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Hoofdstukk 3 De Dader 

§3.11 Eerwraak als ritueel 

CasusCasus Ayanoglu "Liefde in de fabriek " (1992) 

YasarYasar Ayanoglu, 28 jaar, is werkloos en zit tot over zijn oren in de schulden, 

omdatomdat hij verslaafd is aan gokken. Zijn vrouw Aysel en hij besluiten hun twee oudste 

kinderenkinderen 's zomers op vakantie naar opa en oma in Turkije te sturen. Aysel zal dan in 

eeneen fabriek gaan werken om een deel van de schulden af te kunnen lossen.' Hun 

jongstejongste kind, een dochtertje van twee jaar, zal zolang logeren bij de broer van Yasar 

Ayanoglu,Ayanoglu, die in dezelfde plaats woont. In het bedrijf komt Aysel aan dezelfde tafel te 

werkenwerken als Nuri Sakal. Hij is ongehuwd en illegaal naar Nederland gekomen. Nuri en 

AyselAysel kunnen goed met elkaar praten en krijgen een relatie. De andere werknemers en 

werkneemsterswerkneemsters in de bedrijfshal, voor het merendeel Turken, hebben wel door dat er 

ietsiets gaande is tussen de twee en waarschuwen hen. Aysel beseft dat het te gevaarlijk 

wordtwordt om de relatie voort te zetten. De kans is te groot dat haar man er vroeg of laat 

achterachter komt. Ze stopt met haar werk. Hun jongste kind komt weer bij hen wonen (de 

oudsteoudste twee zijn nog steeds in Turkije). Nuri Sakal kan zich niet bij de scheiding neer-

leggenleggen en wacht haar op als ze woensdagavond, zoals gebruikelijk, met vriendinnen 

naarnaar het zwembad gaat. Bij de uitgang praat hij op haar in en overtuigt haar ervan 

datdat ze bij haar man weg moet gaan. Ze gaat in een Blijfvan-mijn-lijf Huis wonen en 

heeftheeft regelmatig contact met Nuri Sakal. 

YasarYasar Ayanoglu komt op een gegeven moment achter het telefoonnummer van 

haarhaar verblijfplaats en belt haar op. Hij vraagt haar thuis te komen om een 

echtscheidingechtscheiding te regelen. Eenmaal thuis blijkt dat hij haar met een smoes naar huis 

heeftheeft gelokt. Hij dreigt met zelfmoord als ze het waagt bij hem weg te gaan. Hij zet 

eeneen pistool tegen zijn slaap en zegt: "Als jij  bij mij weggaat dan schiet ik mezelf 

dood".dood". Aysel belooft thuis te blijven. Na verloop van tijd kan ze het echter toch niet bij 

hemhem uithouden en vlucht weer naar het opvanghuis. Ditmaal neemt ze haar jongste 

kindkind mee. Yasar Ayanoglu wordt hier zo razend om dat hij aan vriendinnen van Aysel 

11 Vermoedelijk gaat het om zwart werk. Anders is dit toch niet mogelijk met behoud van uitkering? 
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verteltvertelt dat als ze het kind niet naar hem terugbrengt hij twee van haar broers zal 

doodschieten.doodschieten. Hierop wordt Aysel zo bang dat ze hun dochtertje bij hem terug laat 

brengen.brengen. Yasar gaat ermee naar Turkije en laat ook dit kind bij zijn ouders achter. 

WeerWeer in Nederland kan Yasar zich er niet bij neerleggen dat zijn vrouw bij hem 

wegweg is en een vriend heeft. Hij gaat in de omgeving van het opvanghuis lopen spieden. 

HijHij  ziet zijn vrouw gearmd lopen met een voor hem onbekende man (dit is Nuri Sakal). 

YasarYasar Ayanoglu rukt zijn vrouw bij Nuri Sakal weg. Hij slaat haar een gebroken neus en 

neemtneemt haar mee naar huis. Hij vertelt haar dat hij zal doen alsof er tussen hen niets is 

voorgevallenvoorgevallen als zij Nuri naar een bepaalde plek lokt, zodat hij de gelegenheid krijgt 

hemhem te vermoorden. "De eer van ons huwelijk is dan niet aangetast en we gaan op 

dezelfdedezelfde voet voort", zo laat hij haar weten. Zijn vrouw wil hier echter niet aan mee 

werken.werken. Ze schakelt haar broer in om te bemiddelen. Die maakt Yasar duidelijk dat het 

zozo niet verder gaat en dat ze het beste kunnen scheiden. Yasar wil uiteindelijk wel schei-

den,den, maar dan mag zijn vrouw Aysel geen aanspraak maken op de kinderen. 

AyselAysel vertrekt weer naar het opvanghuis. Ze heeft regelmatig afspraakjes met 

NuriNuri in diverse hotels. Die vertelt haar dat hij op zoek is geweest naar Yasar 

.. Ayanoglu om hem te vermoorden, omdat hij haar een gebroken neus heeft geslagen. 

ViaVia haar vriendinnen hoort Aysel dat Yasar toch wel genegen is de kinderen aan haar 

tete geven, maar onder bepaalde condities: zij mag niet trouwen met Nuri of deze 

ontmoeten.ontmoeten. Aysel waarschuwt haar vriend niet meer bij het bedrijf te werken. Yasar 

zouzou hem wel eens op kunnen zoeken. Hij kent hem nu van gezicht en hij weet waar hij 

werkt.werkt. Nuri is echter niet bang en blijft  er werken. Op een maandagochtend komt 

YasarYasar de bedrijfshal binnen met een pistool en twee patroonhouders van elk 10 

patronen.patronen. Op een afstand van 1 a 2 meter schiet hij op Nuri. Na twee knallen ligt Nuri 

opop de grond. Yasar schiet zijn pistool leeg. Dan laadt hij het pistool met de tweede 

patroonhouder.patroonhouder. Hij richt het wapen opnieuw en schiet snel achter elkaar nog een 

tweedetweede serie patronen. Hij blijft  op de plaats van het delict staan wachten tot de 

politiepolitie komt. Ayanoglu wordt door de rechtbank veroordeeld tot 8 jaar 

gevangenisstrafgevangenisstraf wegens moord. Er wordt geen hoger beroep aangetekend. 

Eerwraakk is een zuiverings- of reinigingsritueel. Het gaat om het verwijderen van 

pollutiee in een geformaliseerde, dramatische vorm (Blok 1994: 34). Bij eerwraak gaat 

hett niet alleen om het elimineren van iemand, maar ook om de manier waarop dit 
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gebeurt.. Door het ritueel moet duidelijk worden om wat voor slachtoffer het gaat.2 

Eenn eerwraak voldoet idealiter aan de volgende kenmerken: 

1.. De eerwraak vindt plaats op een openbare plek, bij daglicht en als er vele 

omstanderss zijn. De traditionele plek is het marktplein, zoals in de krantecasus 

"Messtekenn op het plein" (§ 2.9). De casus Ayanoglu is hier ook een voorbeeld 

van:: de eerwraak vindt plaats midden in de bedrijfshal, temidden van alle 

werknemers.. Interessant is dat de raadsman van Ayanoglu in dit feit een bewijs 

ziett voor doodslag, dat wil zeggen de eerwraak zou in een plotselinge opwelling 

zijnn gepleegd, want, zo stelt de advocaat: "het feit is gepleegd op klaarlichte dag, 

hett was een voor cliënt onbekende lokatie en er was een aanzienlijk aantal 

personenn in de directe omgeving". De advocaat concludeert dat in geval van 

voorbedachtenn rade er ruimschoots gelegenheid zou zijn geweest om een ander, 

beduidendd minder risicovol plan te bedenken en ten uitvoer te brengen. De plek is 

echterr ideaal; hier leerde Ayanoglu's vrouw haar vriend Nuri Sakal kennen en 

werdd Ayanoglu's nam us aangetast. Bovendien zuivert Ayanoglu zijn namus 

temiddenn van de Turkse landgenoten die op de hoogte zijn van de buitenechtelijke 

relatiee van zijn vrouw. 

2.. In het algemeen is er sprake van vele schoten of messteken. Daarnaast wordt van 

heell  dichtbij geschoten of wordt het slachtoffer, nadat deze door de eerste schoten 

iss neergevallen, nogmaals van heel dichtbij beschoten. Bij veel eerwraken staat de 

daderr oog in oog met het slachtoffer en wil door het slachtoffer gezien worden. 

Hierbijj  wordt in een aantal gevallen het slachtoffer de reden ingepeperd. Bij de 

casuss Ayanoglu is dit het geval: de dader schiet op ongeveer 1 meter afstand van 

hett slachtoffer een patroonhouder van 10 kogels leeg. Hij staat oog in oog met het 

slachtoffer.. Terwijl hij schiet zegt hij met luide stem in het Turks: "Heel mijn 

levenn is verwoest door jou en mijn kinderen zijn weg en mijn vrouw heb ji j 

afgenomenn en hier en hier en hier" (bij dit laatste vuurt hij pistoolschoten af). Als 

hett slachtoffer bewegingloos op de grond ligt, schiet Ayanoglu nog een tweede 

seriee kogels af. 

22 Zie Blok (1991: 159) over de doodstraf bij de Bokkerijders: "De vonnissen (...) waren (..) niet enkel 
gerichtt op een voor ieder zichtbare, fysieke verwijdering van de veroordeelden uit de 
dorpsgemeenschap.. In de eerste plaats moest die verwijdering worden bewerkstelligd door middel van 
eenn ritueel waarin iets meegedeeld werd over de status van de veroordeelde en de delicten waarvan hij 
beschuldigdd was". 
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3.. De dader handelt koel en rustig. Het is niet de bedoeling om emoties te tonen. 

Hieroverr zijn in het strafdossier van Ayanoglu geen specifieke verklaringen 

opgenomen.. Wel zijn er getuigen die zeggen dat Ayanoglu vlak na het delict heel 

kalmm is (zie punt 6). 

4.. Het slachtoffer van eerwraak moet dood, verwonden is niet genoeg.4 Een 

voorbeeldd hiervan is de zaak Gürsel (appendix): als het slachtoffer (zijn zus) al op 

dee grond ligt ten gevolge van de pistoolschoten, schiet hij nog enkele malen op 

haar.. Een verpleger die wil ingrijpen mag van hem niet helpen. "Zij  moet dood", 

verteltt hij. Volgens getuigen heeft Gürsel ook nog de pols van het slachtoffer 

gevoeldd om te controleren of ze echt het leven heeft gelaten. In de casus Uzun 

(§§ 5.2) bekent de dader, ter verklaring van het feit dat hij zijn hele pistool (acht 

kogels)) heeft leeggeschoten: "Ik wilde er zeker van zijn dat hij dood zou gaan ". 

Datt een slachtoffer echt dood moet, blijkt ook uit de vele pistoolschoten die gelost 

wordenn als een slachtoffer al op de grond ligt, zoals in de casus Ayanoglu. 

5.. De eerwraakpleger wil zekerheid hebben alvorens tot zijn daad te komen. 

