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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 
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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 . 


