij ernstig ziek was, en 

verzochtt haar bij de kinderen te blijven. Na de eerwraak legde vader op het politiebureau 

uitt waarom hij destijds voor dit alternatief koos: "Ik bedoelde hier mee te zeggen dat ik 

voorvoor mijn kinderen geen nieuwe moeder meer kon vinden. Ik behoefde dus niet aan een 

nieuwnieuw huwelijk te denken. Mijn vrouw stemde hierin toe en ging met mij mee terug naar 

huis.huis. Ik verleende haar weer onderdak en zij is toen bij de kinderen gebleven". Hier 

rationaliseerdee de man de gebeurtenis zo dat hij zijn vrouw nog uitsluitend zag als 

"moederr van zijn kinderen". Zo kon hij zijn vrouw bij zich houden. 

Eenn familie kan ook ontkennen dat er namusverlies is opgetreden.19 Volgens 

Pitt-Riverss bepaalt een man tot op zekere hoogte zelf of hij wel of niet in zijn eer is 

aangetast:: "If  a man sees no insult and can be justified in seeing none, then his honour 

isis not jeopardized. Hence the possibility of "turning a blind eye" (Pitt-Rivers 1966: 

28).. Schiffauer (1986: 17) laat aan de hand van een voorbeeld zien dat deze 

interpretatiee mogelijk is. De vader van Mahiye laat de jongeman Ali logeren in hun 

huis,, omdat hij graag wil dat zijn dochter met Ali gaat trouwen. Mahiye vertelde dat 

zee na deze logeerpartij niet anders kon dan met Ali trouwen, omdat ze anders haar 

levenn lang had moeten horen dat ze niet als maagd het huwelijk was ingegaan. 

Volgenss Schiffauer hoeft deze logeerpartij echter niet zo geïnterpreteerd te worden. 

Hett hangt af van de invloed en macht van een persoon, of hij zijn interpretatie op kan 

leggenn aan de gemeenschap. Ook Starr (1978: 196) geeft dit aan,20 en zij concludeert: 

"Events"Events occuring in everyday life have little meaning until they are interpreted by the 

actorsactors and audiences involved in them, but credibility of persons, especially persons 

"Individualss interpret the notion [of honour] very much as they please and as circumstances permit, 
manipulatingg it in furtherance of their own political ends (Black-Michaud 1975: 179). Dit schrijft hij over 
dee seref-eer. Maar van de namus-eer zegt hij hetzelfde: "Shame, like honour, is a (..) subjective goal of 
conflict;; and like honour, its very subjectivity makes possible a number of inconsistent and mutually 
contradictoryy interpretations. Thus what constitutes and what does not constitute shameless behaviour on 
thee part of a woman depends (...). The shame of a woman is manipulated in feuding societies (Black-
Michaudd 1975:227). 

Starrr (1978: 196) geeft het voorbeeld van een commandant die met de vrouw van Adnan naar bed 
wil.. Adnan onderneemt meteen actie om dit te voorkomen. "Had Adnan not acted quickly to limit the 
commander'ss access to his wife, Adnan might have been rendered powerless to do so later. The amount 
off power the commander can muster, and his extensive networks to other persons in authority, provide 
himm with far more credibility, and hence ability to force his interpretation of events than Adnan has". 
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inin authority positions, carries more weight than the credibility of less powerful 

persons". persons". 

Eenn goede en een slechte reputatie hebben de tendens zich te versterken. 

Iemandd uit een familie met een onkreukbare namus kan de gemeenschap eerder tot 

eenn overtuigende interpretatie brengen dan iemand uit een familie waar al eerder wat 

aann de hand is geweest. Een meisje uit een onkreukbare familie kan dingen doen die 

bijj een ander meisje het wantrouwen van Turkse kennissen opwekken. Zij kan 

bijvoorbeeldd voor studie op kamers gaan wonen in een andere stad, zonder dat dit een 

probleemm wordt voor haar en haar ouders. Het meisje komt dan wel trouw elk 

weekendd thuis. Op de bruiloft van één zo'n meisje (ze was de laatste van vier 

kinderenn die ging trouwen en ze woonde al jaren op kamers), vertelde haar moeder 

me:: "Nu zijn al mijn kinderen het huis uit". De moeder beschouwde haar dochter tot 

haarr trouwen nog steeds als thuiswonend. Ook hier gaat het dus om interpretatie: de 

dochterr heeft het huis niet verlaten, ze woont alleen voor haar studie een paar nachten 

perr week elders. 

Gilsenann (1976: 201) noemt het voor gek verklaren van iemand ook een vorm 

vann rationalisatie. Iemand die heel snel van alles een erekwestie maakt, kan een 

bedreigingg vormen voor de andere familieleden. Door zijn acties worden zij gedwongen 

erekwestiess onder ogen te zien, die anders helemaal niet tot dat niveau zouden zijn 

uitgegroeid.. Als oplossing wordt zo iemand voor gek versleten, zodat niemand hoeft te 

reagerenn op wat hij zegt en doet. Een dergelijk alternatief door familieleden ben ik in 

mijnn eigen onderzoek niet tegengekomen. Wel zoals in de casuss Ercan (§ 5.4), waar de 

algemenee opinie is dat de seksuele beledigingen van Dayioglu niet serieus moeten 

wordenn genomen. 

-- Acceptatie 

Err kan om financieel-economische reden gekozen worden voor acceptatie van de 

namusschande.. Als het herkrijgen van de namus niet opweegt tegen de veroorzaakte 

nadelenn van eerherstel is het niet waarschijnlijk dat overgegaan wordt tot actie. Een 

aann mij verteld voorbeeld van zo'n kostenfoaten-analyse speelde in Tarsus (provincie 

Icel;; Zuid-Turkije) in de jaren zeventig. 

211 Black-Michaud (1975: 182) schrijft dan ook: "It is this kind of calculation which determines the 
mannerr in which individuals or groups will envisage their obligation to act honourably". 
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CasusCasus "De kip met de gouden eieren" 

EenEen weduwe met twee jong-volwassen zonen kreeg kennis aan een man, met wie 

zeze afspraakjes maakte. Dit raakte algemeen bekend. Familieleden bespraken of de 

tweetwee jongens geen eerwraak moesten plegen op de man. Men besloot dat dit niet 

verstandigverstandig was, want deze man was rijk. Dankzij hem konden de twee jongens hun 

studiestudie op de universiteit bekostigen. Met instemming van de familieleden werd de 

relatierelatie daarmee oogluikend toegestaan. De man werd "altinyumurtlayan tavuk" 

genoemd,genoemd, dat wil zeggen "de kip met de gouden eieren ". 

Eenn soortgelijk voorbeeld beschrijft Blok (1974: 237-238: punt 15) over Sicilië: 

dee zwagers van een overspelige schoonzus gaan niet over tot eerwraak op haar 

minnaar,, omdat deze hun werkgever is. Voor hun levensonderhoud zijn ze van hem 

afhankelijk.. De betrokken mannen worden "mannen met gouden hoorns" genoemd; 

zee zijn weliswaar hoorndrager, maar hebben hiervan wel profijt. 

§§ 6.4 Minimu m aan actie 

Küss (vermijden) 

"Küs"" is het elkaar vermijden en uit de weg gaan. Het wordt gebruikt bij 

onenighedenn die niet op te lossen zijn, omdat beide partijen op hun standpunt blijven 

staan.. Dikwijls zijn dit ruzies over grond, geld of erfenis. Het woord "küs" wordt ook 

well schertsend gebruikt. Wanneer iemand niet snel genoeg op bezoek komt wordt er 

gevraagd:: "Küs müyüz?" (letterlijk: "Zijn we küs?"). "Küs" is ook gebruikelijk bij 

bloedvetes.. De vrede wordt niet getekend, maar er is een pauze in de moorden over en 

weer,, waarbij beide partijen elkaar uit de weg gaan. De ruzie barst pas weer uit als er 

redenn toe is, of wordt na verloop van tijd vergeten.22 Een voorbeeld van "küs" als 

alternatieff voor eerwraak komen we tegen bij het al genoemde voorbeeld van Starr. 

Sümer,, die stiekem op bezoek ging bij Fitice, en Günes, de man van Fitice, spreken 

elkaarr niet meer en kijken elkaar niet meer aan. Dit blijkt effectief, want, schrijft Starr 

(1978:: 174): "In time, everyone lost interest in what had happened", waardoor een 

escalatiee van de erekwestie wordt voorkomen. 

222 Black-Michaud (1975: 70) noemt dit "peace-in-the-feud". Black-Michaud (1975: 66) noemt ook het 
Turksee begrip "küs", waarbij hij Stirling (1965: 248) aanhaalt. 
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-- Beroep doen op de islam: verzoening 

Dee islam kan paal en perk stellen aan het particularisme van de eer, zo schrijft 

Schiffauerr (1983: 68). Religieuze argumenten kunnen de enige zijn die iemand 

kunnenn doen afzien van eerhandelen. Op het suikerfeest (§eker Bayrami) en offerfeest 

(Kurbann Bayrami) wordt gewoonlijk een eind gemaakt aan "küs". De vraag is of dit ook 

geldtt voor situaties van "küs" met een namus-achtergrond. De Alevieten kennen de 

"cem"" als bijeenkomst van informele rechtspraak. Op deze bijeenkomsten vinden 

verzoeningenn plaats. Misschien is dit tevens de plaats waar erekwesties vreedzaam 

wordenn opgelost. Kressel (1981: 143 voetnoot 12) kwam religieuze zuivering tegen als 

mogelijkheid:: een sjeik verkondigde dat een vrouw onschuldig was aan overspel en 

reddee haar zo van de dood. Breteau (1980: 51) noemt het schuilen in een kerk of 

heiligee islamitische plek om uitstel van eerwraak te krijgen. Het is mogelijk dat dit 

leidtt tot afstel (zie § 6.2: een tijdje van het toneel verdwijnen). 

-- Excuses willen horen 

Dee eerwraakpleger blijkt in een aantal gevallen het slachtoffer van te voren te 

ondervragen,, om er zeker van te zijn dat hett slachtoffer het verdient om omgebracht te 

wordenn (zie § 3.2 punt 5). In het kader hiervan lijkt mij dat de eerschender en de in 

opspraakk gekomen vrouw door middel van het aanbieden van excuses aan eerwraak 

kunnenn ontkomen.23 Helaas geven sommigen provocerende antwoorden. In de casus 

"Opp zomerkamp" (§ 2.2) vertelt Cetin dat hij de eerschender van zijn zus opbelde en 

hemm vroeg waarom hij het gedaan had. Hij kreeg slechts een arrogant antwoord, in de 

trantt van "waar bemoei je je mee?" Cetin vertelt dat hij daarna zijn voorbereidingen is 

gaann treffen voor de eerwraak. Ook Mehmet Dursun ondervraagt Zeynep nog vlak voor 

dee eerwraak. Zeynep vindt dat ze recht heeft op een relatie, omdat, zo vertelt ze Mehmet, 

haarr man ook een ander heeft. "Die kan ik wel doden", zegt Mehmet daarna tegen zijn 

(ex-)vrouww Nimet. 

233 Van de Molen noemt dit expliciet als een alternatief voor eerwraak: "Bij seksuele beledigingen zouden 
plechtigg excuses aanbieden in het bijzijn van anderen vaak voldoende zijn geweest, zo vertellen eer-
wraakplegerss vaak achteraf' (Van der Molen 1981: 51). "Meermalen werd in de onderzochte 
processen-verbaall door een eerwraakdader opgemerkt dat excuses hem van zijn daad hadden kunnen 
houden"" (Van der Molen 1981: 69). 
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-- Een flink e scène maken 

Hett stilzwijgend accepteren van een namusschending kan heel gevaarlijk zijn. 

Mochtt de gemeenschap er alsnog achter komen, dan is de man de slappeling die het 

toeliet.. Wanneer de man vreest dat de buitenwereld er lucht van zal krijgen is het beter 

meteenn een flinke scène te maken, om iedereen duidelijk te maken dat hij het niet 

accepteert.. In de casus Yigit, "Het bruiloftsfeest" (§4.1) pakt dit echter niet goed uit: 

vaderr Yigit maakt een grote trammelant van het samenzijn van zijn dochter en de 

buurjongen,, maar daardoor escaleert het incident juist tot een erekwestie. 

Ookk voor de vrouw geldt dat als ze het idee heeft dat stilhouden van 

namusverliess niet zal lukken, ze er beter een scène van kan maken. Als het alsnog 

uitkomtt kan ze ervan beschuldigd worden dat ze het gewild heeft. Een voorbeeld 

hiervann is te vinden in Deug (1990: 180) waar een Turks meisje mede op aandringen 

vann haar moeder aangifte doet van de incest door haar vader: 'Ze vond dat ik aangifte 

moestmoest doen. Het was toch al bekend in de gemeenschap en als hij niet in de 

gevangenisgevangenis terecht zou komen, zouden de mensen niet geloven wat hij gedaan heeft'. 

Eenn scène maken kan ook een alternatief zijn voor het plegen van bloedwraak. 

Hett wordt dan voor langere tijd, of zelfs voor altijd, volgehouden. De gemeenschap 

waarinn de man woont heeft heel goed door dat het er niet van zal komen, maar men 

speeltt het spel mee, opdat de man geen gezichtsverlies lijdt. Gilsenan (1976: 202) geeft 

hett voorbeeld van twee broers die eigenlijk bloedwraak moeten plegen. Ze gedragen zich 

allebeii heel anders: "The elder [brother] always carries a gun very openly and is treated 

withwith great courtesy and etiquette of social place (...). The younger brother, an army 

corporalcorporal who is seldom in the village, is quiet (..). It is of him that men say the killer is 

frightened:frightened: "Why? Because he says nothing and silence frightens". Juist doordat de 

oudstee broer zich een bepaalde houding aanmeet, realiseren de mensen zich dat dit 

zijnn manier is om er mee om te gaan. Het gedrag van de jongste kan men niet plaatsen 

enn men verdenkt hem ervan op bloedwraak te zitten broeden. 

-- Bedreigen 

Dreigenn met eerwraak of andere bedreigingen zijn in eerste instantie vaak 

bedoeldd om het meisje/de vrouw weer op het rechte pad te krijgen. In de casus Tekin 

(§§ 4.3) bedreigt de vader zijn dochter met eerwraak. Waarschijnlijk doet hij dit in de 

hoopp dat ze uit angst thuis zal komen. In de casus Gürsel, "Uit het ziekenhuis" 

(appendix)) is dit dreigen succesvol bij een ouder zusje van Fatma. Als die het 
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verkeerdee pad op dreigt te gaan, zoekt de oudste broer haar op met een geladen pistool 

opp zak, waarna zij weer thuis komt wonen (zie ook Abrahams 1994: 64). Ook in de 

casuss Elmas, "De Nederlandse vriend" (§ 4.4) hoopt de vader door middel van 

bedreigingenn zijn dochter weer thuis te krijgen. Pas als deze zonder effect blijven gaat 

dee familie over tot eerwraak. De dreigementen kunnen ook gericht zijn tegen de 

mannelijkee eerschender. In de casus Altug (appendix) schrijft de vader een dreigbrief 

aann eerschender Kalkan, waarin hij aankondigt eerwraak op hem te zullen plegen 

wanneerr hij niet met dochter Mihriban Altug wil trouwen. Deze bedreigingen zijn 

bedoeldd om het eerloze gedrag een halt toe te roepen. Ze kunnen evenwel ook bedoeld 

zijnn om de buitenwereld te laten zien dat men de namusschending niet goedkeurt. 

-- Fysiek straffen 

Bijj overspel van de vrouw wordt er door de man wel gebruik gemaakt van 

slaann en mishandelen, in de hoop dat zijn vrouw ermee ophoudt. Kemal Dursun uit de 

casuss "De cassettebandjes" (§ 1.1) neemt er zijn toevlucht toe. Dit werkt echter niet: 

Zeynepp Dursun doet aangifte van mishandeling bij de politie en vlucht naar een Blijf-

van-mijn-lijfhuis.. Een wel heel drastische vorm van fysiek straffen is verminken. In 

dee zaak Biber (§ 3.3) stelt de vader aan zijn zoon Mevlüt voor om moeder te 

verminkenn met accuzuur. Zoonliefheeft zijn bedenkingen: "Ook al is ze verminkt, dan 

kankan ze nog steeds wel omgaan met andere mannen". Ook denkt de zoon dat het zuur 

niett sterk genoeg is. Ze testen het daarom samen uit door een stuk rundvlees in de 

w.c.-pott te gooien en daar accuzuur overheen te gieten. Mevlüt vertelt: "Het vlees 

begonbegon te roken en viel uit elkaar. Met een vork, die ik uit de keuken had gepakt, kon ik 

erer gehakt van maken ". 

Eenn andere vorm van verminken is het afsnijden van de neus van de in 

opspraakk geraakte vrouw.25 In casus Bitlis 2 (appendix II) doet een man dit bij zijn 

vrouw.. In een artikel uit de Turkse krant wordt eveneens melding gemaakt van een 

mann die zijn vrouw de neus afsnijdt, nadat hij tijdens een aanval van jaloezie meent 

244 "Dreigend gedrag van mannelijke familieleden kan een tegemoetkoming zijn aan de verwachtingen 
vann de buitenwereld en is een uiting van hun volstrekte afkeuring" (Deug 1990: 165-166). "Een meisje 
verteltt dat familie van haar moeder een wapen had gekocht om wraak te nemen [op incest die op haar 
gepleegdd was]. Zij vond het niet zo erg, want ze dacht dat ze er waarschijnlijk niets mee zouden doen" 
(Deugg 1990: 166). 
: ii Henk Driessen wijst erop dat het Arabische woord "nif' naast "eer" (in de betekenis van seref) 
tevenstevens "neus" betekent. De neus wordt gezien als een belangrijke representant van de eer. 
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datt zij hem ontrouw is.26 Durham (1928: 85), die onderzoek deed in de Balkan, 

beschrijftt dat het afsnijden van de neus van een vrouw die ontrouw was, er in vroeger 

tijdenn een erkende praktijk was. Haar informant vertelde dat het de beste manier was 

omm te voorkomen dat de echtgenote opnieuw met iemand anders de liefde bedreef. 

Blijkbaarr bleef men dus wel getrouwd met zo'n vrouw en was de verminking louter 

bedoeldd om er zeker van te zijn dat de echtgenote niet opnieuw ontrouw zou zijn. Uit 

Mevlütt Biber's verklaring blijkt dat zijn vader iets soortgelijks in gedachten had: 

"Vader"Vader vertelt dan dat hij wil dat moeder ernstig verminkt wordt bij de vagina. Vader 

zegtzegt dat hij daarna moeder terug zal nemen en haar liefdevol verzorgen". Deze vorm 

vann verminking staat niet op zichzelf, maar is al te vinden in het Osmaanse Wetboek 

vann Strafrecht, het wetboek dat in Turkije gebruikt werd voor de stichting van de 

Republiekk Turkije in 1923.27 

Ookk het kaalscheren van het hoofd van de overspelige vrouw kan gezien worden 

alss verminking. Dit is, gezien vanuit de Turkse dorpscultuur, een zeer rigoreuze 

maatregel,, want hoofdhaar van vrouwen wordt traditioneel nooit afgeknipt (Delaney 

1991:: 130). Kressel (1981: 148) maakt gewag van nog een andere soort verminking: 

hett doorsnijden van de pees van de rechtervoet van de in opspraak geraakte vrouw 

schijntt gebruikelijk te zijn bij Arabische moslims in Israel. 

Ookk de eerschender kan het slachtoffer van verminking worden: in Izmit werd 

eenn jongen die het gewaagd had een meisje te schaken, een oor afgesneden door de 

broerr van het meisje.29 In de casus Gürsel (appendix) schrijft het weggelopen meisje 

Fatmaa in haar afscheidsbrief aan haar vriend Mustafa: "Mijn familie heeft gezegd dat 

ikik jou moest vergiftigen of kokend water over je heen moest gieten. Jou doden was 

nietniet nodig, jou verwonden was voldoende voor hen. Dat hadden zij gezegd en ook dat 

zijzij mij dan in bescherming genomen zouden hebben. Dan zou ik mijn namus gezuiverd 

hebben.hebben. Maar ik kon dat niet. Dat verraad zou ik jou niet kunnen aandoen. Ik hield 

vanvan je. Ik was bereid alles te slikken (...) ". Wanneer het meisje de verminking 

aanbrengt,, is de schaking voor de buitenwereld te brengen als een ontvoering, omdat 

aangenomenn wordt dat een meisje haar vriend zoiets niet aandoet. 

"Kocasii burnunu kesti" in Hürriyet, 14-3-1996. 
Artikell 11 luidt: "If the woman or girl is willing and runs away from her house [elopes], her vulva shall 

bee branded" (Heyd 1973: 98). 

"Hayatt kadinimn sacini kazidilar" in Hürriyet, 28-4-1996. 
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-- Geldbedrag 

Hett afkopen van een eerwraak met geld is eigenlijk onmogelijk. Bourdieu 

(1979:: 117) schrijft hierover: "The Kabyles deride the attitude of the nouveau riche, 

ignorantignorant of the rules of honour, who, trying to redress a slur on his hurma (=namus 

CvE),CvE), riposted by challenging his adversary to beat him in a race or spread out more 

thanthan 5.000 franc notes on the ground. He was confusing two totally unrelated orders: 

thethe order of the challenge, and the order of the offence in which the most sacred 

valuesvalues are involved". Ook de bloedwraak kan bij de Kabyliërs niet door het betalen 

vann geld worden voorkomen (Bourdieu 1979:118). In de praktijk gebeurt dit bij 

Turkenn wel: Van der Molen (1981: 69) noemt een bedrag van F 40.000,- aan "diyet" 

(bloedgeld)) om een bloedwraak af te kopen. Volgens hem worden ook erekwesties bij 

Turkenn opgelost door het betalen van een geldbedrag. Durham (1928: 84) vermeldt 

eveneenss geldboetes om een eerwraak af te kopen: als een man een vrouw of meisje 

zwangerr maakt en hij weigert met haar te trouwen dan moet hij 130 thalers betalen 

omm het kind te laten opvoeden. Als hij het kind in zijn eigen huis opvoedt betaalt hij 

niets.. Ginat (1979: 191-192 case study V) geeft een voorbeeld van een erekwestie die 

menn door middel van een geldbedrag probeert op te lossen. Een meisje wordt 

gesignaleerdd in gezelschap van een jongeman waarna de familie van het meisje een 

schadeloosstellingg van deze jongeman claimt. 

Inn mijn onderzoek is er alleen in de casus Köksal (§ 5.3) sprake van een 

voorstell tot betaling van geld. Het pas getrouwde meisje Ebru is zwanger van haar 

vriendd Hikmet. Hüseyin, de oudere broer van Hikmet, krijgt van de moeder van Ebru 

tee horen dat de namusschande vergeven zal worden als hij F 10.000,- betaalt. Hüseyin 

will hier niet op in gaan. Het is wel te begrijpen dat de ouders van Ebru met dit 

voorstell komen: er is geld nodig voor een abortus. Dit geld is er niet, want vader 

Aslantass is al jaren werkloos en de bruiloft van dochter Ebru heeft hem een lieve duit 

gekost.. Ik houd het voor mogelijk dat de familie Aslantas niet tot eerwraak over zou 

zijnn gegaan, als dit geld er wel was gekomen. Het verschuldigde bedrag betalen is ook 

eenn vorm van excuses aanbieden. Nu dit botweg wordt geweigerd leggen Hikmet en 

zijnn familie de schuld van de zwangerschap geheel bij Ebru. 

"Qapkinn gencin kulagi kesildi" in Hürriyet, 24-2-1996. 



214 4 

§§ 6.5 Externe instanties inschakelen 

-- Terughalen van de dochter  door  de politie 

Wanneerr in Turkije een vader de schaking van zijn dochter absoluut niet wil, 

kann hij haar indien ze minderjarig is, laten terughalen door de politie of de gendarme. 

Eenn minderjarige dochter behoort zonder pardon weer bij de ouders afgeleverd te 

worden.. Wanneer het meisje meerderjarig is, kijkt de politie of ze vrijwillig bij haar 

schakerr is. Is dat het geval dan onderhandelt de politie met de vader of hij het tot een 

huwelijkk wil laten komen. Veel meisjes - ook die in Nederland wonen - wachten om 

dezee reden tot ze achttien jaar zijn met het op touw zetten van een schaking (zie 

bijvoorbeeldd de casus Ardal § 4.4). In de schakingszaken Sefiye, Asiye en Türkay (zie 

§§ 4.2) die in Nederland plaatsvonden, laten de ouders hun minderjarige dochter door 

dee politie terughalen. Ze zitten zo wel thuis met een dochter die een smet op haar 

namuss heeft. Er zal dan nog een andere oplossing moeten worden gekozen: in de 

casuss Asiye ziet men die in wegtrekken: samen met haar moeder gaat Asiye naar 

Turkije.. In de tussentijd zoekt haar vader in Nederland in een andere plaats een 

woning. . 

Indienn het geschaakte en weer teruggehaalde meisje al beloofd (sözlü) of 

verloofdd (nisanh) is met een andere jongen is het vrij ongebruikelijk dat de familie 

vann de jongen haar nog wil hebben. In het dorp Yayciabdal köyü (district Amasya; 

provinciee Amasya) staat de schoonfamilie-in-spé echter beslist op de aanstaande 

bruid,, ook als die zich heeft laten schaken. Ik vermoed dat er een meisjestekort is in 

hett dorp. De meeste dorpsmeisjes worden uitgehuwelijkt aan een ex-dorpeling in de 

stad,, zodat de dochter niet langer het harde werk in het dorp hoeft te verrichten. Op 

diee manier blijven er te weinig huwbare meisjes over voor de jongens die wel in het 

dorpp blijven. Een familie kan en wil daarom waarschijnlijk geen afstand doen van het 

meisjee dat al aan haar beloofd is. 

Hett weer thuisbrengen van de dochter is niet zonder risico's. De schaker en zijn 

familiee kunnen zo beledigd zijn dat het meisje teruggehaald is, dat ze de familie van 

hett meisje gaan treiteren en bedreigen. In de casus §ener gaat dit zelfs zo ver dat de 

schakerr uiteindelijk de vader van het meisje doodt. 
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CasusCasus Sener "De politie brengt dochter weer thuis " (1977) 

DeDe heer Külek, die in 1923 in een dorp in Midden-Anatolië is geboren, is in 

TurkijeTurkije landarbeider. Het gezin heeft het armoedig. In 1961 komt Külek naar 

Nederland.Nederland. Op zijn werk leert hij in 1968 zijn landgenoot Sener kennen, die pas uit 

TurkijeTurkije is gekomen. Ze wonen enige tijd samen in hetzelfde pension. "We werden heel 

goedegoede vrienden ", zal Sener er later van zeggen. In 1972 laten zowel Sener als Külek 

hunhun gezinnen overkomen. De gezinnen Külek en Sener komen over en weer veel bij 

elkaarelkaar op bezoek. Tugrul, de 18-jarige oudste zoon van Sener, krijgt een oogje op 

Sevil,Sevil, de 16-jarige jongste dochter van Külek. Half november 1976 komt dit vader 

SenerSener ter ore. Samen met zijn vrouw gaat hij zo gauw mogelijk om de hand van Sevil 

vragenvragen bij Külek. Külek geeft hem een afwijzend antwoord. Dit bevreemdt Sener zeer. 

ZeZe zijn immers al 8 jaar goede vrienden. Sener brengt het antwoord over aan zijn 

zoon.zoon. Tugrul en Sevil besluiten daarop samen weg te lopen. Tugrul haalt Sevil 's 

middagsmiddags van de naaischool en komt onmiddellijk met Sevil naar zijn ouderlijk huis. 

DezelfdeDezelfde dag nog staat vader Külek bij hen aan de deur. Niemand doet open. Een dag 

laterlater staat de kinderpolitie aan de deur: of Sevil daar is. In strijd met de waarheid 

antwoordtantwoordt Sener ontkennend. 

NaNa een week wordt een bijeenkomst belegd tussen de twee families. Deze 

bijeenkomstbijeenkomst wordt gehouden in de woning van de Külek 's. Oom Ilyas van de Külek's 

(een(een broer van vader Külek) is daar ook bij aanwezig. Sener liegt vader Külek voor 

datdat diens dochter in Duitsland is bij familie van hen. Vader Külek vraagt een 

exorbitantexorbitant hoge bruidsprijs van F 40.000 -. Met behulp van een Turkse bemiddelaar 

wordtwordt dit bedrag verlaagd tot F 25.000 -. Na drie weken komt vader Külek erachter 

datdat zijn dochter in het huis van de Sener 's is. Hij schakelt de kinderpolitie in ter 

bemiddeling.bemiddeling. Afgesproken wordt dat Sevil weer aan haar vader zal worden 

overgedragenovergedragen en tot aan haar huwelijk met Tugrul Sener bij haar oudste getrouwde 

broerbroer Yusufzal gaan wonen. Ook zal Tugrul elke dag Sevil mogen bezoeken. Sevil 

wordtwordt door de kinderpolitie uit huize Sener gehaald. Eenmaal weer terug bij haar 

familiefamilie komt vader Külek zijn afspraak echter niet na. Hij zet zijn dochter 

onmiddellijkonmiddellijk met haar moeder op het vliegtuig terug naar Turkije. Zodra Tugrul 

hierachterhierachter komt valt hij de Külek 's voortdurend lastig. Tugrul roept bovendien dat hij 

henhen allemaal zal neerschieten. Van deze bedreiging wordt aangifte gedaan bij de 

politie. politie. 
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Fig.Fig. 11 Casus §ener. 
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DeDe familie Külek had door de affaire met dochter Sevil al besloten voorgoed 

terugterug te keren naar Turkije, maar door de bedreigingen en de dreigende houding van 

TugrulTugrul besluit ze de terugkeer te bespoedigen. Begin januari 1977 laden de mannen 

(vader(vader en de twee zonen Yusufen Erdal) twee bestelbusjes, die speciaal met het oog 

opop de terugkeer zijn gekocht, vol met hun huisraad. Ook oom Ilyas is erbij. Plotseling 

duiktduikt Tugrul §ener op met in elke hand een pistool en roept: "Ik schiet jullie allemaal 

neer".neer". Hij vuurt op de mannen. Vader Külek valt neer. Zoon Yusufvalt vervolgens 

TugrulTugrul aan. Tugrul schiet op Yusuf waarna Yusuftot bloedens toe gewond raakt. 

ZoonZoon Erdal en oom Ilyas schieten Yusuf te hulp. Er ontstaat een levensgevaarlijk 

gevechtgevecht op straat waarbij de drie mannen proberen Tugrul zijn pistolen afhandig te 

maken.maken. Dit lukt hen. Ze omwikkelen Tugrul, die nog steeds probeert om weg te komen, 

metmet een touw, om hem aan de politie over te leveren. Tugrul roept hen toe dat hij hun 

vadervader heeft neergeschoten. Erdal gaat kijken bij zijn vader. Hij ziet hem liggen tussen 

dede bestelauto 's in. Zijn vader is dodelijk getroffen. Daarop pakt hij het pistool dat zijn 

vadervader op zak had, rent terug naar Tugrul en schiet hem door het hoofd. 

DeDe rechtbank verklaart Erdal Külek schuldig aan het doden van Tugrul §ener. 

ZijZij  verklaart Erdal Külek echter niet strafbaar, gezien de hevige gemoedstoestand 

waarinwaarin Erdal zich bevond toen hij zijn vader dood aantrof en ontslaat hem daarom 

vanvan alle rechtsvervolging. De rechtbank beveelt de onmiddellijke invrijheidstelling 

vanvan Erdal Külek. 

Hett doden van vader Külek is een kwestie van aangetaste seref: het prestige van 

dee schaker (en zijn vader) heeft geleden onder de mislukte schaking. De schaker en 
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zijnn vader kunnen het niet verdragen dat het meisje Sevil is teruggehaald door haar 

vader,, met behulp van de politie. In plaats van zich aan de afspraak te houden dat 

Tugrull Sevil mag blijven zien, wordt het meisje naar Turkije afgevoerd, waar ze 

ongetwijfeldd zo snel mogelijk wordt uitgehuwelijkt. Tugrul §ener gaat, waarschijnlijk 

mett de goedkeuring van zijn vader, over tot het treiteren en lastigvallen van de familie 

Külek.. Dit gaat zo ver dat hij vader Külek doodschiet. Deze moord zouden we moord 

opp grond van mannelijke trots kunnen noemen (zie § 5.6). De doodslag van zoon 

Erdall op Tugrul zouden we een onmiddellijke bloedwraak kunnen noemen: Tugrul 

$enerr wordt gedood omdat hij een lid van de familie Külek heeft gedood. 

-- Rechtszaak 

Pitt-Riverss (1966: 30) is van mening dat een rechtszaak geen oplossing is voor het 

zuiverenn van de namus, in tegendeel, het maakt de erekwestie er alleen maar erger 

door,, vanwege de publiciteit die het oplevert (zie § 4.2 voetnoot 17). Schiffauer echter 

bemerktee tijdens zijn onderzoek in een dorp in het Zwarte Zeegebied, dat de 

dorpelingenn een pragmatische verhouding tot rechtbanken hadden. Wanneer het hen 

beterr uitkwam om de erekwestie niet zelf op te lossen, riepen ze de hulp in van de 

rechtbank.. Als voorbeeld gaf hij een familie die geen eerwraak wenste te plegen, 

omdatt hun zoon dan een tijd in de gevangenis zou moeten doorbrengen en hij niet 

gemistt kon worden op de boerderij. In de praktijk waren de rechtbanken echter te ver 

wegg om echt effectief te kunnen zijn (Schiffauer 1983: 69). 

Gebruikelijkee rechtszaken inzake namus zijn de rechtszaken wegens overspel ("zina 

davasi"),, onvrijwillige schaking ("istenmeyen kiz kacirma") en verkrachting ("ïrzina 

gecmee davasi"). 

•• Rechtszaak wegens overspel 

Nadatt de politie in de casus "Stenen in de tuin" (1972) mevrouw §engül en haar 

minnaarr had opgepakt, werd de heer §engül gevraagd of hij de zaak aanhangig wilde 

maken.. Destijds was het in Turkije mogelijk een strafzaak te openen wegens overspel 

("zinaa davasi"). Zowel de partner als de minnaar konden gevangenisstraf krijgen. De 

vrouww die daarna weer door haar man geaccepteerd werd, had weinig meer te vertellen, 

maarr moest haar man dankbaar zijn dat hij haar terugwilde. In Nokta vertelde de Turkse 

vrouww A.Q. over wat er gebeurde nadat haar man haar had laten betrappen op "zina" 

(overspel):: "Ik heb twee maanden in het huis van bewaring gezeten. Daarna hebben mijn 
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manman en ik de vrede weer getekend. Hij zag van een rechtszaak af. Ik ben nog steeds met 

hemhem getrouwd. Mijn man zei dat hij het vergeten was en dat ik het ook moest vergeten. 

MaarMaar dat kan ik niet. Je man kan je wel vergeven, maar je ouders, je familieleden, die 

vergevenvergeven het je niet. Wat mijn man nu ook doet, hij kan zijn gang gaan, ik zal er niks 

tegentegen kunnen doen"(Tannyar 1987: 53). 