Eerwraakk behoort niet op grond van roddel, maar op grond van bewijzen te 

wordenn gepleegd. In de casus Dursun (§1.1) gaan de broers pas over tot eerwraak 

alss ze het cassettebandje in handen hebben. Ook wordt het slachtoffer wel aan een 

laatstee ondervraging onderworpen, om er zeker van te zijn dat de eerwraak 

gerechtvaardigdd is. Dit gebeurt eveneens in de casus Dursun: Zeynep wordt door 

Mehmett uitgenodigd in zijn woning waarna hij haar ondervraagt over haar relatie 

mett Ali Eralp. Als het potentiële slachtoffer uit dat gesprek ook slecht blijkt, heeft 

dee eerwraakpleger voor zichzelf de bevestiging dat een eerwraak gerechtvaardigd 

is.. Mehmet Dursun zegt dan ook na het laatste gesprek dat hij met Zeynep heeft: 

"Die"Die kan ik wel doden ",s 

6.. De dader geeft zich direct aan bij de politie, met de woorden "namusumu 

temizledim"temizledim" (ik heb mijn eer gezuiverd), of blijf t wachten op de plaats van het 

delictt tot de politie komt.6 Op deze manier toont de dader aan zijn gemeenschap 

datt het om een eerwraak gaat en er niets is om zich voor te schamen. Hij toont dat 

Inn de 20 eerwraakdossiers is het meest sprake van pistoolschoten: in 15 gevallen een pistool, in 3 
gevallenn een mes (Altun; Koparan; Tekin) en in 2 gevallen wurging (Biber en Ardal). Uit onderzoek 
vann Van der Molen (1983: 59) blijkt eveneens dat veelvuldig gebruik wordt gemaakt van het pistool. 

Inn de eerwraakcasus Sliedrecht in Van der Molen (1983: 28) willen de ouders de door hun zoon 
gedodee dochter zien; ze zijn bang dat ze niet dood is en dat is wet de bedoeling. 

Inn de casussen Gürsel (appendix) en Turkmen (§ 5.1) zeggen de daders dat ze spijt hebben dat ze geen 
laatstee gesprek hebben gevoerd met het slachtoffer (= hun zuster). 
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zijnn namus gezuiverd is. In de casus Akkaya (appendix) zegt Akkaya dan ook: "Ik 

wildewilde me melden bij de politie omdat ik het feit pleegde om mijn eer te redden en 

nietniet omdat ik een laffe moordenaar ben". In de casus Ayanoglu blijf t de dader in 

dee fabriekshal staan wachten tot de politie hem komt halen. Een Portugese 

werknemerr verklaart: "Na het schieten stopte die man zijn wapen weer in zijn 

jaszakk en bleef rustig staan. Hierna zag ik dat die man een beetje begon rond te 

lopen.. Kennelijk wachtte die man rustig op de komst van de politie". 

7.. De eerwraakpleger verklaart geen spijt te hebben van zijn daad. Dit komen we 

vrijwell  altijd standaard tegen in kranteartikelen over eerwraak.7 Het lijk t wel een 

vann de noodzakelijke ingrediënten van een eerwraak en dit is in feite ook zo: spijt 

betonenn hoort niet bij een eerzuivering. Er zijn twee soorten "geen spijt": "geen 

spijtt en geen verdriet" en "geen spijt over de eerwraak, maar wel verdrietig dat het 

moestt gebeuren". De gebroeders Dursun (§ 1.1) behoren tot het eerste type "geen 

spijf'-betoners.. De blijdschap van Kemal, de echtgenoot, over de moord op zijn 

vrouww is opmerkelijk. Aan de telefoon zegt Kemal tegen zijn vader: "Ik hoorde 

steedssteeds stemmen. Ik heb mijzelf geërgerd en geërgerd, tot het werk afgerond was. 

IkIk ben gerustgesteld vader. Zal ik je de waarheid zeggen? Ik voel mij weer als 

herboren".herboren". Kemal moet echter zijn vader overtuigen van het nut van de eerwraak, 

enn dikt misschien daarom zijn blijdschap aan. De casus Akkaya is een voorbeeld 

vann het tweede type "geen spijt". De maatschappelijk werker weet het goed te 

verwoorden:: "Betrokkene lijkt verdrietig dat hij zijn vrouw heeft moeten doden, 

omdatomdat zij hem van zijn eer had beroofd. Hij hield van haar en daar is dan ook zijn 

verdrietverdriet om, niet over de daad op zich ". Een voorbeeld van hoe erg men het vindt, 

zienn we in casus Bitli s 3 (appendix II). De jongste broer is niet in staat zijn zus te 

wurgen:: zijn handen gaan trillen en hij begint te huilen. 

8.. Een eerwraak kan bepaalde symbolische aspecten bevatten. Het aantal messteken 

iss bijvoorbeeld een veelvoud van zeven (Kressel 1981: 146). Ook kan het 

slachtofferr in een bepaalde houding worden gelegd, zoals vrouwen met de benen 

uitt elkaar en de dijen onbedekt (Kressel 1981: 147). In mijn onderzoek was er één 

eerwraakk met zo'n symbolisch aspect: in de casus Dag (§ 3.5) lagen op het 

lichaamm van het slachtoffer drie patronen. Vermoedelijk verwezen deze naar de 

66 Uit Ergil (1980b:237) blijkt dat in de praktijk veel daders wegvluchten: 64%. 
77 De standaardzin die eerwraakdaders uitspreken en die voortdurend in de Turkse krant te vinden is, 
luidt:: "Namusumu temizledim. Pijman degilim " (Ik heb mijn namus gezuiverd. Ik heb geen spijt). 
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driee naaste mannelijke verwanten van het slachtoffer: diens vader en twee broers, 

alss waarschuwing om deze eerwraak niet te wreken. Voorts was er één geval van 

symbolischee verminking: dader Akkaya sneed het slachtoffer na zijn dood de 

peniss af, om hem te straffen voor het overspel met Akkaya's vrouw. Akkaya 

verklaardee bij de maatschappelijk werker dat hij dit eigenlijk vóór de moord had 

willenn doen om vervolgens de afgesneden penis bij het slachtoffer in de mond te 

stoppen,, onder de toevoeging: "Hier heb je mijn leven mee vernietigd, waarmee ik 

nuu het jouwe vernietig". Dit bleek echter niet praktisch uitvoerbaar. Het in het 

gezichtt schieten zou ook een vorm van symbolische verminking kunnen zijn: van 

eerlozee vrouwen wordt gezegd dat hun gezicht zwart is (yüzü kara). In verband 

daarmeee wordt wellicht bewust in het gezicht geschoten. Dit overkwam echter 

alleenn het vrouwelijke slachtoffer in de casus Dursun.8 

Uitt dit alles blijkt dat het plegen van eerwraak niet zomaar het doden van een 

ongewenstt persoon is, maar een ritueel dat erop gericht is de namus te zuiveren van een 

smet.. De opa in de casus Urfa noemt de eerwraak op zijn kleindochter niet voor niets 

"hett schoonmaken van een viezigheid" ("pisligin temizlenmisi". Zie § 2.9, voetnoot 58). 

Ookk eerwraakpleger Utlu spreekt na afloop van een viezigheid die van de wereld is 

(§§ 2.6). Zijn vrienden weten meteen wat hij bedoelt. Mary Douglas maakt duidelijk dat 

wanneerr wij als antropologen ideeën over vuil willen beschouwen, we niet moeten 

kijkenn naar hygiëne of ziektenleer, maar vuil moeten beschouwen als iets wat niet op 

zijnn plaats is: "We are left with the old definition of dirt as matter out of place " (Douglas 

1966:: 35). Het in opspraak gekomen meisje wordt gezien als vies, zij heeft zich door 

haarr gedrag onmogelijk gemaakt in de samenleving en haar familie te schande gemaakt. 

Doorr deze viezigheid op te ruimen wordt haar familie weer schoon en kan weer met 

opgehevenn hoofd deelnemen aan de gemeenschap. Soms wordt dit ook na de eerwraak 

inn een bepaald ritueel getoond aan de gemeenschap. In het verhaal "Reso Aga" van 

Bekirr Yildiz gaan de vrouwelijke familieleden van de dader na de eerwraak naar het 

badhuiss en doen henna in hun haar ("namuslan ak-pak oldu diye"). In hoeverre dit een 

algemeenn gebruik is na eerwraak, is mij niet bekend.9 In Jordanië is nog een ander 

Voorbeeldd van een verminking (in hoeverre symbolisch?) in Turkije: "A 33 year old male and a 16 
yearr old girl attempted to run off together, but were caught by the girl's family (...). The man's head, 
arms,, and legs were cut off and his body was thrown into the Tigris River" (Magnarella 1982: 396). ' 
Kressell  (1981: 143) beschrijft het volgende ritueel bij Arabische families in Israel aan het begin van 

dee 20ste eeuw: "Prior to Western interference, purging the family honour was a public act. The elders 
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gebruikk om te laten zien dat de namus van de familie gezuiverd is: op het platte dakk van 

hett huis spant men een wit lint langs de vier randen en laat men op het dak een vuur 

branden.100 In de casus "De tractor" (§3.6) schieten de daders na de eerwraak met 

pistolenn in de lucht, alsof het om een bruiloft gaat (Farac 1998: 43-44). 

Dezee opsomming van kenmerken wil niet zeggen dat eerwraak ook altijd in 

dezee ideale vorm voorkomt. In feite zijn er niet veel eerwraken die aan alle punten 

voldoen.. De genoemde punten geven alleen de ideaaltypische eerwraak aan. Het zou 

onjuistt zijn om een delict alleen de definiëring van eerwraak te geven als het voldoet 

aann al (of het merendeel) van deze punten. Het direct naar de politie gaan komt in 

mijnn onderzoek slechts driemaal voor (Akkaya, Köksal, Utlu)11, daders die op de 

plaatss van het delict blijven staan zijn Ayanoglu, Ercan, Gürsel en Yigit. De rest van 

dee daders loopt weg, maar daarbij verloopt de vluchtactie zo knullig, of zijn er zoveel 

getuigenn dat het de vraag is of het wel de bedoeling is geweest om uit handen van de 

politiee te blijven (Altun, Barut, Biber, Cretin, §engül, Tekin, Turkmen). In de casus 

£etinn is de dader in zoverre hierin succesvol, dat de politie hem pas anderhalfjaar na 

hett delict kan aanhouden. De dader zelf is uiterst verbaasd dat hij niet eerder gepakt 

is.. De meest professionele vluchtacties zijn te vinden in de casussen Dursun en Dag, 

waarr de dader een huurmoordenaar is. 

Ookk het "geen spijt tonen" gebeurt niet altijd.12 De reden kan zijn dat de dader 

denktt dat Nederlandse justitie hem extra verdorven zal vinden als hij dat zal zeggen. 

