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INLEIDING 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. 
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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. 
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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. 