Zo'nn situatie voor de vrouw ontstaat als ze financieel afhankelijk is van haar 

man.. In Turkije is haar enige alternatiefin veel gevallen het teruggaan naar haar 

ouderlijkk huis. In veel landen bestaan allang geen strafzaken wegens overspel meer.30 De 

partnerss kunnen wel scheiden, maar ze kunnen elkaar niet voor de rechtbank dagen om 

dee ander te straffen. In een artikel in Nokta verkondigde de Turkse criminoloog Sulhi 

Dönmezerr dat strafzaken wegens overspel gehandhaafd moesten blijven in Turkije. Hij 

verdedigdee deze mening ook op internationale congressen. Hij stelde dat door deze 

rechtszakenn eerwraken voorkómen werden. "Er wordt wel minder erg over overspel ge-

dachtdacht dan vroeger", zo stelde hij, "Maar de Turkse man die bedrogen is wil nog steeds 

straffen.straffen. Dit soort rechtszaken is dan een veilige uitlaatsklep". Dönmezer eindigde zijn 

betoogg met: "Maar misschien gaat Turkije in de toekomst wel tonen dat het beschaafd 

genoeggenoeg is, en wordt overspel opgeheven als strafgrondin het Wetboek van Strafrecht, en 

zalzal het nog slechts gelden als een reden voor echtscheiding" (Tannyar 1987: 56). In 

19999 was het zover.31 

•• Rechtszaak wegens ontvoering 

Hoewell ouders vaak zullen toestemmen in een schakingshuwelijk, kunnen ze als 

zee dit echt niet willen, een "sikayet" (een aanklacht) indienen jegens de schaker. De 

rechtszaakk wordt dan gestart op beschuldiging van "kiz ahkoymak ve irzma gecmek" 

(eenn meisje ontvoeren en haar ontmaagden). Vooral als het meisje minderjarig is kan 

dee straf hoog oplopen.32 Probleem voor de rechter is om erachter te komen of het 

meisjee nu de waarheid spreekt of niet. Ze zal, om zichzelf en haar familie niet te 

schandee te maken, zeggen dat het om een ontvoering gaat. Als de schaker niet in staat 

300 In Nederland is in 1971 art. 241 uit het Wetboek van Strafrecht vervallen; dit artikel stelde overspel op 
klachtt strafbaar met een gevangenisstraf van zes maanden, mits de klacht gevolgd werd door een eis tot 
echtscheidingg of scheiding van tafel en bed. 

ZinaZina van de man was tot 1996 strafbaar (art. 441 TCK), zina van de vrouw was tot 1999 strafbaar 
(art.. 440 TCK). Zie ook "Straffeloos overspel in Turkije" in NRC-Handelsblad 25-6-1998. 
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iss om dit "ontvoeringsraadsel" (zie § 4.2) te ontkrachten, loopt hij de kans op 

gevangenisstraf.. De "eerschender" wordt soms gered doordat hij een oude foto kan 

tonenn waar hij samen met het meisje opstaat. Zo wordt duidelijk dat hij haar vriend is. In 

dee casus Uzun (§ 5.2) schrijft een jongere broer van vader Uzun hem vanuit Turkije dat 

hijj geen eerwraak moet plegen, maar een rechtszaak moet starten op grond van 

ontvoeringg van zijn dochter, die in Turkije reeds voor de wet getrouwd is. De brief luidt 

alss volgt: "Op getrouwde vrouwen ontvoeren staat in Turkije 7 jaar gevangenisstraf 

ofof meer. Je moet de zaak aanhangig maken (...). Zetje gekke gedachten uitje hoofd, 

wantwant je hebt nog een paar kinderen en een vrouw. Volg de regels van de wet". 

Eenn rechtszaak kan ook door de ouders van het meisje gewenst worden om de 

jongenn te dwingen met het meisje te trouwen. Zo niet, dan gaat hij de gevangenis in. 

Ditt is het geval in de casus Denemarken (§ 2.4). Vader Resul dient een klacht in 

jegensjegens Fevzi, de ontvoerder van zijn dochter Songül. Hij wil dat Fevzi trouwt met 

Songül,, maar Fevzi blijft weigeren, ook met het vooruitzicht van een detentie in het 

verschiet.. Hij krijgt drie jaar gevangenisstraf, waarna het voor vader Resul moeilijk 

wordtt om nog eerwraak op hem te plegen. Het is dus heel goed mogelijk dat vader 

Resull niet onmiddellijk eerwraak in gedachten had, maar zijn hoop vestigde op het 

alternatieff huwelijk als namuszuivering. 

•• Rechtszaak wegens verkrachting 

Dee rechtszaak kan ook gevoerd worden wegens verkrachting. Het kan gaan om een 

echtee verkrachting, maar "de verkrachter" kan ook een vriendje zijn van het meisje. In 

eenn kranteartikel33 wordt beschreven dat een meisje op heterdaad betrapt wordt met haar 

vriendjee Adem en ter verdediging aanvoert dat het om een verkrachting gaat. De ouders 

vann het meisje dagen de jongen voor de rechtbank. De jongen kan de rechtbank echter 

vijff liefdesbrieven, geschreven door het meisje, overleggen. Het meisje verklaart daarop: 

"Ik"Ik  hou heel veel van Adem. Ik ben bereid met hem te trouwen, maar mijn familie geeft 

meme geen toestemming". Hier is hetzelfde aan de hand als bij de ontvoering: het meisje 

moett wel zeggen dat het om een verkrachting gaat om niet voor "namussuz" (eerloos) te 

wordenn uitgemaakt. Door wie het meisje betrapt wordt vermeldt het artikel niet. 

Waarschijnlijkk door haar ouders, want ze had het vriendje bij haar thuis uitgenodigd. Ik 

322 Turkse juridische literatuur is te vinden in Bakici, S., Aciklamali igtihath genei adap ve aile düzenine 
kar$tkar$t cürümler (Adalet Yayinevi, Ankara 1994) en Selfuk, S., Kizlik bozma sucu. Ögreli-lctihat (Adil 
yaymevi,, Ankara 1996). 
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neemm aan dat de ouders zelf ook begrijpen dat het niet om een verkrachting gaat, 

datt ze hun woede hebben willen uiten door een reactie jegens de jongen te tonen. 
maar r 

-- Bemiddeling 

Bemiddelingg is op zichzelf geen alternatief, maar kan gebruikt worden om tot 

eenn oplossing uit de namuscrisis te komen. Bij schaking wordt standaard gebruik 

gemaaktt van een bemiddelaar. Dit kan een ouder mannelijk familielid van de schaker 

zijn,, of een man waar de vader van het meisje veel respect voor heeft. Durham (1928: 

84)) schrijft dat in de Balkan de "raad van ouden" als bemiddelaar optreedt. Deze kan 

bijvoorbeeldd geldboetes innen. In de zaak Dursun (§1.1) vertelt de "muhtar" 

(dorpsburgemeester)) van het dorp waar de Dursun's vandaan komen, aan de 

maatschappelijkk werker van de reclassering, dat een erekwestie gewoonlijk tot een 

oplossingg wordt gebracht zonder dodelijk geweld. De beide imams van het dorp, leden 

vann de dorpsraad (köy heyeti) of andere vooraanstaanden uit het dorp worden 

ingeschakeldd voor bemiddeling.34 De bemiddelaars zorgen dat er een vreedzame 

oplossingg wordt gekozen, bijvoorbeeld echtscheiding. Kressel (1981: 143 en voetnoot 

11)) vermeldt dat hij als vreemdeling soms werd ingeschakeld als bemiddelaar. 

Ingevall van overspel of weglopen van de vrouw zijn het de wederzijdse familieleden 

vann het echtpaar die bemiddelen, dikwijls met het doel de relatie weer goed te krijgen. 

Inn de casuss Dursun vindt Serpil, de zus van Zeynep, dat Kemal naar zijn schoonvader 

hadd moeten bellen om samen een beslissing te nemen over het overspel van zijn vrouw. 

Inn casus Bitlis 4 (appendix II) wordt een meisje geschaakt, waarna haar familie ruzie 

gaatt maken met de familie van de schaker. Gezaghebbende ouderen weten de twee 

familiess tot overeenstemming te brengen. 

Ookk de Nederlandsee politie wordt wel ingeschakeld om te bemiddelen. In de 

casuss Dursun komen Zeynep Dursun en de vrouw van Ali Eralp (de vriend van Zeynep) 

omm beurten op het bureau om bij de wijkagent hun hart uit te storten. Deze politieman 

kann hun problemen echter niet oplossen. Dezelfde politieman probeert ook te 

bemiddelenn bij de schaking in de casus Tekin (§ 4.3). Hij zet gesprekken op touw tussen 

dee familieleden en het gevluchte paar, maar ook hier is de escalatie tot eerwraak niet 

tegenn te houden. Soms werkt het inroepen van de politie ter bemiddeling zelfs als een 

rodee lap op een stier. In de casus Koparan (appendix) vraagt vader Koparan aan de 

333 ii 
Cilgmm a$iklar yatakta basildi" in Hürriyet, 26-9-1994, 

44 Ook Breteau (1980: 51) noemt het gebruik van vooraanstaande personen ter bemiddeling. 



221 1 

wijkagentt of die wil bemiddelen in het conflict dat hij heeft met de familie Gürdal, maar 

hierdoorr escaleert de zaak juist: Gürdal verwijt Koparan dat die "de politie op zijn dak 

heeftt gestuurd" en gaat hem nog meer bedreigen. 

Turkenn uit de sociale omgeving van de getroffen familie lijken in een aantal 

gevallenn bang om zich in te laten met de in opspraak geraakte familie. In de casus Yigit 

(§4.1)) proberen in Nederland wonende dorpsgenoten pas driejaar na het ontstaan van de 

erekwestiee te bemiddelen. Dacht men dat de erekwestie vanzelf over zou gaan of hield 

menn zich afzijdig omdat men zich er niet mee wilde/durfde te bemoeien? In de casus 

Akkayaa (appendix) zien we dat Sedat Oguz, die komt bemiddelen omdat Akkaya zijn 

huurderr Faruk Tas. het huis uit wil hebben, zich schielijk terugtrekt zodra hij hoort dat 

hett om een erekwestie gaat. Naderhand geeft Sedat Oguz de politie de volgende 

verklaringg voor zijn gedrag: "Umoet begrijpen dat wij ons niet in erekwesties mogen 

mengen,mengen, dat is taboe". Als reden geeft hij op: "Als je je mengt in erekwesties, dan is dat 

hetzelfdehetzelfde als twee partijen tegen elkaar ophitsen ". Wellicht is hij bang om door de 

wederzijdsee partijen als de schuldige te worden aangewezen waardoor er kans op 

eerwraakk op hem ontstaat (zie § 2.6 eerwraak op de schuldige). 

Ookk nadat de eerwraak is gepleegd houdt de Turkse omgeving zich afzijdig. 

Akkayaa vertelt in het Huis van Bewaring aan Sedat Oguz waarom hij de dubbele moord 

gepleegdd heeft. Hierop valt zijn vriend stil en onthoudt zich van commentaar, want zo 

verteltt hij later aan de politie: "Een eerwraak is iets waar je niet op doorvraagt". In een 

actualiteitenprogrammaa op de Turkse televisie35 kwam de moord op een jonge vrouw ter 

sprake.. Een paar mannelijke ooggetuigen vertelden: "We zagen een man een jonge 

wouwwouw doodsteken met een mes. We dachten dat is óf de vadersbroer, óf de broer óf de 

echtgenootechtgenoot van die vrouw " ("ya amca oglu, ya erkek kardesi, ya kocasi"). Ze grepen 

niett in, maar lieten de man zijn gang gaan. Hun citaat had uitgebreid kunnen worden 

met:: "We bemoeiden ons er dus niet mee, want het was vast een eerwraak". Voor de 

Turksee televisiekijkers hoeft die zin er niet bij, want zij begrijpen dat onmiddellijk. Ook 

hett informatie geven aan de politie over een gepleegde eerwraak blijkt een probleem: in 

dee casus "Messteken op het plein" (§ 2.9), die in Turkije plaatsvond, waren er bij de 

eerwraakk vele omstanders, maar was niemand bereid om de politie inlichtingen te 

verschaffen.. In de Nederlandse casus Elmas (§ 4.4) wil de politie mensen uit de Turkse 

gemeenschapp horen voor algemene informatie over de eerwraakpleger en diens familie; 

355 Programma "Sicagi sicagina" op kanaal "ShowTV", op 15 januari 1997. De casus speelt zich afin 
Urfa. . 
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"maar"maar vele Turken lijken bang om te praten '\ zo staat vermeld in het strafdossier. 

Turkenn weten dat families lichtgeraakt zijn als het om de namus gaat. Het is te begrijpen 

datt men zich verre van dergelijke kwesties wil houden, al lijkt me dat niet altijd 

wenselijk.. Juist om te voorkomen dat een erekwestie escaleert is het belangrijk dat er 

bemiddeldd wordt. 

-- Te vondeling leggen 

Hett alternatief voor eerwraak op een buitenechtelijk geboren baby is het te 

vondelingg leggen van de baby.36 De klassieke plek is de drempel van de moskee. Deze 

kinderenn worden naar een kindertehuis gebracht, waarna geprobeerd wordt ze in een 

gezinn onder te brengen. Voorbeelden uit de krant: 

(Menderun)(Menderun) De 15-jarige C.K. die een kind ter wereld bracht na haar relatie met haar 

neef(amcaneef(amca oglu), heeft het kind op straat achtergelaten. De baby van één dag oud, die 

opop het punt stond te bevriezen, is door voorbijgangers aan de politie overgedragen. De 

opgespoordeopgespoorde jonge moeder vertelde huilend dat haar familie tegen een huwelijk met 

haarhaar neef was en dat ze daarom niet wist wat ze met de baby moest doen. 37 

(Mudurnu,(Mudurnu, Karacasu köyü) H.Q en Mehmet Karayakah zijn gearresteerd omdat zij hun 

babybaby hebben achtergelaten. Een herder vond in het bos in een kartonnen doos een baby 

vanvan een dag oud. De baby bleek van H.Q te zijn. Zij vertelde dat zij verkracht was en 

zwangerzwanger was geraakt. Vorige maand trouwde zij met Mehmet. Hij wist van de situatie en 

beidenbeiden besloten de baby ergens achter te laten. Ze waren bang voor geroddel. Beiden 

zeggenzeggen spijt te hebben en willen de baby samen opvoeden. 38 

Hett zou best eens kunnen dat het Mehmets eigen kind is. Maar als de 

bevallingg al zo vlak na het huwelijk is, zal dit tot geroddel leiden in het dorp. 

Inn het Turkse Wetboek van Strafrecht (TCK) is een artikel dat deze vorm van verlating minder 
bestraftt wanneer het om de namus gaat. Het verlaten van een kind (0-12 jaar) wordt bestraft met 3 
maandenn tot 30 jaar gevangenisstraf (art. 473 TCK). Artikel 475 TCK bepaalt echter: "Als een 
buitenechtelijkk geboren kind van minder dan vijf dagen oud wordt verlaten, en dit wordt gedaan om de 
namuss te redden van zichzelf, zijn vrouw, zijn moeder of zijn kind of zijn zuster, dan wordt de straf 
mett 1/6 tot 1/3 verminderd. 
377 r. 

'Bebeginii istemedi" in Hürriyet, 23-2-1996. 
388 "Tecavüz utanci" in Hürriyet, 7-9-1995. 
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(Erzurum)(Erzurum) Een één maand oude baby is in een tas op de binnenplaats van een moskee 

achtergelaten.achtergelaten. Door haar gehuil werd de baby gevonden. De politie heeft de baby aan 

eeneen kindertehuis overgedragen, waar zij de mascotte werd van het personeel, die de 

babybaby de naam Hülya gaf. 

Inn dit laatste artikel wordt een indicatie voor de frequentie van het te vondeling 

leggenn genoemd: "Functionarissen van het kindertehuis wijzen erop dat in Erzurum de 

laatstelaatste twee maanden al zeven babies te vondeling zijn gelegd en hopen dat er een gezin 

isis dat Hülya wil adopteren". 

Inn Nederland legde het 22-jarige Turkse meisje van de familie G. in mei 1999 

haarr baby, die ze moederziel alleen had gebaard, te vondeling bij de brandtrap van hun 

flat.. Ze was de zomer ervoor zwanger geraakt van haar aanstaande echtgenoot, die nog 

inn Turkije woonde. Omdat de bruiloft nog niet had plaatsgevonden, durfde ze niemand te 

vertellenn van haar zwangerschap. Omdat de jonge vrouw na de bevalling ernstige 

bloedingenn kreeg, kwam de zaak aan het licht.40 

§§ 6.6 Namus van de eerschender  aantasten 

-- De vrouw van de eerschender 

Eenn ongebruikelijk alternatiefis om de namus van de eerschender aan te 

tasten.. In de casus £etin, "Op zomerkamp" (§ 2.2), wil Kalemli, de bedrogen 

echtgenoot,, met de vrouw van eerschender Özbay naar bed. Mevrouw Kalemli 

beschrijftt het als volgt: "Als enige mogelijkheid om de stand gelijk te brengen zag 

mijnmijn man als oplossing om een keer met de vrouw van Özbay naar bed te gaan". De 

heerr Özbay en zijn vrouw vinden het een belachelijk voorstel. Ook Turken die door 

dee politie in deze zaak ondervraagd worden over de mogelijkheid van dit voorstel 

vindenn het vreemd: "Ons inziens is zoiets onmogelijk. Wij moeten daar vreselijk om 

lachen",lachen", verwoordt een van hen. Een voorstel tot een dergelijk alternatiefis eveneens 

tee vinden in de casus Dursun (§ 1.1). Mevrouw Eralp, de vrouw van de eerschender, is 

doodsbangg dat er eerwraak op haar man gepleegd zal worden. Zij stelt daarom de 

broerss Dursun voor om "het met haar 17-jarige dochter te doen". De broers Dursun 

399 "Sokaktaki bebek" in Hürriyet, 26-8-1995. 
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vertellenn de politie dat hun reactie hierop was: 'Wij voelen er niets voor om eer tegen 

eereer dinges te doen ". 

Inn de krant wordt dit alternatief een keer beschreven, niet als "deal" met de 

eerschender,, maar als valstrik: "ƒ« de plaats Salihli heeft het echtpaar Elmaci een 

wraakactiewraakactie bedacht voor Aydin Aydin die vijf maanden geleden mevrouw Elmaci had 

verkracht.verkracht. Het echtpaar Elmaci nodigde verkrachter Aydin Aydin en zijn vrouw Selda uit 

voorvoor het eten. Na het eten bond de heer Elmaci verkrachter Aydin vast, terwijl mevrouw 

ElmaciElmaci hem bedreigde met een jachtgeweer. Daarna nam de heer Elmaci Selda mee 

naarnaar de slaapkamer. Na vijftien minuten kwam de heer Elmaci weer tevoorschijn en zei: 

"Ik"Ik  heb haar verkracht en zo mijn wraak genomen (öcümü aldim) "4I 

Alii Elmaci spreekt na afloop van het nemen van wraak, niet van het zuiveren van 

zijnn namus. Dat laatste lijkt mij dan ook niet het geval. Als alternatief voor eerwraak kan 

hett echter wel voldoende geacht worden. 

-- Schaking 

Inn de Deense documentaire (§ 2.4) vindt een onvrijwillige schaking plaats als 

reactiee op een namusschending. De bedrogen echtgenoot, Fevzi Caglar, ontvoert en 

ontmaagtt het 13-jarige zusje van zijn vrouw Meryem. Na haar een maand vastgehouden 

tee hebben levert hij haar weer afin haar dorp. Dit alternatief wordt als zeer vreemd en 

ongebruikelijkk betiteld door dorpsgenoten van Songül Caglar.42 

§§ 6.7 Samenvatting 

Eenn onderzoek naar eerwraak geeft altijd een vertekend beeld, in die zin dat het 

ideee gewekt wordt dat een erekwestie normaliter eindigt in een eerwraak. De meeste 

erekwestiess worden echter zonder bloedvergieten opgelost. Deze gevallen halen de 

publiciteitt niet, omdat ze niet in de krant komen en er doorgaans ook geen rechtszaak op 

volgt.. Het onderzoek naar deze oplossingen is daarom erg moeilijk. Uit de door mij 

onderzochtee strafdossiers van eerwraak komt echter een aantal alternatieven naar voren. 

"Bebeginii terk eden Turk kadin beraat etti" in Hürriyet 16-9-2000. 
411 "Tecavüzcüye pusu" in Hürriyet 30-8-1995. 
4 '' Een ander voorbeeld uit de Turkse krant: de jongen Mehmet Ijler schaakt een meisje van de familie 
Dag.. Als reactie daarop schaakt een broer van het geschaakte meisje een zusje van Mehmet Isler. De 
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Hiertoee nam men in eerste instantie zijn toevlucht. Een eerste groep alternatieven is het 

beëindigenn van de (eerste) verantwoordelijkheid voor het in opspraak gekomen meisje: 

dee familie probeert haar uit te huwelijken, stuurt haar weg, of verstoot haar. Voor de 

getrouwdee vrouw geldt dat haar man haar kan verstoten, of over kan gaan tot 

echtscheiding.. Een tweede soort alternatief is het wegtrekken van de eerschender of de 

vrouww in kwestie, samen met haar familie, om de verboden relatie te beëindigen en/ofte 

ontkomenn aan de roddel. De derde groep van alternatieven is het afzien van actie. Men 

doett alsof er niets aan de hand is, of men rationaliseert het namusverlies zo, dat ermee 

tee leven valt, of men accepteert de situatie van namusverlies, omdat er een 

economischh voordeel aan verbonden is. 

Eenn vierde groep van alternatieven is het tonen van een minimum aan actie, om 

dee buitenwereld duidelijk te maken dat men het namusverlies niet accepteert. Dit varieert 

vann het negeren van de eerschender ("küs") tot het maken van een flinke scène. Ook het 

dreigenn met eerwraak of het mishandelen van de vrouw wordt wel gebruikt in de hoop 

datt de vrouw haar eerloze gedrag staakt. Soms kan het excuses aanbieden door de 

eerschenderr mogelijk al voldoende zijn om eerwraak te voorkomen. In andere gevallen 

blijktt dat de benadeelde familie genoegen zou hebben genomen met een geldbedrag. 

Wellichtt dat een vreedzame oplossing van een erekwestie ook mogelijk is door een 

beroepp te doen op de islam: bij het Suikerfeest of het Offerfeest zou een verzoening 

plaatss kunnen vinden. 

Dee vijfde groep van alternatieven is het inschakelen van externe instanties om 

eenn erekwestie te helpen oplossen. Met name bij schakingen en buitenechtelijke relaties 

kann een beroep worden gedaan op justitie en politie. De externe instantie kan echter ook 

eenn familielid of dorpsgenoot zijn, die probeert te bemiddelen. Tot deze groep van 

alternatievenn behoort ook het te vondeling leggen van een buitenechtelijk geboren kind. 

Traditioneell gebeurt dit bij de moskee, waarna moskeefunctionarissen het kind 

overdragenn aan een kindertehuis. De familie is daarmee, indien de afkomst van de baby 

niett te achterhalen valt, van het probleem af. De zesde en laatste groep van alternatieven 

iss een weinig gebruikelijke: hier probeert de in zijn namus aangetaste man op zijn beurt 

dee namus van de eerschender te bekladden, hetzij door met de vrouw van de eerschender 

naarr bed te gaan, hetzij door een zusje van de eerschender te schaken. Hiermee wordt de 

"mahallee muhtan" (wijkhoofd) bemiddelt en het komt tot twee huwelijken (in "Kizkarde$Ierini 
kacirdilar",, Hürriyet 14-3-1996). 
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erekwestiee niet opgelost, maar slechts wraak genomen, wat voor de benadeelde man als 

voldoendee genoegdoening wordt gezien. 

Hett falen van de alternatieven kan de reden zijn geweest voor het uiteindelijke 

plegenn van eerwraak. Bij de eerwraken hebben echter ook andere factoren een rol 

gespeeld.. Hier zal in het volgende hoofdstuk op in worden gegaan. 
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Hoofdstukk 7 Waarom eerwraak? 

Hett bestuderen van strafdossiers over eerwraak kan gemakkelijk leiden tot de 

conclusiee dat eerverlies altijd tot eerwraak leidt. Elke erekwestie is immers geëindigd 

inn een eerwraak. Gosewehr en Verheijden (1983: 8) schrijven bijvoorbeeld in hun 

scriptie:: "Er is sprake van een grote dwangmatigheid. Men weet en accepteert dat de 

sanctiesanctie op aantasting van de familie-eer de dood is". We moeten echter niet uit het 

oogg verliezen dat vele erekwesties vreedzaam worden opgelost.1 Het is niet zo dat 

wanneerr de namus in acuut gevaar of verloren is, men automatisch tot eerwraak 

overgaat.. In de negentiende eeuw dacht men in eerste instantie dat er in niet-westerse 

samenlevingenn geen wetten waren. Toen men er begin twintigste eeuw achter kwam 

datt dit wél het geval was draaide men 180 graden om en ging men ervan uit dat niet-

westersee mensen zich slaafs aan de regels hielden. Tegen deze gedachte stelde 

Malinowskii (1926: 9-11) zich teweer en waarschuwde ervoor mensen in andere 

culturenn niet te zien als absoluut gehoorzaam aan de wetten van de groep. Hij stelde 

zichh de vraag: "Is there not, with regard to some rules at least, a binding mechanism, 

backedbacked up by real motives, interests and complex sentiments?'" Dat eerwraak een 

traditiee is in de Turkse plattelandscultuur is geen voldoende verklaring. De 

theoretischee stroming binnen de culturele antropologie die de individuele 

maatschappij-opvattingg van Malinowski heeft overgenomen is het transactionalisme: 

aann "agency" (individuele handelingsvrijheid of speelruimte) wordt een belangrijke 

roll toegedicht. Hier tegenover staan de structuralisten, die meer het negentiende-

eeuwsee gedachtengoed hebben voortgezet: zij zijn van mening dat een individu denkt 

enn handelt volgens de regels en nonnen die hem ingegeven zijn door zijn cultuur. 

"Agency"" speelt slechts een marginale rol. De antropologe Sherry Ortner (1990) 

neemtt binnen deze stromingen een tussenpositie in. Zij gaat ervan uit dat mensen 

11 Ginat (1981: 153) schrijft ten aanzien van dit punt: "It is difficult to assemble statistics regarding 
womenn who were not killed even though they had had illicit sexual relations (either adultery or 
premaritall sex) and this fact was public knowledge. Those who have conducted field studies know that 
theree are many more cases of this latter kind. This fact must be incorporated in any discussion 
regardingg homicide and family honor". Boehm (1984: 94) geeft een dergelijke waarschuwing voor wat 
betreftt de bloedwraak: "(F)oreigners reporting on how Montenegrin feuds started tended to look at the 
overtt causes of feuds as being highly trivial (e.g., Durham 1928), emphasizing that the initial killing 
mightt have come from a sheep's merely straying from the pasture of one tribe onto that of another, or 
somee such minor incident (...). These foreigners missed the point that every year literally thousands of 
otherr straying sheep caused disputes that did not have any homicidal consequences". 
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bepaaldee culturele schema's in hun hoofd hebben, maar dat niet iedereen daar op 

dezelfdee wijze mee omgaat en door wordt beïnvloed, dit is afhankelijk van allerlei 

persoonlijkee omstandigheden (Van Os 1997: 111-112).2 Deze tussenpositie lijkt de 

meestt vruchtbare: enerzijds kan eerwraak niet worden afgedaan als een cultuuraspect 

waarr een Turk zijn toevlucht toe móet nemen, anderzijds vormt eerwraak wel degelijk 

eenn deel van de culturele bagage, die de Turken waar het in dit onderzoek om gaat, 

niett zomaar van zich af kunnen schudden, al was het maar omdat zij zich in een 

sociaall verband bevinden waar aan de kuisheid van vrouwen een grote waarde wordt 

toegekend. . 

Wanneerr we alleen de Turkse kranteartikelen over eerwraak lezen, komen we 

zeldenn meer te weten dan dat de eerwraak is gepleegd om de namus te zuiveren. Het 

lezenn van deze artikelen versterkt de idee dat eerverlies onherroepelijk tot eerwraak 

leidt.. We komen niet achter de omstandigheden van de erekwestie, terwijl deze juist 

zoo belangrijk zijn voor het interpreteren van de eerwraak.3 We moeten het bestaan van 

eenn "namus meselesi" (erekwestie) niet als voldoende verklaring zien voor het plegen 

vann eerwraak. Ginat (1979: 183) schrijft: "Accusation and murder cannot be 

explainedexplained as normative behavior alone" en is van mening dat onderzocht moet 

wordenn wanneer eerverlies gevolgd wordt door doding en wanneer niet.4 Ook Black-

Michaudd benadrukt dat een dergelijk onderzoek nodig is, aangezien vrijwel identieke 

erekwestiess op heel verschillende wijzen worden opgelost.5 

Inn het voorgaande hoofdstuk is een aantal alternatieven genoemd die echter in 

dee betreffende erekwesties niet gewerkt hebben. Het falen van aangewende 

alternatievenn leidt tot een escalatie van de erekwestie, maar blijkt niet de enige reden 

voorr een familie om uiteindelijk eerwraak te plegen. Kressel en Ginat, die eveneens 

gekekenn hebben in welke gevallen eerverlies tot eerwraak leidt, noemen elk slechts 

22 Ginat (1979: 200) wijst hier ook op voor wat betreft eerwraak: "Ideology does not rule supreme and 
realityy creates its own patterns which are often variations of ideology, modifications and compromise 
solutions.. There is no one pattern of conduct in spite of the general condemnation of unlawful 
relations". . 
33 "Verminking van de context door het weglaten van belangrijke etnografische details, bijzonderheden 
overr de toedracht en de omstandigheden van [geweldsdelicten kan niet anders dan tot gebrekkige 
perceptiee en onbegrip leiden" (Blok 1994: 29). 
44 It must be established when it is that deviant sexual behavior is punished by death and when treated 
withh leniency" (Ginat 1981: 153) en "The aim of this study is to establish when, in the society under 
considerationn [Arabs in Israel], deviant sexual behavior is punished by death, what sanctions are used and 
whenn such conduct meets with leniency" (Ginat 1979: 182). 
55 "The almost total lack of uniformity which characterizes reactions in numerous cases, in which an 
apparentlyy similar point of honour is at stake, bears witness to the flexibility of a notion which defies 
summaryy in terms of a limited number ofwel attested ethnographic facts" (Black-Michaud 1975: 179). 
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één,, volgens hen, beslissende factor. Ik kom echter tot acht groepen van factoren die 

dee kans op het plegen van eerwraak verhogen. De eerste is de druk van de Turkse 

gemeenschap.. De tweede bestaat uit bijbedoelingen van eerwraak. De derde betreft 

provocaties.. De vierde groep omvat specifieke kenmerken van de dader of de dader-

op-de-achtergrond.. Groep vijf zijn de factoren bij schakingszaken, groep zes de 

factorenn bij eerwraak op het eigen vrouwelijke familielid. Groep zeven gaat over het 

gebruikk van vuurwapens. Groep acht zijn de factoren die te maken hebben met de 

situatiee van migratie. De Turken waar het in mijn onderzoek om gaat, wonen in den 

vreemde.. Gekeken wordt of deze omstandigheid nog invloed heeft op de beslissing tot 

eerwraak. . 

Bijj een erekwestie is per definitie de seref van een man in zekere mate 

aangetast,, want het vermogen om zijn vrouwelijke familieleden te beschermen en te 

controlerenn is onvoldoende gebleken. In de eerwraakgevallen is de §eref echter in zeer 

ernstigee mate aangetast. Bij de bespreking van de diverse factoren zal duidelijk 

wordenn dat dit een belangrijke rol heeft gespeeld bij de escalatie tot eerwraak. 

§7.11 De druk van de Turkse gemeenschap 

Eenn aantal factoren die de erekwestie heeft doen escaleren heeft betrekking op de 

relatiee met de Turksee gemeenschap. We moeten in herinnering roepen wat hierover 

gezegdd is in hoofdstuk 1. De mensen zijn erg gebonden aan hun eigen gemeenschap en 

vindenn het heel erg wanneer zij "eruit liggen". De familie wier namus is aangetast voelt 

dee druk van leden uit haar gemeenschap en wel op de volgende manieren: 

-- Mate van openbaarheid 

Volgenss Kressel (1981: 151) speelt de mate waarin de ontering openbaar is 

gewordenn een belangrijke rol bij het nemen van eerwraak.6 Het gaat niet om de straf 

alss maat voor de overtreding, maar de straf als maat voor de openbaarwording. Hoe 

meerr mensen op de hoogte zijn van het eerverlies, des te groter is de kans op 

66 Ook volgens Black-Michaud (1975: 227) is dit een criterium: "the current of public opinion at a given 
moment". . 
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eerwraak.. Ook Pitt-Rivers (1966: 27) noemt dit: "There is no disagreement that the 

extentextent of the damage to reputation relates to the range of public opinion within which 

thethe damage is broadcast". Deug (1990: 51) ziet eveneens een escalatie naarmate meer 

mensenn weten van de schaking van een meisje: "Depublieke opinie weegt (..) heel 

zwaar.zwaar. Als de zaak nog niet bekend is, wil de familie het meestal binnenskamers 

afhandelenafhandelen - en dat kan door een huwelijk te sluiten. Is dat niet mogelijk of zijn veel 

mensenmensen op de hoogte, dan is de eer van de familie al veel meer in het geding". 

Wanneerr eerverlies nog niet algemeen bekend is, is ook meer mogelijk op het gebied van 

"stillee diplomatie"; een man kan bijvoorbeeld scheiden van zijn vrouw onder het mom 

vann "siddetli gecimsizlik" (duurzame ontwrichting), niemand hoeft te weten dat de 

werkelijkee reden een erekwestie is. In de casus Tekin (§ 4.3) vindt de vader het vreselijk 

omm te merken dat steeds meer mensen in de Turkse gemeenschap er weet van krijgen dat 

zijnn dochter Pinar is weggelopen naar haar vriend Tavash. De maatschappelijk werker 

vann de reclassering schrijft: "De moeilijkheden in betrokkenes gezin waren in de Turkse 

wereldwereld en omgeving gaandeweg een "cause célèbr e" geworden. Het kan niet anders dan 

datdat betrokkene onder een geweldige sociale druk kwam te staan, die hem dwong, hoe 

dandan ook, Pinar bij Tavash weg te halen ". Het gevoel bij iedereen over de tong te gaan, 

kann Tekin hebben gedreven tot een snelle oplossing van de erekwestie. In de casus Ercan 

(§§ 5.4) werd de seksuele belediging geuit temidden van landgenoten, wat waarschijnlijk 

heeftt bijgedragen tot de escalatie. 

Dee relatie tussen eerwraak en algemene bekendheid kan in bepaalde gevallen nog 

precieserr geformuleerd worden: niet het openbaar zijn van de erekwestie op zich, 

maarr het feit dat de dader en zijn familie erachter komen en zich realiseren dat de 

erekwestiee algemeen bekend is, maakt de kans op eerwraak groter. Het Turkse 

gezegdee is niet voor niets "koca en son bilir",  "de echtgenoot weet het het laatst", 

waarbijj "het" slaat op overspel van zijn vrouw. Een man beseft dat dit soort zaken niet 

doorverteldd wordt. Als hij erachter komt dat hij zijn namus kwijt is, is de eerste vraag 

diee hij zich stelt: "Wie weten het allemaal?". 