Inn Turkije zou hij dit niet hoeven doen, omdat men ziet dat dit bij het zuiveringsritueel 

hoort. . 

off  the Arab communities studied testify to the time (during Ottoman rule) when the murderer would 
sprinklee his victim'ss blood on his clothes and parade through the streets displaying the bloody murder 
weaponn (usually an axe or knife) to increase his honour". 
100 Zweedse documentaire over eerwraak in Jordanië, op zondagavond 23 mei 1999 in programma 
"Netwerk""  (Nederland 1). 
111 In de casus Uzun (§ 5.2) meldt de dader zich de dag erop bij de politie. In de casus Koparan 
(appendix)) belt de dader direct na thuiskomst de politie. 
122 Geen spijt tonen de kindereerwraakplegers, Biber, $engül, Elmas, Uzun en de eerwraakplegers 
Köksal,, Turkmen, Altug, Barut en Ardal. Wel spijt betonen de pathologische eerwraakplegers Akkaya 
enn Altun, de ongeplande eerwraakplegers Koparan en Utlu en daarnaast Ayanoglu, Yigit, Tekin, 
Gürsel,, Ercan. Geen bekentenis van Dursun, ingetrokken bekentenis van Cetin. 
133 Dit is vermoedelijk het geval in de zaken Ayanoglu, Yigit, Tekin, Gürsel en Ercan. 
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§§ 3.2 Gepland: dader-op-de-achtergrond 

Eenn kenmerk van eerwraak dat nog niet genoemd is in de vorige paragraaf, is 

hett geplande karakter ervan. Volgens Kressel is inherent aan eerwraak dat deze 

beraamdd is. Wanneer we voor ogen houden dat eerwraak een ritueel is, wordt dit 

ookk begrijpelijk: een ritueel vindt niet in een opwelling plaats, maar wordt voorbereid. 

Inn hun uiteenzetting over ritueel noemen Moore en Myerhoff (1977: 7) dit ook 

expliciett een van de kenmerken.15 

Bijj  geplande eerwraken kan vooraf een familieberaad (aile meclisi) 

plaatsvinden,, waar beslist wordt wie de eerwraak zal plegen. Het plegen van eerwraak 

mogee een prestigieuze aangelegenheid zijn, men houdt er wel degelijk een kosten-

batenn analyse op na: het doel moet bereikt worden met zo min mogelijk schade. Dat 

will  zeggen dat voorkomen moet worden dat de kostwinner van het gezin in de 

gevangeniss belandt. Idealiter wordt een minderjarige zoon als eerwraakpleger 

aangewezen,, omdat zijn straf lager zal zijn dan die van een meerderjarige.16 

Afgesprokenn wordt dat de dader alle schuld op zich neemt. Dit om te voorkomen dat 

anderee familieleden een gevangenisstraf riskeren, vanwege hun rol op de achtergrond. 

Omdatt de dader tegenover de politie verklaart op-eigen-houtje te werk te zijn gegaan, 

wordtt het hele bestaan van het familieberaad ontkend. Het is daarom moeilijk om hier 

zichtt op te krijgen. Welke familieleden zijn bij het beraad aanwezig? Uit de casus 

Dursunn blijkt dat, wanneer een getrouwde vrouw in opspraak raakt, de echtgenoot en 

zijnn broers met elkaar overleggen. Volgens de familie van slachtoffer Zeynep heeft 

ookk overleg plaatsgevonden met vader Yilmaz Dursun in Turkije. Uit de telefoontap 

blijktt echter dat vader helemaal niet zo voor de haastige spoed-eerwraak is. Dit lijk t 

ookk plausibel, aangezien hij degene is die het meest te vrezen heeft van bloedwraak, 

omdatt hij in Turkije woont (§ 1.3). Uit de vanzelfsprekendheid waarmee aangenomen 

wordtt dat ook de vader op de hoogte is, valt echter op te maken dat dit het normale 

"Thee act is premeditated, not a spontaneous reaction or an emotional expression" (Kressel 1981: 151 
puntt 5). 

""  (..) a basic quality of ritual [is] that it is not an essentially spontaneous activity, but rather most, if 
nott all of it is self-consciously "acted" like a part in a play" (Moore & Myerhoff 1977: 7). 
66 In eerste instantie krijgt de minderjarige de gewone (volwassenen)straf, waarna strafvermindering 

wordtt toegekend op basis van minderjarigheid. Voor 11-15 jarigen geldt in het algemeen dat de straf tot 
dee helft wordt verminderd, waarbij de straf nooit meer mag zijn dan 7 jaar (artikel 54/2 TCK) Voor 
15-188 jarigen geldt in het algemeen dat de straf met 1/3 wordt verminderd, waarbij de straf nooit meer 
magg zijn dan 14 jaar (artikel 55/3 TCK). Vervolgens wordt dan nog de Wet op de Tenuitvoerlegging 
vann Straffen toegepast, waardoor er nog 60% straf vanaf gaat. 
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patroonn is. Ook de vader en broers van de getrouwde vrouw kunnen aanwezig zijn bij 

hett beraad (casus Turkmen § 5.1). 

Hoewell  eerwraak in principe gepland is, zijn er ook eerwraken die van deze 

regell  afwijken. Een voorbeeld hiervan is de al beschreven casus Utlu (§ 2.6). Een 

anderee niet-geplande eerwraak is de casus "Rondhangen bij de flat" (appendix), waar 

Koparann zich plotseling in een bedreigende situatie bevindt. Het klassieke voorbeeld 

vann een ongeplande eerwraak is de man die zijn vrouw op heterdaad betrapt met haar 

minnaarr en ter plekke overgaat tot eerwraak op haar of beiden. Deze ben ik in mijn 

onderzoekk niet tegengekomen. De vraag is of dit soort eerwraken wel zo ongepland 

plaatsvindt:: vaak heeft de man al een vermoeden en gaat op wacht staan om het paar 

tee betrappen. Een ander klassiek voorbeeld van ongeplande eerwraak is de eerwraak 

naa een seksuele belediging. Hierbij wordt de namus door middel van vloeken zo 

ernstigg aangetast dat de belaagde zich genoodzaakt voelt tot eerzuivering. Een 

voorbeeldd hiervan is de casus Ercan (§ 5.4). 

Eerwraakk wordt door de dader en diens raadsman achteraf vaak voorgesteld 

alss zijnde niet-gepland. In de casus Yigit (§4.1) heeft de dader de avond voor de 

eerwraakk flink gedronken; de raadsman doet zijn best om aan te tonen dat dit drinken 

"cultureell  bepaald" is, namelijk meedrinken met andere bruiloftsgasten. Dit om te 

voorkomenn dat het drinken gezien wordt als "moed indrinken" en dus een aanwijzing 

vormtt voor het geplande karakter van de eerwraak. In de casus Ayanoglu (§3.1) 

daarentegenn wil de dader juist wel alcohol een rol laten spelen, waarschijnlijk om de 

eerwraakk als een doodslag voor te stellen. Ayanoglu zegt veel te hebben gedronken 

alvorenss de eerwraak te plegen en daarom niet meer te hebben geweten wat hij deed. 

Uitt bloedonderzoek blijkt echter dat deze dader geen druppel op had. 

Inn de casus Tekin (§ 4.3) stelt de dader de eerwraak eveneens voor als een 

emotionelee onvoorbereide uitbarsting. Volgens de agent, die nauw bij de zaak 

betrokkenn is, is het verhaal van Tekin dat hij de eerwraak niet heeft gewild, puur 

ingegevenn om voor strafvermindering in aanmerking te komen. Het is niet te 

achterhalenn of dit werkelijk zo is, maar aangezien in Nederland op moord maximaal 

200 jaar gevangenisstraf staat en op doodslag maximaal 15 jaar, lijk t het aannemelijk 

datt daders, ofwel uit zichzelf, ofwel ingegeven door hun raadsman, tegenover de 

rechtbankk de eerwraak proberen voor te doen als zijnde niet-gepland. 
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Wanneerr de eerstverantwoordelijke voor de in opspraak gekomen vrouw, dat 

will  zeggen de vader of de echtgenoot, de eerwraak pleegt is het moeilijk om vast te 

stellenn of de eerwraak gepland is. Ingeval de vader de eerwraak pleegt en hij een 

minderjarigee zoon in de leeftijd van 14-18 jaar heeft, kan de raadsman aanvoeren dat 

err vooraf geen plan is geweest, omdat de zoon de eerwraak dan wel op zich zou 

hebbenn genomen. Dit zou voor de casus Yigit (§4.1) kunnen gelden, waar tot en met 

dee Hoge Raad de discussie zich toespitst op de vraag of het nu moord of doodslag is. 

Ditt argument is echter niet opgeworpen door de verdediging. Uit de casussen Tekin, 

Ayanogluu en Yigit blijkt dat de eerstverantwoordelijke de eerwraak niet overlaat aan 

iemandd anders. De politieagent die nauw contact had met Tekin, zegt van hem: "Hij 

zouu het niet over hebben willen laten aan iemand anders". Voor Yigit zou dit ook 

kunnenn gelden, of wellicht durfde hij het niet aan zijn zoon (16) over te laten, omdat 

dee eerschender in het verleden reeds meermalen gewelddadig was. Ayanoglu had 

waarschijnlijkk niemand anders om de eerwraak te laten plegen, hij had in ieder geval 

geenn zoon in de geschikte leeftijd. 

Wanneer,, zoals in onderstaande casus, de minderjarige zoon de eerwraak 

pleegt,, gaat de verdenking al snel uit naar de vader. 

CasusCasus Eiber, "Moedermoord" (1988) 

InIn 197] vertrekt vader Eiber als gastarbeider naar Nederland. In 1973 laat hij 

zijnzijn vrouw en zoon Mevlüt, dan 1 jaar oud, overkomen naar Nederland. In Nederland 

wordenworden nog drie kinderen geboren: zoon §efik en twee dochters. Vader Biber is 

afkomstigafkomstig uit Malatya (Oost-Turkije). Zijn vrouw komt uit Istanbul en gedraagt zich 

inin de ogen van vader Biber te vrij. Ze wil geen hoofddoek om en praat met mannen 

vanvan buiten de familie. Het gezin verhuist drie keer in twee jaar tijd. Dit omdat er 

steedssteeds een grotere woning nodig is in verband met de geboorte van meer kinderen, 

maarmaar ook omdat vader zich schaamt voor de buurt, in verband met moeders westerse 

gedrag.gedrag. De problemen tussen vader en moeder escaleren. In 1982 wordt het moeder 

BiberBiber te veel: ze moet opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis met de 

diagnosediagnose hysterische reactie. 

InIn 1983 verhuizen moeder Biber en de kinderen op last van vader Biber naar 

Malatya,Malatya, zijn geboorteplaats, omdat vader Biber wil dat zijn kinderen daar naar 
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schoolschool gaan. Mevlüt, de oudste zoon, is dan 1] jaar. Zijn vader draagt hem een grote 

verantwoordelijkheidverantwoordelijkheid op door hem te vragen zijn moeder in het oog te houden. 

MoederMoeder Biber met haar stadse achtergrond vindt het leven in Malatya verschrikkelijk. 

