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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. 