Vaakk is iedereen allang op de hoogte van de erekwestie en hebben alleen de 

betrokkenn familieleden er nog geen weet van. Dit zien we in een aantal gevallen: in de 

casuss Köksal (§ 5.3) weten alle Turken op het werk dat er een relatie is tussen Ebru en 

"Thee decision to put a death sentence into effect against a son/daughter depends on whether his/her 
degradingg act is publicised and to what extent. It is not a matter of punishment to fit the crime" (Kressel 
1981,, 151 punt 18). 
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Hikmet.. Op een gezamenlijk uitstapje naar de Efteling worden er zelfs foto's 

genomenn van het tweetal. Desondanks worden de ouders van Ebru niet ingelicht. In 

dee casus Uzun (§ 5.2) vertelt het meisje dat de vrouwen in het busje op de hoogte zijn 

vann haar relatie met Makal. Haar vader wordt echter in het ongewisse gelaten. In de 

casuss Ayanoglu (§ 3.1) weet eveneens iedereen op het werk van de liefde tussen 

mevrouww Ayanoglu en haar vriend. Haar man weet van niets. In de casus §engül 

(appendix),, waar mevrouw §engül in Turkije in de stad blijft wonen terwijl haar man 

inn Nederland is, weten in ieder geval de mensen uit de straat welke buitenechtelijke 

relatiee zij erop na houdt: zij gooien op een gegeven moment stenen bij haar in de tuin, 

waarschijnlijkk om aan te geven dat ze een dergelijke eerloosheid niet accepteren. 

Wanneerr haar man 's zomers op vakantie komt is er echter niemand die hem vertelt 

hoee de vork in de steel zit. Het opmerkelijke is derhalve dat ondanks een grote sociale 

controle,, waarbij iedereen alles weet van iedereen, toch buitenechtelijke relaties 

kunnenn opbloeien, omdat de eerstverantwoordelijken voor de vrouw/het meisje in 

kwestiee niet ingelicht worden. Een mogelijke verklaring is de angst voor de gevolgen. 

Iedereenn weet hoe ernstig het begane feit is en dat er eerwraak van kan komen. Ten 

tweedee neemt men op die manier de man in bescherming: zolang hij van niets weet, 

hoeftt hij ook geen actie te ondernemen. Ten derde wil niemand de boodschapper van 

slechtt nieuws zijn, omdat men bang is de schuld te krijgen. In de casus Utlu (§ 2.6) is 

err wel iemand die de bedrogen echtgenoot in vertrouwen wil nemen. Dit is Osman, de 

baass van het koffiehuis en hij vertelt dat het overspel van Utlu's vrouw en de abortus 

bijj hem en anderen bekend zijn. Utlu raakt ten gevolge hiervan buiten zichzelf. 

-- Directe confrontatie met namusverlies 

Pass een directe confrontatie met namusverlies leidt bij een man tot actie, zo 

blijktt uit een aantal gevallen. Pitt-Rivers (1968: 509) schrijft: "A man was dishonored 

onlyonly at the point where he was forced to realize that he had been, where his shame 

waswas brought home to him", en: "The significance of the presence of a person is highly 

relevantrelevant to his honour. That which is an affront if said to his face may not dishonour 

ifif  said behind his back. That which, if done in his presence, is offensive may not be so 

ifif  he is not there to resent it. What is offensive is not the action itself but the act of 

obligingobliging the offended one to witness it"  (Pitt-Rivers 1966: 26/8 

88 Zie ook Pitt-Rivers (1968: 505): "Whatever occurs in a person's presence obliges him to react in one 
wayy or another, positively or negatively, for he cannot hide his cognizance of it: he is inescapably a 
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Eenn man kan eerverlies negeren, totdat hij er openlijk mee geconfronteerd 

wordtt en er niet meer omheen kan. In de casus Cetin (§ 2.2) koestert Kalemli al lange 

tijdd verdenkingen jegens zijn vrouw en zijn vriend Özbay. Pas als er bij hem en alle 

anderee gezinnen van het zomerkamp een briefin de bus valt met de mededeling dat 

zijnn vrouw samen met de heer Özbay de maaltijden tijdens het zomerkamp zal 

verzorgen,, gaat hij zijn vrouw uithoren. 

Inn de casus Dursun (§1.1) komen de voorbereidingen tot het plegen van 

eerwraakk op gang op het moment dat de broers Dursun de cassettebandjes in handen 

hebben.. Op dat moment kunnen ze het namusverlies niet meer afdoen als geroddel. 

Dezee confrontatie van de Dursuns is echter wel anders dan in de casus Cetin. Bij deze 

laatstee ging het om een directe openbare confrontatie (de brief die overal rond was 

gegaan).. De cassettebandjes zijn echter niet algemeen in omloop, al is er wel de angst 

datt dit mogelijk kan gebeuren. Een directe confrontatie hoeft niet publiekelijk te zijn, 

omm een wanhoopsreactie teweeg te brengen. Durham (1928: 85) schrijft over 

gewoontewetgevingg in de Balkan dat de man zijn vrouw en haar minnaar direct mag 

doden,, wanneer hij ze op heterdaad betrapt op overspel. Voor andere vormen van 

namusverliess geldt dit niet. Dit geldt ook voor het Turkse Wetboek van Strafrecht dat 

alleenn vermindering tot éénachtste van de straf toestaat wanneer er een betrapping op 

heterdaadd is van overspel of ontucht (zie artikel 462 van Wetboek van Strafrecht: 

appendixx III). Blijkbaar wordt de directe confrontatie als bijzonder ernstig opgevat.9 

-- Openbare beschuldiging 

Volgenss Ginat (1979: 200) is het niet zozeer de mate van openbaarheid van 

hett namusverlies die de kans op eerwraak vergroot, maar het geuit worden van een 

openbaree beschuldiging: "One common feature standing out in the case histories and 

othersothers not cited in this paper, is that there is no murder without public accusation by 

anan injured party". Hij gaat hier nogmaals op in, in reactie op het artikel van Kressel 

partyy to what he witnesses, and his will is thereby committed. This is important because the essence of 
thee social person comprises his will and (...) his intentions. Hence, apologies for an affront normally 
takee the form of denying the intention ("Zo had ik het niet bedoeld" CvE), thereby making the affront 
inn a sense fortuitous because not willed. The true affront to honor must be intended as such". 
99 Een directe confrontatie met betrekking tot bloedwraak wordt door Gilsenan (1979: voetnoot 25) als 
voorbeeldd gegeven. De heer X moet eigenlijk bloedwraak plegen, maar heeft er niet veel zin in. Als X 
mett een verre kennis op straat loopt, wijst deze laatste naar een oude man die voor hen loopt en zegt 
tegenn X: "Hé, daar heb je die man die 40 jaar geleden je oom van vaderskant heeft gedood". X trekt 
zijnn pistool en doodt de oude man. Gilsenan schrijft: "The point is that he forced a definition of the 
situationn on X, who had to recognize that his total social identity was at issue". 
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(1981),, en voegt eraan toe dat de openbare beschuldiging niet alleen verklaard kan 

wordenn uit het eerverlies dat geleden is. Er is gewoonlijk een persoonlijke motivatie 

voor;; "Several scholars have noted that public knowledge (..) leads to punishment (..). 

MyMy own research however, makes it clear that the murder (..) is carried out only when 

therethere is a public accusation: "The reasons for public accusation by an injured party 

cannotcannot be explained by normative behavior alone. Usually there is personal moti-

vationvation and as often as not it is of political character (Ginat in Kressel 1981: 153). 

Eenn voorbeeld hiervan is de casus Yigit (§ 4.1). Tijdens de vakantie in het dorp 

vann herkomst, betrapt vader Yigit zijn dochter Ay§e in de schuur met buurjongen Ahmet 

Akann en doet prompt een huwelijksaanzoek bij de familie Akan. Als dit afgewezen 

wordt,, gooit vader Yigit een steen door de ruit bij deze familie. Zo komt het hele dorp te 

wetenn wat er aan de hand is. Door deze, in feite openbare beschuldiging, heeft vader 

Yigitt de zaak nodeloos doen escaleren. De vraag is waarom vader Yigit zo handelde. 

Gewoonlijkk doen vaders namelijk alsof ze geen weet hebben van wat zich afspeelt.10 

Mijnn Turkse schoonmoeder gaf de volgende verklaring voor het gedrag van vader Yigit: 

volgenss haar was het goed mogelijk dat vader Yigit graag wilde dat zijn dochter zou 

trouwenn met Ahmet Akan en zag hij in de namusschending een goede aanleiding om een 

huwelijkk te bewerkstelligen. De openbare beschuldiging had derhalve, zoals ook Ginat in 

zijnn onderzoek ondervond, een persoonlijke motivatie. 

Ookk in de casus Barut (appendix) is sprake van een openbare beschuldiging, al 

zegtt Ertan dat dit ongewild zo is gelopen. Ertan laat zijn halfzus weten dat hij op de 

hoogtee is van het seksueel misbruik door haar neef. Ongelukkigerwijs komen haar 

mann en het hele dorp het te weten. Ginat (1979: 183) zegt over dit soort 

beschuldigingen:: "Sometimes the accusation is neither politically motivated nor 

premeditated,premeditated, but spontaneous - an outburst due to accumulated frustration and a 

sensesense of unbearable humiliation. " Volgens Ginat komen openbare beschuldigingen 

diee in een opwelling zijn geuit, het meest voor bij vrouwen die niet gewend zijn om 

hunn mannelijke familieleden te berispen en het ineens niet meer kunnen verdragen. 

Bijj Ertan Barut, die eerwraak op zijn neef pleegde, speelde waarschijnlijk mee dat hij 

jarenlangg machteloos was geweest tegen deze veel oudere neef, en daarom niets 

durfdee te ondernemen tegen diens seksueel misbruik van Ertan's halfzuster. 

100 Zie § 6.3, "doen alsof er niets aan de hand is". Het aldaar genoemde citaat van Petersen (1985: 37) is 
hierr ook zeer van toepassing. 
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-- Isolement 

Eenn gevolg van namusverlies kan zijn dat men bespot of beroddeld wordt. 

Ibrahimm uit de casus $engül (appendix) ging direct na het plegen van de eerwraak naar 

hett Turkse woonoord (een rij barakken waar alleen Turkse mannen wonen) en 

verteldee dat hij verwelkomd werd met de spottende woorden: "Gaatje moeder weer 

naarnaar bed met haar vriend? ". Op dat moment wist nog niemand dat hij eerwraak had 

gepleegd.. Het kan zijn dat de man wiens namus is aangetast, zich niet meer durft te 

vertonenn in de gemeenschap.'' Een voorbeeld hiervan is te vinden in het Turkse 

verhaall "Re§o Aga" van Bekir Yildiz, waar landheer Reso zijn huis niet meer verlaat 

naa de onvrijwillige schaking van zijn dochter. In de casus Uzun (§ 5.2) staat in de 

pleitnotitiee dat Habib, Merals broer en pleger van de eerwraak, door vrienden in zijn 

woonplaatss in Nederland volkomen genegeerd wordt. Zijn zuster Meral schrijft iets 

soortgelijkss in de brief aan haar vader: " Als U mij ziet zeg dan niets, maar schiet 
mmVV gelijk dood (...). Dan is onze naam gezuiverd (..) Er is zoveel over ons geroddeld, 

datdat U er helemaal gek van bent geworden. Ik weet wat jullie doormaken, dan heeft 

iedereeniedereen weer rust en dan wordt iedereen weer goed met jullie, doe dat " 

Ookk in de casus Altug (appendix) durft de dader, een jongen van 19 jaar, 

niemandd meer onder ogen te komen. Hij vertelt de psycholoog: "Ik schaamde me 

kapotkapot voor al mijn vrienden omdat Haci Kalkan naar bed was geweest met mijn 

zuster.zuster. Ik wist zeker dat ze me links zouden laten liggen, wanneer ik daaraan niks zou 

doen.doen. Steeds voelde ik hun spottende blikken op mij gericht. " 

Ahmett Gürsel uit de casus "Uit het ziekenhuis" (appendix) vindt het zo erg dat 

zijnn zus is weggelopen dat hij zich opsluit in zijn ouderlijk huis. Ook vader Tekin 

(§§ 4.3) durft zich niet meer in het openbaar te vertonen. Ondanks het feit dat hij "haci" 

(Mekka-ganger)) is, komt hij niet meer in de moskee. Uit zijn proces-verbaal: "Ik 

voeldevoelde me slecht tegenover mijn 2500 landgenoten hier. Het was heel erg moeilijk. Ik 

schaamdeschaamde me. Ik kon zelfs niet meer naar de moskee (...). Ik voelde mij een slechte 

vadervader voor Pinar en ik voelde me slecht tegenover de familie". Tekin wordt echter niet 

gemedenn door de Turkse gemeenschap. Integendeel, het gezin krijgt veel bezoek. 

Dezee mensen komen vermoedelijk omdat ze de familie een hart onder de riem willen 

stekenn en het onbegrijpelijk vinden dat de dochter van Tekin weggelopen is van huis: 

"" "Deficiency [in honour] opens the way to social destitution" (Peristiany 1966: 10). "The deceived 
husbandd cannot (...) easily show up in the public domains dominated by competitive men" (Blok 1981: 



235 5 

zee stond immers op het punt van trouwen en had dit zelf ook gewild. Uit de 

pleitnotitie:: "Dagelijks was er een invasie van mensen die huilend hun medeleven 

uittenuitten en de familie van al dan niet goede raad voorzag". Tekin zelfheeft echter het 

ideee dat na verloop van tijd steeds meer mensen achter zijn rug om over zijn gezin 

roddelen.. Hij wil zelf niemand meer zien. Uit de pleitnotitie: "Tekin durft zich niet 

meermeer te vertonen, komt niet meer in het Turkse café. En durft zijn buren niet meer in 

dede ogen te kijken ". 

Eerwraakk wordt gepleegd om uit dit isolement te komen. Er wordt gezegd dat 

eerwraakplegerss zich na hun daad herboren voelen. Zij voelen zich weer geaccepteerd 

inn de gemeenschap en zijn niet langer sociaal dood.13 Dat men na de eerwraak weer 

meetelt,, ondervindt Utlu (§ 2.6). Hij heeft al jaren geen contact meer met zijn ouders, 

omdatt die zijn levenswijze niet goedkeuren (hij is gescheiden en weigert te trouwen 

mett zijn vriendin), maar in het huis van bewaring krijgt hij prompt bezoek van zijn 

ouders,, die hem omhelzen en weer geheel accepteren. Utlu zelf is hier niet over te 

spreken:: "Nooit wilden ze me meer zien, maar zie, ik pleeg een moord en ze komen me 

feliciterenfeliciteren ", moppert hij en wil zijn ouders niet meer zien. De eerwraakpleger wordt -

uitzonderingenn daargelaten (zie § 2.10) - niet beschouwd als een laaghartige 

moordenaar,, maar als iemand die het heeft moeten doen om de familie-eer te 

zuiveren.. In een aantal gevallen wordt er zelfs gesproken van "held". Over de 

minderjarigee eerwraakpleger in de zaak §engül (appendix) schrijft de maatschappelijk 

werkerr van de Raad van de Kinderbescherming zorgelijk: "De Turkse gemeenschap 

beleeftbeleeft Ibrahim als een held. Men wil zelfs geld ophalen om Ibrahim te belonen. Als 

IbrahimIbrahim in een internaat geplaatst wordt, zal elke keer als hij in de weekenden naar 

huishuis mag, een feest zijn en lijkt mij de kans op verwenning groot. Het geruisloos 

terugkerenterugkeren van Ibrahim in het gezin lijkt mij de beste oplossing, dan gaat het nieuwtje 

erer snel van af'. Ook in de casus Uzun, "De dichtgetimmerde woning" (§ 5.2), wordt 

vermeldd dat de jongen Habib door de Turkse gemeenschap als een held wordt gezien. 

Ikk vroeg me af of iemand door het plegen van eerwraak meer §eref kreeg dan een 

anderr uit zijn gemeenschap, maar Turken met wie ik hierover sprak ontkenden dit. Zij 

432).. Zie ook Gilsenan (1976:200): "the individual is socially compromised, devalued in some degree, 
orr even, in extreme circumstances, destroyed as a moral and social being." 
122 We moeten wel voorzichtig zijn met informatie uit een pleitnotitie: de raadsman geeft geen 
"objectievee informatie", maar geeft de gegevens zo weer dat ze in het voordeel zijn van cliënt. 
133 Op dit punt is de eerwraak te vergelijken met de bloedwraak. "Tant que la vengeance n'a pas eu lieu, 
onn potte, d'une facon ou d'une autre, Ie deuil, et Pon vit dans la honte. Par la vengeance, Ie groupe 
retrouvee la vie: elle est saluée par une veritable fete" (Breteau 1980: 49). 
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verteldenn dat het allerbeste nog altijd was om niet in een erekwestie verzeild te raken. 

Ditt komt op mij wel logisch over, anders zou het zo zijn dat iemand blij is dat zijn 

namuss is aangetast, omdat het een uitgelezen kans zou zijn om eerwraak te plegen en zo 

aann serefte winnen. De seref die verloren is gegaan ten gevolge van de erekwestie wordt 

doorr de eerwraak herwonnen, maar dit verheft de persoon niet per definitie boven de 

mensenn in de gemeenschap. In het Turks wordt het woord "held" ("kahraman") niet 

gebruiktt voor de eerwraakpleger. Wel is het zo dat een eerwraakpleger in de gevangenis 

eenn hoge status heeft.14 

-- Aansporingen tot eerwraak 

Roddell is niet dodelijk, aldus Ginat (1979: 182) en hij haalt Malinowski (1926) 

aan:: "Public opinion will  gossip, but not demand any harsh punishment". Bij 

eerwraakk is het echter algemeen bekend dat er aansporingen tot het plegen van 

eerwraakk worden geuit. De aansporingen worden gedaan om iemand uit zijn sociale 

isolementt te halen en weer deel te laten nemen aan de gemeenschap. In de casus 

$engüll (appendix) vertelt Ibrahim dat mannen in het koffiehuis hem naar binnen 

riepen,, van thee voorzagen en hem aanspoorden eerwraak te plegen op de vriend van 

zijnn moeder. Volgens Ibrahim spuwde een man in het theehuis hem een keer midden 

inn het gezicht. In dit geval hebben we alleen de verklaring van de eerwraakpleger en 

iss deze niet te verifiëren door verklaringen van andere getuigen. Meer specifieke 

informatiee over algemene aansporingen tot eerwraak zijn niet te vinden in de 

strafdossiers.. In deze casus leidt het in ieder geval niet direct tot eerwraak. Dergelijke 

aansporingenn kunnen de dader echter wel het gevoel geven dat hij gesteund zal 

wordenn door zijn gemeenschap mocht hij het zo ver laten komen. In die zin kunnen ze 

eenn escalerende werking hebben.16 

Dee vraag is of er wel in alle gevallen sprake is van aansporingen tot eerwraak: het 

omgekeerdee komt ook voor. In de casus Abdullah (§ 6.1), waar het meisje vlak voor 

144 "En korkulan mahkum muebbet hukumlu" in Hurriyet 28-6-2000. 
155 Dit duidt op pollutie (§ 3.2): Ibrahim wordt gezien als "küïenmis" (vies; bezoedeld), omdat zijn 
moederr zich eerloos gedraagt. Kressel (1981: 149) vermeldt een ander geval van spugen in de context 
vann namusverlies: een eerloos meisje wordt begraven op een kale heuvel. Wanneer haar familieleden 
hierlangss komen spuwen ze in de richting van de heuvel. 

Voorr de eerwraken in Zuid-Oost Turkije geldt dat de daders en hun familie veelal lid zijn van een 
clann (asiret). Men leeft vaak in gezinsverband in de stad, maar heeft nog een sterke band met de eigen 
clan.. Het kan zijn dat de oudere clanleden aansporingen tot eerwraak geven. Voorbeelden hiervan zijn 
dee eerwraakcasus "Messteken op het plein" (§ 2.9, zie Farac 1998: 57-65. De clanleden zijn Koerden), 
"Inn de Eufraat gegooid" (§ 2.8, zie Farac 1998: 81-98) en "§emse Kaynak" (§ 3.6, zie Farac 1998: 101-
113.. Deze asiret is van Arabische afkomst [Arab kokenli]). 
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haarr bruiloft wegvlucht naar een vriend, beijvert iedereen (familie en kennissen) zich 

juistt om Abdullah te doen afzien van eerwraak. Zes maanden na de schaking van zijn 

dochterr moppert hij nog steeds dat hij eerwraak zal plegen, maar lijkt het erop dat hij 

volstaatt met verstoting van zijn dochter. Ook in de casus Uzun (§ 5.2) zien we dat de 

vaderr gewaarschuwd wordt om geen eerwraak te plegen. Zijn jongere broer die in 

Turkijee woont, schrijft hem uit te zien naar een vreedzaam alternatief: "Op getrouwde 

vrouwenvrouwen ontvoeren staat in Turkije 7 jaar gevangenisstraf of meer. Je moet de zaak 

aanhangigaanhangig maken (...). Zetje gekke gedachten uitje hoofd, want je hebt nog een paar 

kinderenkinderen en een vrouw. Volg de regels van de wet" (zie § 6.5). In de casus Ayanoglu 

(§§ 3.1) is het diens zuster die hem waarschuwt om geen eerwraak te plegen. 

(Angstt  voor) verlies van werk 

Dee kans op eerwraak wordt mogelijk groter wanneer het isolement waarin men ten 

gevolgee van het namusverlies komt te verkeren, ook economische consequenties 

heeft.. Wanneer iemand wordt gemeden door de gemeenschap omdat hij geen namus 

heeft,, is dat erg, maar voor mannen die een eigen winkel hebben die voor klandizie 

vann de Turkse gemeenschap afhankelijk is kan dit catastrofaal zijn. De klanten blijven 

wegg en de seref als succesvol zakenman gaat eraan.17 Een voorbeeld hiervan is te 

vindenn in De Vries (1993: 35), waar de Turkse heer H. zijn zaak failliet ziet gaan, omdat 

zijnn dochters zich in de ogen van de Turkse gemeenschap niet betamelijk gedragen: "De 

heerheer H. dreef een zaakje met Turkse goederen en was daardoor op Turkse klanten 

aangewezenaangewezen (,..). De Turkse buurtgenoten hadden weinig waardering voor het (...) te 

vrijevrije gedrag van de meisjes (zijn dochters). Een roddelcampagne in de buurt leidde er 

tenslottetenslotte toe dat niemand meer iets kocht bij de heer H. en deze zich genoodzaakt zag 

zijnzijn winkel te verkopen". Hetzelfde kan het geval zijn geweest in de casus Dursun 

(§§ 1.1). Broer Mehmet probeert van zijn koffiehuis zoveel mogelijk een Nederlands 

caféé te maken met Nederlandse klanten. Als reden geeft hij op dat Turken "zanikers" 

zijnn en hij liever Nederlandse klanten heeft. Zou het niet zo kunnen zijn dat de Turkse 

gemeenschapp langzamerhand op de hoogte raakt van Zeyneps relatie en Mehmets 

koffiehuiss is gaan mijden? Als het zo is dat de leegloop van Turken te maken heeft 

mett Zeyneps zedelijke handel en wandel is het voor te stellen dat Mehmet zijn 

177 Hier is wel een uitzondering op: als de man zijn brood verdient in de lokale gemeenschap en 
daarbinnenn een onmisbare monopoliepositie bezit, bijven de mensen naar zijn zaak komen. Een 
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serefverliess wil indammen door de familienamus te redden. Ginat kwam een dergelijk 

voorbeeldd tegen: een rabbijn ging pas over tot eerwraak toen zijn baan op de tocht 

kwamm te staan.18 Het hoeft echter niet tot eerwraak te komen: de hierboven genoemde 

heerr H. ging er niet toe over. 

-- Moderne vader/echtgenoot 

Inn het algemeen is er in de Turkse plattelandscultuur de overtuiging dat 

echtgenotee en dochters niet al te vrij moeten worden gelaten, omdat dit gevaar op kan 

leverenn voor de namus. Dit komt tot uiting in het gezegde: "Kizmi dövmeyen dizini 

dover",dover", "Wie zijn dochter niet slaat, slaat zich op de knieën"; dat wil zeggen: wie niet 

strengg is voor zijn dochter, zal het hevig berouwen. Daarnaast is er voor de getrouwde 

vrouww de uitdrukking: "Sirtinda sopa, karmnda sipa ";  "Op haar rug de stok, in haar 

buikk het kind"19; met eenzelfde betekenis. 

Uitt een drietal gevallen bleek dat de dochter of vrouw erg vrij gelaten werd door 

dee vader/echtgenoot. In de casus Tekin (§ 4.3) vertelde zoon Mustafa dat hun vader hen 

nooitt onder dwang zette, zoals zoveel andere Turkse vaders deden. In de casus "Dood 

aanaan de telefoon " (§ 2.6) zei Utlu door zijn eigen gedwongen uithuwelijking zo'n hekel te 

hebbenn gekregen aan de Turkse normen, dat hij zijn vrouw heel vrij liet. In de casus 

Cetin,, "Op zomerkamp " (§ 2.2) vertelde broer en eerwraakpleger £etin dat hij altijd 

geroddell had moeten aanhoren over zijn zus, omdat hun vader zijn dochter niet beperkte 

enn haar ook liet studeren. £etin vertelde de politie dat zijn reactie op het horen van de 

verkrachtingg van zijn zus was: "Wat erg voor mijn vader. Hij liet haar altijd vrij. Hij 

vertrouwdevertrouwde haar en was trots op haar. Mijn dochter doet niets eerloos, zei hij altijd". 

Inn alle drie de gevallen raakt de vrouw/het meisje echter in opspraak. Het zou 

kunnenn dat dit voor de betrokken vaders/echtgenoot/broer extra erg is, omdat men 

moett toegeven tegenover de Turkse gemeenschap dat de eigen manier van omgang 

niett succesvol was. Dit had waarschijnlijk meer §erefverlies tot gevolg dan wanneer 

dee man/vader zelf niets te verwijten was geweest. 

voorbeeldd hiervan is te vinden in Starr (1978: 40, 154, 161, 207), waar Adnan als enige bakker in het 
dorp,, ondanks een overspelige echtgenote, financieel het hoofd boven water weet te houden. 

Ginatt (1979: 193-194): "The rabbi's action must (..) be seen in its political and economic context (...). 
Hiss status in the community together with his political influence on the local plane had been threatened, 
ass well as his continuation in office. This would have economic consequences. Although he claimed to 
havee acted to preserve morality, he did not act before his position in the village was seriously 
jeopardized". . 

Inn plaats van kind staat er ezelsjong (sipa), maar dat woord is gekozen vanwege de alliteratie met 
"sopa"" (stok). 
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§§ 7.2 Doel naast eerzuivering 

Inn een aantal gevallen blijkt de eerwraak niet alleen gepleegd te zijn om de 

namuss te zuiveren, maar om tegelijkertijd ook een ander doel te realiseren. Dit varieert 

vann aansporingen tot eerwraak van bepaalde personen, serefherstel bij de 

eerwraakpleger,, het vergroten van de kansen van het meisje op de huwelijksmarkt, de 

kinderenn niet bij de stiefvader willen, tot de crime passionnel. 

-- Aansporingen tot eerwraak van bepaalde personen 

Eenn aantal voorvallen die Ginat (1979: 188) definieert als "openbare 

beschuldiging"" zou ik eerder typeren als aansporing tot eerwraak van bepaalde 

personen.. In zijn case study's III en IV is in beide gevallen sprake van een oom die 

zijnn neef aanspoort tot eerwraak. De oom heeft een eigen reden waarom hij zo 

aandringtt op eerwraak.20 Volgens Ginat gebruiken deze mensen het eerverlies als een 

voorwendsell om op eerwraak aan te dringen. In mijn onderzoek zijn de casus Uzun 

enn de casus Altug hier voorbeelden van (zie § 5.2). In de casus Uzun zijn er twee 

herenn uit de Turkse gemeenschap die bij de familie Uzun aandringen op eerwraak en 

helpenn met de aanschaf van een vuurwapen. In de casus Altug is er de heer Akbulut 

diee belang heeft bij de eerwraak, vermoedelijk vanwege een bloedvete die hij heeft 

mett de eerschender. Deze Akbulut is eveneens behulpzaam bij de voorbereidingen en 

geeftt schietlessen aan de eerwraakpleger. 

Personenn die belang hebben bij eerwraak kunnen ook iemand voorhouden dat 

err sprake is van een erekwestie. Dit gebeurt in het toneelstuk "Othello" (1604) van 

Casee study III (Ginat 1979: 188-189): Een jongeman in een plaats aan de Syrisch-Libanese grens 
heeftt een bedrijf samen met zijn zwager. De getrouwde zus van de jongeman blijkt een relatie te 
hebbenn met deze zwager. De jongeman zelf is niet geneigd tot eerwraak, maar een oom van vaderskant 
vann de jongeman dringt daar op aan, omdat hij niet wil dat zijn neef een sterke band krijgt met de 
familiee van zijn vrouw, maar terugkeert tot zijn agnaten. De jongeman verbreekt de vennootschap met 
zijnn zwager en pleegt eerwraak op zijn halfzuster. Case study IV (Ginat 1979: 189-191): een 
bedoeïenenmeisjee raakt ongehuwd zwanger van een bedoeïenenjongen van een andere clan. De oom 
vann het meisje beschuldigt de vader dat hij niets doet en dringt aan op eerwraak. Hij heeft hier politieke 
motievenn voor. Hij wil de beraadslaging over de eerwraak gebruiken om de Khams te herenigen. Een 
KhamsKhams is een groep van afstammelingen tot de vijfde generatie en verenigd door collectieve 
verantwoordelijkheid.. Het hoofd van de Khams is een aantal jaren geleden overleden en sinds die tijd is 
dee Khams versplinterd. De oom hoopt dat de erekwestie reden is om de Khams te herenigen met hem 
aann het hoofd ervan. Het meisje wordt uiteindelijk dood gevonden in een put. 
211 Ginat 1981: 153: "My understanding is that the accuser (i.e. the one who accuses the father or 
brotherr of a girl of misbehaving and incites them to kill her) uses values as an excuse. Field research 
moree often than not indicates that economic and political reasons underlie any accusation made at the 
valuee level". 
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Shakespeare,, waar vaandrig Jago zijn meester Othello wil doen geloven dat luitenant 

Cassioo zijn echtgenote Desdemona verleidt. Jago wil de positie van Cassio innemen 

enn is dan ook blij wanneer Othello uiteindelijk eerwraak pleegt op Cassio. Ginat 

(1979:: 198) citeert een volksverhaal waar weliswaar geen eerwraak wordt gepleegd, 

maarr er eveneens iemand is die een ander voorhoudt dat er sprake is van 

namusverlies:: een man krijgt te horen dat zijn vrouw overspel pleegt. Hij houdt zo 

vann haar dat hij haar niet doodt, maar verbant. Jaren later hoort hij dat hij erin geluisd 

iss door zijn jaloerse zuster. Hij spoort zijn vrouw op en ze gaan weer samen leven.22 

-- Sociale ambities 

Volgenss Kressel wordt het plegen van eerwraak onder andere beïnvloed door 

dee wens om sociaal te stijgen. Mijns inziens geldt dit alleen in samenlevingen waar 

eenn terugkeer naar de traditionele normen hoog wordt aangeschreven. Dit is blijkbaar 

hett geval bij de Arabische moslims in Israel waar Kressel het over heeft, getuige zijn 

citaat:: "An improved economie position stimulates the desire to translate this into the 

coinagecoinage of traditional social prestige" (Kressel 1981: 151 punt 19) en "Had it not 

beenbeen for the sociopolitical climate of a return to Islam that is one of the marks of 

recentrecent years... " (Kressel 1981: 150). In de meeste samenlevingen, waaronder de 

Turkse,, zal een eerwraak echt niet mobiliteitsbevorderend werken.23 Wat wel 

mogelijkk is, is dat iemand door middel van het plegen van eerwraak binnen zijn eigen 

klassee - waar eerwraak positief beoordeeld wordt - verloren gegane status probeert te 

herwinnen.. Dit is het geval in de casus Turkmen (§ 5.1). Turkmen is alcoholist, het 

zwartee schaap van de familie. Hij ziet mogelijk in de eerwraak een manier om weer 

achtingg te krijgen van zijn familieleden. 

-- Het meisje weer  huwbaar  maken 

Inn eenn aantal eerwraken is duidelijk dat deze is gepleegd om de dochter weer 

huwelijj kskansen te geven. In de casus Altug (appendix) doet over de dochter de mare dat 

zijj een seksuele relatie heeft gehad met Haci Kalkan. Haar broer Mesut Altug (19) pleegt 

eerwraakk op Haci Kalkan. Een gratieverzoek-indiener pleit voor Mesut: "Het leven van 

Eenn erekwestie voorwenden, gevolgd door het plegen van eerwraak, is ook het thema van de 
Italiaansee film "Divorzio all'Italiana" en het boek (en de film) "A ciascuno il suo". Zie voetnoot 59, 
hoofdstukk 1, 
233 Zie hiervoor ook Yesilgöz (1992: 29-30). 
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dede zuster van Mesut Altug is vernietigd door Haci Kalkan. Haar huwelijkskansen zijn 

vrijwelvrijwel nihil. In haar dorp kan zij zich nauwelijks vertonen. Normaliter staat alleen de 

prostitutieprostitutie voor haar open. Waarom eist de ojficier van justitie voor deze verdienstelijke 

enen eervolle daad 12 jaar gevangenisstraf? De ongelukkige zus wordt haar beschermer 

ontnomen".ontnomen". Met andere woorden: dank zij de eerwraak die Mesut Altug gepleegd heeft 

opp de eerschender, is de namus van het meisje gezuiverd en heeft zij weer kansen op de 

huwelijksmarkt. . 

Inn de casus Yigit (§4.1) valt dochter Ayse niet meer uit te huwen. Moeder Yigit 

verteltt over de vakantie in het dorp van herkomst, driejaar na het incident in de schuur: 

"Die"Die vakantie was een verschrikking (..). Men vertelde dat wij in Nederland in korte 

kledingkleding en zonder hoofddoek liepen. Mijn man raakte onder steeds grotere spanningen 

omdatomdat niemand om de hand van onze dochter kwam vragen. Hij sprak daar echter niet 

overover met mij. Ik weet dat het erg moeilijk voor hem was, omdat hij als vader van het 

meisjemeisje niets aan deze situatie kon doen ". Met dit laatste bedoelt de moeder dat zij als 

ouderss van een dochter maar hebben af te wachten tot er een huwelijksaanzoek komt. 

Ikk heb zelf het idee dat het in opspraak gekomen meisje niet zozeer niet meer 

huwbaarr is, alswel geen kans meer heeft op een eersteklas huwelijk met iemand uit 

hett eigen dorp. Ik denk dat ouders altijd wel iemand vinden aan wie zij hun dochter 

kunnenn uithuwelijken, maar dat dit ofwel een arme weduwnaar, een oude man, of 

iemandd ver weg is. Een tweederangshuweiijk sluiten is echter een zware slag voor de 

sereff van de vader. De vader van Songül uit de casus "Denemarken" (§2.4) pleegt 

volgenss mij de eerwraak niet om Songül weer huwbaar te kunnen maken, maar om 

haarr weer aan een goede partij te kunnen uithuwelijken. Ook vader Yigit kan zijn 

dochterr wel aan een buitenstaander uithuwelijken, maar hij wil natuurlijk iemand uit 

dee eigen dorpsgemeenschap. Na de eerwraak lukt dit ook, in het strafdossier staat een 

verzoekk tot strafonderbreking: Yigit vraagt of hij thuis op zijn zoons mag passen, 

omdatt moeder en Ayse naar het dorp van herkomst gaan voor de bruiloft van Ay§e 

mett een dorpsgenoot. 