ZijZij  voelt zich er bekeken en is doodongelukkig. Vader krijgt berichten uit Turkije dat 

moedermoeder zich misdraagt. De familie van vader spreekt schande over haar. Nood-

gedwongengedwongen besluit vader Biber daarop zijn vrouw en kinderen na een halfjaar terug 

tete halen naar Nederland. De eerstvolgende zomer stuurt vader zijn twee zoons echter 

weerweer naar Malatya. Zijn familie wil de verantwoordelijkheid voor hun opvoeding niet 

dragen,dragen, maar vader Biber weet een broer van moeder over te halen om voor hen te 

zorgen.zorgen. Deze verhuist van Istanbul naar Malatya, waar vader voor hem een winkel 

koopt.koopt. Tevens stuurt vader regelmatig geld (maandelijks F 500, - volgens vader) om de 

familiefamilie te ondersteunen. Na eenjaar vertrekt deze zwager met de noorderzon, met 

medenemingmedeneming van geld en bezittingen. Vader Biber moet zijn zoons weer terughalen 

naarnaar Nederland. Hij geeft zijn vrouw de schuld van het fiasco in Turkije en het loopt 

opop zo'n echtelijke ruzie uit dat moeder Biber van huis wegloopt naar een blijf-van-

mijn-lijfhuis.mijn-lijfhuis. Ze komt vrij  snel weer thuis. Twee maanden later doet ze een 

zelfmoordpogingzelfmoordpoging en wordt vervolgens gedurende vijf maanden opgenomen in een 

psychiatrischpsychiatrisch ziekenhuis, met een manisch-depressieve psychose. Vader Biber - die 

werklooswerkloos is geworden - zorgt intussen voor de kinderen. Hij vertelt aan de heer W. 

vanvan de Riagg, die regelmatig op huisbezoek komt, dat hij zich zeer schaamt voor het 

gedraggedrag van zijn vrouw: "Iedereen noemt haar een hoer, daarom zijn we als gezin uit 

dede Turkse gemeenschap gestoten". Als moeder Biber uit het ziekenhuis komt doet ze 

ergerg haar best om het haar man naar de zin te maken. Ze is zelfs bereid om haar 

hoofddoekhoofddoek te dragen. De kwestie over de terugkeer naar Malatya blijft  echter een 

moeilijkmoeilijk punt. Vader heeft het er voortdurend over en moeder wil er absoluut niet 

heen.heen. Zomer 1986 gaat het gezin op vakantie naar Malatya. Mevlüt (14 jaar) verlooft 

zichzich daar met een meisje van 16 jaar. In januari 1987 vlucht moeder Biber met de 

kinderenkinderen naar een blijf-van-mijn-lijfhuis en vraagt echtscheiding aan (Mevlüt komt in 

eeneen opvangcentrum, hij is te oud voor het blijf-van-mijn-lijfhuis). Vader smeekt zijn 

zoonszoons om weer bij hem te komen wonen. Dit doen ze, ook omdat ze ruzie hebben 

gekregengekregen met moeder. Voorjaar 1987 beschuldigt moeder haar zoon Mevlüt van 

incestincest met zijn zusje. Deze beschuldiging maakt Mevlüt zo razend, dat hij besluit 

samensamen met zijn broertje zijn moeder op te zoeken met de bedoeling haar te 

vermoorden.vermoorden. Op weg naar haar krijgt hij echter een auto-ongeluk en raakt gewond. 
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ZomerZomer 1987 gaat vader Biber met zijn vier kinderen op vakantie naar Turkije. 

ZeZe komen erachter dat de verloving van Mevlüt verbroken is. Moeder blijkt de familie 

vanvan het meisje een briefte hebben geschreven over de incest. Mevlüt is razend. Vader 

BiberBiber komt na de vakantie met alleen zijn zonen terug in Nederland. Zijn beide 

dochtersdochters heeft hij bij familie in Turkije achtergelaten. Moeder is het hier niet mee 

eenseens en neemt een advocaat in de arm die van de kinderrechter verlangt dat die 

stappenstappen tegen deze ontvoering onderneemt. 

HerfstHerfst 1987 vragen Mevlüt en §efik aan de kinderrechter of ze weer bij hun 

moedermoeder mogen wonen. Volgens hun gezinsvoogd, de heer B., gebeurt dit op aanraden 

vanvan vader die de feitelijke verzorging niet op zich kan nemen - hij heeft weer werk 

gevondengevonden -, maar ook omdat vader wil dat Mevlüt zijn moeder gaat controleren. De 

heerheer B. is het vanwege dit laatste niet eens met deze beslissing. De kinderrechter 

besluitbesluit echter de wens van de kinderen te honoreren. Wat de heer B. al vreesde 

gebeurt:gebeurt: vanaf het moment dat Mevlüt bij zijn moeder gaat wonen, werpt hij zich op 

alsals haar beschermheer en controleur. Volgens Mevlüt wil moeder elke avond uit, 

maarmaar hij heeft haar te verstaan gegeven dat ze dit maar één a twee keer in de week 

mag.mag. Met uitgaan bedoelt hij "op visite gaan ". Al na een maand wil moeder Mevlüt 

nietniet meer in huis. Er is geen plaats in een opvangtehuis, daarom komt Mevlüt weer bij 

zijnzijn vader wonen. Zijn broer §efik (14 jaar) blijft  bij moeder wonen. De officiële 

scheidingscheiding van vader en moeder Biber is inmiddels een feit. 

DeDe kinderrechter dreigt vader te gijzelen als hij de verblijfplaats van zijn 

dochtersdochters in Turkije niet bekendmaakt. Wanneer 's morgens vroeg de gijzeling wordt 

uitgevoerduitgevoerd heeft zich de avond ervoor een drama afgespeeld bij moeder Biber thuis: 

MevlütMevlüt heeft in zijn moeders flat ingebroken en zich verstopt in haar slaapkamer. Als 

moedermoeder 's avonds laat met haar zoon §efik thuiskomt van een bezoek aan tante Güzin 

(een(een vriendin van haar) en haar slaapkamer betreedt, valt Mevlüt haar aan met een 

mes.mes. Er volgt een worsteling waarbij moeder haar zoon Mevlüt het mes afhandig weet 

tete maken. Mevlüt vraagt zijn broer om een ander mes uit de keuken te halen. §efik 

brengtbrengt hem daarop het kleinste mesje dat hij kan vinden (een schilmesje). Hier kan 

MevlütMevlüt niets mee beginnen. Hij brengt zijn moeder uiteindelijk om het leven door haar 

tete wurgen. Aan zijn broer zegt hij terug te gaan naar tante Güzin en niemand iets te 

zeggen.zeggen. De volgende dag op school, als de leraren aan §efik vragen waar zijn 

huiswerkhuiswerk is en hij niets bij zich heeft, kan hij zich niet meer inhouden en vertelt wat er 

isis gebeurd. 
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Alss de politie Mevlüt arresteert bekent hij onmiddellijk. Mevlüt verklaart dat 

hijj  Ilhami, een goede vriend van vader, heeft gevraagd hem naar de woonplaats van 

moederr te brengen, met de smoes dat hij graag zijn paspoort terug wil hebben dat nog 

bijj  zijn moeder ligt. Bij moeders flat aangekomen is er niemand thuis. Ilhami leent 

hemm een schroevedraaier om binnen te kunnen komen. Ilhami rijdt weg en geeft hem 

geldd om met de trein terug te komen. Mevlüt vertelt dat Ilhami niet de werkelijke 

redenn weet waarom hij naar moeders flat wil. Het medeweten van Ilhami is echter 

duidelijk.. Als Mevlüt alleen voor zijn paspoort komt, waarom zou Ilhami dan niet op 

hemm wachten en hem weer mee terugnemen? De politie is ook deze mening toegedaan 

enn vraagt door. Dan vertelt Mevlüt dat Ilhami inderdaad op hem gewacht heeft en hij 

samenn met Ilhami is teruggereden. Dat Mevlüt dit in eerste instantie niet kwijt wil, is 

veelzeggend.. Hij probeert Ilhami te vrijwaren van medeplichtigheid. 

Ookk vader heeft een grote rol gespeeld. Zoon §efik verklaart voor de politie 

dat,, als ze bij tante Güzin zijn, hij even naar huis terug is gegaan om een 

speelgoedautootjee op te halen voor het zoontje van tante Güzin. Hij ziet dan zijn 

vader,, Mevlüt en nog een man bij hun flat staan. Ze zien hem niet. Hij wordt heel erg 

bangg en rent meteen weer naar het huis van tante Güzin en zegt zijn moeder dat ze de 

politiee moet bellen. Moeder wordt erg bang, en zegt dat ze niet naar huis durft. Later 

vermantt ze zich en vertelt dat een hulpverlener van de Riagg haar heeft verteld dat ze 

niett bang moet zijn. 's Avonds laat gaan ze dan toch naar huis. Uit de verklaring van 

§efikk blijkt derhalve dat vader wél is meegegaan. Ook indien deze getuigenverklaring 

eenn achterafverzinsel mocht zijn, zijn er uit Mevlüts verklaringen genoeg punten om 

daaruitt vaders medeweten af te leiden: "Toen ik (...) naar de woonplaats van moeder 

ging,ging, wist mijn vader dat ik ging om mijn moeder en haar vriend (..) te doden". Met 

diee vriend wordt Mustafa bedoeld, de echtgenoot van tante Güzin, de vriendin waar 

moederr vaak op visite is. Mevlüt heeft zich in de slaapkamer verstopt met de bedoeling 

beidenn te doden. Twee dingen zijn hierbij niet goed voor te stellen. Ten eerste zou 

Mustafaa moeders vriend moeten zijn. Ten tweede zou een jongen met één mes twéé 

volwassenenn om het leven moeten brengen. Mevlüt heeft al moeite met één, zijn moeder. 

Hoee is het mogelijk dat hij werkelijk denkt twee mensen zo te kunnen doden? Of denkt 

hijj  dit niet, maar vertelt hij achteraf over de vriend van moeder, om de eerwraak 
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geloofwaardigg te maken?17 Andere belastende verklaringen van Mevlüt ten aanzien 

vann de rol van zijn vader: 

"Mijn"Mijn  vader heeft mij op geen enkele wijze tegen proberen te houden, toen hij wist dat ik 

weggingwegging om mijn moeder en Mustafa te doden". 

"Ik"Ik  heb tegen mijn vader gezegd: "Ik ga ze beiden kapot maken. Ik bedoelde daarmee 

doodmaken.doodmaken. (...) Zonder iets te zeggen draaide mijn vader zich om en ging afwassen. 

MijnMijn  vader wist dus precies wat ik ging doen". 

"Ik"Ik  heb met mijn vader afgesproken dat ik hem zou bellen als "het" gebeurd was. Ik 

bedoeldebedoelde daarmee, dat ik hem zou bellen als ik beiden of één van beiden vermoord had". 

"Mijn"Mijn  vader heeft mij niet daadwerkelijk een opdracht gegeven om dit te doen. 

VolgensVolgens ons geloof'(..) moet één van ons het doen. Indirect was het dus toch een 

opdrachtopdracht van mijn vader (...). Ondanks het feit dat mijn vader het niet met zoveel 

woordenwoorden heeft gezegd dat ik dit moest doen gaf hij op zo'n manier toch zijn 

toestemmingtoestemming aan mij om dit te doen". 