-- De kinderen niet bij  stiefvader 

Uitt een aantal eerwraken blijkt dat het heel belangrijk is voor een man dat hij 

controlee houdt over zijn kinderen, want deze vormen zijn nageslacht. Er is een 

wijdverbreidd geloof in de Turkse plattelandscultuur dat kinderen bij de familie van de 

mann horen. Het is de man die via zijn zaad de familielijn voortzet. De vrouw wordt 
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slechtss gezien als het "veld" waar het zaad in kan groeien (Delaney 1987: 86). Een 

mann kan scheiden van zijn vrouw, waarna zijn vrouw de kinderen opvoedt. Er ontstaat 

pass een probleem op het moment dat de vrouw een vriend krijgt. Mannen willen over 

hett algemeen niet dat hun kind door een andere man wordt opgevoed.24 In de casus 

Ayanogluu (§3.1) is de man bereid de kinderen bij zijn weggelopen vrouw te laten, 

mitss ze haar relatie met haar vriend beëindigt. Dit doet ze echter niet. In de zaak 

Turkmenn (§ 5.1) ontstaat de beslissing tot eerwraak waarschijnlijk niet zozeer omdat 

Eminee de kinderen terug ontvoert, maar omdat zij deze vervolgens samen met haar 

nieuwee vriend gaat opvoeden en de voogdij hoogstwaarschijnlijk aan haar zal worden 

toegewezen.. Uit de casus Dag "Driepatronen op zijn lichaam" (§ 3.5) blijkt heel 

duidelijkk dat de man geen andere vader voor zijn kinderen duldt. Na de echtscheiding 

wordenn de kinderen aan de moeder (Idil Kalkan) toegewezen. Pas als Idil een vriend 

krijgtt laat haar ex-man Efe Kalkan, die op dat moment in de gevangenis in Spanje zit 

wegenss handel in drugs, eerwraak op haar plegen. De kinderen worden hierna aan 

hemm toegewezen, waarna hij ze onderbrengt bij zijn ouders in Turkije: dat de man de 

kinderenn terug wil, betekent namelijk niet dat hij er zelf voor wil zorgen, maar dat ze 

terugg zijn in zijn familie. 

-- Crime passionnel 

Inn de casussen Köksal (§ 5.3) en Cetin (§ 2.2) is er sprake van aantasting van 

dee namus: de vrouwen hebben een relatie buiten het huwelijk gehad. Voor de 

vrouwenn zelf is de eerwraak vermoedelijk tevens een crime passionnel. In de casus 

Köksall is Ebru kwaad op haar geliefde, omdat zij door hem in de steek is gelaten. In 

dee casus Cetin kan er hetzelfde aan de hand zijn (zie § 5.3). Het gaat hier om de seref 

vann de vrouw: zij is gekrenkt door een geliefde die niet meer naar haar omkijkt.25 

Ookk mannen kunnen een crime passionnel plegen. Een jongeman die een 

oogjee heeft op een meisje kan het soms niet verdragen dat zij met een ander om gaat. 

Hijj brengt haar om het leven, door te zeggen dat zijn namus is aangetast. Dit is in feite 

niett zo, want het meisje is nog helemaal niet getrouwd of zelfs maar beloofd aan 

Uitt de casus Köksal (§ 5.3) blijkt dit: Hikmet eist een abortus als hij hoort dat Ebru zwanger is van 
hem,, maar getrouwd is met een ander. 
255 Voor seref van de vrouw: zie § 1.1. 
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hem.. Dit noem ik geen eerwraak, maar een "moord/doodslag uit mannelijke trots" 

(ziee § 5.6). 

Hett aspect van de crime passionnel kan bij een eerwraak wel een bijkomend 

motieff zijn van de dader. De minderjarige Mehmet Tamer in de casus "Messteken op 

hett plein" (§ 2.9) pleegt waarschijnlijk mede eerwraak op zijn nichtje Sevda omdat hij 

haarr al als zijn toekomstige vrouw in gedachten heeft. M. vertelt de politie: "Ik hield 

vanvan haar. Ik kon er niet tegen dat het meisje waar ik van hield van huis wegliep om 

naarnaar iemand anders te gaan. Toen heb ik haar gedood".27 Dit werpt toch een ander 

lichtt op de woorden van de advocaat dat de jongen gedwongen werd tot deze taak. Het 

lijktt er eerder op dat hij het zelf ook graag wil doen, uit wraak op een geliefde die niet 

netjess wacht tot ze aan hem wordt uitgehuwelijkt. 

§§ 7.3 Provocatie 

Uitt een aantal eerwraakgevallen blijkt dat provocaties van eerschenders de 

kanss op een vreedzame oplossing niet bepaald vergroten. Als provocerend kan 

wordenn opgevat: uitdagend gedrag, het zwanger maken van een meisje zonder met 

haarr te willen trouwen, seksuele beledigingen en het verspreiden van roddel en laster. 

-- Provocerend gedrag 

Vann een aantal mannen kan niet ontkend worden dat zij door hun provocerend 

gedragg openlijk de namus van de ander in gevaar brengen of aantasten. Wat Qagman 

hett gezin §engül (appendix) aandoet is werkelijk buiten alle proporties. Welke man 

komtt nu aan de deur om de vrouw des huizes voor zich op te eisen? In de casus Altug 

(appendix)) bazuint Haci Kalkan overal rond dat hij een seksuele relatie met de 

dochterr van Altug heeft gehad en schrijft hij bovendien vader Altug een brief waarin 

266 Ook het feit dat het meisje de relatie wil beëindigen, zonder dat er sprake is van een nieuwe relatie, 
wordtt soms niet geaccepteerd door haar vriend. Safilios-Rothschild (1969: 211 voetnoot 24) schrijft dat 
Grieksee meisjes die een eind aan een relatie willen maken, daarom de smoes van ziekte verzinnen, 
zodatt de vriend zelfde relatie beëindigt: "Greek girls have devised a useful routine for getting rid of 
unwantedd boy-friends and lovers without running the danger of possible retaliation: they say that they 
havee to end the relationship because they really love them and they do not wish to burden them since 
theyy are seriously ill (tuberculosis and anaemia being the most popular alleged illnesses). In Varsseveld 
(Gelderland)) werd een Turks meisje doodgestoken door haar vriend, omdat zij hun relatie had 
beëindigdd ("Vriend steekt meisje (15) dood" in De Volkskrant 19-6-2000). 
277 "Seviyordum. Baskasina yar etmem. Sevdigim kizin evi terk edip ba§kasina gitmesini kaldiramadim. 
OO anda vurdum, vurdum. Ba$ka bir $ey dü$ünmedim" in "Bir cinayetin anatomisi" (Hürriyet 7-4-
1996).. Farac (1998: 60): "Dat ze is vermoord heeft ook te maken met de platonische liefde van 
Mehmett die een jaloeziecrisis (kiskanchk krizi) doormaakte". 
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hijj dit wapenfeit met intieme details vermeldt. Een ergere vernedering is haast niet 

mogelijk.. Niet alleen is vader Altug zijn namus kwijt, hij wordt ook nog eens 

gekleineerdd doordat de eerschender er rond voor uitkomt. Dit betekent een enorme 

aanslagg op zijn seref. Uit het strafdossier is niet op te maken waarom Haci Kalkan 

zichh zo gedraagt; waarschijnlijk heeft hij een of andere wrok tegen Altug en waant hij 

zichh onaantastbaar. In de casus Elmas (§ 4.4) is de Nederlandse schaker behoorlijk bot 

tegenn vader Elmas door te zeggen dat hij diens toestemming voor een huwelijk met 

dochterr Elmas niet nodig heeft. De eerschender is een Nederlandse jongen, waarvan 

aangenomenn kan worden dat hij niet weet dat vaders' toestemming voor een huwelijk 

eenn vereiste is. Ik geloof echter dat deze onbedoelde provocatie hooguit olie op het 

vuurr is, want vermoedelijk heeft vader het eerwraakbesluit dan al genomen. 

Inn de zaak "Op zomerkamp" (§ 2.2) vraagt Cetin eerschender Özbay om 

opheldering.. Özbay biedt geen nederige excuses aan en zegt hem: "Wat gaat jou dat 

aan?".. £etin Vat dit op als een provocatie. Volgens eigen zeggen is alleen dit gesprek 

redenn geweest om tot eerwraak over te gaan. Het is waarschijnlijker dat het een 

onderdeell is van de eerwraakplanning en het "laatste gesprek" vormt (§ 3.2 punt 5), 

waarmeee de antwoorden van Özbay hooguit een extra stimulans zijn voor £etin om 

tott eerwraak over te gaan (zie ook § 7.6). 

-- Zwangerschap 

Inn drie erekwesties is er sprake van een zwangerschap. In de casus Köksal 

(§5.3)) raakt het meisje zwanger van Hikmet en wordt tevergeefs geprobeerd om het 

tott een huwelijk met Hikmet, de vader van het kind, te laten komen. Op Hikmet wordt 

eerwraakk gepleegd. In de casus Altug (appendix) raakt de dochter zwanger van Haci 

Kalkan,, een getrouwd man, die weigert om haar als tweede vrouw aan te nemen. De 

zwangerschapp eindigt in een miskraam en op Haci Kalkan wordt eerwraak gepleegd . 

Inn de casus Uzun (§ 5.2) is Meral zwanger geworden van Makal, haar reeds (dubbel) 

getrouwdee vriend met wie ze naar Turkije is gegaan en die haar daar in de steek heeft 

gelaten.. Meral schrijft vertwijfeld een brief aan Makal: "Makal, ik ben zwanger van 

jou.jou. Hoe kun je mij zo achterlaten? " Meral krijgt een miskraam en op Makal wordt 

eerwraakk gepleegd. 

Datt deze drie eerschenders het tot een zwangerschap hebben laten komen kan 

dee kans op eerwraak hebben vergroot. De zwangerschappen kunnen zijn opgevat als 

eenn provocatie: de eerschender bakt de andere man een poets door hem met een 
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bastaardkindd op te zadelen, waar hij maar voor te zorgen heeft. De eerschender zelf 

wenstt er geen verantwoordelijkheid voor te dragen. De eerschender toont zich met 

anderee woorden superieur. Hij vernedert de ander en tast hem daardoor bijzonder in 

zijnn §eref aan. Dit laatste wordt in de casus Altug (appendix) ook zo verwoord door de 

zoon.. Mesut Altug schrijft in zijn brief aan de rechtbank: "Ze hadden het voornemen 

inin ons huis een bastaardkind geboren te laten worden. Als ons meisje in ons huis 

baart,baart, dan hebben we geen namus, geen geloof en geen serefmeer over.28 

Dee buitenechtelijke zwangerschappen zijn zeer problematisch. In de casus 

Köksall wordt daarom besloten tot een abortus. Bij Altug en Uzun vinden de 

miskramenn waarschijnlijk niet toevallig in Turkije plaats. Het is mogelijk dat het gaat 

omm een eerwraak op de pasgeborene of een opgewekte abortus (§ 2.3; § 5.2). 

-- Seksuele beledigingen 

Ookk het uiten van een seksuele belediging is een provocatie en kan leiden tot het 

ontstaann van een erekwestie, die soms vrijwel onmiddellijk gevolgd wordt door een 

eerwraakk (zie casus Ercan § 5.4). Gilsenan (1976: 200) hierover: "For a face-to-face 

insultinsult or blow, instant retaliation may be demanded, at least when an audience whose 

judgmentjudgment is significant for the one challenged is present". Bij al bestaande erekwesties 

kunnenn op een gegeven moment ook seksuele beledigingen gebruikt worden, die 

vervolgenss de erekwestie doen escaleren. Een voorbeeld hiervan is de casus Koparan 

(appendix),, waar de dreigende taal van vader en zoon Gürdal overgaat in seksuele 

beledigingen. . 

-- Roddel en laster/lastig vallen/bedreigen 

Wanneerr de vader van een jongen een afwijzing krijgt op zijn 

huwelijksaanzoekk of de vader zijn dochter na de schaking terughaalt, kunnen de vader 

enn zijn zoon zich zo beledigd voelen ($erefaantasting), dat zij roddel gaan verspreiden 

overr de familie die hen dit heeft aangedaan. Wanneer de roddelpraat is gebaseerd op 

onwaarhedenn en puur gericht is op het aantasten van de reputatie van de vrouwen 

spreektt men niet meer van "dedikodu" (roddel), maar van "iftira" (laster). In de casus 

Yigitt (§4.1) is dit het geval: vader Gürdal is zo beledigd over wat Yigit hem 

288 Turkse tekst: "Bizim evde pi9 dogurtmak niyetindeydi. Kiz bizim evde dogursa bizde ne namus ne 
imann ne din ne haysiyet kalmiyacakti". CvE: "iman" en "din" betekenen beiden "geloof', "haysiyet" is 
hetzelfdee als seref: zie § 1.1 en § 1.4. 
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aangedaann heeft (zoon Gürdal afschilderen als namusschender van dochter Yigit en 

hemm daarom een huwelijk met haar opdringen), dat de familie Gürdal allerlei 

lasterpraatt over dochter en moeder Yigit gaat rondverkondigen. Dit heeft de 

erekwestiee zeker doen escaleren. In plaats van dat het incident in de schuur wordt 

vergeten,, krijgt dochter Yigit een twijfelachtige reputatie. 

§§ 7.4 Kenmerken van de dader  (of de dader-op-de-achtergrond) 

Err zijn specifieke kenmerken bij de dader of de dader-op-de-achtergrond aan te 

wijzen,, die wellicht de kans op eerwraak hebben vergroot. Deze zijn de werkloze status, 

dee nauwe relatie tot de eerschender en de persoonlijkheid van de dader. 

-- Werkloosheid 

Hett is opvallend hoeveel daders of daders-op-de-achtergrond werkloos zijn, 

datt wil zeggen dat zij slechts een geringe §eref hebben. Van de 19 gevallen, waarover 

opp dit punt informatie is29, is er in 10 gevallen sprake van een werkloze dader of 

dader-op-de-achtergrond300 en een dader met een zeer slecht betaalde baan (casus 

Ercan).. Mannen kunnen eerloos gedrag van hun vrouw maar slecht verdragen als ze 

nietss anders hebben om seref aan te ontlenen. Hun §eref wordt voornamelijk 

ingekleurdd door hun namus, dat wil zeggen dat zij hun vrouw en dochters kunnen 

beschermenn en deze hen respect betonen. Bij verlies van werk wordt de wereld kleiner 

enn kan deze letterlijk te klein worden als er ook nog sprake is van verlies van namus. 

Uitt onderzoek van Van Stolk (1991: 136) bij Nederlandse mannen blijkt dat mannen 

diee werkloos zijn, of slecht betaald en slecht gewaardeerd werk doen, er niet tegen 

kunnenn dat hun vrouw bij hen wegloopt. Mannen uit lagere klassen neigen, aldus 

Pykee (1998: 165), tot meer extreme vormen van mannelijk gedrag, omdat hun gevoel 

vann eigenwaarde wordt ondermijnd door hun ondergeschiktheid aan mannen met een 

hogeree status. Ze hebben hun huwelijk extra nodig om hun gevoel van superioriteit te 

versterken,, desnoods met geweld.31 

Inn de casus Altun is niet duidelijk of de dader al dan niet werk heeft. 
300 Dader werkloos: Ayanoglu, Turkmen, Koparan, Gürsel, Ardal, Barut (in laatste geval is bekend dat 
ookk de dader-op-de-achtergrond werkloos is). Dader-op-de-achtergrond werkloos: Dursun, ?engül, 
Cetin,, Köksal. 
311 Zie ook Jeanne Domen in De Volkskrant (8-1-1999) over Meulenbelt (1998). 
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Inn de casus Köksal (§ 5.3) is vader Aslantas sinds zes jaar werkloos. Hij heeft 

eenn uitkering van de sociale dienst. Hij kan geen §eref ontlenen aan zijn werk, maar 

compenseertt dit door te pronken met zijn dochter: hij geeft een dure bruiloft, die hij 

zichh eigenlijk helemaal niet kan permitteren. En dan moet hij achteraf constateren dat 

zijnn dochter tijdens de bruiloft helemaal geen maagd meer was, en zelfs zwanger van 

eenn andere man. In de eerwraakzaken §engül (appendix) en Dursun (§ 1.1) is de man 

afgekeurdd en nutteloos geworden op de arbeidsmarkt. En nu heeft zijn vrouw ook nog 

eenn ander en is dit langzamerhand bij iedereen bekend. In de casus Ayanoglu (§ 3.1) 

iss de man niet alleen werkloos, maar bovendien gokverslaafde. Hij is afhankelijk van 

zijnn vrouw die gaat werken om de schulden af te betalen. Op haar werk krijgt ze 

echterr een vriend. In de casus Qetin (§ 2.2) is mevrouw Kalemli kostwinster van het 

gezin.. De heer Kalemli is huisman en zorgt voor hun zesjarig zoontje. Deze situatie 

wordtt door hem niet als ideaal ervaren. Uit het dossier blijkt dat hij eigenlijk dolgraag 

eenn betaalde baan wil. Zijn werkloze status en de financiële afhankelijkheid van zijn 

vrouww knagen aan zijn gevoel voor eigenwaarde. Als zijn vrouw zich dan ook nog 

eenss slippertjes permitteert, moet de heer Kalemli zich wel erg vernederd hebben 

gevoeldd en tegelijkertijd ook machteloos: hij weet dat hij afhankelijk is van zijn 

vrouw,, en zal daarom niet zo snel voelen voor echtscheiding. Maar het verlangen om 

hett Özbay, de eerschender, betaald te zetten kan daardoor extra sterk zijn geweest. 

-- Relatie dader-eerschender 

Blokk (1974; 1999; 2000) wijst op het belang van vriendschap in relatie tot 

moord.. Bij de mafia is een grote nadruk op vertrouwen en loyaliteit. Verraad leidt sneller 

tott moord wanneer dit binnen een vriendschap gebeurt. Dit lijkt tegenstrijdig, omdat je in 

eerstee instantie denkt dat wanneer het om vrienden gaat, er langer naar een alternatieve 

oplossingg wordt gezocht. Echter, juist omdat het binnen een vriendschap gebeurt, is het 

verraadd niet te verdragen en wordt er sneller met de dood bestraft. Voor het onderzoek 

naarr eerwraken zou dit het volgende kunnen betekenen: waar de eerschender een naaste 

vriendd is, wordt de kans op eerwraak groter. 

322 Een voorbeeld hiervan uit de Hürriyet (30-10-1994): "Op de huwelijksnacht vertelde Hatice Aydin-
Kücükk aan haar man Yasar dat zijn beste vriend Mehmet haar had verkracht. De waanzinnig geworden 
Aydmm pakte ondanks alle smeekbeden van familieleden zijn jachtgeweer en drong het huis van 
Mehmett binnen. Hij vermoordde zijn beste vriend en werd gearresteerd en overgebracht naar de 
Rechtbankk te Erzurum (..). In zijn verdediging zei Yasar Aydin: "Ik heb nog nooit zo'n eerloosheid 
[namussuzluk]] gezien. Een mens kan niet zo slecht zijn. Hij heeft zijn verdiende loon gekregen. Ik heb 
mijnn namus gezuiverd". 
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Inn acht eerwraken uit mijn onderzoek is sprake van een zeer goede 

vriendenrelatie,, waarbij in drie gevallen de vrouw van de ene man een relatie krijgt 

mett de beste vriend van haar man (§engül, Cetin, Turkmen), in twee gevallen de 

dochterr zo'n relatie krijgt (Uzun, Altug) en in de overige drie gevallen (Yigit, 

Koparan,, §ener) de man geen toestemming geeft voor een huwelijk van zijn kind met 

eenn kind van de goede vriend, met als gevolg dat de vriend hier enorm beledigd over 

is.. Dit is goed te begrijpen vanuit de Turkse plattelandscultuur, waar vriendschappen 

bekrachtigdd worden door de wederzijdse kinderen met elkaar te laten trouwen. Bij een 

huwelijkk gaat het niet alleen om de band tussen man en vrouw, maar ook om het 

versterkenn van de band tussen twee families. Een afwijzing van het huwelijksaanzoek 

vann een vriend wordt al snel beschouwd als het willen beëindigen van de vriendschap. 

-- Persoon van de dader 

Persoonlijkheid Persoonlijkheid 

Inn de casus Biber (§ 3.3), waar Mevlüt zijn moeder om het leven brengt, blijkt 

Mevlütt getypeerd te worden als een uitermate agressief persoon. Een psycholoog schreef 

all eenjaar vóór Mevlüt de eerwraak pleegde: "Er moet rekening mee worden gehouden 

datdat Mevlüt zichzelf dan wel vader of moeder om het leven kan brengen. Hij beschikt niet 

overover andere mogelijkheden om de schier onoplosbare gezinsproblematiek tot een einde 

tete brengen". 

Dee een is sneller bereid of in staat tot doden dan de ander. Twee beroemde 

bedoeïenenverhalen,, aangehaald door Ginat (1979: 198), geven aan hoe verschillend 

mensenn kunnen reageren op een namus-aantasting. Het ene verhaal gaat over een 

man,, die als hij erachter komt dat zijn vrouw overspel pleegt, zijn dochter alvast 

doodt,, om te voorkomen dat ook zij in de toekomst zijn namus aan zal tasten. Het 

anderee - reeds in § 7.2 genoemde - verhaal gaat over een man die te horen krijgt dat 

zijnn vrouw overspel pleegt. Hij houdt zo van haar dat hij haar niet doodt, maar 

verbant.. Ginat (1979: 199) zegt over deze twee verhalen: "It  is perhaps an indication 

ofof the ambiguous attitude to the issue [of honour crimej that both tales are equally 

popularpopular (...) They seem to represent two possible and widespread reactions, and show 

thethe extreme ends of a scale of possible attitudes". 

Inn de casus §engül (appendix) pleegt niet de oudste, maar de eennaoudste zoon 

dee eerwraak. Deze laatste staat bekend als vigilanter dan zijn oudere broer Hasan, die 

doorr de maatschappelijk werkster van de reclassering wordt omschreven wordt als 
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"ietwat"ietwat sullig type" en "maakt op mij een wat trage indruk". In casus Bitlis 3 (appendix 

II)) krijgt de jongen het niet over zijn hart zijn zuster te wurgen. Zijn handen beginnen 

tee trillen en hij gaat huilen. Hierop klaart zijn oudere broer het karwei. In de casus 

Altugg (appendix) is het de bedoeling dat Hikmet (15 jaar) de eerwraak pleegt. Zijn 

ouderee broer Mesut (19 jaar) neemt op het laatst de taak van hem over, want hij is 

bangg dat zijn broertje niet bij machte is om het te doen. Uit deze drie gevallen komt 

hett belang van persoonlijkheid naar voren, maar lijkt deze hooguit beslissend te zijn 

voorr wie de dader wordt, niet of de eerwraak wel of niet gepleegd wordt. 

Off persoonlijkheid wel of niet doorslaggevend is, zou nader onderzocht moeten 

worden.. Uit de strafdossiers van Koparan (appendix) en Gürsel (appendix) blijkt in ieder 

gevall dat ook rustig bekend staande typen tot het plegen van eerwraak in staat te zijn. 

Hett zou een misvatting zijn eerwraak uitsluitend toe te schrijven aan agressieve 

personen.. Er is bij veel eerwraken juist een goede voorbereiding nodig en dat vereist 

beheersingg van de gevoelens. 

Hett is vrijwel altijd zo dat de eerwraakpleger geen strafblad heeft. 

Ziekelijk Ziekelijk 

Eenn aantal eerwraakplegers lijdt aan het Othello-syndroom, oftewel is zo 

jaloers,, dat zij zich inbeelden dat hun vrouw een minnaar heeft. Hier is in 

§§ 5.5 op ingegaan. 

§§ 7.5 Eerwraak na schaking 

Eenn aantal factoren die de kans op eerwraak vergroot hebben, hangt specifiek 

samenn met schaking. De schaker is onacceptabel of het meisje staat op het punt van 

trouwen. . 

Dee schaker  is onacceptabel 

**  armoede 

Kressell (1981: 151 punt 19) stelt dat de kans op eerwraak groter wordt wanneer er 

eenn sociaal afwijkende huwelijkscombinatie wordt gemaakt, bijvoorbeeld een rijk 

meisjee met een arme jongen. In dat geval wordt de eerwraak niet alleen gepleegd om 
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dee namus te zuiveren, maar tevens om van het ongewenste huwelijk af te komen. 

Wanneerr dit echter het geval zou zijn, zouden er veel meer eerwraken na schaking 

moetenn zijn. In bijna alle schakingszaken is er namelijk sprake van een arme jongen 

diee een meisje uit een rijkere familie schaakt (Van Nuenen 1997: 59). Kressel merkt 

ditt overigens zelf ook op.33 

** getrouwd 

Inn de casussen Tekin (§ 4.3), Gürsel (appendix) en Uzun (§ 5.2) is de schaker 

getrouwdd en heeft ook al kinderen. De familie van het meisje is hier niet blij mee. Of 

ditt werkelijk tot de eerwraak heeft geleid is de vraag: vader Uzun is bereid zijn 

dochterr als derde vrouw uit te huwelijken aan de reeds dubbel getrouwde schaker. De 

familiee Gürsel stemt in met een huwelijk, mits de schaker zal scheiden van zijn eerste 

vrouw.. In de casus Tekin is de vader helemaal niet bereid tot een huwelijk en niet 

alleenn vanwege dit punt. 

** andere geloofsrichting 

Soennietenn en Alevieten willen hun dochters onderling niet graag aan elkaar 

uithuwelijken.. In de casus Ardal (§ 4.4) is de Alevitische schaker een vriend van een 

zoonn van de heer Ardal. Dit is blijkbaar geen enkel probleem. Pas wanneer hij een 

dochterr van de familie wil huwen lijkt het erop dat de geloofsrichting onoverkomelijk 

is.. In de casus Elmas (§ 4.4) wil het meisje met een Nederlander trouwen. Van vader 

Elmass is bekend dat hij tot de zeer gelovige moslims behoort. Voor hem is het niet 

acceptabell dat een dochter met een niet-moslim trouwt. Er is hier echter wel een 

uitweg,, namelijk de man vragen om moslim te worden. Bert, de Nederlandse jongen, 

zegtt vader Elmas inderdaad toe moslim te worden. Het doorslaggevende punt voor 

eerwraakk is waarschijnlijk niet het niet-moslim zijn, maar de houding van de 

Nederlandsee ouders (zie § 7.8). 

-- Het meisje staat op het punt van trouwen 

Inn de casus Sliedrecht van Van der Molen (1983: 26) heeft het meisje een 

verloofdee in Turkije, wat het schandaal rond haar vriendschap met een Nederlandse 

Kressell (1981: 148 voetnoot 28) haalt E. Marx (1967: 107-111) aan: "Elopement is a conventional 
wayy of circumventing the difficulties of a match blemished because of a status gap between the parties 
involved.. It is the method normally used where the man is of inferior status". 
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jongenn heviger maakt dan het al is. Nu is het wel vaker de strategie om een schaking 

tee plannen om van een al gearrangeerd huwelijk af te komen. Immers, de beloofde 

partijj zal over het algemeen geen zin meer hebben in het geschaakte meisje en afzien 

vann een huwelijk. In de casussen Tekin, Elmas en Uzun is de blamage voor de ouders 

vann het meisje en de aanstaande schoonfamilie echter extra groot, omdat het meisje 

niett alleen beloofd is, maar ook op het punt van trouwen staat. In de casus Tekin 

(§§ 4.3) zou de familie nog dezelfde maand afreizen naar Turkije om daar de bruiloft te 

vieren.. In de casus Elmas (§ 4.4) zorgt de vader er zelf voor dat het huwelijk 

aanstaandee is. In de casus Uzun (§ 5.2) is de "damat" (bruidegom) zelfs al uit Turkije 

gekomenn en verblijft in afwachting van de bruiloft tijdelijk bij familie in Duitsland. 

Vaderr Tekin zal het extra moeilijk hebben gehad met het weglopen van zijn 

dochter.. Doordat ze dit vlak voor de bruiloft doet, lijkt het net alsof hij haar 

gedwongenn heeft willen uithuwelijken. Daarvan is echter geen sprake. In de casus 

Abdullahh (§ 6.1), waar de dochter er eveneens vlak voor de bruiloft vandoor gaat, is 

dee vader vooral hierover gepikeerd. Zijn dochter had de verloving met de jongen in 

Turkijee zelf gewild. Hij had haar nog gewaarschuwd dat ze nog erg jong was (16 jaar) 

enn wellicht nog op een ander verliefd kon worden. "Vandaag Mehmet, morgen 

Ahmet",Ahmet", had hij haar gezegd. Maar ze zette toch haar zin door. Twee jaar later liep ze 

vlakk voor haar bruiloft van huis weg naar een vriend. "Nu is het net alsof ik haar tegen 

haarr zin heb willen uithuwelijken", zegt Abdullah. Een halfjaar later kan Abdullah 

hett nog niet verkroppen dat zijn dochter hem dit heeft aangedaan. Dat hier seref een 

heell belangrijke rol speelt, maakt Abdullah mij duidelijk. Zijn dochter is gaan 

samenwonenn met haar vriend. Ik vraag of hij blij zal zijn als ze gaat trouwen, maar hij 

verteltt dat hem dat niet meer uitmaakt. Ze blijft voor hem verstoten. Door het trouwen 

vann het meisje zou de erekwestie (namus meselesi) opgelost zijn, maar voor Abdullah 

geldtt vooral de klap van het weglopen vlak voor de bruiloft. 

§§ 7.6 Eerwraak binnen het gezin 

Waaromm is in een aantal gevallen eerwraak gepleegd op de dochter of de eigen 

vrouw?? Er is waarschijnlijk meer aan de hand dan alleen het feit dat het meisje/de 
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vrouww vrijwillig heeft meegewerkt aan het namusverlies. Hoewel de regel is dat de 

schuldigee behoort te worden gedood, is daar immers in de praktijk wel een mouw aan 

tee passen en wordt de vriend/minnaar voor verkrachter uitgemaakt, zodat de eigen 

dochter/vrouww vrijuit kan gaan (§ 2.2). Er is echter een aantal factoren aan te wijzen 

diee de kans op eerwraak op de vrouw/dochter heeft vergroot. 

-- De moeder of zuster heeft een slechte naam 

Eenn eerwraakverhogende factor kan zijn gelegen in het feit dat de moeder van 

hett meisje zich al eerder slecht heeft gedragen. Omdat op het gebied van de namus 

gedachtt wordt "Zo moeder zo dochter", is het meisje verdacht als er met haar moeder 

watt aan de hand is geweest.34 Bovendien is dee vader door deze eerdere slechte ervaring 

waaarschijnlijkk extra gevoelig voor namusaantastingen. In de casus Elmas (§ 4.4), waar 

dochterr Ayse wegloopt naar haar Nederlandse vriend, is Ayse een dochter uit het eerste 

huwelijkk van vader Elmas. De eerste vrouw van vader Elmas is bij hem weggelopen, 

naarr een andere man. Vader Elmas is hertrouwd en Ayse is bij hem gebleven. Hasan, de 

broerr van Ayse en degene die eerwraak op haar pleegt, vertelt dat Ayse een smet op haar 

naamm had vanwege haar moeder. De psycholoog schrijft in zijn rapport: "Hasan 

onderstreeptonderstreept de rechtvaardiging van zijn daad nog eens door te zeggen dat de moeder 

vanvan Ayse ook een 'hoer' was (...) Het is niet onwaarschijnlijk dat er in het gezin 

ElmasElmas reeds een negatief beeld van Ayse bestond door hetgeen haar moeder gedaan 

hadhad en dat dit negatieve beeld nog eens door haar gedrag versterkt werd. Als de 

moedermoeder van Ayse als hoer werd gezien, dan zal Ayse in het gezin Elmas met het 

nodigenodige wantrouwen bekeken zijn en beschouwd zijn als iemand voor wier gedrag men 

extraextra moet oppassen ". Ayse doet volgens vader en zoon Elmas hetzelfde als haar 

moeder,, namelijk weglopen naar een man. Door deze affaire van zijn dochter wordt 

iedereen,, en ook vader zelf, weer herinnerd aan wat zijn eerste vrouw gedaan heeft. 

Ditt punt geldt misschien ook in de Turkse krantecasus "In de Eufraat gegooid" 

(§§ 2.8): de moeder heeft het gezin verlaten en is gescheiden van haar man. Vader kan 

eenn nieuwe namusaantasting misschien niet meer verdragen of over zijn kant laten 

gaan.. In de Sliedrechtse casus van Van der Molen (1983: 26) is de moeder van het 

weggelopenn meisje er ooit vandoor gegaan met een andere man. Het meisje blijft bij 

haarr vader wonen die hertrouwd is. Als dit meisje gaat samenwonen met een 

344 Vergelijk het volksverhaal van Ginat waar de man zijn dochter doodt omdat haar moeder zich slecht 
gedraagtt (§ 7.4). 
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Nederlandsee vriend, ontstaat er roddel binnen de Turkse gemeenschap: "Dit  meisje is 

dede dochter van de minnaar van zijn eerste vrouw". Met andere woorden: dit meisje is 

dee dochter van een overspelige vrouw, dit verklaart haar slechte gedrag en bovendien: 

ditt meisje is geen dochter van haar vader, maar een bastaardkind. In zowel de casus 

Elmas,, de casus 'in de Eufraat gegooid", als in deze casus wordt het meisje het 

eerwraakslachtoffer. . 

-- Stiefmoeder 

Inn de casus Sliedrecht van Van der Molen heeft de stiefmoeder een dubieuze 

roll gespeeld. Van der Molen (1983: 26) schrijft over het omgebrachte meisje: "de 

relatierelatie met haar stiefmoeder was (...) minder goed. Dit had ook zijn uitwerking op 

(...)(...) de dader, welke een zoon uit het tweede huwelijk was". In casus II van Ginat 

(1979:: 186) blijkt de bedenkelijke rol van de stiefmoeder heel duidelijk. Een man die 

getrouwdd is met twee vrouwen heeft vier dochters van de eerste vrouw en twee zonen 

vann de tweede vrouw. Een van de dochters begint een relatie met een ploegman. De 

vaderr zorgt ervoor dat de ploegman niet meer in het dorp werkt en woont. Maar zijn 

tweedee vrouw is met deze oplossing niet tevreden en klaagt tegen iedereen dat haar 

mann geen actie onderneemt. In reactie op de beschuldiging laat de man zijn dochter 

doorr haar halfbroers in een put gooien, waarop zij sterft. 

Ookk in de casus Elmas (§ 4.4) is sprake van een stiefmoeder. Officieel wordt niet 

duidelijkk welke rol deze heeft gespeeld in de beslissing tot eerwraak. Als dochter Ayse 

echterr voor de deur van haar huis wordt neergeschoten blijft haar stiefmoeder binnen 

zittenn en rent niet naar buiten om te hulp te schieten. Dit doet op zijn minst vermoeden 

datt ze op de hoogte is van de eerwraak. 

-- Het meisje wordt gezien als slecht 

Dee reden om de dochter om het leven te brengen kan zijn gelegen in het feit dat 

hett meisje door haar familie wordt gezien als onverbeterlijk "namussuz" (eerloos). In 

datt geval is er geen beginnen aan om eerwraak te plegen op de eerschender, omdat het 

meisjee daarna door kan gaan met de namus van de familie te bezoedelen. In de casus 

Gürsell (appendix) heeft het meisje een slechte naam doordat zij op eigen initiatiefis 

gescheidenn van haar eerste man. Daarna komt zij weer thuis wonen, maar loopt na 

enigee tijd weg naar haar vriend. Als de voorbereidingen voor het schakingshuwelijk in 

vollee gang zijn loopt ze ook weer weg bij haar vriend. Dit alles kan bij de familie 
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Gürsell de indruk hebben gewekt dat er geen hoop meer is op goed gedrag van haar 

kant. . 

-- Het meisje doet een poging tot zelfmoord 

Inn zowel de casus Elmas (§ 4.4) als de casus Gürsel (appendix) doet het meisje 

eenn poging tot zelfmoord en moet hierna behandeld worden in het ziekenhuis. 

Vermoedelijkk vat haar familie deze zelfmoord op als een schuldbekentenis, namelijk 

datt zij absoluut op haar eigen manier wil leven, of anders helemaal niet. Op die 

manierr zouden de ouders geen oplossing zien voor haar: als ze haar netjes 

uithuwelijkenn loopt ze toch weer weg of pleegt zelfmoord, waardoor ze de familie te 

schandee maakt (zie § 6.1). 

-- De rol van de hoca 

Inn de casus Elmas (§ 4.4) wordt een hoca25 om advies gevraagd. In hoeverre 

hett hier gaat om iemand die is aangesteld bij een moskee, wordt niet duidelijk. Ik heb 

eerderr de indruk dat het om een onofficiële functie gaat, waarbij het schrijven van 

amulettenn belangrijk is. De hoca vervloekt dochter Elmas en zegt dat zij binnen een 

maandd dood zal zijn. Hierna pleegt de zoon eerwraak op zijn zus. We weten echter 

niett in hoeverre de familie Elmas zich door deze hoca heeft laten leiden. Het kan zijn 

datt de vader alleen naar de hoca gaat om morele goedkeuring te krijgen voor iets dat 

hijj toch al van plan is. 

Inn de casus Ardal (§ 4.4) is de vader een hoca met landelijke bekendheid onder 

Turkenn in Nederland. Officieel heet het dat hij zich heeft verzoend met de schaking 

vann zijn dochter en haar alevitische vriend. De zoon pleegt de eerwraak. Er doen in de 

Turksee gemeenschap geruchten de ronde dat vader het brein achter de eerwraak is. 

Hett gegeven dat hij een hoca is zou hier op kunnen duiden. Het is bekend dat 

soennietenn en alevieten onderling niet graag hun dochters aan elkaar uithuwen (zie 

§§ 7.5). Het kan zijn dat een hoca (soennitisch geestelijke) het zich niet kan 

permitterenn zijn dochter aan de andere geloofsrichting kwijt te raken, daar hij anders 

binnenn zijn eigen groep aan gezag inboet. Dat hij vervolgens eerwraak op haar laat 

plegenn en niet op de eerschender, kan eveneens te maken hebben met zijn beroep van 

uitspraak:: 'hodja'. 
366 Gartmann (1981: 76-77) geeft het voorbeeld van een "dede" (alevitisch geestelijke) die zijn dochter 
verstoott nadat zij zich heeft laten schaken door een soennitische jongen. 
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hoca.. Hoca's vervullen een voorbeeldfunctie en zijn daardoor misschien rechtlijnig en 

afkerigg van gesjoemel, namelijk doen alsof de eigen dochter onschuldig is. 

-- Provocerend gedrag van de zuster 

Sinann Ardal (§ 4.4) geeft als reden voor de eerwraak het gebrek aan respect 

datt zijn zusje in een gesprek aan hem toont. Mijn visie is dat dit gesprek niet achteraf 

iss verzonnen door de dader, maar werkelijk zo heeft plaatsgevonden en op hem een 

diepee indruk maakt. Ik geloof echter niet dat pas na dit gesprek de dader denkt aan 

eerwraakk en deze terstond uitvoert. Het lijkt erop dat dit plaatsvindt in het kader van 

"eenn laatste gesprek", een gebruikelijk onderdeel in de eerwraakprocedure (§ 3.2 punt 

5).. Indien het slachtoffer onbetamelijke, in de ogen van de eerwraakpleger, eerloze 

antwoordenn geeft, is dit een extra rechtvaardiging voor de eerwraak. Dader Ardal 

gooitt zijn verklaring voor de eerwraak geheel op het brutale gedrag van zijn zusje, 

omdatt hij niet kan vertellen wat er aan de eerwraak vooraf is gegaan (het 

familieberaad).. Het moet overkomen alsof hij alles op eigen houtje heeft gedaan. En 

misschienn heeft hij wel gedacht: als ze nu echt spijt betoont, dan dood ik haar niet. In 

diee zin zijn de onbetamelijke antwoorden inderdaad dodelijk geweest. 

Inn de casus Dursun (§ 1.1) hoort Mehmet zijn schoonzus uit. Ze verwaardigt 

zichh niet zich te excuseren voor haar overspel. Dat dit Mehmet doet besluiten tot 

eerwraakk is echter onwaarschijnlijk. Aannemelijk is dat dit eveneens gedaan is in het 

kaderr van "een laatste gesprek voeren". De huurmoordenaar is namelijk al besteld en 

staatt buiten op haar te wachten. 

-- Lieveling 

Vann vader Elmas (§ 4.4) werd verteld dat hij placht te zeggen dat hij twee 

bloemenn had, zijn oudste en zijn jongste kind (beiden dochters). Hiermee bedoelde hij 

datt zijn dochters hem het liefste waren. Op zijn oudste dochter laat hij echter eerwraak 

plegenn door zijn zoon. Ook in de casus Gürsel (appendix) vertelt dader Ahmet dat Fatma 

zijnn lievelingszus is, maar zij wordt door hem om het leven gebracht.37 In de 

documentairee over eerwraak in Jordanië (1999)38 verzucht de broer die eerwraak pleegt 

opp zijn zus eveneens dat het om zijn lievelingszus gaat. 

Abrahamss (1994: 62) schrijft "lievelingszus" cursief, om aan te geven hoe verbazingwekkend hij dit 
vindt. . 
388 Zie §3.1 voetnoot 10. 
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Hoee moeten we dit zien? Is het misschien extra erg als je lievelingskind of-zus 

ietss eerloos doet? Is dit vergelijkbaar met wat ik in § 7.4 heb geschreven over de 

vriendenrelatie:: dat van een vriend veel minder wordt verdragen dan van een ander? 

Maarr waarom wordt dan juist de dochter of zus het slachtoffer en niet de eerschender? 

Inn de casus Tekin (§ 4.3) is de zich eerloos gedragende dochter ook de lievelingsdochter 

vann vader Tekin, maar dat maakt de eerwraak er juist begrijpelijker op: vader Tekin 

doodtt de man die het waagt aan zijn dochter te komen. 

-- Verstoten/gescheiden 

Inn de casus Turkmen (§5.1) wordt Emine om het leven gebracht door haar 

broerr Sedat, vermoedelijk met instemming van zijn ouders. Wellicht is het in dit geval 

niett zo moeilijk geweest om over de drempel van het "doden van eigen vlees en 

bloed"" heen te stappen, daar zij al verstoten is. Zij is al sociaal dood; de familieleden 

hebbenn haar al uit hun leven gebannen. Dat er alsnog eerwraak op haar wordt 

gepleegdd komt omdat zij zich niet aan haar verbanning houdt en zich weer in het 

levenn van haar ex-man mengt door de kinderen te ontvoeren. 

Inn de casus Biber (§ 3.3), waar eveneens de echtgenote wordt gedood, is in 

feitee sprake van een ex-echtgenote, wat de stap tot eerwraak op haar misschien 

gemakkelijkerr heeft gemaakt: zij is al een buitenstaander en niet meer iemand van 

binnenn het gezin. 

-- Bloedverwant 

Inn de casus Dursun (§ 1.1) is Zeynep een bloedverwant. Kemal en Zeynep zijn 

niett alleen man en vrouw, maar ook "amca cocuklan": kinderen van broers. Zou de 

eerloosheidd van Zeynep daarom erger worden gevonden? Dat de vader van Kemal dit 

well zo ervaart blijkt uit de telefoontap. Gökhan, de broer van Kemal, geeft zijn reactie 

opp wat de politie hem vertelt over de telefoontap: "Tevens zegt Udat mijn vader tegen 

KemalKemal zegt dat hij tegen Temel (de broer van Zeynep CvE) het volgende gezegd zou 

hebben:hebben: Mijn schoondochter is zijn zus. Als mijn schoondochter een dochter was van 

derden,derden, dat ik haar dan af zou stoten en dat God haar dan moge vervloeken (...). 

MaarMaar al zou ik haar afstoten of niet, zij zou dan toch van mijn bloed blijven (...) ". 

Mett andere woorden: Vader Yilmaz Dursun wijst erop dat Zeynep een 

bloedverwantt is, namelijk een "yegen" (een kind van zijn broer) en ziet daarom het 

verstotenn van Zeynep niet als een oplossing, omdat zij na haar verstoting naar haar 
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ouderlijkk huis zal teruggaan en hij haar daarom niet uit zijn leven kan bannen. Dan zou 

hijj ook moeten breken met zijn broer. In Deug (1990: 69) is eveneens een aanwijzing te 

vindenn dat verstoting (echtscheiding) niet als oplossing wordt gezien wanneer de vrouw 

eenn bloedverwante is van haar man: "Emine probeert met haar schoonvader (tevens 

haarhaar oom) te praten over een scheiding (haar man mishandelt haar). Ik vraag hem: 

WatWat moet ik doen? Scheiden? Dan zegt hij: Nee, nee, dat kan niet. Als jij  gaat 

scheiden,scheiden, dan moetje maar dood". 

§§ 7.7 Vergemakkelijkende mechanismen 

Factorenn die niet zozeer een motivatie vormen voor het plegen van eerwraak, 

maarr het er daadwerkelijk toe overgaan vergemakkelijken zou men "facilitating 

mechanisms"" (vergemakkelijkende mechanismen)39 kunnen noemen. 

-- Vuurwapens 

Vann oudsher zijn vuurwapens voor Turken belangrijk. Tezcan (1981: 32) 

hierover:: "Ook al heeft iemand niet genoeg kleding of eten, men wil absoluut een 

vuurwapenvuurwapen bij zich hebben. Men verkoopt zelfs een dier om maar aan een wapen te 

komen".komen". Het belang van een vuurwapen blijkt ook uit het gezegde "at, avrat, silah" 

(paard,, vrouw, wapen). Dit zijn de drie dingen waar Turken traditioneel de meeste 

waardee aan hechten (Tezcan 1981: 33). Het dragen van een wapen is een symbool van 

mannelijkheid.. Het spreekwoord "Agahk vermelde, yigitlik vurmakla" (een heer wordt 

menn door te geven, een man door te doden) geeft deze werkelijkheid weer (Tezcan 1981: 

33).. Magnarella (1982: 396) geeft aan dat vuurwapenbezit in de landelijke gebieden heel 

normaall is. Ook in de stad zijn veel Turken in het bezit van een vuurwapen. Droevig is 

hett aantal berichten in de Turkse krant over kinderen die overlijden ten gevolge van 

hett spelen met een pistool of geweer wat zich (geladen!) thuis in de kast of aan de 

wandd bevindt.40 

Jongenss worden al vroeg vertrouwd gemaakt met wapens. Tezcan vermeldt 

hierover:: "In de dorpen van het Zwarte Zeegebied, Zuid-Oost-Anatolië en Oost-

399 In navolging van Öncü (1981:185) die dezee term gebruikt. 

400 Voorbeelden uit de krant: "Babasini öldürdü" in Hürriyet 9-2-1994; "Tabancayla gelen dram", 
Hümyett 26-2-1994; "Tabancayla oyun yine kan döktü" in Hürriyet 27-2-1994; "Evde ölüm oyunu" in 
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AnatoliëAnatolië wordt jongens vanaf jonge leeftijd geleerd wapens te gebruiken. De kinderen 

doendoen spelletjes in schieten. De verliezer moet zijn geweer afgeven. Deze is dan zeer 

bedroefd.bedroefd. Want zijn wapen is zijn namus. Als het hem uit handen wordt genomen 

betekentbetekent dit dat zijn namus ook verdwenen is. Om niet in deze situatie te geraken 

vindenvinden jongens het schiet-onderricht zeer belangrijk" (Tezcan 1981: 32-33). Dit is 

weliswaarr een oude bron, maar er is geen reden om aan te nemen dat jongens op het 

plattelandd tegenwoordig verre worden gehouden van vuurwapens. Op bruiloften, 

besnijdenisfeesten,, na overwinningen van de voetbalclub of bij terugkeer van de 

bedevaartt naar Mekka wordt nog steeds geregeld met het pistool in de lucht geschoten, 

terr verhoging van de feestvreugde 41 Ook tijdens zomerfeesten op de "yayla" 

(bergweide),, zoals bij het "Zafer Bayrami" (Feest van de Overwinning op 30 augustus) 

wordenn pistoolschoten in de lucht gelost. Een rondvliegende kogel wil nog wel eens 

iemandd treffen. Dit gebeurt voornamelijk omdat er onder invloed van drank wordt 

geschoten.. Het zonder vergunning (ruhsatsiz) in het bezit hebben van een wapen was 

enn is echter officieel verboden in Turkije.43 

Özgürr en Sunar (1982: 352) merken op dat wapenbezit niet alleen geweld 

mogelijkk maakt, maar dit ook stimuleert. Wanneer er een vuurwapen bij de hand is in 

eenn moment van woede of frustratie, wordt de kans op fatale gevolgen groter. De 

vraagg is of dit voor eerwraak geldt. Eerwraak wordt immers meestal ruim van te voren 

beraamdd en is geen uiting van een moment van woede of frustratie. Dit zou echter wel 

kunnenn gelden voor de eerwraken die niet-gepland plaatsvinden. In een aantal 

eerwraakgevallenn bestaat bij de politie het vermoeden dat het de daders wel goed 

uitkomtt om, onder verwijzing naar de Turkse cultuur, te vertellen dat men altijd een 

vuurwapenn bij zich draagt of in huis heeft liggen (Yigit, Ayanoglu, Elmas, §engül, 

Hünïyett 11-12-1994; "Amca kizini öldürdü" in Hürriyet 27-2-1995; "Kardesini öldürdü" in Sabah 13-
11-1996. . 
411 Het afschieten van het geweer geldt als gelukbrengend (silah patlatma u|ur sayilir) (Tezcan 1981: 
33-34).. Zie ook Yalcin-Heckmann (1991: 212): "it is a tradition to fire guns in the air during the 
festivitiess (of a wedding)". 

Voorbeeldenn hiervan: "Baba silahiyla anneye kursun" in Hürriyet 5-12-1994; "Anne katili" in Hürriyet 
13-12-1994;; "Dügün evi kana bulandi" in Hürriyet, 7-3-1995; "Kina gecesi kana bulandi" in Hürriyet 10-7-
1995;; "Torununun sünnet dügününde vuruldu" in Hürriyet, 16-8-1996; "Dügün evi kana buladi" in 
Hürriyet,, 1-10-1996; "Dügünde ates acti bir cocugu Öldürdü" in Hürriyet 6-11-1996. 

Starrr (1978: 193): "Shooting a gun in an inhabited area is against the law, and makes the offender subject 
too arrest and prosecution for an act in violation of the Turkish Criminal Code. A verdict of guilty makes 
himm liable to both a fine and a jail sentence". Tezcan (1981: 33): het afvuren van geweerschoten is het 
meestt gepleegde delict in Sinop en omgeving. 
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Altug).. Op die manier kan het hebben van een vuurwapen of het bij zich dragen 

hiervann geen aanwijzing vormen voor het geplande karakter van de eerwraak. 

-- Alcohol en drugs 

Hett gebruik van drank zou het overgaan tot eerwraak kunnen 

vergemakkelijken.. Ook van dit feit wordt door de daders wel gebruik gemaakt. Dader 

Ayanogluu (§3.1) beweert de avond voor de eerwraak veel te hebben gedronken. Er 

wordtt echter geen druppel alcohol in zijn bloed gevonden (zie § 3.3). Ook in de casus 

Turkmenn (§5.1) vertelt de dader dat hij veel heeft gedronken, omdat de verplichting tot 

eerwraakk een zware last op zijn schouders is. Turkmen blijkt echter een alcoholist, die 

vermoedelijkk in het plegen van de eerwraak een goed excuus ziet voor zijn 

drankgebruik. . 

Inn de casussen Cetin (§ 2.2) en Barut (appendix) is er sprake van een dader die 

incidenteell drugs gebruikt en dit ook doet alvorens de eerwraak te plegen. "Om kalm 

tee blijven tijdens de eerwraak", aldus deze daders. De beslissing ertoe is dus al 

genomen. . 

Inn het algemeen heb ik niet de indruk dat gebruik van alcohohol en/of drugs een 

grotee rol speelt bij het plegen van eerwraak. Als vergemakkelijkend mechanisme is de 

vertrouwdheidd met wapens veel belangrijker. 

§§ 7.8 Situatie van migratie 

Dee Turkse eerwraakplegers uit het onderzoek bevinden zich in het buitenland: 

Nederland.. Dit kan eveneens van invloed zijn geweest op de beslissing tot eerwraak. 

Dee eerste zes punten die ik hieronder opsom zijn een nadere invulling van de al 

genoemdee factoren. 

-- moderne vader/echtgenoot (vgl. §7.1 laatste punt) 

Onderlingg houden de migranten elkaar goed in de gaten: "Wordt de ander 

rijkerr dan ik? Heeft hij een tweede baan erbij? Verdient hij goed geld in zijn 

shoarmazaak?? Dan ik ook". Dit kan heel positief zijn, in de zin dat men stimulansen 
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voeltt om hoger op te komen (Alkan & Kabdan 1993), maar het heeft ook negatieve 

kanten:: een vader die zich modern opstelt wordt met argusogen bekeken: hoe doen 

zijnn kinderen het? Als het mis gaat, kunnen deze "ogen in de rug" voor extra druk 

zorgenn om de namus te zuiveren. Ook op andere wijze kan "het moderne vaderschap' 

voorr problemenn zorgen: in de casus Koparan (appendix) wil de vader dat zijn dochter 

eerstt onderwijs volgt, en dan pas gaat trouwen. Gürdal, de Turkse vriend van vader 

Koparan,, die een huwelijksaanzoek doet ten behoeve van zijn zoon, interpreteert de 

afwijzingg echter als een belediging: is zijn zoon soms niet goed genoeg als 

schoonzoon? ? 

-- Werkloosheid (vgl. §7.4 eerste punt) 

Menn veronderstelt wel dat langdurige werkloosheid op grote schaal de 

oriëntatiee op de eigen groep of het land van herkomst versterkt (Vermeulen 1984: 

194;; De Vries 1990: 41). Men hecht meer aan de eigen waarden en normen wanneer 

menn in het vreemde land sociaal/economisch niet omhoog kan klimmen. Dit zien we 

inn de casus Ardal (§ 4.4), waar eerwraakpleger Sinan werkloos is en een groeiende 

afkeerr van de Nederlandse maatschappij heeft ontwikkeld. Werkloosheid heeft 

eveneenss consequenties voor de status in het dorp van herkomst: men kan er niet meer 

elkk jaar heen op vakantie en als men gaat heeft men weinig geld om uit te geven. Dit 

komtt ook naar voren in Bovenkerk en Yesilgöz (1998: 307), waar een Turkse 

jongemann aan het woord wordt gelaten: "In de jaren zeventig was met vakantie gaan 

naarnaar Turkije een paradijs voor ons, en vooral voor mijn vader. Hij was daar de 

koning.koning. Maar hij werd werkloos en toen begon het lastig te worden. Niet alken in 

Turkije,Turkije, maar ook in Nederland moesten wij een enorm gezichtsverlies accepteren. 

MijnMijn  vader ging in plaats van eens per jaar, nu eens in de driejaar naar Turkije en 

waarwaar hij vroeger familieleden hielp, ging dat nu niet meer. Het was een enorm 

machtsverlies,machtsverlies, onze status was ondermijnd. Dat overkwam niet alleen hem, maar een 

heleboelheleboel van die generatie ". 

Ditt verlies aan status is een verlies aan seref. Het is voor te stellen dat een man 

diee zo aan seref heeft ingeboet, in ieder geval wil zorgen dat zijn namus in orde blijft. 

Maarr als ook dat niet lukt, is er een grotere kans dat deze man dit zo spoedig mogelijk, 

zelfss met zware middelen, zal willen herstellen. 
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-- Relatie dader-eerschender (vgl. §7.4 tweede punt) 

Doorr jarenlang ver van vrouw en kinderen te wonen in den vreemde (in de 

"gurbet"" - de ballingschap - zoals Turken dit noemen) ontwikkelt de eerste generatie 

Turkenn onderling vriendschappen. In het vreemde land zijn vrienden op elkaar 

aangewezenn en verwacht men veel van elkaar. Wanneer in zulke omstandigheden de 

enee vriend de namus van de andere aantast kan dit als extra pijnlijk worden ervaren. 

-- Illegaal (vgl. §7.5 eerste punt) 

Eenn verblijfsvergunning voor Nederland is zeer gewild. Er bestaan eigenlijk 

maarr twee mogelijkheden om hier aan te komen en dat is ofwel door het aanvragen 

vann politiek asiel, ofwel door te trouwen met een meisje dat in Nederland woont. Er 

wordenn daarom veel huwelijken gesloten tussen kinderen van dorpsgenoten, waarbij 

dee een zich in Turkije bevindt en de ander in Nederland. De in Nederland wonende 

persoonn mag onder bepaalde voorwaarden zijn huwelijkspartner over laten komen. 

Wanneerr op zo'n manier geen huwelijk mogelijk is, beproeven jongens uit Turkije 

somss hun geluk door als "turist" (toerist) naar Nederland te komen (Den Exter 1993: 

31).. Ze verblijven illegaal in Nederland en hopen alsnog een huwelijk met een in 

Nederlandd wonend meisje te kunnen aangaan. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 

eenn schijnhuwelijk, waarbij het huwelijk tenminste driejaar stand moet houden, wil 

dee jongen een onafhankelijke verblijfsvergunning krijgen. Een goedkopere manier is 

echterr trouwen met een Turks meisje dat in Nederland woont. Deze jongens zijn -

wanneerr het geen familielid is - als schoonzoon niet altijd even gewild. De vraag kan 

zijnn in hoeverre het om de verblijfsvergunning gaat in plaats van de dochter. Het geeft 

weinigg seref om je dochter aan zo iemand uit te huwelijken. 

Inn de casus Tekin (§ 4.3) wordt het gevoel van schande bij de vader versterkt als 

hijj merkt dat de schaker illegaal in Nederland is. Omdat de schaker 13 jaar ouder is 

dann Tekins dochter, in Turkije al een vrouw met drie kinderen heeft en in Nederland 

all eerder een schijnhuwelijk is aangegaan om een verblijfsvergunning te krijgen, 

wordtt het verhaal dat hij werkelijk om Tekins dochter geeft wel erg ongeloofwaardig. 

Inn de casus Gürsel (appendix) is de familie uiteindelijk wel bereid tot een huwelijk 

mett de illegale schaker, maar dan is het meisje al weer bij hem weggevlucht. 
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VerloofdeVerloofde is familielid (vgl. §7.5 tweede punt) 

Hett Turkse meisje dat zich laat schaken is vaak al beloofd aan een jongen in 

Turkije.. Door de schaking gaat het huwelijk niet door. Dit is voor de familie van de 

jongenn vernederend: hun schoondochter-in-spé wil hen blijkbaar niet als 

schoonfamiliee (vrijwillige schaking) of nog erger, een andere familie heeft willens en 

wetenss het meisje voor hun neus weggekaapt (onvrijwillige schaking). Maar ingeval 

hett meisje in Nederland woont is het nóg erger: door de schaking wordt niet alleen het 

huwelijkk niet voltrokken, maar kan ook het vertrek van de jongen naar Nederland niet 

doorgaan.. Hij krijgt geen visum, laat staan een verblijfsvergunning. Als het gaat om 

eenn jongen die in Turkije geen goede mogelijkheden ziet voor een carrière, en al zijn 

hoopp heeft gevestigd op een verblijf in het Nederland, is dit een bittere pil voor hem 

enn zijn familie. Het wordt de in Nederland wonende familie kwalijk genomen dat ze 

niett beter op hun dochter hebben gepast. De familie van de jongen kan zelfs zo ver 

gaann dat ze de familie van het meisje zwart maken en hen het leven in het dorp van 

herkomstt onmogelijk maken. De familie van het meisje kan zo gedwongen zijn om in 

iederr geval een daad te stellen, om te laten zien dat ze de schaking niet accepteert. In 

dee casus Uzun (§ 5.2) is de familie Bas kwaad, omdat de eer van hun aanstaande 

"gelin"" (schoondochter) is bezoedeld en hun zoon Mehmet voor niets helemaal naar 

Duitslandd is gereisd. Vader Bas schrijft een boze brief aan Uzun: "...Vriend Uzun. Ik 

hebheb je brief ontvangen. Hoe kun je iemand zo woedend maken? Is het waar watje 

schrijftschrijft of is het alleen om de zaak uit te stellen? Als je het niet wilde, waarom heb je 

onsons dan zoveel kosten laten maken? Je hebt mijn vijanden blij  gemaakt. Waarom heb 

jeje mijn zoon helemaal tot daar laten komen? Ik ga mijn geluk ergens anders zoeken. 

DitDit  had ik niet van je verwacht". Habib, de zoon van vader Uzun, pleegt eerwraak op 

eerschenderr Makal en vertelt de politie: "Als wij niets zouden doen, zouden wij voor 

MehmetMehmet Bas en zijn familie vijanden zijn, omdat zij denken dat wij mijn zus aan die 

manman (= Makal) hebben geholpen. Niet alleen heeft Makal onze eer geschaad, hij heeft 

erer ook voor gezorgd dat het dorp waar wij vandaan komen boos is op onze familie, 

omdatomdat wij niet beter op mijn zus hebben gepast. In het dorp waar wij vandaan komen 

behoortbehoort bijna 50-75% van de inwoners tot de familie Bas. Door te handelen zoals wij 

hebbenhebben gedaan, hebben wij onze eer gezuiverd en gezorgd dat deze familie niet meer 

vijandigvijandig tegenover ons staat". 
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-- Fouten rond schaking (vgl. § 7.5) 

Eenn schaking kan escaleren doordat er fouten worden gemaakt. Soms hebben de 

foutenn met cultuurverschillen te maken. In Nederland wonen Turken uit verschillende 

regio'ss van Turkije bijeen. Waar in de ene regio een schaking heel gewoon is, is dit in 

dee andere regio de grootste eerbezoedeling. In de casus Koparan (appendix) stelt 

Fevzii Gürdal het meisje Esengül een schaking voor. Het meisje wil er niets van 

weten,, ze kan het haar vader niet aandoen, zegt ze. Het kan best zijn dat Fevzi Gürdal, 

diee afkomstig is uit een dorp in de provincie Izmir (West-Turkije), niet begrijpt dat 

voorr Esengül, die uit Midden-Anatolië komt, een schaking heel moeilijk ligt. Fevzi is 

diepp beledigd dat Esengül zich niet wil laten schaken en gaat haar vanaf dat moment 

lastigvallenn en tast zo de namus van de familie Koparan aan. 

Cultuurverschillenn hebben ook een rol gespeeld in de casus Elmas (§ 4.4). Het 

meisjee Ay§e Elmas raakt bevriend met een Nederlandse jongen. Zijn ouders zijn van 

meningg dat de jongelui nog niet aan trouwen toe zijn, maar eerst maar eens moeten 

samenwonenn om elkaar beter te leren kennen. Voor de familie Elmas is het juist erg 

belangrijkk dat er wél meteen een officieel huwelijk komt. 

Foutenn bij de schaking worden ook gemaakt door illegale schakers, doordat ze in 

Nederlandd niet genoeg familieleden hebben om hen te helpen. In de casus Tekin 

(§§ 4.3) keert de schaker met zijn meisje voortijdig terug naar zijn woning (terwijl die 

plekk bekend is bij vader Tekin), waarschijnlijk bij gebrek aan familieleden die het 

paarr onderdak kunnen en willen verschaffen. 

Vaderr Tekin noemt bij de politie zelf nog een fout bij de schaking. Hij vertelt dat 

hijj tijdens de onderhandelingen onder druk gezet is door de schaker en diens oom 

Abdull Gök: "Ze zeiden dat mijn dochter geen maagd meer was en dat ze daarom wel 

moestmoest trouwen ". Normaliter zal dit niet zo gezegd worden, omdat het ontmaagd zijn 

evidentt is en dit niet nog een keer hardop gezegd hoeft te worden om de vader niet 

onnodigg te vernederen. Dat Tekin hier de waarheid spreekt is hoogst onwaarschijnlijk. 

Dee betrokken agent vertelde dat bemiddelaar Abdul Gök groot respect had voor Tekin 

enn onwillig was om als bemiddelaar op te treden, omdat hij het helemaal niet met 

schakerr Halil eens was. Het is daarom maar moeilijk in te denken dat Abdul Gök zich 

zoo bot zou hebben uitgedrukt. Dat Tekin het verhaal zo brengt bij de politie is echter 

well voorstelbaar: hij wil benadrukken dat zijn dochter gedwongen werd tot een 

huwelijk,, om zo de noodzaak van de eerwraak aan te geven. 
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Eenn aantal punten met betrekking tot de situatie van migratie is nog niet eerder 

genoemd: : 

-- De politie die niets doet 

Uitt het hoofdstuk over alternatieven blijkt dat "de politie erbij halen" in Nederland 

niett altijd tot tevredenheid van de vaders verloopt. Dit is het geval bij vader Tekin 

(§§ 4.3), die bij de politie aanklopt in de veronderstelling dat zij hem zijn geschaakte 

minderjarigee dochter zonder pardon zal terugbezorgen. De politie is echter van 

meningg dat zij vrijwillig bij de schaker is en gaat over tot onderhandelingen om het tot 

eenn huwelijk te laten komen. Niet altijd is er verschil met Turkije: als het om een 

meerderjarigg meisje gaat en niets erop wijst dat het om een onvrijwillige schaking 

gaat,, grijpt de Turkse politie evenmin in. 

-- Geringe straf op eerschending 

Eenn veronderstelling is dat er een vergrote kans is op eerwraak in den 

vreemde,, omdat de straffen op het schenden van de namus niet hoog genoeg zijn 

(Yesilgözz 1992). Bepaalde namusaantastingen worden in Nederland door de 

Nederlandsee rechtspraak niet (of volgens Turken te weinig) bestraft, waardoor zij het 

gevoell kunnen krijgen eigen rechter te moeten spelen. Wanneer de straf van de 

rechtbankk zeer licht is wordt dit niet gezien als een genoegdoening: "Een veroordeling 

vanvan de dader kan tegemoet komen aan de behoefte dat recht is gedaan, maar een 

relatiefrelatief lage strafmaat in combinatie met een TBS zoals in Nederland wel gebeurt bij 

verkrachtingszaken,verkrachtingszaken, wordt niet altijd als voldoende straf opgevat. Mannelijke 

familieledenfamilieleden kunnen dan nog steeds vanuit de gemeenschap of vanuit hun eigen 

eergevoeleergevoel druk ervaren om zelf op te treden " (Deug 1990: 51 -52). 

Voorbeeldenn van te laag gestrafte eerschenders zijn er niet in mijn onderzoek, 

all zijn er twee zaken (Turkmen § 5.1 en Biber § 3.3) waar de vrouw volgens haar ex-

echtgenoott teveel rechten krijgt: de kans is groot dat zij de voogdij over de kinderen 

krijgt.. Dit vindt de echtgenoot onbegrijpelijk omdat het zijn ex-vrouw is die het gezin 

heeftt verlaten. De man wacht de uiteindelijke rechtszaak niet af. Naar alle 

waarschijnlijkheidd is hij degene die de opdracht heeft gegeven om eerwraak te plegen 

opp zijn ex-echtgenote. 
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-- Incomplete familienetwerken 

Wanneerr de familieleden zich over Nederland en Turkije verspreid bevinden, 

kann het zijn dat heetgebakerde types overgaan tot eerwraak, zonder daarvoor eerst 

overlegg te plegen met oudere familieleden. Iemand die in zijn namus is aangetast, 

raaktt zo van streek dat hij totaal van slag raakt. Familieleden die minder geraakt 

wordenn door het namusverlies, maar wel het vertrouwen hebben van de getroffene, 

kunnenn misschien met vreedzame oplossingen komen, waar de man die zijn namus 

kwijtt is op dat moment zelf niet aan denkt. Misschien is dit gebeurd in de casus 

Dursunn (§ 1.1). Vader Dursun, die in Turkije woont, verwijt zijn zonen aan de 

telefoonn overhaast te werk te zijn gegaan. Ze hadden eerst met hem moeten 

overleggen. . 

Hett ontbreken van familierelaties wordt door dader £etin (§ 2.2) zelf als reden 

gegevenn voor het plegen van de eerwraak. Hij zegt dat hij na het horen van de 

verkrachtingg op zijn zus voor zichzelf geen uitweg meer zag, omdat hij er met 

niemandd over kon praten. De conclusie van de psychiater is: "Wat hier ontbrak is de 

begeleidingbegeleiding van een ouder iemand van dezelfde culturele achtergrond die bij machte 

zouzou zijn om een jongeman als hij tot andere gedachten te brengen, dus een imam of 

iemandiemand van grote autoriteit die in vertrouwen zou zijn genomen, ook een Turkse 

maatschappelijkmaatschappelijk werker kan dat doen ". Een ouder familielid had hem vast wel de tip 

aann de hand gedaan dat het misschien helemaal niet om een verkrachting ging, maar 

omm overspel. Ik denk dat dit punt - incomplete familienetwerken - zeer belangrijk is, 

alleenn is daar op grond van het dossieronderzoek niet meer informatie over te vinden. 

-- Wens tot terugkeer 

Dee wens tot terugkeer naar het dorp of de streek van herkomst is heel 

belangrijkk voor de eerste generatie-migranten. Het terugkeeridee is de raison d'etre 

vann het verblijf in het buitenland. Het gaat dan dikwijls niet meer om de definitieve 

terugkeerwens,, maar om het kunnen pendelen tussen Turkije en Nederland: zes 

maandenn hier en zes maanden daar, omdat men de (klein)kinderen - die hier blijven 

wonenn - niet kan missen en men het wel een veilig idee vindt om op de oude dag 

gebruikk te kunnen blijven maken van de gezondheidszorg in Nederland. Wanneer er 

eenn erekwestie speelt, zal dit met vele streekgenoten in de buurt, die nog volop 

contactenn hebben met achtergebleven vrienden en familie, snel in de streek van 

herkomstt bekend raken. Dit betekent dat een terugkeer niet mogelijk is: zonder namus 
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voeltt men zich met de nek aangekeken. Dat betekent dat de uiteindelijke 

"bestemming"" de bodem ingeslagen wordt. Dit moeten we niet onderschatten: al die 

jarenn in Nederland heeft men gewerkt om uiteindelijk terug te keren met de nodige 

opgebouwdee voorzieningen: huis, auto, pensioen. Maar dat alles heeft geen waarde als 

menn geen namus heeft. De consequenties zijn ook op korte termijn voelbaar: men kan 

niett meer op vakantie naar het dorp van herkomst, of het stadje in de buurt van het 

dorpp van herkomst (veel dorpelingen hebben namelijk in de dichtstbijzijnde stad een 

flatt gekocht; maar aangezien ze daar weer met meer dorpelingen bij elkaar zitten in de 

zomer,, is iemands achtergrond snel bekend). Het kan zijn dat deze frustratie ertoe 

leidtt dat men eerder bereid is om tot het uiterste te gaan om zijn namus te zuiveren. In 

dee casus Altug (appendix) pleegt zoon Mesut eerwraak op de eerschender van zijn 

zus.. De psycholoog schrijft in zijn rapport over Mesut: "Onderzochte zegt: onze 

familiefamilie is nu schoon en betrekt dit op het feit dat hij nu weer rustig naar zijn dorp terug 

kankan gaan (?) ". Het vraagteken is van de psycholoog. Deze ziet blijkbaar het verband 

niet.. Ook in de casus Barut (appendix) laat de vader, na het bekend worden van de 

eerschendingg op zijn dochter, zijn zonen weten: "Er moet iets gedaan worden, anders 

kunnenkunnen we niet terug naar ons dorp ". 