Mett deze dubbelzinnigheid over de opdrachtgever bedoelt Mevlüt te zeggen: Ik 

hebb de opdracht gekregen van mijn vader, maar ik neem zélf alle verantwoordelijkheid 

opp me, zodat mijn vader niet bestraft kan worden. Buiten het verhoorhokje blijkt Mevlüt 

nogg mededeelzamer. Een rechercheur noteert een gesprek dat hij vier dagen na de moord 

mett Mevlüt had toen hij hem wegbracht naar zijn cel: "De verdachte verklaarde dat de 

oudsteoudste zoon moet optreden als er problemen zijn tussen man en ex-vrouw om de eer van 

dede familie te redden. Hij verklaarde dat zijn vader dit niet kon doen, omdat zijn vader 

voorvoor de andere kinderen moet zorgen. Hij verklaarde dat zijn vader wel wist dat dit kon 

gebeuren.gebeuren. (...) Zijn vader zou tegen hem gezegd hebben dat hij zijn moeder en die man 

moestmoest dood maken om hun eer te redden. Anders zou hij geen man zijn". 

Vaderr Bibers reactie wanneer hij wordt geconfronteerd met de verklaringen 

vann zijn zoon: "Het is absoluut niet waar dat ik mijn zoon als het ware onder druk heb 

gezet.gezet. Mevlüt kan dat nu wel zeggen maar ik denk dat hij dat nu doet om onder zijn 

strafstraf uit te komen. Mevlüt liegt". Aan de hand van een abstract voorbeeld geeft de 

vaderr in zijn verhoor indirect weer hoe hij denkt over eerwraak: "Als Umij vraagt wat 

gebruikelijkgebruikelijk is in Turkije als een man een vrouw met iemand anders in bed betrapt, 

dandan kan ik natuurlijk niet voor iedereen spreken. Als ik in die situatie zou verkeren en 

ikik zou geen twee dochters hebben om voor te zorgen dan zou ik de vrouw 

177 Hierover meer in § 5.5,"pathologische eerwraak". 
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doodschieten.doodschieten. Het feit dat, als ik in de gevangenis zou zitten, mijn twee dochters niet 

verzorgdverzorgd zouden worden, zou mij weerhouden om te doden bij overspel". Bij het 

nalezenn van het proces-verbaal wil vader deze verklaring niet opgenomen zien en 

verklaart:: "Ik kan dat niet ondertekenen. Ik was kwaad en zei dingen die ik niet meende. 

AlsAls ik mijn vrouw zou betrappen tijdens overspel zou ik de politie erbij halen om bewijs 

tete krijgen voor een echtscheiding". 

Ilhamii  en vader Biber helpen Mevlüt na de eerwraak aan alle kanten: Ilhami 

brengtt hem naar zijn huis, waar de vrouw van Ilhami de wonden in het gezicht van 

Mevlütt verzorgt. Ook begraaft Ilhami de bebloede kleren van Mevlüt en de 

schroevedraaier.. Vader brengt hem schone kleren. 

Err is niet genoeg bewijs om Ilhami en vader Biber te bestraffen. Mevlüt wordt 

veroordeeldd tot 6 maanden tuchtschool. 

Inn de overige kinderzaken ($engül, Elmas, Uzun) gaat de verdenking eveneens 

onmiddellijkk uit naar de vader van de minderjarige dader. Alleen in de kinderzaak 

Uzunn (§ 5.2) kan de rechtbank de vader als medeplichtige van de zoon (de 

eerwraakpleger)) veroordelen. Deze casus is echter in zoverre onbevredigend omdat 

ookk de vader weer onder druk is gezet tot het plegen van eerwraak, door de heren 

Fakirr en Özkök. Dit tweetal wordt door de rechtbank veroordeeld, maar in hoger 

beroepp vrijgesproken, omdat vader en zoon Uzun hun belastende verklaringen hebben 

ingetrokken,, vrijwel zeker uit angst voor wraakacties van deze mannen. 

Dee verdenking jegens een "dader-op-de-achtergrond" is aanwezig wanneer het 

omm een minderjarige dader gaat. Wanneer de dader een volwassen man is, is dit 

wantrouwenn er echter niet altijd, zo blijkt uit de casus (^etin. 

CasusCasus Cetin, "Op zomerkamp" (1988) 

Inn de casus £etin (§ 2.2) is Fatih £etin, de 21-jarige broer van de overspelige 

vrouw,, de dader. Na de eerwraak rent hij weg en wordt pas anderhalfjaar later door 

dee politie gearresteerd. Fatih £etin verklaart de eerwraak op-eigen-houtje te hebben 

gepleegd.. Wanneer we zijn versie aanhouden krijgen we het volgende verhaal: 

FatihFatih Qetin is pas getrouwd en woont met zijn echtgenote nog bij zijn ouders 

in.in. Het is de gewoonte dat zijn zus en haar man, de heer Kalemli, elke zaterdag-



110 0 

ochtendochtend op bezoek komen. Op een zaterdagochtend, als hij aan het uitslapen is, hoort 

hijhij  in de kamer naast hem zijn zus en zijn zwager met elkaar praten. Het is een 

troostendtroostend gesprek: de heer Kalemli probeert zijn vrouw op te beuren en vertelt haar 

datdat hij ondanks de verkrachting door de heer Özbay met haar door wil gaan. Zodra 

QetinQetin hoort van een verkrachting raakt hij door het dolle heen: zijn nette, kuise zus, 

verkracht!verkracht! Wat erg voor vader, denkt hij onmiddellijk, 's Middags zoekt hij zijn 

zM'agerzM'ager thuis op, zijn zus is er niet. Samen gaan ze een ritje in de auto maken en Qetin 

zegtzegt dat hij het gehoord heeft. Kalemli trekt wit weg, maar zegt hem zich er niet mee 

tete bemoeien. Cretin heeft nu echter de zekerheid dat het waar is. Weer terug bij 

KalemliKalemli thuis, zoekt hij stiekem in het telefoonboekje van zijn zus naar het nummer 

vanvan Ozbay. Kalemli is op dat moment in de keuken thee aan het zetten, 's Avonds belt 

QetinQetin Özbay op en confronteert hem met wat hij weet. Özbay poeiert hem echter af 

metmet de woorden: "Weetje wel tegen wie je praat? Bemoei je met je eigen zaken". 

DezeDeze lompe reactie schiet Cretin in het verkeerde keelgat. Hij besluit de man een lesje 

tete leren. De volgende dag koopt hij een pistool, steelt een auto en rijdt naar de flat 

vanvan Özbay, waar hij hem opwacht. Als Özbay aan komt rijden, schiet hij hem, nog 

zittendzittend op de bestuurdersplaats, dood. 

Ditt verhaal is precies zoals een eerwraakpleger het behoort te brengen: hij 

heeftt alles in zijn eentje gedaan. Maar is dit ook zo? Direct na de moord wijst 

mevrouww Özbay de heer Kalemli aan als de dader, omdat de heer Kalemli en haar 

echtgenoott in een hoogoplopende ruzie zijn gewikkeld, waarbij Kalemli haar man 

beschuldigtt van verkrachting van mevrouw Kalemli. Na vier dagen moet de politie 

Kalemlii  echter vrijlaten. Hij heeft een goed alibi en kan het niet gedaan hebben. Maar 

Kalemlii  kan nog wel de dader-op-de-achtergrond zijn! Zijn vrouw is "verkracht" door 

Özbayy en daarmee heeft hij een motief voor eerwraak. 

Voortss speelt in de verklaringen van £etin "toeval" wel een grote rol: toevallig 

vangtt hij een gesprek op tussen zijn zus en haar man waarin hij alle benodigde 

informatiee opvangt: de verkrachting en de naam van de verkrachter. Toevallig vindt 

hijj  het telefoonboekje van zijn zus in haar huis en kan hij meteen het telefoonnummer 

vann de verkrachter (en huisvriend van de familie) opschrijven. Toeval is nooit uit te 

sluiten,, maar hier heeft het duidelijk een functie: ervoor zorgen dat de familie Kalemli 

buitenn schot blijf t bij de eerwraak. £etin is er geheel zelfstandig achtergekomen en 

heeftt zelfstandig de gegevens van de "verkrachter" gevonden. 
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Err zijn daarnaast redenen om aan te nemen dat het verhaal over het gesprek 

tussenn Kalemli en zijn vrouw hoogstwaarschijnlijk niet waar is: volgens £etin huilt 

zijnn zus dat zij verkracht is en troost de heer Kalemli haar. Maar Kalemli weet 

vermoedelijkk dat het geen verkrachting is geweest (duidelijk door de brief; de omgang 

diee zij met hem heeft ook na het zomerkamp) en zal haar niet troosten. 

Hett gezamenlijke autoritje van de heer Kalemli en Fatih £etin wordt in eerste 

instantiee door £etin niet vermeld. Er zijn echter getuigen die vertellen dat ze hen de 

dagg voor de moord samen in een auto hebben gezien. Nu moet £etin hier wel voor 

uitkomen.. Mevrouw Kalemli, die die middag bij een vriendin is, ontkent bij de politie 

heftigg dat haar man en Cretin samen een autoritje hebben gemaakt. Waarom zou ze dit 

zoo stellig willen ontkennen? Zelf kom ik tot de conclusie dat het veel logischer is dat 

Kalemlii  (petin heeft ingelicht over de verkrachting (zo zal hij het wel gebracht 

hebben)) en aan £etin heeft gevraagd om de namus te zuiveren. Het autoritje is 

gemaaktt om aan £etin te laten zien waar de heer Özbay woont, en is daarmee te 

belastendd om vermeld te kunnen worden. Deze versie is bovendien geheel in 

overeenstemmingg met de theorie van eerwraak: ingeval de echtgenoot de eerwraak 

omm een of andere reden niet kan of wil volbrengen, roept hij de hulp in van zijn broer 

off  een broer van zijn vrouw. 

Hett is verbazingwekkend dat Cretin anderhalfjaar vrij heeft kunnen rondlopen. 

Dee politie hoorde al op de dag van de eerwraak van een verkrachtingsversie (de 

vrouww van het slachtoffer vertelde dit). Zij had toen direct niet alleen de echtgenoot 

maarr ook mannelijke bloedverwanten van de "verkrachte" Turkse vrouw als 

verdachtenn moeten zien. £etin werd pas gearresteerd nadat er een beloning van 

FF 20.000,- werd uitgeloofd voor tips die tot aanhouding van de dader zouden leiden. 

Hijj  werd bij de politie aangegeven door een kennis aan wie hij alles direct na de 

eerwraakk verteld had. £etin werd zowel door de rechtbank, het gerechtshof als de 

Hogee Raad veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf wegens moord. 

Inn de casus Dursun (§ 1.1) heeft het Openbaar Ministerie wel argwaan jegens 

echtgenoott Kemal Dursun. Kemals officiële versie over zijn aandeel in de eerwraak 

is:: "Ik ontken elke betrokkenheid. Ik was niet op de hoogte van de relatie die mijn ex-

vrouwvrouw had. Zij mocht doen en laten wat ze wilde. Volgens de Turkse wet waren wij 

nietniet gescheiden, maar dat waren wij wel van plan. Ik heb niets met Turkse wetten te 

maken.maken. Ik leef niet volgens Turkse normen. Van mij mag Zeynep een relatie hebben 
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metmet een ander". Uit de telefoontaps blijkt echter dat hij wel degelijk op de hoogte is 

geweestt van de eerwraak. Het is echter niet voldoende bewijs voor een veroordeling. 