-- Grotere kans op namusverlies 

Inn de stad (zowel in Nederland als in Turkije) is de kans dat het tot een erekwestie 

komt,, groter dan in een Turks dorp. Een grotere kans op een erekwestie wil echter nog 

niett zeggen dat deze eindigt in eerwraak. Mijn veronderstelling is echter dat, bij de 

Turkenn waar het in dit onderzoek over gaat, de kans op eerwraak groter wordt 

naarmatee de kans op namusverlies groter is. Op drie manieren wordt de kans op 

namusverliess door de migratie naar de stad groter: 

•• Uit het oog... 

Bijj de migratie is het bijna altijd zo dat de man eerst vertrekt naar de stad of het 

buitenland,, terwijl zijn vrouw en kinderen nog een aantal jaren achterblijven. In een 

tweetall gevallen schiep dit ruimte voor het ontstaan van een erekwestie: de vrouwen 

§engüll en Turkmen - die overigens in Turkije in een provinciehoofdstad resp. 

districtshoofdstadd woonden - kregen een vriend. 
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•• Meer mogelijkheden 

Inn het dorp kent iedereen elkaar en kan men niet opgaan in de anonieme 

massa.. Iedereen houdt elkaar in de gaten. Onmogelijk is het aangaan van een 

ongeoorloofdee relatie niet, maar in de stad is het veel gemakkelijker om aan 

nieuwsgierigee blikken te ontkomen. Mocht iets echter toch openbaar worden, dan zijn 

dee gevolgen rampzalig: bij de ex-dorpelingen in de stad is de onderlinge 

verbondenheidd groot en de roddel evenzeer. Toen ik in de zomer van 1997 in Turkije 

inn het dorp Yayciabdal köyü verbleef, werd mij het volgende verteld door Lütfiye 

(50),, een vrouw die het hele jaar in Ankara woonde, maar 's zomers in haar dorp van 

herkomstt was, en daar ook tot haar 21ste had gewoond: "Alle erekwesties van onze 

dorpsgenotendorpsgenoten spelen zich in Ankara af'. Veel van haar dorpsgenoten waren evenals 

zijj gemigreerd naar Ankara, waar zij bij elkaar in de wijk Kücükesat woonden en 

voornamelijkk werkten als "kapici" (portier) van flatgebouwen. De algemene opvatting 

was:: "het dorp is schoon, de stad is vies " (köy temiz, §ehir pis) (zie ook Delaney 

1987:44). . 

Eenn voorbeeld van de grotere mogelijkheid tot namusverlies in de stad zien we 

inn de casus Dursun (§1.1). Zeynep maakt met haar geliefde afspraakjes in de auto. In 

eenn dorp zou dit nauwelijks mogelijk zijn. Specifiek voor Nederland zijn de 

zelfstandigheidd en de rechten van vrouwen wanneer zij niet meer bij hun echtgenoot 

willenn blijven. In Turkije gaan gescheiden vrouwen, als zij niet in hun eigen 

levensonderhoudd kunnen voorzien, weer bij hun ouders wonen, of trekken anderszins 

bijj familie in. In Nederland krijgen ze van de gemeente een uitkering en een woning 

toegewezen.. Voor een aantal plattelandsturken is dit moeilijk te verdragen, omdat zij 

hunn ex-echtgenote nog steeds als hun namus zien en bang zijn dat zij op die manier de 

kanss krijgt een relatie met een andere man aan te gaan. 

Opvallendd is dat in vier gevallen de ongeoorloofde verliefdheid heeft kunnen 

ontstaann doordat de vrouw/het meisje is gaan werken (Ayanoglu, Köksal, Uzun, 

Altug).. In hoeverre is dit echter typisch voor de stad? In het Turkse dorp werken 

vrouwenn ook buitenshuis op het land en worden wellicht op die manier ook stiekem 

verliefdhedenn ontwikkeld. 

** Meisje is verwesterd 

Err is al beschreven dat meisjes het slachtoffer van eerwraak kunnen worden als ze 

gezienn worden als onverbeterlijk "namussuz" (eerloos). In veel gevallen kan dit voor 
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dee migrantenmeisjes vertaald worden met "verwesterd": "Turkse meisjes komen in 

aanrakingaanraking met de Nederlandse cultuur en gedragen zich in de ogen van landgenoten 

alal snel eerloos" zo schrijft De Vries (1987: 182-183). Niet alleen de ongetrouwde 

meisjess verwesteren, ook bij de getrouwde (jonge) vrouwen die in het kader van een 

huwelijkk naar Nederland zijn gekomen, vindt dit proces plaats. In de casus Dursun is 

Zeynepp van mening dat ze het volste recht heeft op de relatie met Ali Eralp, want haar 

mann Kemal houdt er al jaren een Nederlands weekendvriendinnetje op na. Een 

soortgelijkk voorbeeld is te vinden in Ginat (1979: 193, case study VI): een vrouw gaat 

voortt met haar buitenechtelijke relatie en stopt deze niet als haar man en vader haar 

hieromm vragen, want, aldus de vrouw; "Israel is een modern land en ik heb geen zin in 

verouderdeverouderde tradities. " De vaders en broers in de door mij bestudeerde eerwraakzaken 

lijkenn op het gebied van namus niet gauw te verwesteren. Ze kunnen niet accepteren 

datt hun dochter of zuster zich "vrij" gaat gedragen. In de casus Ardal (§ 4.4) verklaart 

Hüseyin,, de alevitische vriend van Nuran, bij de politie: "De verhouding tussen 

NuranNuran en haar ouders is heel slecht. Nuran is verwesterd en haar ouders zitten nog 

middenmidden in de Turkse cultuur en zijn in mijn ogen ouderwets ". Niet alleen meisjes, ook 

verwesterdee jongens zijn zich er niet van bewust dat er gevaar dreigt. Safïlios-Rothschild 

(1969:: 213) concludeert in haar onderzoek naar eerwraken in Griekenland dat juist 

jongenss die geen waarde hechten aan de traditionele normen, slachtoffer worden van 

eerwraak.. Ze knopen vrijblijvend relaties aan met meisjes die ook volgens moderne 

normenn willen leven, maar realiseren zich niet dat de familieleden van de meisjes nog 

wéll de traditionele waarden aanhangen en eerwraak op hen kunnen plegen omdat ze hen 

alss eerschender zien. 

§§ 7.9 Samenvatting 

Wanneerr wij beschouwen in wat voor "setting" het tot eerwraak komt dan zien 

wee dat in veel gevallen een groot verlies van seref - prestige - een rol speelt. Een van 

dee belangrijkste omstandigheden is het besef dat men "af is gegaan" voor de eigen 

Turksee gemeenschap: het algemeen bekend worden van het namusverlies, de directe 

confrontatiee met het namusverlies of een openbare beschuldiging, het toe moeten 

gevenn dat men vrouw of dochter te vrij heeft gelaten. Men komt in een sociaal 

isolementt te verkeren, met soms (dreigend) verlies van werk. Voorts is in een aantal 
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gevallenn alleen door middel van eerwraak een additioneel doel te verwezenlijken: de 

voogdijj over de kinderen terugkrijgen, de dochter kunnen uithuwen aan een eerste 

klass partij, weer status krijgen, gekwetste gevoelens wreken. Dit alles heeft ten doel 

dee verloren gegane serefte herstellen. Ook zijn er in een tweetal gevallen derden die 

aansturenn op eerwraak, om er hun eigen doelen mee te realiseren; dat wil zeggen om 

hunn eigen seref op te vijzelen. 

Provocatiess van de kant van de eerschender kunnen eveneens bijdragen tot de 

escalatie.. Het zwanger maken van de ongetrouwde dochter zonder daar de 

verantwoordelijkheidd voor te willen dragen, wordt als een bijzonder ernstige 

provocatiee opgevat. Daarnaast blijken er veel werklozen of arbeidsongeschikten bij de 

eerwraakplegerss te zitten. Voor hen wordt de seref voornamelijk ingekleurd door de 

namus.. Verlies van namus is dan ook buitengewoon ernstig. Het weglopen van een 

meisjee vlak voor haar bruiloft creëert niet alleen een erekwestie, maar is ook bijzonder 

pijnlijkk voor haar ouders: het betekent voor hen een groot verlies van prestige (seref)-

Somss zijn er speciale redenen om eerwraak te plegen op de eigen dochter en 

niett haar eerschender: de belangrijkste is dat het meisje gezien wordt als 

onverbeterlijkk op het gebied van de namus: ofwel omdat haar moeder ook slecht is, 

ofwell omdat zij door haar gedrag deze reputatie heeft gekregen. Daarnaast kan er 

sprakee zijn van een bedenkelijke rol van de stiefmoeder of de hoca. Ook het feit dat 

hett meisje is verstoten kan de stap tot het plegen van eerwraak hebben 

vergemakkelijkt.. Voor alle eerwraken geldt daarnaast dat de vertrouwdheid met 

vuurwapenss mogelijk de kans op eerwraak heeft vergroot. 

Dezee factoren zijn nog eens onder de loep genomen voor wat betreft de 

situatiee van migratie: het feit dat de erekwestie plaatsvindt in het buitenland 

(Nederland)) blijkt van belang bij de escalatie tot eerwraak. De rol van de Turkse 

gemeenschapp is extra groot, omdat "buitenstaanders" in den vreemde op elkaar zijn 

aangewezen.. De terugkeerwens maakt haar invloed nog groter. Een erekwestie wordt 

meteenn doorgebriefd naar het dorp van herkomst en maakt een terugkeer of vakantie 

aldaarr onmogelijk. Werkloosheid is fnuikend in het buitenland: zonder werkkring 

wordtt men nog meer teruggeworpen op de eigen groep en wordt namus zeer 

belangrijk.. Vriendenrelaties zijn in het buitenland eveneens nauwer, waardoor men 

hett wellicht nog minder kan verdragen wanneer een vriend de namus van de ander 

aantast.. Voor schakingen geldt dat de schaker een illegaal kan zijn, en daarmee het 

huwelijkk als ongewenst wordt gezien. Ook kunnen er in het buitenland fouten 
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optredenn bij de schaking door cultuurverschillen. Andere factoren die met de situatie 

vann migratie te maken hebben zijn de incomplete familienetwerken: in de Turkse 

gemeenschapp wil men zich zo min mogelijk bemoeien met erekwesties. Ook willen 

familiess zelfde vuile was niet graag buiten hangen. Men is daarom aangewezen op 

familieledenn ter bemiddeling. Wanneer de familie verspreid over Turkije en 

Nederlandd woont is dit minder goed mogelijk en neemt de kans op een escalatie toe. 

Daarnaastt is er in Nederland een grotere kans op namusverlies dan in het dorp van 

herkomst;; in de stad zijn meer mogelijkheden voor het onderhouden van geheime 

relatiess dan in het Turkse dorp van herkomst. Bovendien verwesteren vrouwen en 

meisjess en menen in een aantal gevallen dat het hun goed recht is om zelfstandig 

relatiess met een man aan te gaan. 

Ikk ben van mening dat de hier beschreven erekwesties normaliter niet tot een 

eerwraakk hadden hoeven leiden. Ik hoop dat ik voldoende duidelijk heb kunnen 

makenn dat er in de beschreven gevallen bijzondere omstandigheden waren die geleid 

hebbenn tot eerwraak. 
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Slotbeschouwing g 

Eerwraak,, het doden omwille van de "namus", is een uitzonderlijke situatie. 

Niett alleen omdat er in geval van namusverlies eerst gepoogd zal worden om deze via 

eenn vreedzaam alternatief te herstellen, maar ook omdat men ervoor zorgt dat de 

namuss niet wordt aangetast. Namus is een heilige waarde die intact moet blijven. De 

mann heeft alleen namus als zijn vrouwelijke familieleden zich kuis gedragen, dat wil 

zeggenn geen ongeoorloofde relatie met een man aangaan of deze verdenking op zich 

laden.. We kunnen deze afhankelijkheidsrelatie ook formuleren zoals Oral Cahslar, 

reedss aangehaald in § 2.10, dit doet: de vrouw is de "namus" van de man, waarbij we 

"namus"" kunnen vervangen door "seksueel bezit". Tot aan haar trouwen behoort het 

meisjee maagd te zijn, en daarna seksueel trouw aan haar echtgenoot. De manier van 

formulerenn is belangrijk: in de definiëring dat de man voor zijn namus afhankelijk is 

vann zijn vrouwen, wordt duidelijk hoe belangrijk de vrouwen zijn: als zij zich niet 

kuiss gedragen zijn ze in staat het leven van hun man/vader te ruïneren. In de tweede 

definitiee zijn de vrouwen juist afhankelijk van hun man: hun man bepaalt hun 

bewegingsvrijheid.. Wanneer zijn vrouw maar overal heen gaat is hij bang dat zij in 

opspraakk raakt. Beide omschrijvingen zijn geldig: de namuscultuur is voor vrouwen 

nadelig,, omdat dit hun beperkt in hun vrijheid: bij alles wat ze doen moeten ze 

oppassenn of het de namus van de familie aantast. Aan de andere kant zien veel 

vrouwenn het "namuslu" (eervol) zijn ook als hoogste ideaal en voeden hun dochters 

mett deze waarde op. Het zijn niet alleen de mannen, maar ook, of misschien wel met 

name,, de vrouwen die door middel van de sociale controle en geroddel deze 

belangrijkee waarde in stand houden. Zij voelen zich niet beperkt door de man, omdat 

voorr hen namus ook een belangrijke waarde is. Voor vrouwen wordt de namuswaarde 

pass problematisch op het moment dat de vrouw in contact komt met een andere 

manierr van leven; een leven met meer vrijheid, met dezelfde gedragsregels voor 

mannenn en vrouwen. Daarom is de migratie van het dorp naar de stad, in het bijzonder 

alss deze in West-Europa ligt, zo gevaarlijk.1 Zeynep Dursun werd gedood omdat zij er 

11 Kardam (1999: 92, 94) noemt dit probleem voor Zuid-Oost Turkije:de mensen trekken groepsgewijs 
vann het platteland naar de stad, waar vooral de jonge meisjes aangetrokken worden door de moderne 
levenswijze,, maar waar binnen de groep de gewoontes van de stam (asiret) geldig blijven. 
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eenn vriend op na hield; zij vond dat zij hier recht op had, omdat haar man ook een 

vriendinn had. 

Eerwraakk wordt echter niet alleen gepleegd op het meisje of de vrouw die in 

opspraakk is gekomen, het slachtoffer kan ook de Turkse (jonge)man zijn. Van de 

twintigg bestudeerde en hier beschreven strafdossiers over eerwraak is in twaalf 

gevallenn de man het enige slachtoffer. We kunnen bij de keuze voor het slachtoffer 

eenn verschil zien in benadering. Eerwraak plegen op de dochter als zij haar namus is 

kwijtgeraakt,, ongeacht of zij daar zelf schuldig aan is geweest, treffen wij wel in de 

Arabischee wereld aan. Bij Turken is dit niet gebruikelijk: het meisje dat geen namus 

meerr heeft, kan ofwel "bezoedeld" zijn, ofwel "eerloos". Wanneer zij bezoedeld is, is 

zijj haar namus buiten haar schuld kwijtgeraakt, bijvoorbeeld door een verkrachting. 

Slechtss wanneer zij zelf schuldig is aan haar namusverlies, wordt zij "eerloos" 

genoemd,, en kan op haar eerwraak worden gepleegd. Ook in dit laatste geval blijkt er 

ruimtee te zijn voor interpretatie: het eerloze meisje wordt voorgesteld als "bezoedeld", 

waardoorr er niet op haar eerwraak wordt gepleegd, maar op haar eerschender. 

Misschienn is in Turkije de kans dat een (jonge)man slachtoffer van eerwraak wordt 

well groter dan dat het meisje/de vrouw dit wordt. Uit de eerwraakgevallen blijkt dat 

wanneerr het eigen vrouwelijke familielid wordt gedood, hier speciale redenen voor 

zijn. . 

Bijj eerwraak wordt de vraag wie de dader wordt ingegeven door het 

groepsbelang:: er wordt een kosten-baten analyse gemaakt. Het is belangrijk dat de 

namuss gezuiverd wordt, maar dit mag niet betekenen dat een kostwinner van een 

gezinn in de gevangenis belandt en Nederland wordt uitgezet. Een minderjarige zoon 

tussenn de 14-18 jaar is de ideale dader, omdat hij op een leeftijd is dat hij in staat is de 

eerwraakk te plegen, maar als minderjarige geen hoge gevangenisstraf hoeft te 

verwachten.. Bij eerwraak moeten we altijd de achterdocht hebben dat er een dader-

op-de-achtergrondd is, indien de dader een andere is dan de eerstverantwoordelijke. De 

daderr behoort dit echter onder geen beding tegenover de politie toe te geven, omdat 

hijj de personen op de achtergrond dient te vrijwaren van een veroordeling. Uit de 

eerwrakenn blijkt dat de dader, ook al is hij niet de eerstverantwoordelijke, niet altijd 

moett worden gezien als iemand "die het heeft moeten doen" en zich belangeloos 

opoffertt voor de familie-eer. De "aangewezen" daders hebben waarschijnlijk zelf ook 

eenn motief voor de eerwraak gehad: zoon Biber is kwaad op zijn moeder vanwege 

haarr incestbeschuldiging; Sedat Turkmen ziet in de eerwraak een manier om zijn 
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statuss in de familie op te krikken, na zijn verval tot werkloze alcoholist. Zoon 

§engüTss bereidheid om (gagman, de eerschender van zijn moeder, te doden, is 

waarschijnlijkk in de hand gewerkt door wat deze hem allemaal heeft aangedaan in 

Turkije:: hij heeft hem geslagen en het huis uitgegooid. Soms is dee dader zelfs 

fanatiekerr dan de eerstverantwoordelijke, zoals in de casus Dursun (§ 1.1). Uit de 

eerwrakenn Altug (appendix) en Uzun (§ 5.2) blijkt dat ook aansporingen van buiten de 

familiee mogelijk zijn. Deze mensen grijpen de erekwestie aan om van de eerschender 

aff te komen. Ook de in opspraak gekomen vrouw blijkt niet altijd passief: in de 

eerwrakenn Köksal (§ 5.3) en Qetin (§ 2.2) lijkt het er verdacht veel op dat zij zelf met 

haarr familie regelt dat haar eerschender gedood wordt. 

Wee moeten ons realiseren dat een eerwraak in principe gepland is. Dit wil nog 

well eens ontkend worden, in verband met de strafmaat. Waar ik de aandacht op wil 

vestigenn is dat er in de eerwraken Elmas en Ardal (§ 4.4) naar alle waarschijnlijkheid 

sprakee is van "het erin luizen van het weggelopen meisje": de familie vergeeft de 

dochterr haar eerloze gedrag en zij is weer welkom. Eenmaal thuis wordt er echter 

eerwraakk op haar gepleegd. Het lijkt mij dat dit niet zo specifiek is voor deze 

gevallen,, maar een meer algemeen toegepaste strategie die blijkbaar ook bij 

bloedwraakk voorkomt, getuige wat Yilmaz Dursun zijn zonen vertelt na de eerwraak 

opp Zeynep: hij heeft gehoord dat de familie van Zeynep net zal doen alsof zij zich 

verzoent,, maar ondertussen Nejat, de jongste broer van Zeynep, opdracht zal geven 

Yilmazz dood te schieten (zie § 1.2). 

Eerwraakk is een ritueel, dat wil zeggen dat de dader zich idealiter op een 

gestandaardiseerdee manier gedraagt. De eerwraak behoort bijvoorbeeld op een 

openbaree plek, liefst temidden van vele mensen, plaats te hebben. Daarnaast behoort 

dee eerwraakpleger te zeggen dat hij geen spijt heeft van zijn daad. Alle twee wordt de 

daderr echter door de Nederlandse rechtbank zwaar aangerekend. Het eerste wordt 

choquerendd voor de rechtsorde genoemd, het tweede wordt in de persoonlijke sfeer 

getrokken:: betrokkene moet wel buitengewoon slecht zijn om zoiets te zeggen. Het is 

niett toevallig dat deze twee zaken juist de casus Turkmen (§ 5.1) betreft. De dader in 

dezee casus kwam rechtstreeks uit Turkije om eerwraak te plegen op zijn zuster. In 

Nederlandd woonachtige daders gedragen zich vaak niet meer geheel traditiegetrouw, 
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omdatt zij weten dat in Nederland het rituele karakter van de eerwraak niet wordt 

onderkend.. Men anticipeert op wat men vermoedt dat de rechter zal vinden.2 

Uitt het hoofstuk over huwelijk en schaking blijkt hoe belangrijk niet alleen de 

namuss is, maar ook de "seref': het aanzien van de man in zijn gemeenschap. Het doen 

vann huwelijksaanzoeken is een precaire aangelegenheid, waarbij geen vader zich voor 

hett hoofd wil stoten. Het voorwerk wordt dan ook normaliter door de vrouwen 

gedaan.. Het uithuwelijken van de dochter is een erg belangrijke aangelegenheid voor 

haarr vader. Op diverse manieren wordt bij een schaking geprobeerd rekening te 

houdenn met de aangetaste §eref van de vader. De schaking wordt wel gebracht als 

ontvoering:: dit is erg voor de vader, want hij behoort immers zijn dochter te 

beschermenn tegen indringers van buiten. Nog erger is het als de dochter zelf wegloopt 

mett haar vriend: dit betekent dat zij slecht opgevoed is, een goed opgevoed meisje 

houdtt zich namelijk verre van alles wat haar namus zal bezoedelen. 

Eenn aantal vreedzame oplossingen blijkt mogelijk bij een erekwestie. Dat het 

inn de onderzochte gevallen uiteindelijk tot eerwraak komt is enerzijds te wijten aan 

hett falen van deze alternatieven, maar heeft anderzijds ook te maken met de 

specifiekee omstandigheden van de eerwraakpleger of de dader-op-de-achtergrond, 

waardoorr een verlies van namus ook een groot verlies van seref (prestige) inhoudt. Dit 

vergroott de kans op eerwraak. De daders(-op-de-achtergrond) behoren tot de eerste of 

tweedee generatie Turkse arbeidsmigranten in Nederland, die gedeeltelijk via 

kettingmigratiee hierheen zijn gekomen, dat wil zeggen Turken uit een bepaald regio 

enn vaak uit eenzelfde dorp, zijn in Nederland in hetzelfde bedrijf gaan werken. Deze 

Turkenn hebben veel onderlinge relaties: niet alleen zien ze elkaar op het werk, maar 

ookk in hun vrijetijd. Men komt bij elkaar op bezoek en ziet elkaar in het koffiehuis, de 

moskeee en de Turkse winkel. Ook is men vaak familie van elkaar. Dit zorgt voor een 

grotee sociale controle, die nog versterkt wordt doordat men in het buitenland van 

elkaarr afhankelijk is. Om in een dergelijke groep de namus kwijt te raken is 

dramatisch:: binnen de kortste keren weet iedereen het en voelt men zich een outcast. 

Enn niet alleen in de Turkse gemeenschap in Nederland, ook in de streek van herkomst 

iss iedereen - door de vele relaties over en weer - snel op de hoogte. De 

terugkeerwenss komt in gevaar: het verblijf in Nederland is bedoeld om geld te 

verdienenn en op termijn terug te keren of heen en weer te pendelen. Zonder namus is 

Cff Van Eek 2000b. Over ritueel gedrag bij Turkse verdachten zie Van Rossum (1998). 
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ditt niet mogelijk. Hierdoor wordt de zin van het verblijf in Nederland ondermijnd. Het 

namusverliess is nog dramatischer voor mannen die niets anders hebben dan hun 

namuss om status aan te ontlenen. Dit zijn de mannen die in de loop van de tijd -

dikwijlss de jaren tachtig - hun werk kwijtraakten of door het jarenlange zware werk 

ziekk en afgekeurd werden. Zij voelen zich nutteloos en hebben zwaar aan seref 

ingeboet,, ook in de streek van herkomst, waar men gewend is één keer per jaar of 

eenss in de twee jaar naar toe te gaan, om er een maand als "pasa" te leven, zoals een 

Turksee man het ooit tegen mij formuleerde. Bij werkloosheid kan men niet vaak meer 

terug,, en als men teruggaat heeft men geen geld om vrijgevig en gastvrij te zijn, en 

kann men daar wonende familieleden niet meer helpen. Bij deze werkloze mannen 

wordtt hun seref voornamelijk ingekleurd door hun namus. Het is voor te stellen dat 

menn in zo'n situatie de namus koste wat kost wil herstellen en desnoods overgaat tot 

zwaree middelen zoals het plegen van eerwraak. De escalatie tot eerwraak wordt voorts 

inn de hand gewerkt door het verspreid wonen van familieleden. Oudere familieleden 

diee als bemiddelaar zouden kunnen optreden, bevinden zich in Turkije, en zijn niet ter 

plaatse,, omdat de erekwestie zich afspeelt in Nederland. 

Eerwraak,, in het Turks "namus cinayeti" of "namus davasi", door betrokken 

Turkenn bij voorkeur eerzuivering ("namus temizlenmesi") genoemd, moet worden 

onderscheidenn van de moord/doodslag uit mannelijke trots. Hierbij doodt de man zijn 

vrouww omdat hij het niet kan verdragen dat zij hem heeft verlaten en zelfstandig een 

echtscheidingg heeft aangevraagd, of van plan is dit te doen. De vrouw heeft geen 

relatiee met een andere man aangeknoopt, maar is haar man ontvlucht omdat hij haar 

mishandelde,, hun geld vergokte, of omdat zij het anderszins niet uithield bij haar man. 

Hierr heeft de man geen namus-motief ter rechtvaardiging van de moord (al zal hij dat 

zelff wel aanvoeren), maar gaat het om de seref: de aangetaste mannelijke trots. In 

dezee gevallen is vrijwel altijd de vrouw het slachtoffer, al was het maar omdat er geen 

mannelijkee eerschender is. De factoren die vermoedelijk een rol hebben gespeeld bij 

dee moord uit mannelijke trots, komen gedeeltelijk overeen met de factoren die in 

hoofdstukk 7 genoemd zijn, om de setting waarin eerwraak plaatsvindt uit te leggen. 

Hett gaat waarschijnlijk vaak om mannen met een laag zelfbeeld: ze hebben weinig 

anderss om §eref aan te ontlenen dan het feit dat zij vrouw en kinderen hebben. In de 

genoemdee casussen Kezban en Yurter is de man werkloos. Bovendien kan het zijn dat 

dezee mannen in een isolement zijn geraakt, doordat zij zich niet meer durven te 

vertonenn in de mannenwereld, omdat zij zich ervoor schamen dat zij hun vrouw niet 
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bijj zich hebben weten te houden. Ook spelen de incomplete familienetwerken 

waarschijnlijkk een grote rol: wanneer de vrouw voor het huwelijk naar Nederland 

komt,, is al haar familie in Turkije. De vrouw leeft in Nederland geïsoleerd van haar 

familieleden.. Ze zaJ de "vuile was" van haar huwelijk niet snel buiten hangen en 

proberenn om het zo lang mogelijk bij haar man uit te houden. De man voelt zich 

superieurr aan zijn vrouw, onder andere omdat de vrouw de eerste driejaar van hem 

afhankelijkk is voor haar verblijfsvergunning. Ze kan niet bij hem weggaan, anders 

moett ze terug naar Turkije. Daar is het leven erg moeilijk voor een gescheiden vrouw, 

zonderr beroep/opleiding. In Turkije had de man het waarschijnlijk niet zo bont 

kunnenn maken, want de familieleden van de vrouw zouden een oogje in het zeil 

hebbenn gehouden. 

Voorr het verminderen van eerwraak moet er een eind komen aan enerzijds de 

socialee controle en anderzijds de manier waarop het systeem van uithuwelijken wordt 

toegepast.. De sociale controle vermindert pas als de iedereen-kent-iedereen groep 

migrantenn niet meer bestaat. Een belangrijke factor om dit te bereiken is de mate van 

economischh succes van de migrantenkinderen in de Nederlandse samenleving. Als zij 

eenn goede opleiding kunnen afronden kunnen ze werk zoeken buiten de kring waarin 

hunn ouders verkeren. Ze kunnen op die manier ontsnappen aan het netwerk van hechte 

relatiess van de Turkse gemeenschap. Het andere punt is de manier waarop de kinderen 

wordenn uithuwelijkt. Het is niet zo dat Turkse jongens en meisjes op grote schaal 

tegenn hun zin worden uitgehuwelijkt. Vrijwel altijd vindt dit plaats met hun 

goedkeuring.. Het probleem is echter dat men op veel te jonge leeftijd wordt beloofd 

off een verloving aangaat. Met 16, 17 jaar of zelfs nog jonger is men al verloofd, vaak 

mett iemand uit het dorp of de streek van herkomst. Deze kent men nauwelijks. Raakt 

menn daarna verliefd op iemand anders, dan is men al gebonden (beloofd, verloofd, 

getrouwd),, met alle gevolgen van dien. Durham (1928: 171) schreef al dat veel 

bloedwrakenn in de Balkan ontstonden na een eerwraak, die het gevolg was geweest 

vann schaking, overspel of het weglopen van een vrouw of meisje. De eigenlijke 

oorzaakk was het systeem van uithuwelijken dat veel ongelukkige huwelijken 

forceerde.. Door afbraak van dit systeem verdwenen de meeste bloedvetes.3 Of het 

'Inn Albania (...) seduction, abduction, adultery, runaway wives, or the refusal of a girl to marry the 
mann she was betrothed to, in fact lay at the root of very many feuds. The real root was the system of 
betrothall which gave neither maid nor widow a voice in her fate and forced most unhappy marriages; 



277 7 

Turksee uithuwelijkssysteem snel verdwijnt is de vraag. De wens om naar West-

Europaa te komen is dermate groot, dat er bij de achterblijvers in de Turkse dorpen 

veell vraag is naar een in Nederland wonende bruid of bruidegom. De in Nederland 

wonendee families kunnen niet gemakkelijk weigeren, omdat zij hun binding met het 

dorpp of de streek van herkomst niet willen verliezen. Een bijkomend probleem voor 

dee in Nederland wonende Turkse meisjes is dat een partner uit Turkije de Nederlandse 

taall en cultuur niet kent, geen goede baan krijgt en qua integratie mijlenver bij haar 

achterloopt.. Dit leidt weer tot minderwaardigheidsgevoelens bij de man, die, zo zagen 

wee al, niet bevorderlijk zijn voor de vreedzame oplossing van een erekwestie. 

andd with the breaking down of this system much of the cause of feuds will disappear. Feuds in the last 
feww years have greatly decreased' (Durham 1923: 171). 
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Appendixx I Casussen uit het onderzoek 

1.1. Casus Akkaya "Een jong echtpaar komt inwonen "  (1980) 

Akkaya,Akkaya, een Koerdische man van 41 jaar, is na zijn scheiding hertrouwd met 

ÖzlemÖzlem die 21 jaar jonger is dan hij. Ze voeden samen drie kinderen van 9, 7 en 3 jaar 

op.op. De oudste twee zijn uit Akkaya 's eerste huwelijk. Özlem is in verwachting van 

haarhaar tweede kind. Op zekere dag vraagt Sedat Oguz, een goede vriend en collega van 

AkkayaAkkaya of hij hun collega Faruk Tas met diens vrouw Yasemin tijdelijk wil huisvesten 

inin zijn woning. Zij kunnen geen woonruimte vinden. Akkaya vindt dit goed, temeer 

daardaar hij toch op het punt staat om met vakantie te gaan naar Turkije. Bij terugkomst 

inin Nederland blijkt het onder één dak wonen van twee gezinnen toch problematischer 

dandan gedacht. Faruk Tas blijft  in september een paar dagen thuis wegens ziekte en dit 

leidtleidt onmiddellijk tot argwaan bij Akkaya: nu zijn Faruk en Akkaya 's vrouw Özlem 

overdagoverdag alleen thuis (Faruk's vrouw werkt overdag). Zou er soms een relatie zijn 

tussentussen die twee? Hij merkt dat Özlem 's lippen gezwollen zijn en ondervraagt haar 

hierover.hierover. Hij neemt ook meteen voorzorgsmaatregelen: hij laat zijn oudste dochter 

(7(7 jaar) van school thuis en zegt Faruk Tas dat hij het niet goed vindt dat hij overdag 

thuisthuis blijft. Na een week moet zijn dochter echter weer naar school, omdat de 

leerkrachtenleerkrachten hier erg op aandringen. Op dezelfde dag zou Faruk Tas zich weer van 

zijnzijn werk ziek hebben gemeld. Akkaya ziet opnieuw dat Özlem's lippen gezwollen zijn 

enen ditmaal ondervraagt hij haar niet alleen, maar toucheert haar ook. Hij concludeert 

datdat ze seksuele gemeenschap heeft gehad. Hij sommeert Faruk Tas binnen een week 

zijnzijn huis te verlaten. Hij vertelt Faruk evenwel niet waarom hij dit wil. Faruk roept de 

hulphulp in van collega Sedat Oguz. Deze komt vier dagen later op een avond langs om te 

bemiddelen.bemiddelen. Als Faruk Tas even de kamer uit is vertelt Akkaya aan Sedat Oguz 

waaromwaarom hij Faruk Tas weg wil hebben. Sedat Oguz besluit dan zich er niet meer mee 

tete bemoeien. Als Faruk Tas weer in de kamer is ontstaat er een hoogoplopende ruzie 

tussentussen Akkaya en Faruk Tas. Faruk Tas dreigt Akkaya dat hij hem wel krijgt als hij 

hethet huis wordt uitgezet. Akkaya zegt dat hij niet bang van Faruk is. Sedat Oguz 

vertrektvertrekt in de hoop dat alles met een sisser zal aflopen. 

HetHet toeval wil dat Faruk Tas de volgende dag bericht krijgt van de gemeente 

datdat hem woonruimte is toegewezen. Nadat het gezin Tas verhuisd is wordt over en 
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weerweer een beleefdheidsbezoek}e afgelegd. Daarna bezoekt men elkaar niet meer. 

VolgensVolgens Akkaya is Faruk echter stiekem een keer bij Özlem langs geweest. Hij voelt 

zijnzijn vrouw hierover aan de tand, maar die wil er niet over praten. Hij slaat haar dan 

metmet de vlakke hand in het gezicht. Een maand later, in november, geeft Özlem haar 

stiefdochterstiefdochter van 7 jaar een eigen kamer. Voor Akkaya is dit een teken dat Özlem de 

slaapkamerslaapkamer echt apart wil houden overdag. Hij toucheert haar weer en meent dat ze 

seksueleseksuele gemeenschap heeft gehad. Hij is totaal overstuur. Eind januari verdenkt hij 

ÖzlemÖzlem weer van overspel. 