Kemall  weet dit zelf ook. In een telefoongesprek hoort de politie hem zeggen: "De 

politiepolitie weet wel hoe het zit, maar ze kunnen de zaak niet oplossen omdat ze geen 

bewijzenbewijzen hebben ". De officier van justitie hoopt dat wanneer de dader (een 

huurmoordenaar)) ooit gevonden zal worden, deze meer gegevens over de rol van 

Kemall  Dursun verstrekt. Maar als twee jaar na dato de huurmoordenaar wordt gepakt 

houdtt die zijn mond en kan men Kemal Dursun nog niets maken. 

Err is een viertal punten te noemen op grond waarvan we kunnen 

verwachtenn dat er een dader-op-de-achtergrond is. Ten eerste pleegt iemand anders 

dann de direct verantwoordelijke de eerwraak; dat wil zeggen het is niet de vader of de 

echtgenoott die de eerwraak pleegt. Ten tweede benadrukt de dader dat hij alles op-

eigen-houtjee heeft gedaan, of brengt een verhaal dat hierop neerkomt. Ten derde zorgt 

dee dader-op-de-achtergrond voor een goed alibi: Kemal Dursun (§ 1.1) vertrekt 

bijvoorbeeldd vlak voor de eerwraak naar Parijs, vader Elmas (§ 4.4) is net vertrokken 

naarr Turkije; Kalemli (casus £etin, § 2.2) zorgt dat hij ten tijde van de eerwraak 

zichtbaarr onder de mensen is. De laatste aanwijzing is het in de arm nemen van een 

top-advocaat.. De dader-op-de-achtergrond zal ervoor zorgen dat de dader een goede 

raadsmann krijgt om er een zo laag mogelijke gevangenisstraf uit te slepen. In mijn 

onderzoekk is dit het geval bij de casussen Dursun (§ 1.1), Turkmen (§5.1) en Cretin 

(§§ 2.2). Het betreft hier allen zaken waarbij een broer of zwager van de echtgenoot de 

eerwraakk pleegt. Bij de kinderzaken uit mijn onderzoek was geen dure advocaat 

nodig,, omdat er geen hoge gevangenisstraf viel te verwachten. 

§§ 3.3 De dader heeft een eigen reden 

Inn de casus Biber (§ 3.3) is zoon Mevlüt zelf ook gemotiveerd om eerwraak te 

plegen.. Mevlüt Biber verklaart tegenover de politie: "Nu Umij vraagt waarom en met 

welkewelke motieven ik mijn moeder heb gedood moet ik drie dingen noemen, te weten: de eer 

vanvan mijzelf en mijn familie, mijn wraak en het belang van mijn twee kleine zusjes die nu 

nognog in Turkije zijn". 

Heell  mooi, zoals hij zijn motieven uit elkaar weet te trekken. In § 5.1 zal op het 

derdee punt worden ingegaan. Het eerste punt (zijn namus en de namus van zijn familie) 
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iss duidelijk: door het doden van de eerloze moeder is de namus van het gezin gered. Om 

hett tweede punt gaat het hier: er speelt voor Mevlüt meer mee dan alleen maar de 

namuszuivering.. Hij heeft nog een flink appeltje met zijn moeder te schillen voor wat zij 

hemm heeft aangedaan: zij heeft hem beschuldigd van incest en dit publiekelijk bekend 

gemaakt,, waardoor zijn verloving werd verbroken. 

Inn de casus Dursun (§ 1.1) is dader Mehmet Dursun zelfs nog meer uit op 

namuszuiveringg dan diens broer Kemal Dursun, de ex-echtgenoot van Zeynep. In 

hoofdstukk 7 zal ingegaan worden op de mogelijke reden voor Mehmets motivatie. 

Kemall  Dursun, in wie we de dader-op-de-achtergrond zien, lijkt niet zozeer de initiator, 

alswell  door zijn broer Mehmet meegesleept in de eerwraak. Het was Mehmet die 

Zeynepss zusje Ay§e naar Nederland uitnodigde en haar bij Zeynep liet wonen, zodat ze 

eenn oogje in het zeil zou kunnen houden. Officieel ging Mehmet met Ayse samenwonen, 

omdatt zij anders niet in Nederland zou mogen wonen. Dit had Kemal ook kunnen doen. 

Hijj  was tenslotte ook officieel gescheiden. Het was Mehmet die, nadat de relatie tussen 

Zeynepp en Ali Eralp was uitgelekt, alles uitgezocht wilde zien. Daarnaast was het naar 

allee waarschijnlijkheid Mehmet die de huurmoordenaar benaderde, want deze bewoonde 

eenn kamer boven zijn koffiehuis. Tenslotte was het Mehmet die in Nederland bleef om 

dee huurmoordenaar te coachen. Deze dader blijkt dus niet slaafs de uitvoerder van een 

bevell  te zijn. 

Inn de casus §engül "Stenen in de tuin" (appendix) is het niet de oudste zoon, 

maarr de eennaoudste zoon (Ibrahim) die eerwraak pleegt op de eerschender van zijn 

moeder.. De reden is niet zijn minderjarigheid, ook de oudste is nog geen achttien, 

maarr eerschender Cagman heeft hem het meeste aangedaan. Terwijl vader in 

Nederlandd werkte als gastarbeider, ging moeder, die met de kinderen in Turkije 

achterbleef,, daar een relatie aan met gagman, notabene een vriend van vader die een 

oogjee in het zeil moest houden bij moeder en de kinderen. Ibrahim was de zoon die 

zichh het meest tegen hem keerde en vervolgens door (gagman werd geslagen en 

uiteindelijkk zelfs (tijdelijk) de deur werd uitgezet, waardoor hij noodgedwongen bij de 

burenn in een bij keukentje moest slapen. Vermoedelijk pleegde Ibrahim de eerwraak 

niett alleen omdat hij van vader de opdracht ertoe had gekregen, maar ook omdat hij 

naa dit alles persoonlijk een wrok had gekregen tegen Cagman. 
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§§ 3.4 De vrouw als dader 

Alss in de Turkse krant eerwraken staan met een vrouwelijke dader gaat het 

vaakk om het voorkómen van namusverlies: namelijk om het doden van een man die 

opp het punt staat haar aan te randen ofte verkrachten. In de Turkse krant staat in zulke 

gevallen:: "namusunu korudu" (zij verdedigde haar namus), en niet "namusunu 

temizledi""  (zij zuiverde haar namus).18 We zouden dit preventieve eerwraak kunnen 

noemen.. Als de namus van een vrouw in acuut gevaar is en er op dat moment geen 

mannelijkee familieleden aanwezig zijn, kan en moet een vrouw zelf haar namus 

verdedigen.. Van haar wordt in die situatie verwacht dat ze de mannenrol aanneemt, 

enn de bij vrouwen behorende passiviteit laat varen.20 Overigens kan ook de man een 

preventievee eerwraak plegen: in dat geval doodt hij de aanrander van zijn vrouw of 

eenn ander vrouwelijk familielid. Ook hier spreekt men niet van het zuiveren van de 

namus,, maar het beschermen van de namus (namusunu korumak).21 

Wanneerr achteraf de namus van de vrouw gezuiverd wordt, gebeurt dit 

gewoonlijkk door de mannelijke familieleden. Kressel (1981: 146) kwam in zijn 

onderzoekk slechts één vrouwelijke eerwraakpleger tegen en die bleek een camouflage: 

dee vrouw had de schuld op zich genomen en tegenover de politie "bekend" dat zij het 

hadd gedaan. Dit is in mijn onderzoek het geval in de casus Köksal (§ 5.3), en werd 

gedaann om de verkrachtingsversie (§ 2.2) geloofwaardiger te maken. Met zekerheid 

Ergill  (1980b: 229) schrijft dat het Turkse Wetboek van Strafrecht dit gedrag van vrouwen 
vergemakkelijkt:vergemakkelijkt: wanneer de vrouw haar namus verdedigt en haar verkrachter/aanrander ter plekke 
doodtt kan zij aanspraak maken op artikel 462, waardoor de straf verminderd wordt tot 1/8. 

Ergill  (1980a: 420) schrijft hierover: "...lower class women kill when their honor is in their keeping, 
thatt is when their menfolk are away at the time and place of the crime, or when they are bachelors. 
Moreoverr there is a common expectation that Turkish women should show active resistance. For a 
womann stripped of her honor becomes a man which she shouldn't be. Only after her honor is restored 
doess she revert back to her true sex". Ik ben het niet eens met de definiëring "a woman stripped of her 
honor";; een vrouw die op het punt staat aangerand of verkracht te worden is namelijk nog niet zonder 
namus.. Haar namus is alleen in gevaar. Een betere formulering zou dan ook zijn geweest: "de vrouw 
diee op het punt staat haar namus te verliezen". Daarnaast is het onjuist de ongetrouwde vrouw op te 
nemenn in het rijtj e van vrouwen die zelf hun namus moeten verdedigen. De ongetrouwde vrouw heeft 
dann wel geen echtgenoot om haar namus te verdedigen, zij heeft in de meeste gevallen haar vader en 
broerss die dit behoren te doen. 

Eenn ander voorbeeld hiervan zijn Turkse weduwen: zij nemen taken van hun man over. Bijvoorbeeld 
hett officieel om de hand vragen van een meisje voor de zoon. Dit gebeurt door de vader van de zoon, 
maarr als die is overleden neemt zijn vrouw die taak op zich en wordt dit ook van haar verwacht. 

Voorbeeldenn uit de krant: de in Adana wonende Sevket Tursucuoglu doodt de aanrander van zijn 
vrouw.. Zijn vrouw zegt: "kocam namusumu korumak igin katil oldu" in "Namusu icin katil olan kocaya 
gözyasi",, Hürriyei 11-7-1992. De in het dorp Gökgöz köyü (Pamukova/Adapazan) woonachtige 
Nejdett Özcan doodt zijn vriend Yasar Bayrak omdat die een poging tot verkrachting doet op Özcan's 
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werdd vastgesteld dat het meisje de eerwraak niet had gepleegd. De verdenking viel op 

haarr vader, maar hiervoor kon geen bewijs geleverd worden. In de casus Uzun (§ 5.2) 

zouu in eerste instantie eveneens een meisje de eerwraak op zich nemen. Haar broer 

dooddee haar ex-vriend en had daarbij haar kleren aan, opdat eventuele getuigen een 

signalementt van zijn zus zouden geven. Na de eerwraak weigerde het meisje echter 

hieraann mee te werken. Nog een reden om de vrouw de schuld op zich te laten nemen, 

iss om een moord/doodslag het aanzien van een eerwraak te geven. Bij de behandeling 

vann deze zogenaamde eerwraak-als-cover 

(§§ 1.3) werd het voorbeeld van Sema Akin gegeven: deze vrouw beweerde eerwraak 

tee hebben gepleegd op haar zwager. Haar echtgenoot echter bleek deze man om heel 

anderee reden te hebben gedood. 

Algemeenn wordt verondersteld dat bij het familieberaad waar de beslissing tot 

eerwraakk genomen wordt, geen vrouwen aanwezig zijn. Deze kunnen volgens Kressel 

(1981:: 146) hooguit medeplichtig zijn aan eerwraak doordat ze assisteren, niet omdat 

zee de eerwraak beramen. Kressel (1981: 146) noemt drie gevallen waarbij moeders 

hunn dochter naar de plek des doods lokken. Ik geloof dat de rol van de moeder verder 

kann gaan dan alleen maar het in opdracht handelen. In mijn onderzoek zijn de 

casussenn Köksal en Cretin eerwraken waarbij de vrouw waarschijnlijk een actieve rol 

heeftt gespeeld in de beslissing tot eerwraak op haar eerschender (zie § 5.3). Bij de 

eerwrakenn op de dochter (§ 4.4) moeten we er eveneens niet te snel vanuit gaan dat de 

moederr alleen maar op de hoogte is van de eerwraak en part noch deel heeft aan de 

beramingg ervan (zie § 7.6). Uit de casus Dursun (§ 1.1) komt naar voren dat vrouwen 

ookk wel eens een eerwraak van hun mannelijke familielid proberen te voorkómen. De 

vrouww van Mehmet Dursun komt erachter dat haar man en zijn broers een eerwraak 

opp Zeynep voorbereiden en zij belt de buurvrouw van Zeynep, opdat die Zeynep kan 

waarschuwen.. Dit ingrijpen mag echter niet meer baten. 

Dee vrouw die eerwraak pleegt, nadat de namus van haar of haar dochter is 

bezoedeld,, bestaat echter ook. Uit de Turkse krant: 

(Kastamonu)(Kastamonu) De 27-jarige Melahat Kuru doodde de 41-jarige restauranthouder Emin 

voorvoor het Monument van de Gevallenen. De vrouw gaf zich aan bij de politie en 

vrouw.. Özcan verklaart: "Namusumu korudum. Yerimde kim olsa aym seyiyapardi" in "Namus 
cinayeti",, Hürriyet 24-2-1993. 
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verteldevertelde dat hij al lange tijd achter haar aan zat; "Toen mijn man een moment niet 

thuisthuis was, heeft hij mij verkracht. Hij zei dat hij me weer wilde zien en toen heb ik met 

hemhem afgesproken voor het monument" ("Tecavüzcüyü meydanda vurdu" in Hurriyet 

16-4-1996). . 

{Kinkkale){Kinkkale) De 30-jarige Mensure M., doodde de 33-jarige Ekrem Kantekin. omdat hij 

haarhaar 16-jarige dochter had verkracht. Moeder Mensure nodigde de man bij haar 

thuisthuis uit, waarna zij hem confronteerde met wat zij wist. Er ontstond een discussie, 

diedie ermee eindigde dat de vrouw het jachtgeweer pakte en de man doodschoot 

("Kizinaa tecavüz edeni oldürdü" in Hurriyet 15-12-1995). 

{Bulancak/Giresun){Bulancak/Giresun) De 39-jarige Müserref Qulfaz, moeder van drie kinderen, heeft 

haarhaar buurman Mahmut Bay met een pistool doodgeschoten, omdat hij haar 

voortdurendvoortdurend lastig viel en haar bij haar thuis had aangerand. De vrouw verklaarde 

bijbij  de politie dat ze haar buurman vele malen had gewaarschuwd en zei: "Hij  heeft de 

kogelkogel verdiend" ("Cinsel taciz katil etti" in Hurriyet 16-2-1995). 

(Kastamonu)(Kastamonu) De 37-jarige Tevfika Tabakh, getrouwden moeder van twee kinderen, 

dooddedoodde de echtgenoot van haar schoonzuster met zes pistoolschoten. Tevfika gaf zich 

aanaan bij de politie en verklaarde: "Hij  viel me al eenjaar lang lastig. Toen hij weer 

vorvor de deur stond heb ik hem gedood. Ik heb geen spijt ("Namusumu temizledim" in 

Hurriyett 12-12-1991). 

(Narhdere/Izmir)(Narhdere/Izmir) Halime Özel, moeder van vijf kinderen, doodde de 16-jarige zoon 

vanvan haar zwager, omdat de jongen haar 12-jarige dochter had verkracht. Met een 

smoesjesmoesje lokte ze de jongen naar binnen en stak hem toen op drie plekken met een mes. 

DaarnaDaarna gaf ze zich aan bij de politie en verklaarde: "Ik heb mijn namus gezuiverd" 

("namusumu("namusumu temizledim") ("Narhdere'de namus cinayeti" in Hurriyet 20-9-1991). 

""  Ergil (1980b: 229) schrijft dat families een vrouwelijk familielid de eerwraak laten plegen, om te 
voorkomenn dat de mannelijke leden, die '4meer waard" zijn, in de gevangenis belanden. 
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§§ 3.5 Huurmoordenaar 

Traditioneell  is het de bedoeling dat een familie zelf haar namus zuivert. Men 

kann dit wel aan een minderjarig familielid overlaten, maar daarvoor niet iemand 

inhuren.. De beroemde Turkse schrijver Aziz Nesin, die vijfenhalfjaar in de 

gevangeniss verbleef vanwege zijn politiek satirische geschriften, beschrijft in zijn 

boekk "Tek yol" (1978: 437) dat in geval van moord soms een ander dan de dader het 

delictt op zich neemt en tegen betaling de gevangenisstraf uitzit. Nesin verbaast zich 

hierover:: "Hoe kan het dat in een land waar huurmoordenaars nog goedkoper zijn 

dandan de huur van een huis, men het toch zelf wil doen en vervolgens een hoge 

vergoedingvergoeding moet geven aan iemand die de schuld op zich neemt? " Nesin schrijft dat 

hijj  van medegevangenen leerde dat het als zeer oneervol wordt beschouwd om een 

wraakmoordd (niet per se alleen eerwraak) aan iemand van buiten de familie over te 

laten.. De vijand behoort eigenhandig te worden vermoord. Ook als de vijand 

onverhooptt sterft of vermoord wordt door een ander, is er in stricte zin geen wraak 

genomen. . 

Inn de casus Dursun (§ 1.1) zien we dat de familieleden van het slachtoffer 

buitengewoonn beledigd zijn dat er een huurmoordenaar is ingeschakeld. De reactie van 

Temel,, de broer van Zeynep, aan de telefoon met de broers Dursun is: "Als jullie eer 

hadden,hadden, dan hadden jullie het zelf gedaan en hadden jullie niet gehuurd". Met deze 

eerr wordt de seref bedoeld. Namelijk: echte mannen laten een namuszuivering niet 

aann een ander over. De bloedverwanten van Zeynep zullen zeker verbolgen zijn 

geweestt over het feit dat er een huurmoordenaar is ingeschakeld: is hun zus/dochter 

zoo weinig waard dat de broers Dursun er niet eens een detentie voor over hebben? De 

redenn om in dit geval een huurmoordenaar in te schakelen zal vermoedelijk inderdaad 

daarmeee te maken hebben gehad. Geen van de broers zal een gevangenisstraf hebben 

willenn ondergaan, omdat ze alle drie een gezin hebben. Bovendien zal Kemal geen 

gevangenschapp willen riskeren, omdat anders zijn kinderen vader noch moeder 

hebbenn om voor hen te zorgen. Voor Mehmet en Gökhan zal een bijkomende reden 

zijnn dat ze vrezen niet meer in loondienst te komen met een strafblad (Mehmet heeft 

niett alleen een koffiehuis, hij werkt ook bij de Nederlandse Spoorwegen, waar hij het 
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tott rangeerder heeft gebracht). Een ander geval van eerwraak door een 

huurmoordenaarr is de casus Dag.23 

CasusCasus Dag, "Driepatronen op zijn lichaam" (1989) 

IdilIdil  Kalkan is getrouwd met Efe Kalkan, een neef van vaderskant, 

waarschijnlijkwaarschijnlijk haar "amca oglu ", een zoon van haar vadersbroer.24 Zij wonen in 

Turkije.Turkije. Efe Kalkan staat hekend als heroïnebaas. Na verloop van tijd gaan Idil en 

EfeEfe scheiden. Hun twee kinderen worden aan haar toegewezen. Idil begint een relati 

metmet Fahrettin Dag. die haar -hala oglu ", een zoon van haar vaderszuster, is. 

Fig.Fig. 5 Casus Dag. 
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c c i i 
^ /ss £/ê op de hoogte raakt van de relatie van zijn ex-vrouw probeert hij op 

allealle mogelijke manieren om de voogdij over de kinderen te krijgen. Dit lukt hem niet. 

HijHij  wordt wegens drugssmokkel gearresteerd in Spanje en belandt daar in de 

gevangenis.gevangenis. Vanuit de gevangenis geeft hij een zekere Ayhan Kok de opdracht om 

tegentegen betaling zijn ex-vrouw Idil om het leven te brengen. Dit gebeurt in juli  1988 in 

Adapazart,Adapazart, Turkije. Idil  sterft op 29-jarige leeftijd. Ayhan Kok heeft hulp gehad van 

eeneen vijftal andere mannen, allen geboren te Adapazart. Alle zes worden opgepakt, 

maarmaar alleen de vijf helpers ondergaan hun gevangenisstraf. Ayhan Kok weet te 

Vann deze casus is geen strafdossier bestudeerd. Summiere gegevens zijn verkregen van de 
plaatselijkee politie. 

Idill  Kalkan komt ook voor in de casus Altug (appendix), waar zij de dochter is van het 
eerwraakslachtofferr Haci Kalkan. 
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ontsnappen,ontsnappen, terwijl hij de hoofddader is. Na de eerwraak worden de kinderen aan Efe 

KalkanKalkan toegewezen. Hij laat ze onderbrengen bij zijn ouders in Turkije. 

FahrettinFahrettin Dag, de vriend van de omgebrachte Idil, vlucht naar Nederland, 

waarwaar zijn broer Erdogan woont. Hij is bang dat ook op hem eerwraak wordt 

gepleegd.gepleegd. Deze angst blijkt niet ongegrond, want begin januari 1989, wanneer hij 

's's avonds in een Turks restaurant zit, wordt hem gevraagd naar buiten te komen. 

DaarDaar wordt hij onmiddellijk op straat doodgeschoten. Op zijn stoffelijk overschot legt 

dede moordenaar drie patronen. 

Dee moord op Fahrettin Dag is gepleegd temidden van vele getuigen. Aan al 

dezee getuigen werd een reeks foto's getoond van verschillende mannen en voor 80% 

werdd Ayhan Kök, wiens foto door de Turkse politie was verstrekt, herkend als de 

dader.. Ayhan Kök kon echter noch door de Nederlandse, noch door de Turkse politie 

wordenn opgepakt. Eenmaal was dit de Turkse politie bijna gelukt, maar Ayhan schoot 

toenn een politieagent dood. Het vermoeden van de Nederlandse politie was dat de 

opdrachtt aan Ayhan Kök luidde om zowel de vrouw als haar vriend om het leven te 

brengen.. Efe Kalkan had als heroïnebaas waarschijnlijk geld genoeg om hem goed te 

betalenn voor zijn diensten. Dat de mogelijkheid om een huurmoordenaar in te 

schakelenn in Nederland al eerder is overwogen blijkt uit Van der Molen (1983: 27). 