InIn februari bevalt Özlem van een dochter. In maart ziet Akkaya dat Özlem 's 

lippenlippen gezwollen zijn. Hij concludeert nu dat Faruk Tas 's nachts naar zijn huis is 

gekomen.gekomen. Tot drie keer toe wordt hij die maand 's nachts wakker en hoort iemand bij 

dede voordeur weglopen. Özlem blijkt beide keren niet in haar bed, maar beneden. Als 

hijhij  die tweede keer zijn vrouw weer wil onderzoeken rent zij het huis uit en vlucht 

naarnaar de buren. De derde keer ziet hij Faruk Tas bij de voordeur wegrennen. Na deze 

keerkeer voelt Akkaya zich diep ellendig. In mei wordt hij 's nachts met een nachtmerrie 

wakker.wakker. Hij toucheert zijn vrouw en treft sperma in haar vagina aan. Hij besluit zowel 

FarukFaruk Tas als zijn vrouw dood te schieten. Hij wil ze beiden zo dicht mogelijk bij 

elkaarelkaar doodschieten. ' Eerst wil hij Faruk Tas doden en daarna zijn vrouw. Die mag 

dede schoten op Faruk Tas echter niet horen, dus te dicht mogen ze ook weer niet bij 

elkaarelkaar zijn. Ter voorbereiding loopt Akkaya in zijn woonplaats diverse plaatsen af om 

tete bekijken waar hij het beste de moorden kan uitvoeren. Ook kijkt hij welke route 

FarukFaruk Tas kiest naar zijn werk. Hij besluit dat een parkje vlakbij een bouwplaats van 

woningenwoningen een goede plek is. Hij wil daar 's morgens vroeg zijn vrouw achter laten, 

metmet de smoes dat hij bloemen gaat kopen. Ondertussen zal hij dan naar de 

bouwplaatsbouwplaats gaan en zich verstoppen met zijn pistool. Als Faruk Tas langskomt zal hij 

hemhem doodschieten en vervolgens naar zijn vrouw rennen om haar dood te schieten. 

OmOm te zorgen dat zijn vrouw niet argwanend wordt, omdat ze ineens 

's's morgens vroeg op pad moet met hem, zegt hij tegen haar dat ze meer van de natuur 

moetenmoeten genieten. Samen gaan ze drie ochtenden 's morgens vroeg van huis. De vierde 

ochtendochtend laat hij haar nietsvermoedend achter in het plantsoen en verstopt zich met 

pistoolpistool en mes in een in aanbouw zijnde woning. Omstreeks 7 uur ziet hij Faruk Tas 

naderen.naderen. Hij roept hem en Faruk draait zich om en gaat stilstaan. Akkaya loopt op 

11 Waarschijnlijk heeft Akkaya het idee dat hij ze eigenlijk alleen mag doden als hij ze op heterdaad 
betrapt. . 
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hemhem af en zegt: "Jij  hebt mijn eer genomen, nu zal ik jouw eer nemen". Onmiddellijk 

daarnadaarna schiet hij hem met 2 schoten neer. Faruk Tas valt op de grond. Akkaya nadert 

hemhem nu tot op 2 meter en lost nogmaals 3 schoten. Omdat Faruk Tas stil blijft  liggen 

neemtneemt Akkaya aan dat hij dood is. Hij wil geen kogels meer aan hem verspillen, want 

hijhij  moet nog overhouden voor Özlem. Vervolgens haalt Akkaya zijn mes uit zijn zak, 

opentopent de broek van Faruk Tas en snijdt diens penis af tot boven zijn ballen. Akkaya 

stoptstopt de penis samen met het mes in een plastic zak. Vervolgens loopt Akkaya naar 

eeneen nabijgelegen sloot om het bloed van zijn handen te wassen. Daarna gaat hij naar 

zijnzijn vrouw. Hij gooit de plastic zak met inhoud naar haar en zegt: "Hier heb ik watje 

zocht".zocht". Uit het proces-verbaal van Akkaya: "Ze pakte de tas en keek erin. Daarna 

keekkeek ze in mijn richting. Ik had mijn pistool schietklaar op haar gericht. Ze riep toen: 

"Niet"Niet doen, niet doen ". Ik schoot drie maal. Dat waren de drie resterende kogels in de 

houder.houder. Özlem draaide zich om om te vluchten en viel toen. Ik stopte snel een tweede 

vollevolle houder in het wapen. Özlem stond weer op en ik schoot toen weer een paar maal 

opop haar". 

UiteindelijkUiteindelijk schiet hij van een meter afstand door haar hoofd. Hij gebruikt alle 

kogelskogels die nog in het magazijn zitten. Hij overtuigt zich ervan dat ze dood is, en gaat 

daarnadaarna terug naar zijn huis. Hij vertelt aan zijn zoon van 9 jaar dat hij diens 

stiefmoederstiefmoeder heeft doodgeschoten en dat hij zich gaat melden bij de politie. "Ik wilde 

meme melden bij de politie omdat ik het feit pleegde om mijn eer te redden en niet omdat 

ikik een laffe moordenaar ben". Akkaya wordt door de rechtbank en het hof veroordeeld 

tottot 10 jaar gevangenisstraf wegens moord. 

2.2. Casus Altug, "De autoreparaties" (1976)3 

InIn 1965 komt vader Altug naar Nederland. Hij is 41 jaar en gaat werken als 

schoonmaker.schoonmaker. In 1974 komen zijn vrouw en drie kinderen (18, 17, 14 jaar) naar 

Nederland.Nederland. De oudste en de jongste zijn zonen, genaamd Mesut en Hikmet. De 

middelstemiddelste is dochter Mihriban. Deze dochter gaat 's avonds schoonmaakwerk doen 

metmet haar vriendin Idil Kalkan die 16 jaar oud is. De vader van Idil, de heer Haci 

22 De strafdossiers bevatten doorgaans alleen de Nederlandse vertalingen, daarom houd ik in de 
casusbeschrijvingenn ook de gebruikte Nederlandse woorden aan. 
33 Over deze zaak is geschreven in P. van Dijken en A.H. Nauta (1978: 227-231). 
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HakkiHakki Kalkan, brengt en haalt ze van hun werk. In het najaar van 1974 brengt hij 

MihribanMihriban op zeker moment weer naar huis waarna hij onderweg seksuele 

gemeenschapgemeenschap met haar heeft. Mihriban spreekt van een verkrachting. 

HaciHaci Hakki Kalkan verkondigt daarna overal rond dat hij met Mihriban naar 

bedbed is geweest. Hij schrijft vader Al tug er zelfs een brief over: "Ik ben met je dochter 

naarnaar bed geweest. Ze heeft een moedervlekje naast haar navel en ze is nu zwanger 

vanvan mij ". Vader Altug is van mening dat Kalkan met zijn dochter moet trouwen en 

haarhaar als tweede vrouw moet nemen. Hij biedt Haci Hakki Kalkan zelfs F 8000,- als 

dezedeze Mihriban maar als tweede vrouw wil nemen. Kalkan weigert en lacht erom. 

VaderVader Altug schrijft Kalkan vervolgens een brief waar in hij hem bedreigt met de 

dood. dood. 

DochterDochter Mihriban trouwt in Nederland met Salep Albay, een jongen uit het 

dorpdorp van herkomst. De roddel is nog niet dermate doorgedrongen dat hij op de 

hoogtehoogte is. Eenmaal in Nederland hoort hij echter al snel wat de geschiedenis is van 

zijnzijn vrouw. Salep Albay wil prompt niets meer met Mihriban te maken hebben en 

keertkeert terug naar Turkije. De familie Altug vertrekt ook al snel naar Turkije. Ze willen 

MihribanMihriban weer aan haar man geven, maar Salep Albay wil haar niet meer. Het gezin 

gaatgaat terug naar Nederlanden laat Mihriban in Turkije achter. Ze is zwanger van 

Kalkan.Kalkan. Die zomer krijgt ze een miskraam. In Nederland horen de zonen van Altug 

opmerkingenopmerkingen in de trant van "Gaatje zus nog met Kalkan trouwen? " 

DeDe heer Akbulut, een vriend van de familie, zet de familie Altug onder druk om 

eerwraakeerwraak te plegen op Haci Hakki Kalkan. Hij zegt dat ze zich belachelijk maken 

doordoor niets te doen. Akbulut vertelt ook iedereen over de namusschande zodat de 

familiefamilie er steeds aan herinnerd wordt en zich nergens meer durft te vertonen. Akbulut 

bespreektbespreekt met Mesut Altug (maar waarschijnlijk ook met vader Altug) hoe de 

eerwraakeerwraak plaats moet vinden. Dit zal gebeuren in het huis van Akbulut. Akbulut zal er 

zorgzorg voor dragen dat Haci Hakki Kalkan bij hem in huis is. Hij zal twee (niet-Turkse) 

automonteursautomonteurs uitnodigen en Haci Hakki Kalkan vertellen dat hij kan komen om zijn 

autoauto te laten nakijken. Ook vader Altug en ene Cos kun (die optreedt als tolk) zullen er 

zijnzijn met hun auto 's. 

AlsAls iedereen 's avonds in de huiskamer bij Haci Hakh Kalkan aanwezig is, 

komenkomen Mesut en Hikmet langs om hun vader om geld te vragen. Na het geld gekregen 

tete hebben, schiet Mesut met een pistool op Haci Hakki Kalkan. Als deze op de grond 

valtvalt schiet Mesut nog een paar keer. Dan verlaat hij samen met zijn vader en broer 
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hethet pand. Haci Hakki Kalkan laat het leven. Mesut Altug wordt door de rechtbank en 

hethet hof veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf wegens moord. 

3.3. Casus Barut "De inwonende neef' (1989) 

fig.fig. 12 Casus Barut. 
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FaaVrr ZJarw/ tow/ z'« 7970, a/i' 31-jarige, naar Nederland. Hij werkt als lasser 

bijbij  diverse bedrijven, tot hij in 1985 in de wao belandt. Al in 1971 haalt hij zijn vrouw 

naarnaar Nederland. Met haar mee komen de vier kinderen van vader Barut uit zijn eerste 

huwelijk:huwelijk: de drie zonen Kenan, Kerim en Kasim en dochter Gül. Ook hun 

gezamenlijkegezamenlijke twee zonen Cemil (1967) en Ertan (1968) komen mee. Moeder Barut zelf 

isis ook eerder getrouwd geweest. Haar dochter Emine (1953) en zonen Ertugrul en 

TemelTemel laat ze in Turkije. Als ze volwassen zijn vestigen deze zonen zich echter ook in 

Nederland.Nederland. In 1976 wordt nog een kind, zoon Cevdet, geboren. 

InIn 1973 trouwt Emine, het oudste kind van moeder Barut, met Emin, een zoon 

vanvan vaders zuster. Vader Barut neemt ze mee naar Nederland waar ze illegaal 

verblijvenverblijven en inwonen bij de familie Barut. Het moet een krappe bedoening geweest 

zijnzijn met zoveel kinderen en dan ook nog het echtpaar Emine-Emin. Emine en Emin 

gaangaan na anderhalfjaar naar Turkije, want Emin kan in het schildersbedrijf van zijn 

44 Deze zaak ging tot en met de Hoge Raad: N.J. 1-2-1977, no. 563; 1809. 
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broerbroer gaan werken. In 1978 gaan ook vader en moeder Bar ut weer naar Turkije, 

omdatomdat ze een eigen machinefabriek willen opzetten. De onderneming mislukt wegens 

hethet uitblijven van opdrachten en vele storingen aan de machines. In 1979 komen 

vadervader en moeder Barut weer naar Nederland. Ook Emin en Emine komen weer naar 

NederlandNederland en wonen tot 1981 weer in bij de familie Barut. Emin gaat werken als 

schoonmakerschoonmaker tot hij in 1981 wordt afgekeurd. Hij komt in de wao. Het strafdossier 

vermeldtvermeldt geen kinderen van Emine en Emin. Doordat Emine en Emin inwonen slapen 

dede kinderen bij elkaar op een kamer. De oudste drie jongens slapen bij elkaar en 

CemilCemil en Ertan (van 12 en 11) slapen op de kamer bij hun halfzusje Gul van 13 jaar. 

DeDe jongens in een stapelbed, het meisje in een gewoon bed. 

InIn deze tijd zien Cemil en Ertan dat neef Emin een paar keer hun kamer 

insluiptinsluipt en bij Gül in bed kruipt. Eerst weten ze van elkaar niet dat de ander het ook 

geziengezien heeft, daarna praten ze er samen over. Ze spreken er Emin op aan, die geeft 

eeneen paar vage redenen op. Ertan spreekt er met zijn moeder over. Deze blijkt op de 

hoogtehoogte te zijn en zegt hem er niet over te praten. De enigen die van niets weten zijn de 

oudsteoudste drie zonen en vader Barut. Stiefmoeder en dochter Gül durven niets te 

ondernemenondernemen omdat ze bang zijn voor hun schoonzoon/neef die ze als groot, sterk en 

bedreigendbedreigend omschrijven. Ook het feit dat Gül reeds is voorbestemd aan Saban, een 

jongemanjongeman in hun dorp van herkomst, is een reden om de zaak niet in de openbaarheid 

tete brengen. 

InIn 1987 trouwt Gül en blijft  in Turkije wonen. Eind goed al goed, zo lijkt het. 

OokOok de relatie tussen Cemil en Ertan met hun neef Emin is niet slecht, gezien het feit 

datdat ze wel bij hem op bezoek komen. Ertan kan het gebeurde echter toch niet 

verkroppen,verkroppen, getuige wat er in de zomervakantie van 1988 gebeurt. Het gezin Barut 

gaatgaat naar hun dorp van herkomst. Op een avond drinkt Ertan veel en gaat hij bij Gül 

langslangs (later zal Ertan vertellen dat hij die avond een beetje dronken was). Hij zit met 

zijnzijn halfzus in de keuken en begint over wat Emin haar aandeed in Nederland. Eerst 

ontkentontkent Gül, maar als Ertan zegt dat anderen in de familie het ook gemerkt hebben, 

geeftgeeft ze toe. De man van Gül, Saban, is in de kelder, maar komt juist op dat moment 

naarnaar boven en vangt iets op van het gesprek Met een mes bedreigt hij zijn vrouw om 

allesalles van haar te horen. Hij raakt geheel overstuur van het verhaal en begint te 

scheldenschelden en ruzie te maken. Hij holt terug naar de kelder en probeert met een touw 

omom zijn nek zichzelf op te hangen. Hij kan nog net op tijd door Gül en Ertan worden 

losgemaakt.losgemaakt. Samen proberen ze Saban te kalmeren. Dit lukt echter niet. Saban gaat 
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naarnaar de moeder van Emin, die in het dorp woont. Ze krijgt van hem allerlei 

verwensingenverwensingen naar het hoofd geslingerd. Nu weet het hele dorp wat er gebeurd is. 

OokOok vader Bar ut krijgt het verhaal te horen. Volgens Kenan (vaders oudste zoon) 

heeftheeft §aban tegen Er tan gezegd dat hij Emin moet doden om de eer van de familie te 

redden.redden. Anders zal §aban zelfmoord plegen of zijn vrouw Gül doden. 

DeDe dag na dit drama komt de familie Barut bij elkaar. Niet bekend is wie er 

preciesprecies aanwezig zijn. Gül moet in ieder geval vertellen wat er tussen haar en Emin is 

gebeurd.gebeurd. Ze zegt dat er niets is gebeurd. Het gezin Barut gaat zo snel mogelijk weer 

naarnaar Nederland. Vader Barut zal er later over zeggen: "Mijn eer was bezoedeld. Ik 

konkon geen dag langer in Turkije blijven. Er moest iets gedaan worden. " 

TerugTerug in Nederland heeft vader Barut een gesprek met zijn zonen Kenan, 

KerimKerim en Kasim, alle drie volle broers van Gül. Bij dit gesprek is Ertan aanwezig. 

VaderVader Barut vertelt zijn zoons dat hij niet verder kan leven met de situatie die is 

ontstaan.ontstaan. Tegen de politie zegt vader Barut dat hij zijn zonen heeft verteld dat Emin in 

iederieder geval dood moet, maar dat hij daar zelf voor zal zorgen en niet wil dat zijn 

zonenzonen iets zullen ondernemen. "Terwijl ik nog bezig was met plannen beramen heeft 

ErtanErtan Emin gedood", zo vertelt hij. Het is waarschijnlijker dat op de bijeenkomst aan 

ErtanErtan de opdracht is gegeven eerwraak te plegen op Emin. 

ErtanErtan gaat met pistool een paar dagen achter elkaar 's avonds een paar uur 

EminEmin opwachten in het portiek van diens flat. Emin komt echter niet opdagen. Ertan 

vermoedtvermoedt dat hij er lucht van heeft gekregen. Eindelijk ziet Ertan dan toch Emin naar 

zijnzijn flat komen. Als Emin hem in het portiek passeert en de trap opgaat schiet Ertan 

opop hem. Daarna schiet hij nog een keer op zijn hoofd. Dan rent Ertan weg. Hij gaat 

naarnaar zijn halfbroer Kenan die het pistool voor hem verbergt. 

DeDe volgende dag wordt vrijwel de hele familie Barut door de politie in rouw 

aangetroffenaangetroffen in het huis van wijlen Emin. Aanwezig zijn vader en moeder Barut, 

KenanKenan met zijn vrouw, Kerim met zijn vrouw, de weduwe Emine, Ertugrul met zijn 

vrouwvrouw en Temel met zijn vrouw, Cemil met zijn vrouw en Ertan, de dader, zelf ook. 

EminsEmins stoffelijk overschot wordt overgebracht naar Turkije voor de begrafenis. Vader 

Barut,Barut, weduwe Emine en haar volle broer Ertugrul gaan mee. 

DeDe dag erop wordt Ertan door de politie gearresteerd. Hij was door de politie 

gemakkelijkgemakkelijk te achterhalen. Doordat hij dagenlang in het portiek had gepost waren er 

velenvelen die hem wisten te beschrijven. 
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4.4. Casus Gürsel "Uit  het ziekenhuis" (1993)s 

FatmaFatma Gürsel is het grootste deel van haar jeugd opgegroeid in Nederland, 

ahah zij in 1988, op haar zestiende, wordt uitgehuwelijkt in Turkije. Na een halfjaar 

komtkomt zij tijdelijk naar Nederland, omdat haar man in Turkije zijn militaire 

dienstplichtdienstplicht moet vervullen. Eenmaal in Nederland blijkt dat ze helemaal niet terug 

wilwil  naar Turkije, ze wil een echtscheiding. Dit gebeurt en Fatma blijft  bij haar ouders 

inin Nederland wonen. Ruim 4 jaar later loopt Fatma van huis weg naar Mustafa, haar 

TurkseTurkse vriend, die ze in Nederland heeft leren kennen. Ze gaat met hem op een geheim 

adresadres in een andere stad wonen. Twee ooms van Fatma gaan praten met Mustafa en 

makenmaken hem duidelijk dat hij zo spoedig mogelijk met Fatma in het huwelijk moet 

treden.treden. Tijdens dit gesprek vertelt Mustafa de ooms dat hij al getrouwd is en ook nog 

eeneen kind heeft in Turkije. De familie Gürsel vindt dit moeilijk te accepteren, maar laat 

desondanksdesondanks de huwelijksonderhandelingen doorgaan. Als deze nog in volle gang zijn, 

verlaatverlaat Fatma plotsklaps haar vriend Mustafa en vertrekt naar haar vriendin Emine. 

DeDe reden van haar vertrek is niet bekend, we weten alleen dat ze depressief werd 

omdatomdat haar vader haar voortdurend dreigde met eerwraak. Als Mustafa erachter 

komtkomt dat Fatma hem verlaten heeft, gaat hij onmiddellijk naar het huis van Emine, 

wantwant hij vermoedt dat Fatma daar is. Het is midden in de nacht als Mustafa bij de flat 

vanvan Emine aankomt. Hij is razend en vraagt Emine door de intercom of Fatma bij 

haarhaar is. Zij zegt dat dit het geval is, maar dat Fatma niet bij hem terugkomt. Mustafa 

verteltvertelt Emine dan dat hij Fatma 's familie slechte dingen over Fatma gaat vertellen. 

FatmaFatma raakt hierdoor geheel overstuur. Ze zegt meteen: "Ik moet hier weg, ze maken 

mijmij dood, ik ga naar Marieke, daar ben ik veilig". Haar Nederlandse vriendin 

MariekeMarieke neemt echter de telefoon niet op. Een ander adres om heen te gaan weet 

FatmaFatma zo gauw niet. 

AlsAls het ochtend is geworden verzoekt Fatma haar vriendin Emine om Mustafa 

opop te bellen. Emine vertelt Mustafa dat Fatma niet bij hem terug wil, maar nog wel 

ietsiets tegen hem wil zeggen. Mustafa zegt hierop dat hij niets meer met Fatma te maken 

Dezee eerwraak wordt eveneens beschreven in F. Abrahams, "Het zusje dat dood moest" in NRC-
Handelsbladd van 12 oktober 1993. Ook verschenen in Abrahams (1994: 62-65). De pseudoniemen die 
Abrahamss gebruikt zijn door mij overgenomen. 
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wilwil  hebben. Een vrouw die bij hem wegloopt bestaat voor hem niet meer en ze kan de 

kankerkanker krijgen, zo zegt hij. 

MustafaMustafa belt die dag een oudere zus van Fatma op, om haar te vertellen dat 

FatmaFatma hem heeft verlaten en haar toevlucht heeft genomen bij haar vriendin Emine. 

DonderdagnachtDonderdagnacht doet Fatma een zelfmoordpoging in het huis van haar vriendin Emine. 

ZeZe wordt per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. De ambulance is net vertrokken 

alsals Mustafa weer razend van woede voor de deur staat. Hij hoort van Emine dat Fatma 

inin het ziekenhuis ligt wegens een zelfmoordpoging. Mustafa zegt Emine dat hij Fatma 's 

oudersouders hiervan op de hoogte zal brengen. Mustafa krijgt van Emine een afscheidsbrief 

vanvan Fatma overhandigd. Mustafa rijdt hierna naar het ouderlijk huis van Fatma en 

praatpraat op straat met Fatma 's oudere zus en de echtgenote van Fatma 's broer Ahmed. 

VervolgensVervolgens gaal hij naar het ziekenhuis en brengt de rest van de nacht door aan haar 

bed.bed. De volgende ochtend ziet Mustafa dat Fatma 's broer Ahmed en diens 29-jarige 

vollevolle neef van moederszijde zich met een onbekend persoon op verdachte wijze 

ophoudenophouden vlak bij de EHBO-ingang van het ziekenhuis. 

's's Middags verlaten Fatma en Mustafa het ziekenhuis. Bij de auto van Mustafa 

aangekomenaangekomen wordt Fatma doodgeschoten door haar broer Ahmed Gürsel (30), die 

bekendbekend staat als een rustige jongen. Op Mustafa schiet hij niet. Als Fatma al op de 

grondgrond ligt schiet Ahmed nog enkele keren op haar. Een verpleger snelt toe en wil 

eersteeerste hulp verlenen. Ahmed geeft hiervoor geen toestemming. "Zij  moet dood", zegt 

hij.hij. Ahmed blijft  naast zijn zus staan, rookt een sigaretje en wacht tot de politie hem 

komtkomt arresteren. Hij krijgt een gevangenisstraf van 10 jaar wegens moord. 

5.5. Casus Koparan, "Rondhangen bij de flat"  (1985) 

Fig.Fig. 13 Casus Koparan. 
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InIn 1970 migreert de 26-jarige Koparan vanuit Midden-Anatolië naar 

Nederland.Nederland. Vijfjaar later laat hij zijn vrouw en kinderen (twee dochters en een zoon) 

overkomen.overkomen. In 1980 komt hij in de wao. Hij brengt van dan afzijn dag door met 

vrijwilligerswerkvrijwilligerswerk voor de lokale radio. Hij heeft een radioprogramma voor Turkse 

landgenoten,landgenoten, aan wie hij informatie geeft over Nederlanden Turkije. Deze informatie 

verkrijgtverkrijgt hij door veel te lezen. Zijn Nederlands is goed, hij tolkt zelfs voor de politie. 

ZijnZijn beste vriend is Gürdal, die hij in Nederland heeft leren kennen. Gürdal is tien 

jaarjaar ouder dan hij en afkomstig uit een dorp in de provincie Izmir. Samen bezoeken ze 

hethet Turkse koffiehuis. Ook brengen de gezinnen elkaar over en weer geregeld een 

bezoek. bezoek. 

InIn 1984 krijgt de oudste dochter van Koparan, Esengül van 17 jaar, naar zij 

zelfzelf zegt verkering met Fevzi, de 19-jarige jongste zoon van Gürdal. Naar 

NederlandseNederlandse begrippen is dit woord "verkering" nogal veel voor wat er werkelijk 

tussentussen de twee plaatsvindt: af en toe belt Fevzi het meisje op en soms spreken ze 

elkaarelkaar bij de school van Esengül. Fevzi laat Esengül weten dat hij aan haar vader om 

haarhaar hand zal vragen. Zij stemt daarin toe. Op de achttiende verjaardag van Esengül 

vraagtvraagt vader Gürdal via een tussenpersoon aan Koparan om de hand van Esengül ten 

behoevebehoeve van zijn zoon Fevzi. Koparan vertelt echter geen dochter te hebben om weg 

tete geven. Daarna praten Koparan en Gürdal niet meer met elkaar en hebben geen 

contactcontact meer, met andere woorden ze zijn "küs ". Ze geven elkaar de schuld voor de 

ontstaneontstane situatie. 

VaderVader Koparan weet dochter Esengül ervan te overtuigen dat een huwelijk 

nognog veel te vroeg is. Ze wou toch zo graag naar de kappersschool? Fevzi laat Esengül 

nietniet met rust: hij wacht haar op bij haar school en parkeert zijn auto voor de flat van 

dede Koparans, waarna hij de radio hard aanzet. Ook gaat Fevzi bij de ingang van de 

flatflat in het portiek zitten. Koparan spreekt Fevzi hier verschillende keren op aan en 

vraagtvraagt hem bij de flat weg te blijven. Fevzi beweert echter voor zijn vriend Mehmet 

BeyazBeyaz te komen, met wie hij in een band speelt en die in dezelfde flat woont. 

KoparanKoparan belt Gürdal meermalen op om te vragen of hij zijn zoon weg wil houden van 

hunhun flat. Gürdal peinst er echter niet over. Koparan zal Gürdal 's antwoord bij de 

politiepolitie als volgt omschrijven: "Hij  zei dat hij met velen was en ik alleen. Als hij zou 

komenkomen om mijn vrouw te neuken kon ik niets doen. Hij zei dat ik niet naar zijn buurt 

durfdedurfde te komen. Ook zei hij dat hij nooit zonder liep. Ik dacht dat hij daarmee een 
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pistoolpistool of een mes bedoelde ". Ook vertelt Koparan: "Gürdal had gezegd: Mijn zoon 

kankan doen en laten wat hij wil. Hij kan naar de hoeren gaan, maar jouw dochter is ook 

eeneen hoer. Mijn zoon kan jouw dochter gewoon op straat neuken " en: "Gürdal had 

gevraagdgevraagd of ik soms met mijn eigen dochter naar bed ging, omdat ik haar zo graag 

wildewilde houden. Hij zei dat hij zijn zoon ging zeggen nog vaker te komen om mij nog 

meermeer te pesten ". 

FevziFevzi gaat Esengül lastigvallen bij haar school. Hij laat haar een pistool zien 

enen vertelt haar dat hij niet zonder haar kan leven. Esengül hierover: "Ik was bang dat 

hijhij  zichzelf wat aan ging doen. Het kan ook dat hij mij bang wilde maken in de hoop 

datdat ik met hem mee zou gaan ". Het gevolg van de ruzie tussen beide families is dat de 

KoparanKoparan 's niet meer naar bruiloften in de Turkse gemeenschap gaan, want daar 

speeltspeelt Fevzi in zijn band. Koparan wil geen moeilijkheden en blijft  liever weg. 

EsengülEsengül wordt diverse keren benaderd door Fevzi. Koparan houdt een keer de wacht 

bijbij  de school. Als hij Fevzi ontwaart jaagt hij hem met een stuk hout op de vlucht. 

KoparanKoparan belt op een gegeven moment de wijkagent met het verzoek Gürdal te 

verbiedenverbieden Esengül lastig te vallen. De wijkagent belt Gürdal hierover op. Direct 

daarnadaarna belt Gürdal Koparan op en bedreigt hem: "Ik weet precies waar je naartoe 

gaatgaat en ik neem je wel eens te pakken ". 

VierVier dagen later wordt in het buurthuis een Turks feest gevierd. Koparan gaat er 

heen,heen, om heffeest als verslaggever van de lokale radio te verslaan. Bij de politie vertelt 

hijhij  later wat er gebeurde: "Gürdal en zijn schoonzoon Bülent kwamen naar mij toe. Op 

dwingendedwingende wijze vroegen zij mij naar buiten te komen om met mij te praten. Ik wilde 

daardaar niet op ingaan, maar zij bleven maar aandringen en ik wilde de andere mensen niet 

tottot last zijn, daarom ben ik met hen naar buiten gegaan. Buitengekomen bedreigden zij 

mijmij met de dood, ze zeiden - Jij komt hier niet levend vandaan. Jouw einde is gekomen -, 

enen Gürdal zei - Waarom hou je mijn zoon tegen, je moetje straathoer bij je houden -, 

ookook zei hij - Je einde is gekomen. Je kan niet meer met je dochter naar bed. Mijn zoon, 

schoonzoonschoonzoon en ik gaan jouw dochter en jouw vrouw neuken -. Zo 'n uitlating is voor een 

TurkTurk net zo erg als een kogel. Ik werd bang en wilde weglopen. Dit lieten zij echter niet 

toe.toe. Ik kreeg van beiden vervolgens klappen. Gürdal kwam met een mes op me af. 

IntussenIntussen hoorde ik roepen dat er binnen een pistool gehaald moest worden. Ik dacht dat 

GürdalGürdal 's vrouw die bij zich zou hebben. Zij was binnen. Ik raakte in paniek. Ik heb toen 

66 Koparan spreekt goed Nederlands, maar tijdens het verhoor praat hij Turks en wordt bijgestaan door 
eenn tolk. 
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mijnmijn schroevedraaier tevoorschijn gehaald. Gürdal struikelde en ik pakte zijn mes af. 

MogelijkMogelijk heb ik toen Gürdal en Bülent gestoken ". 

KoparanKoparan vlucht naar huis en vertelt aan zijn vrouw en dochters wat er 

gebeurdgebeurd is. Deze beginnen te huilen en Esengül begint te gillen. Vervolgens belt 

KoparanKoparan de politie. Vier agenten halen hem op. Gürdal overlijdt tengevolge van de 

steekpartij.steekpartij. Bülent is slechts licht gewond. Koparan wordt veroordeeld tot 2 jaar 

gevangenisstrafgevangenisstraf wegens zware mishandeling de dood tot gevolge hebbende. 

6.6. Casus Sengül, "Stenen in de tuin "  (1972) 

VaderVader §engül komt in 1965 als gastarbeider naar Nederland. Hij laat zijn 

vrouwvrouw en kinderen (een meisje van 9 jaar en vijf zoons tussen de 3 en de 8 jaar) 

achterachter in Zuid-Turkije. Ze wonen er aan de rand van een stad, in een oud bouwvallig 

huishuis zonder water en electriciteit. Vader trekt in Nederland veel op met Cagman die 

uituit dezelfde plaats komt als hij. Cagman kan het echter niet volhouden in Nederland 

enen keert na eenjaar terug naar Turkije, naar zijn vrouw en vijf kinderen. Zomer 1968 

vraagtvraagt vader §engül aan Cagman of hij toezicht op zijn gezin wil houden als hijzelf in 

NederlandNederland is. Dit houdt in dat Cagman mevrouw §engül zal helpen met het opvoeden 

vanvan de kinderen. Er ontstaat echter na verloop van tijd een relatie tussen Cagman en 

moeder.moeder. Zomer 1969 dringt moeder bij vader aan op een verhuizing. Ze wil weg uit de 

bouwval.bouwval. Vader staat het tenslotte toe en Cagman helpt haar met verhuizen. Cagman 

heeftheeft geregeld dat ze in een huis bij hem in de straat komt te wonen. De relatie tussen 

CagmanCagman en moeder wordt de hele buurt duidelijk: Cagman blijft  namelijk tot 

's's avonds laat bij moeder. De buurtbewoners keren zich tegen hen. Er worden stenen 

inin de tuin bij moeder gegooid en Cagman wordt zelfs een keer door buurtbewoners uit 

hethet huis van moeder gesleurd. De twee oudste zonen, Hasan van 12 en Ibrahim van 

1111 jaar, krijgen te horen dat ze actie moeten ondernemen. Ibrahim zegt Cagman te 

vertrekkenvertrekken uit hun huis. Cagman wordt hier echter zo kwaad om dat hij hem slaat en 

hethet huis uitzet. Ibrahim gaat noodgedwongen slapen in de bijkeuken van het huis van 

dede buren. Zomer 1970 komt vader op vakantie. Ibrahim kan nu wel gewoon thuis 

slapen.slapen. Vader hoort de hele zomer niet wat zich allemaal afgespeeld heeft. Niemand 

durftdurft hem iets te vertellen. Op het eind van de zomer gaat Cagman met vader mee 

naarnaar Nederland (zat hij financieel aan de grond of pikte de straat niet meer dat hij er 
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woonde?).woonde?). Ze gaan beiden wonen in wat "het Turkse woonoord" wordt genoemd. Het 

isis een verzameling barakken voor Turkse mannen, die hun vrouw en kinderen in 

TurkijeTurkije hebben. 

ZomerZomer 1971 komen vader §engül en (gagman allebei op vakantie in Turkije. 

OpOp een avond in deze vakantie zegt moeder tegen haar kinderen dat ze naar de 

kapperkapper gaat. Ze komt echter niet weer terug. De kinderen worden wanhopig en weten 

nietniet wat te doen. Ze kunnen hun vader niet bereiken want die is uit in een andere stad, 

datdat wil zeggen hij bezoekt er prostituees. Pas tegen het ochtendgloren komt hij thuis 

enen verneemt van de kinderen wat er aan de hand is. Vader gaat overal zoeken, maar 

vindtvindt zijn vrouw niet. Na twee dagen zegt de vrouw van (gagman hem dat hij niet hoeft 

tete zoeken, want haar man is er met zijn vrouw vandoor naar Nederland. Onmiddellijk 

stuurtstuurt vader een telegram naar het woonoord. De Turken daar lichten de politie in en 

moedermoeder kan bij de grens worden tegengehouden. Ze gaat dan naar familie in Duits-

land.land. Qagman gaat naar het woonoord in Nederland. De Turken van het woonoord 

willenwillen echter niet dat hij daar nog langer woont, (gagman is gedwongen in een andere 

plaatsplaats in Nederland te gaan werken en wonen. Vader §engül komt ook terug naar 

Nederland,Nederland, want hij is vanwege een longaandoening gebonden aan een kuur in het 

ziekenhuis.ziekenhuis. Goed en wel in Nederland hoort vader dat (gagman en moeder allebei 

weerweer in Turkije zijn. Vader reist ogenblikkelijk terug. Moeder en (gagman zitten 

allebeiallebei in hechtenis op het politiebureau, op grond van overspel. Omdat vader geen 

klachtklacht wil indienen worden ze na twee dagen vrijgelaten. Zowel vader als (gagman 

gaangaan weer naar Nederland. Januari 1972 gaat (gagman terug naar Turkije, om het 

OfferfeestOfferfeest te vieren. Hij komt totaal verwilderd bij moeder en de kinderen in de 

huiskamerhuiskamer en zegt dat ze hem maar dood moeten schieten. Met moeite weet moeder 

(gagman(gagman het huis uit te werken. Cagman blijkt geen haast te hebben met terugkeer 

naarnaar Nederland en valt moeder steeds lastig. Ook krijgt moeder last met haar broers. 

DieDie dreigen haar te vermoorden. Moeder dringt er daarom bij vader op aan haar 

overover te laten komen naar Nederland. Voorjaar 1972 steekt vader zich in de schulden 

enen koopt in Nederland een woning. Die zomer komen moeder en de kinderen naar 

Nederland.Nederland. Alleen de oudste dochter van zestien blijft  in Turkije en gaat bij opa en 

omaoma wonen. 

EenEen paar dagen voor het vertrek van moeder mei de kinderen, vertrekt ook 

QagmanQagman weer naar Nederland (hij laat zijn vrouw en kinderen in Turkije achter). 

DrieDrie dagen na hun komst naar Nederland staat Qagman al voor de deur. Hij wil 
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moedermoeder spreken. Iedere zaterdag en zondag komt hij nu aan de deur (door de week 

werktwerkt hij in een andere plaats). De kinderen doen dan de deur open. Hij vertelt hen 

datdat hij hun moeder wil en dat ze weg moet gaan bij vader. De kinderen spelden hem 

opop de mouw dat moeder geen onafhankelijke verblijfsvergunning heeft en daarom niet 

wegweg kan bij vader. Op het laatst dringt gagman zo aan dat de kinderen gagman een 

datumdatum geven: op een dag in de herfst zal moeder (zogenaamd) de eigen ver-

blijfsvergunningblijfsvergunning krijgen, gagman vertelt dat hij die dag tussen 4 en 5 uur 

's's middags naar hun huis zal komen om moeder mee te nemen. Die dag blijft  Ibrahim 

thuisthuis van school. Hij zal later bij de politie vertellen dat hij tegen zijn vader, die thuis is 

wegenswegens arbeidsongeschiktheid, had gezegd dat hij ziek was. Ibrahim wordt echter 

ongedurigongedurig en vertrekt om kwart voor vier naar de fabriek waar moeder werkt. Vlak bij 

dede fabriek ziet hij gagman en moeder. Ibrahim snelt naar hen toe. Qagman is vreselijk 

kwaadkwaad op Ibrahim en loopt stevig door met moeder §engül aan zijn arm. Moeder maakt 

IbrahimIbrahim door gebaren duidelijk dat gagman een levensgroot slagersmes bij zich heeft en 

datdat ze gedwongen wordt met hem mee te gaan. Qagman biedt Ibrahim F 5, - aan als hij 

wegweg wilgaan. Ibrahim zegt hierop: "Al geef je me heel Nederland, ik ga toch met mijn 

moedermoeder mee". Ibrahim draait daarop een shagje. Als hij het half opgerookt heeft laat hij 

hethet op de grond vallen, gagman wordt boos en zegt: "Raap op, strak zit je weer zonder 

geldgeld en zonder shag". Hij speelt nog steeds de opvoedersrol tegenover hem. Ibrahim 

heeftheeft de sigaret echter met opzet laten vallen. Hij wil hem ook oprapen, maar dan om het 

pistoolpistool dat hij heeft meegenomen, ongemerkt uit de binnenzak van zijn jas te pakken. 

IbrahimIbrahim zal later bij de politie hierover zeggen: "Ik voelde mij alsof gagman elk moment 

zijnzijn mes tevoorschijn kon trekken om mijn moeder en mij te doden". Ibrahim houdt het 

pistoolpistool achter zijn rug en blijft  niet meer naast moeder en gagman lopen, maar iets 

achterachter hen. Hij gaat dan vlak achter Qagman lopen en vuurt gagman drie schoten in de 
rurug-g- gagman zakt ineen en komt gedeeltelijk met zijn rug op straat te liggen. Hij vloekt 

tegentegen Ibrahim: "Ik zal met je moeder en zuster nog één keer naar bed gaan", en "Ik was 

vanvan plan jou te doden". Ibrahim zegt daarop: "O, denk je er zo over" en haalt voor de 

tweedetweede maal het pistool tevoorschijn, en vuurt die helemaal leeg op zijn lichaam. Dit zijn 

nognog drie schoten. Ibrahim vlucht weg en gaat naar het Turkse woonoord. Daarna gaat 

hijhij  naar het buurthuis, waar zijn oudere broer Hasan is zoals hij weet. Ze besluiten dat 

IbrahimIbrahim zich die avond aan zal geven bij de politie. Als ze samen naar huis lopen staat 

dede politie echter al voor de deur. gagman overleeft de eerwraak niet. Op zijn lichaam 

wordtwordt door de politie een slagersmes ter grootte van 25 centimeter gevonden. 



293 3 

Appendixx II  Bitliscasussen 

Tweee eerwraken en twee alternatieven voor eerwraak die zich in de provincie 

Bitliss (Zuid-Oost Turkije) afspeelden, zijn voor mij in oktober 1994 opgeschreven 

doorr de "Kültür Müdürii" (de directeur van cultuur) van die provincie. Deze 

informantt handelde in opdracht van Osman Badrash, destijds de gouverneur van die 

provincie.. Osman Badrash is de in 1995 overleden "dayi" (moedersbroer) van mijn 

echtgenoot.. Helaas is niet duidelijk of het in de gevalsstudies om Turken of Koerden 

handelt.. Ik heb de casussen zo letterlijk mogelijk uit het Turks vertaald. 

BitlisBitlis  1. Zeven bandieten verkrachten de schoondochter 

Informant:: "In één van onze dorpen logeren in de jaren veertig op een nacht zeven 

bandietenbandieten bij een oude man. In het huis zijn ook zijn schoondochter en haar drie 

kinderenkinderen aanwezig. Zijn zoon is in dienst, 's Nachts vergrijpen de bandieten zich aan de 

schoondochter.schoondochter. Op haar gillen wordt haar schoonvader wakker. De rovers slaan hem en 

bindenbinden hem vast aan een paal. Voor de ogen van de oude man bezoedelen de rovers de 

schoondochter.schoondochter. Als de rovers het dorp verlaten is de schoondochter half bewusteloos en 

dede schoonvader uitgeput en hulpeloos. De oude man zegt: "Dochter, jij  hebt geen schuld. 

AllahAllah zal het je vergeven, ik heb het niet gezien, jij  bent mijn dochter, je bent mijn 

lieveling",lieveling", maar de schoondochter zegt: "Vader, ik kan niet met deze smet leven, hoe kan 

ikik nog ooit mijn kinderen en U in het gezicht kijken? " en gaat huilend naar de stal waar 

zeze zich ophangt. Zodra de dorpelingen van de tragische gebeurtenis horen bewapenen ze 

zichzich en gaan achter de rovers aan. Alle zeven worden door hen vermoord. In onze streek 

waarwaar een slechtheid niet zonder straf blijft  is zo'n afschuwelijk voorval nooit weer 

voorgekomenvoorgekomen ". 

BitlisBitlis  2. Schending van het aangezicht 

Informant:: "Het voorval speelt zich ongeveer 25 jaar geleden (1970) afin één van 

onzeonze dorpen bij de hoofdstad. Een net getrouwde vrouw bedriegt haar man. Als haar 
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echtgenootechtgenoot erachter komt vindt hij dit verschrikkelijk; de dorpsjongeman waar zijn 

vrouwvrouw samen mee is, is een heel sterk [gücluj iemand. Zich ertegen verzetten zou het 

eindeind van hem en zijn gezin betekenen. Hij bedenkt daarom een ander plan. Hij neemt 

zijnzijn vrouw mee naar het dorp van haar ouders. In het stille rivierdal tussen de twee 

dorpendorpen in bindt hij de handen van zijn vrouw vast en vertelt haar dat hij over de 

toestandtoestand weet en dat hij geen kracht meer heeft om het nog langer te verdragen. Hij 

zegt:zegt: "Je hebt me te schande gemaakt voor de dorpelingen, ik kan niemand meer in 

hethet gezicht kijken. Van nu af zul jij  ook niemand meer in het gezicht kijken. Om ervoor 

tete zorgen dat je je elk moment de mij aangedane schande zult herinneren zal ik een 

mooimooi teken achterlaten ". De man haalt vervolgens een scheermes uit zijn zak en snijdt 

zijnzijn vrouw de neus af De vrouw begint van pijn te kermen, ze komt geheel onder het 

bloedbloed te zitten. De man laat zijn vrouw achter en vlucht naar Istanbul. Het gescheiden 

echtpaarechtpaar gaat daarop elk apart een huwelijk aan. De vrouw met de weggesneden neus 

leeftleeft in het nieuwe huwelijk verder met de harde les die zij geleerd heeft". 

BitlisBitlis  3. De schaapherder vindt het lijk 

Informant:: "DU voorval heeft zich een paar jaren geleden afgespeeld. Een getrouwde 

vrouwvrouw met twee kinderen maakt telkens als haar man van huis is, van de gelegenheid 

gebruikgebruik om met andere mannen om te gaan. Ze gaat dan ook bij iedereen over de 

tong.tong. De broers en andere familieleden van de vrouw oefenen druk uit op haar man 

enen willen dat hij haar tot de orde roept. Ze slaan hem zelfs. Het helpt echter niets. De 

broersbroers die in vreselijke onrust leven nu bekend is geworden dat hun zus onzedelijk 

leeft,leeft, kunnen zich niet meer vertonen in de samenleving. Ze besluiten hun zus uit de 

wegweg te ruimen en hun eer te zuiveren. Op een nacht halen de drie broers hun zus, 

zonderzonder dat iemand het ziet, uit haar huis en brengen haar naar een lege stal. De 

jongstejongste broer wil zijn zus wurgen, maar omdat het zijn zus is beginnen zijn handen te 

trillentrillen en begint hij te huilen. De oudste broer ergert zich eraan, slaat zijn broertje en 

wurgtwurgt zijn zus door het touw aan te trekken. De drie broers begraven hun zus in de 

bergenbergen en keren naar huis terug. Ze verspreiden het bericht dat hun zus er met een 

soldaatsoldaat vandoor is gegaan. 

VijftienVijftien tot twintig dagen verstrijken als in de bergen de hond van een 

schaapherderschaapherder lucht krijgt van het lijk en aan de plek begint te krabben. De herder 

haalthaalt de stenen weg, ziet het lijk en herkent haar. 's Avonds krijgen de broers bericht. 
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ZeZe begraven haar stiekem op een andere plek. Het voorval is daarmee afgesloten. De 

broersbroers halen opgelucht adem omdat de namus van de familie gezuiverd is, ze kunnen 

zichzich weer vertonen in de samenleving. Moge Allah ervoor zorgen dat niemand zoiets 

overkomt". overkomt". 

BitlisBitlis  4. Ruzie na de schaking 

Informant:: "In onze provinciehoofdstad en in onze dorpen is het nog steeds een 

wijdverbreidewijdverbreide gewoonte om uitgehuwelijkt te worden. Ook in dit voorval gaat het zo. 

HetHet hart van het meisje is echter bij een ander, daarom vlucht zij op een nacht weg 

metmet haar jongeman. Zoektochten leveren geen resultaat op. Het meisje en de jongen 

zijnzijn spoorloos, maar omdat men weet wie de schaker is valt de familie van het meisje 

hethet huis van de familie van de schaker binnen. De ruzie met stenen en stokken mondt 

uituit in een gewapend treffen, er vallen gewonden. De zaak wordt overgedragen aan de 

politie.politie. Uiteindelijk weten gezaghebbende ouderen de partijen tot overeenstemming te 

brengen.brengen. Ondertussen beschuldigt de partij aan wie het meisje verloofd is, de familie 

vanvan het meisje. Er ontstaat ruzie tussen beide partijen. Omdat in onze streek 

mankrachtmankracht zeer belangrijk is, moet de partij aan wie het meisje verloofd is wel de 

vredevrede accepteren, omdat zij niet veel mannen in de familie heeft. Zij krijgen de 

geschenkengeschenken die ze reeds gegeven hebben terug en omdat dit in Bitlis als eerloos 

("onur("onur kirici")  geldt is het voor deze familie moeilijk om nog in Bitlis te blijven 

wonen.wonen. Ze vertrekken naar Istanbul. 

DeDe onderhandelingen tussen de kant van het meisje en de kant van de schaker 

gaangaan door, maar het meisje wordt door al deze toestanden niet meer geaccepteerd als 

kindkind door haar familie ("evlathktan reddedilir "). Ze trouwt met de schaker maar ze 

kankan niet meer naar het huis van haar vader gaan ". 
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Appendixx III: Turk s Wetboek van Strafrecht met betrekking tot eerwraak 

(behorendd bij § 1.3) 

Dee straf op het opzettelijk doden van iemand is een zware gevangenisstraf van 

244 tot 30 jaar (artikel 448 TCK7).8 In artikel 449 en 450 worden verzwarende redenen 

genoemdd om de detentie te verlengen. Een verzwarende reden is bijvoorbeeld het om het 

levenn brengen van een familielid. Artikel 449/1 (TCK) luidt: Wanneer echtgenote, 

echtgenoot,, broer, zus, adoptievader, adoptiemoeder, adoptiekind, stiefmoeder, 

stiefvader,, schoonvader, schoonmoeder, schoonzoon of schoondochter om het leven 

wordtt gebracht is de straf levenslange zware gevangenisstraf. Een andere verzwarende 

redenn is het doden in het kader van bloedwraak (TCK 450/10). Hierop staat de 

doodstraf.99 De wetsartikelen waarin aan moord/doodslag met een eermotief strafvermin

deringg wordt toegekend zijn artikel 453 en 462. Aanverwant aan artikel 453 is 

wetsartikell 472 van het Turkse wetboek van strafrecht. De eerwraakgevallen waar deze 

wetsartikelenn niet op van toepassing zijn, laat de rechter vallen onder de algemene 

artikelenn 51 en 59 van het Turkse wetboek van strafrecht. 

Dee inhoud van genoemde wetsartikelen is als volgt: 

Artike ll  453 T.C.K.: 

KastenKasten katil cürmüfailin veya kansmin yahut anasinin veya kizinm veya 

torunununtorununun yahut kiz evlathgimn veya kiz kardesinin haysiyet ve namusunu kurtarmak 

iqin,iqin, yeni dogmus cocuk aleyhine islenmis ise.fail bes seneden on seneye kadar agir 

hapislehapisle cezalandinhr. 

77 TCK is Turk Ceza Kanunu, het Turkse Wetboek van Strafrecht. 
88 Wat zware gevangenisstraf (agir hapis) is in tegenstelling tot gevangenisstraf (hapis) staat beschreven 
inn artikel 13 TCK. Het betekent onder andere dat de gevangene een gedeelte van de straf in eenzame 
opsluitingg moet doorbrengen en een gedeelte van de gevangenistijd te werk zal worden gesteld (TCK 
2000:70-71). . 
99 Er worden nog steeds doodvonnissen gegeven, maar de uitvoering ervan vereist de toestemming van 
hett Turkse parlement (Infaz Kanunu artikel 2). Dit komt er in de praktijk niet van, zodat ter dood 
veroordeeldenn een levenslange gevangenisstraf uitzitten. In 1991 was er een eenmalige gratie en 
werdenn de veroordeelden vrij gelaten. 
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Vertaling:10 0 

Alss een moord gepleegd is op een net geboren kind, om de namus van de dader 

off zijn vrouw of zijn moeder of zijn dochter of zijn kleindochter1' of zijn geadopteerde 

dochterr of zijn zuster te redden, zal de dader een zware gevangenisstraf worden opgelegd 

tussenn de vijf en de tien jaar. 

Ditt artikel is in 1991 veranderd in: 

ÖldürmeÖldürme fiili, anasi tarafindan serefini kurtarmak saikiyle yeni dogmus bulunan 

cocugacocuga karsi islenmis isefaile dörtyüdan sekizyüa kadar hapis cezasi verilir. 

Vertaling: : 

Alss een pas geboren kind gedood wordt door de moeder met het doel haar seref te 

redden,, wordt aan haar 4 tot 8 jaar gevangenisstraf gegeven. 

Artike ll  462 T.C.K.: 

YukaridaYukarida gecen ikifasüda beyan olunan fuller, zinayi icra halinde veya 

gayrimesrugayrimesru cinsi münasebette bulundugu esnada meshuden yakalanan veya zinayapmak 

veyaveya gayrimesru cinsi münasebette bulunmak üzere yahut henüz zinayapmis veya gayri-

mesrumesru cinsi münasebette bulunulmus oldugunda zevahire gore süphe edilmiyecek surete 

görünengörünen bir koca veya kan yahut kiz kar des veyafürudan biri yahut bunlarin müster ek 

failifaili  veya her ikisi aleyhinde kan veya koca yahut usulden biri veya erkek veya kiz 

kardeskardes tarafindan islenmis olursafiilin muayyen olan cezasi sekizde bire indirilir  ve agir 

hapishapis cezasi hapis cezasina tahvil olunur. 

MüebbetMüebbet agir hapis cezasi yerine dort seneden sekiz seneye ve idam cezasi yerine 

dede bes seneden on seneye kadar hapis cezasi verilir. 

100 De Engelse vertaling van het Turkse Wetboek van Strafrecht is te vinden in Ansay (1965). 
111 In de Engelse vertaling staat "grandchild", dit is strict genomen ook de vertaling van "torun", het woord 
specificeertt niet of het om een meisje of een jongen gaat. Van Vloten (1980: 761) vertaalt echter 
"kleindochter",, mijns inziens juist, want in dit wetsartikel kan alleen sprake zijn van de eer van de 
kleindochter. . 
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Vertaling: : 

Indienn men zijn echtgenoot, echtgenote, zuster of iemand van het nageslacht 

mishandeltt of doodt voor, tijdens of kort na een onmiskenbare situatie van overspel of 

ontucht,, of ditzelfde doet jegens de persoon die participeert in overspel of ontucht met 

éénn van bovengenoemde personen, of jegens beide, zal de straf voorgeschreven voor het 

delictt gereduceerd worden tot 1/81 en zware gevangenisstraf zal worden vervangen door 

gevangenisstraf.. In plaats van levenslange gevangenisstraf wordt een gevangenisstraf 

vann 4 tot 8 jaar opgelegd, en in plaats van de doodstraf, een gevangenisstraf van 5 tot 10 

jaar. . 

Hett wetsartikel 472 staat beschreven in het hoofdstuk over opgewekte 

miskraam.. Artikel 468 (TCK) bepaalt dat de straf op een opgewekte 

miskraam/abortuss 7 tot 10 jaar zware gevangenisstraf is, als dit tegen de wil van de 

vrouww gebeurd is. Gebeurde dit met toestemming van de vrouw dan is de straf 2 tot 5 

jaarr gevangenisstraf. Ook de vrouw zelf krijgt dan deze gevangenisstraf. Artikel 472 

iss hierop de volgende aanpassing: 

Artike ll  472 TCK: 

[Qocuk[Qocuk dü§ürme, dü$ürtme cürümleri] kendisinin veya akrabasmin §erefve namusunu 

kurtarmakkurtarmak igin i§lenmi§ ise verilecek cezayandan üqte ikiye kadar indirilir. 

Vertaling: : 

Wanneerr een miskraam opgewekt wordt om de seref en de namus van zichzelf of 

verwantenn te redden wordt de straf Vi tot 2/3 verlaagd. 

Dee twee algemene wetsrartikelen luiden als volgt: 

Artike ll  51 T.C.K.: 

BirBir  kimse, haksiz bir tahrikin husule getirdigi gazap veya §edit bir elemirt tesiri 

altmdaaltmda bir sue isler ve bu sue ölüm cezasini müstelzim bulunursa, müebbet agir hapis 

122 Gosewehr& Verheijden schrijven in hun bijlage 2 foutief:"vermindering met 1/8". 
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cezasinacezasina ve müebbet agir hapis cezasim müstelzim bulunursa yirmidört sene agir hapis 

cezasinacezasina mahküm olur. Sair hallerde inlenen sucun cezasinin dörtte biri indirilir. 

TahrikTahrik agir ve siddetli olursa ölüm cezasi yerine yirmi dort sene ve müebbet agir 

hapishapis cezasi yerine on bes seneden asagi olmamak üzere agir hapis cezasi verilir. Sair 

cezalarincezalarin yarisindan ücte ikisine kadari indirilir. 

Vertaling: : 

Alss iemand onder invloed van een hevige droefheid of grote woede die teweeg is 

gebrachtt door een onrechtvaardige provocatie, een misdaad begaat, zal hij, als op deze 

misdaadd de doodstraf staat, veroordeeld worden tot levenslange zware gevangenisstraf 

enn als op deze misdaad levenslange zware gevangenisstraf staat, veroordeeld worden tot 

244 jaar zware gevangenisstraf. In de andere gevallen wordt de straf op de begane 

misdaadd met éénvierde verminderd. 

Alss de provocatie zeer ernstig is zal de doodstraf vervangen worden door 24 jaar 

zwaree gevangenisstraf en levenslange zware gevangenisstraf door tenminste 15 jaar 

zwaree gevangenisstraf. Andere straffen zullen gereduceerd worden met een half tot 2/3 

vann de straf. 

Artikell 59 T.C.K.: 

KanuniKanuni tahfif sebeplerinden ayn olarak Mahkemece her zamanfail lehine cezayi 

hafifletecekhafifletecek takdirï sebepler kabul edilirse, idam cezasi yerine müebbet agir hapis ve 

müebbetmüebbet agir hapis yerine otuz sene agir hapis cezasi hükmolunur. Diger cezalar altida 

birdenfazlabirdenfazla olmamak üzere indirilir. 

Vertaling: : 

Alss apart van de wettelijke strafverminderingsgronden, naar goeddunken van de 

Rechtbank,, redenen geaccepteerd worden ten gunste van de dader, wordt de doodstraf 

omgezett in levenslange zware gevangenisstraf en levenslange zware gevangenisstraf 

veranderdd in 30 jaar zware gevangenisstraf. De overige straffen zullen verminderd 

wordenn met niet meer dan éénzesde. 
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Err volgt een uitleg in het wetboek13: de situaties waarin artikel 59 kan worden 

toegepastt zijn niet in de wetstekst begrensd. De wet heeft aan de rechter ruime 

toepassingsmogelijkhedenn gegeven. Het doel is dat elk voorval apart bekeken wordt en 

rekeningg gehouden wordt met de persoon van de schuldige. Ik zie in dit artikel de 

volgendee aanvulling op artikel 51 in het geval van eerwraak: daar waar geen sprake is 

vann ophitsing of groot leed zou de rechtbank toch strafvermindering kunnen geven, 

omdatt ze dat gerechtvaardigd acht. Er zal wel de nodige jurisprudentie over zijn, maar 

hett voert mij te ver om die in dit kader uit te spitten. 

133 Deze uitleg is niet te vinden in Ansay (1965). Deze beperkt zich strict tot vertaling van de 
wetsartikelen. . 
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SUMMAR Y Y 

Honourr  killing s among Turk s in the Netherlands 

ClementineClementine van Eck 

Thiss study examines honour killings committed by members of immigrant 

Turkishh families in the Netherlands. An honour killing is the killing in order to purify 

defiledd honour. The meaning of honour in this respect is the "namus"7. For females namus 

iss chastity. Men also are ascribed namus. that is when their feminine family members 

havee namus. Females are not allowed to have illicit relations with males and have to be 

carefull not to become the subject of gossip, as this can ruin their namus. Therefore 

femaless observe the namus codes of behaviour, which differ from region to region. 

Honourr killings mainly occur in the countryside. Due to migration from the sixties 

onwards,, former Turkish villagers do commit honour killings in cities of Turkey and the 

Westernn European countries of Denmark, Holland, Belgium, Germany and France. When 

namuss is defiled, Turks speak of an honour problem. An honour problem has to be solved 

ass soon as possible. Initially this has to be done without bloodshed. For restoring defiled 

honour,, an honour killing is only the ultimate solution. When asked why an honour 

killingg was committed, the Turkish answer generally is: "It was an honour problem". 

Additionall explication is seen as unnecessary. But an honour killing is not automatically 

committedd when the honour is defiled. There are lots of honour problems that are solved 

withoutt an honour killing. We should examine what led to the decision of honour killing. 

II studied 30 cases of honour killing, committed by Turks in the Netherlands 

betweenn 1972-1993. I did this by examining the court records of honour killings, located 

inn the various archives of the courts, with the permission of the Ministry of Justice. In my 

dissertationn I described 20 of these honour killings. Additionally, I presented cases of 

honourr killings from the Turkish newspaper the Hürhyet. 

Inn the Turkish language there are two terms for honour: '"namus". which is the 

chastityy of female family members, and "seref. which is the more general word for 
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honourr with the meaning of prestige. Whereas seref can be gained, namus is a natural-

possessionn that only can get lost. Although both are very important, namus is considered 

sacrosanct.. Especially for Turkish villagers and former villagers now living in cities in 

Turkeyy and Western Europe namus is important, because in their communities the 

relationss between the inhabitants are close. Gossip is widespread. It is not easy to escape 

fromm the influence of the community. 

Althoughh in the Turkish newspaper nowadays the word "honour crime" is used, 

thiss is traditionally not the case. An honour killing is called honour purification. 

Inn Turkey a judge can give reduction of punishment for perpetrators of honour 

killing.. The result is that perpetrators of any crime do claim honour as reason in order to 

qualifyy for this reduction. This I call the "honour killing-as-cover". 

Thee victim of an honour killing is not always the defiled woman, it can also be the 

mann who sullied her honour. The aim of honour killing is to kill the guilty person. When 

aa boy rapes a girl, he is the one who has to be killed, not the girl. But when a woman 

becomess a prostitute, it is she who is the guilty one, not the men who visit her. If both the 

mann and the woman are guilty, as is the case with adultery, then both may be killed. 

However,, often families cheat with the question about the guilty one and may kill the 

"rapist"" of their daughter, who in fact is her lover. 

Besidess the discredited woman or the offender, there are other potential victims of 

honourr killing. The victim can be a newborn baby. A baby born out of wedlock defiles 

thee honour of the family. A blood relation of the honour offender can also be the victim. 

Inn such a case the honour offender is out of reach, or the person killed in his stead is the 

onee who is held responsible. More the two victims are possible as well: the defiled 

womann and/of her honour offender plus their family members. This is called the multiple 

honourr killing. In one case the victim survived the honour killing, which is exceptional. 

Ann honour killing can also fail because the potential victim kills the honour killer. 

Ann additional punishment for the female victim of an honour killing, is to deny 

herr a proper funeral. There is no ritual, no family members at the funeral and no 

gravestone.. Sometimes the honour killing is criticised. In one case study the killed 

woman'ss family accused her husband of not giving any attention to her. He therefore 

didn'tt leave her any choice but to commit adultery. Turkish women organizations 
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protestedd against the honour killing of a young girl in the South East of Turkey in 1996 

andd against the low jail sentence in an honour killing case in 1998. 

Ann honour killing is a ritual and has a certain kind of formalization. It has to be 

clearr that it is not just a killing, but also a purification. Theoretically a great many-

gunshotss or knife stabs are applied. The victim is killed from near by. The honour killing 

iss done at a public place (preferably with witnesses). The perpetrator is calm and cool. 

Thee victim has to be killed (to injure is not enough). The honour killer immediately turns 

himselff in at the police and insists to have no regret. In practice an honour killing not 

alwayss follows these stages. 

Usuallyy an honour killing is a planned action. A family council takes place in 

whichh the perpetrator is appointed. Preferably this is the underaged son. because he gets a 

lowerr jail sentence. The honour killer has to tell the police that he acted fully on his own. 

thiss to prevent other family members from being sentenced as accomplices. 

Thee role of female family members in honour killings is not clear. In some cases 

theree was the suspicion that they knew that an honour killing would take place, or that 

theyy assisted in the honour killing, or took responsibility for the honour killing in order to 

safeguardd male family members against punishment. In two cases the woman played a 

moree active role: she probably decided about the honour killing. In extreme cases the 

womann can commit the honour killing herself, as emerges from several articles in the 

Turkishh newspapers. 

Traditionallyy an honour killing is not left to an outsider. It has to be done 

byy a member of the honour losing family. Occasionally however, an assassin is hired, in 

orderr to escape a trial. Other possibilities to escape sentences are to make the honour 

killingg look an accident, a suicide or a disappearance. 

Doingg research on court cases of honour killing evokes the idea that defiled 

honourr only can end in an honour killing. This is a distortion. Most honour problems are 

dissolvedd without bloodshed. These cases however don't get publicity, because are not 

mentionedd in the press and usually stay out of court. Alternatives of honour killing are to 

abandonn the responsibility for the discredited girl by marrying her off, to send or cast her 

awayy or to divorce the discredited wife. Another alternative is to draw off as a family or 

lett the honour offender draw off. A third alternative is to refrain from action. The family 
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pretendss there is no honour problem, rationalizes the honour defilement or accepts the 

honourr problem because it is combined with an economical advantage. A fourth 

alternativee is to show a minimum of action, enough to make clear that the loss of honour 

iss not accepted. This varies from ignoring the honour offender, to making a big row. Also 

too threaten with honour killing or ill-treating the woman is used in order to make her stop 

herr illicit affairs. Sometimes excuses from the side of the honour offender may be enough 

too prevent an honour killing. In some cases dishonoured families have been satisfied with 

money.. Another peaceful solution may be reconciliation at one of the holy Islamic feasts. 

Ass a fifth kind of alternatives external authorities are called upon to solve the honour 

problem.. Especially in case of elopements police and justice can help to mediate. 

Abandoningg a baby börn out of wedlock is an alternative for killing it. The traditional 

placee for abandonment is the entrance of a mosque. The mosque officials will send the 

childd to an orphanage. The sixth alternative is the least customary: the disgraced man 

takess his turn to dishonour the honour offender by sleeping with the wife of the honour 

offenderr or by eloping with the sister of the abductor. This doesn't solve the honour 

problem,, but may be seen as satisfying redress. 

Althoughh failure of these alternatives may lead to the final honour killing, in 

manyy cases other factors play a role as well. 

Lookingg to the setting of honour killing, we see that often a loss of §eref- honour 

inn the sense of prestige - plays a role. Various factors can be responsible for escalating 

thee honour problem into an honour killing. The first category of factors is related to the 

pressuree of the community. The degree of publicity in the own community is important: 

thee more people know of the loss of honour, the greater the chance on honour killing. A 

directt confrontation with loss of namus increases the chance on honour killing as well. 

Anotherr factor is the public accusation by an injured party. Isolation increases the 

chancess of honour killing. When the deceived husband or the father or brother of an 

abductedd girl cannot show themselves any more among their own Turkish public, the 

chancee of honour killing may increase. What may be important too is the fear of loss of 

work.. When a Turk with a shop is dependent on Turkish customers, he may fear that 

thesee customers stay away because of his honour defilement. 



L L 



317 7 

Thee second category of factors has to do with additional goals: by means of the 

honourr killing not only the namus is purified, but something else is realized too. For a 

divorcedd man such an additional goal is to get custody of his children. After the divorce 

thee children stay with the mother, but when the mother gets a boy-friend, her former 

husbandd cannot accept that his children are brought up by another man: this is very much 

seref-degrading.. By giving order to another family member to kill his former wife, he 

purifiess his namus (as a Turkish villager usually still sees his former wife as his namus) 

andd at the same time he becomes the custodian over the children. Another additional goal 

iss to be able to marry the defiled daughter off to a first-class groom. Dishonoured girls, 

thatt don't have their honour purified by an honour killing, usually can be married off too. 

byy doing so their honour is purified. But these marriages are usually with a second-class 

man.. After the honour killing the family not only has purified the namus, but at the same 

timee has increased the possibilities of finding a good husband. A third person too may 

incitee to an honour killing in order to realize his own goals: he wants to get rid of a 

personn and makes use of the fact that this person offended a girl's honour. 

AA third category of factors is provocations: some honour offenders are proud of 

theirr offences and are boasting about it. Then the defiled man not only is dishonoured in 

hiss namus, but also belittled and tarnished in his seref (status/prestige). To make a girl 

pregnantt and refuse to marry her is seen as another provocation. Verbal insults as 

'•bastard",, ''prostitute" and the like are seen as provocation as well, and sometimes meet 

immediatee honour killing. 

AA fourth type of factors is related to specific features of the perpetrator. In ten out 

off twenty described honour killings the perpetrator or the accomplice is jobless. For 

joblesss men their seref almost exclusively is coloured by their namus: for these men it is 

veryy important to have a chaste wife and chaste daughters, otherwise they lose almost all 

thee prestige that is left to them. Another factor in this respect is the relationship between 

honourr killer and honour offender. In eight honour killings this relationship was very 

close:: they were very close friends for many years. It may be that honour offences in 

closee friendships are more severely punished. Another feature of the perpetrator may be 

thatt he is mentally ill: some honour killers imagine that their wife has a lover and kill her 

orr her imagined lover. 
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AA fifth type of factors is related to elopement cases. Although in some cases 

abductorss are killed who are poor, already married or from another religion, these don't 

seemm the important points to resort to honour killing. The fact that the girl elopes just 

beforee her planned marriage is a more decisive factor. A sixth type of factors is related to 

casess of intra family honour killing, that is the honour killing of a female family member 

off the own family. Although the female has to be killed when her loss of honour is her 

ownn fault, families use to defend their own female family member and accuse the honour 

offenderr of rape or forced abduction. When a family kills it's own defiled daughter there 

aree special reasons. The mother or sister of the killed girl has a bad reputation and the girl 

ownss or inherits this reputation, which has been proven by her dishonourable behaviour. 

Inn some cases the dishonoured girl has a stepmother, who is suspected to have incited her 

husband,, the girl's father, to commit honour killing. Sometimes the girl is seen as 

incorrigible:: as the girl will continue to dishonour the family, the only solution is honour 

killing. . 

Thee seventh factor is the familiarity with weapons. This may have facilitated the 

decisionn to commit honour killing. 

Iff the honour problems that lead to honour killing don't occur in Turkey, but 

abroadd in the Netherlands, other factors emerge. Being jobless in a foreign country is 

muchh more severe than being jobless in one's own country. The chance that a jobless 

mann in a Turkish community abroad will resort to honour killing is greater than back 

homee in Turkey. An elopement abroad may end sooner in an honour killing, when the 

abductorr is an illegal person. A marriage with such a person leads to the suspicion that 

nott the bride is important, but the residence permit to be obtained. The pressure felt by 

thee Turkish community in a foreign country is heavy: the first generation Turkish 

immigrantss depend on one another. The wish to return to Turkey in the future makes the 

influencee of the community even greater. An honour problem will be passed on to 

villagerss in Turkey and this makes a holiday or a return impossible. Another important 

factorr is the incompleteness of the family. In the Turkish community nobody wants to get 

mixedd up with an honour problem, so a family dealing with an honour problem is lelt 

alone.. When there is no extended family to mediate, the nuclear family members may 
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soonerr decide for the most extreme solution of honour killing. Furthermore, in Holland 

thee possibilities for loss of honour are far greater than in the Turkish villages: the Turkish 

womenn and girls become westernized and don't want to obey the strict rules on 

honourablee behaviour any more. 

Inn orderr to expel honour killing the social control in the Turkish community has to 

bee diminished. This will happen when immigrant children are successful in their 

schooling:: then they can find jobs out of their own network and successfully escape from 

sociall control and gossip. Another important point is the way in which Turkish boys and 

girlss get married: they are betrothed or married off at a far too early age to a partner from 

Turkey.. When they fall in love with someone else, they are already bound. However, for 

peoplee in Turkey migration to Europe is still very attractive, and therefore these early 

engagementss will continue in the near future. 
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