Bijj  een eerwraak die in 1978 in Sliedrecht plaatsvond werd in eerste instantie een 

(Turkse)) buitenstaander benaderd om de eerwraak te plegen. Pas toen deze weigerde 

viell  de keus op de oudste (minderjarige) zoon. De vader wilde de eerwraak waar-

schijnlijkk niet zelf plegen omdat hij kostwinner van het gezin was. 

§§ 3.6 Verhulde eerwraak 

Dee gevangenisstraf laten uitzitten door een ander of een huurmoordenaar 

inschakelenn zijn methoden om zelf niet in de gevangenis te belanden. Deze vormen 

lijkenn een aanpassing aan de moderne tijd.25 Waar in vroeger tijden een pleger van 

255 Het zou interessant zijn om te onderzoeken op welke manieren eerwraak uit de jaren zestig (of nog 
verderr terug) verschilt van eerwraak uit de jaren negentig. Ook Safilios-Rotschild (1969: 206-207) stelt 
zichh de vraag naar de verandering van eerwraak en concludeert op basis van de eerwraakartikelen uit 
dee Griekse krant de volgende ontwikkelingen: 1. Meer individuele eerwraak, niet op basis van 
groepsbeslissing,, 2. Eerwraak wordt alleen nog gepleegd voor nauwe verwanten, niet meer om de eer 
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eerwraakk gemakkelijk een tijd gemist kon worden om zijn gevangenisstraf uit te 

zitten,, omdat hij werkte in het boerenbedrijf dat een familiebedrijf was, is dit 

tegenwoordigg niet zo gemakkelijk bij werken in loondienst. Een gevangenisstraf 

betekentt verlies van baan en hoogstwaarschijnlijk levenslang geen nieuwe vaste baan 

meer.. Kressel (1981: 147), die onderzoek heeft gedaan naar eerwraak bij bedoeïenen 

inn Israel, geeft meer voorbeelden van veranderende vormen van uitvoering om aan 

hogee gevangenisstraffen te ontkomen: men gooit het lichaam van het slachtoffer in de 

put,, om de eerwraak op een ongeluk of zelfmoord te laten lijken; men laat het 

slachtofferr "verdwijnen", dat wil zeggen deze wordt in het geheim gedood en 

begraven,, terwijl eerwraak eigenlijk openlijk plaats behoort te vinden; men pleegt de 

eerwraakk in het nachtelijke duister om niet ontdekt te worden, hoewel eerwraak 

eigenlijkk op klaarlichte dag plaatsvindt of men vlucht naar Jordanië waar eerwraak 

niett zo streng gestraft wordt. In de Turkse krant zijn voorbeelden van verhulde 

eerwraakk te vinden; dat wil zeggen dat de eerwraak het aanzien van een ongeluk of 

zelfmoordd krijgt. 

26 26 CasusCasus "De tractor" (1995) 

OpOp 25 augustus 1995 loopt de 25-jarige vrouw Rabia Oguz, die nog ongehuwd 

isis en bij haar ouders in het dorp Kisas köyü (13 km van Urfa) woont, van huis weg om 

naarnaar haar vriend Mahmut te gaan. Zij komt er echter al snel achter dat haar vriend 

getrouwdgetrouwd is en vlucht naar de gendarme. Haar vader komt haar opvragen en de 

vann een verre nicht te zuiveren, 3. Ook vrouwen gaan eerwraak plegen, 4. Meer eerwraak ten gevolge 
vann echtscheiding, wat in vroeger tijden ondenkbaar was. Als voorbeeld geeft ze de echtgenoot die zijn 
ex-echtgenotee om het leven brengt omdat ze na de echtscheiding een relatie met een man is aangegaan. 
Haarr ex-man ziet haar nog steeds als zijn bezit (Safilios-Rothschild 1969: 211-212). 

Inn Gulden Aydtn, "Bir cinayetin anatomisi" (Hürriyet 7-4-1996). Deze casus wordt ook beschreven 
inn Farac (1998: 39-53). Farac (1998: 101-113) beschrijft nog een andere eerwraak in de vorm van een 
tractor-ongeluk:: het 19-jarige meisje Semse Kaynak uit het dorp Bakislar köyü (Urfa) was verkracht 
doorr Sahh Kaynak, de zoon van haar moedersbroer. Pas toen ze 4 maanden zwanger was bekende ze 
dit.dit. Er werd voor gezorgd dat Salih met haar trouwde. Maar toen ze 6 maanden zwanger was had ze al 
eenn heel dikke buik. De mensen van de (Arabische) asiret (clan) begonnen te roddelen over haar. Haar 
broerr vroeg Salih om met haar weg te trekken, maar dit wilde hij niet. Ze gingen twee keer naar een 
dokterr voor een abortus, maar dit wilden de dokters niet doen omdat het in een te ver gevorderd 
stadiumm was. Uiteindelijk ontkende Salih dat hij voor het huwelijk Semse had verkracht. Daarop werd 
beslotenn dat Semse gedood zou worden. Het moest op een ongeluk lijken. Vader Halil, haar oudere 
broerr Bugdat en haar jongere broer Ibrahim reden de tractor. Ze beweerden dat Semse van de tractor af 
wass gevallen. 
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gendarmegendarme geeft haar aan hem mee. Op 29 augustus 1995 wordt ze in haar dorp 

vermoordvermoord doordat met een tractor vele malen over haar heen wordt gereden. Dit 

wordtwordt gedaan door haar oudere broer Mustafa Oguz, geholpen door een viertal 

verwanten:verwanten: Halil  Konak, Mikail Konak, Ismail Konak en Ismail Sevinc. Vele 

dorpelingendorpelingen zijn hier getuige van, maar niemand belt de gendarme of probeert de 

moordmoord te voorkomen. In eerste instantie wordt haar dood gekwalificeerd als ongeluk. 

WanneerWanneer de daders al na een dag weer in het dorp rondlopen, zijn de dorpelingen 

stomverbaasd.stomverbaasd. Een aantal van hen schrijft onafhankelijk van elkaar brieven naar de 

gouverneurgouverneur van Urfa, de gendarme en het gemeentebestuur van Urfa, om uit te leggen 

datdat het niet om een ongeluk gaat. Daarop wordt de zaak weer in behandeling 

genomen.genomen. Mustafa Oguz krijgt in eerste instantie levenslange gevangenisstraf, omdat 

hijhij  een bloedverwante heeft gedood. Omdat er volgens de rechtbank sprake is van 

zwarezware provocatie (agir tahrik) wordt de straf verlaagd tot 15 jaar. Gezien zijn gedrag 

bijbij  de rechtbank wordt de straf verder verlaagd tot 12 jaar en 6 maanden. De andere 

dadersdaders krijgen in eerste instantie 20 jaar gevangenisstraf. Omdat er sprake is van 

lichtelichte provocatie (hafif tahrik) wordt de straf verlaagd tot 15 jaar. Gezien het (goede) 

gedraggedrag van de verdachten voor de rechtbank wordt de straf verder verlaagd tot 12 

jaarjaar en 6 maanden gevangenisstraf. Op grond van de Wet op de Tenuitvoerlegging 

vanvan Straffen zullen deze eerwraakplegers uiteindelijk vijfjaar in de gevangenis 

doorbrengen. doorbrengen. 

Inn hetzelfde kranteartikel stond vermeld dat twee jaar daarvoor een 

soortgelijkee eerwraak had plaatsgevonden: een meisje was van huis gevlucht en in een 

waterputt gegooid opdat het op zelfmoord zou lijken. De oudere broers van het meisje 

kregenn gevangenisstraf. In het kranteartikel komt Mehmet Alagöz, de voorzitter van 

dee orde der advocaten in Urfa, aan het woord. Hij noemt drie manieren van eerwraak: 

dee eerwraak die het aanzien van een ongeluk of zelfmoord krijgt, de geplande 

eerwraakk waar de dader uitkomt voor de daad en de ongeplande eerwraak. Blijkbaar is 

dee eerwraak waar de dader er niet voor uit wil komen niet zo zeldzaam en moeten we 

277 Farac (1998: 41) schrijft hierover: "Hoewel men in deze regio weet wat er gebeurt met weggelopen 
meisjess werd Rabia in de armen van de dood gegooid". Volgens advocate Vildan Yirmibesoglu heeft 
dee gendarme haar aan haar vader meegegeven na het aannemen van steekpenningen (zie § 2.10). 
288 In welke relatie zij verwant zijn vermeldt Farac (1998) niet. 
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dezee serieus als een aparte vorm van eerwraak zien.29 De mafiosobaas Baybasin gaf 

tegenoverr Bovenkerk en Yesilgöz (1998: 291) toe ook eens op deze manier te werk te 

zijnn gegaan. Een politiechef had hem tijdens een persconferentie "bastaard" genoemd. 

Bayba$inn vertelde dat hij, toen er geen rechterlijk bevel tot rectificatie kwam, wel 

anderee wegen moest inslaan: de politiechef verongelukte.30 In de krantecasus "In de 

Eufraatt gegooid" (§ 2.8) hadden de eerwraakplegers eveneens de bedoeling om, 

althanss voor de politie, verborgen te houden dat het om een eerwraak ging en moest 

hett op een zelfmoord door verdrinking lijken. Waarschijnlijk overleefde het meisje de 

eerwraak,, omdat men niet te ruw te werk kon gaan, daar anders te achterhalen zou 

zijnn dat het meisje vermoord was. 

Eenn eerwraak waarbij het slachtoffer "verdwijnt" is casus Bitli s 3 (appendix 

II) ,, waar drie broers hun overspelige getrouwde zuster doden en haar stoffelijk 

overschott verstoppen in de bergen. Ze verspreiden het bericht dat hun zus er met een 

soldaatt vandoor is. Dit is nog altijd minder erg dan dat ze in de dorpsgemeenschap 

blijf tt wonen en doorgaat met haar overspel.31 

§§ 3.7 Nederlandse rechtspraak en eerwraak 

Inn de zaak Dursun (§1.1) veroordeelt de rechtbank in haar motivering voor de 

strafmaatt uitdrukkelijk het verschijnsel eerwraak: "(...) het slachtoffer fis] van het 

levenleven beroofd omdat zij bepaalde gevoelens aangaande seksuele moraal en eer (...) 

zouzou hebben geschonden. De rechtbank (...) wil er (...) uitdrukkelijk geen misverstand 

overover laten bestaan dat dergelijke gevoelens in de Nederlandse rechtsorde op geen 

enkeleenkele wijze een rechtvaardiging kunnen vormen voor de toepassing van geweld als in 

casu.casu. Aan een op dergelijke gevoelens gebaseerd motief voor levensberoving kan dan 

ookook geen enkele strafverminderende werking worden toegekend. In zoverre dient de 

opop te leggen straf mede een generaal-preventief doel. " 

Ginatt in reactie op Kressel (1981: 153) komt met dezelfde conclusie: "Kressel uses "solicited 
suicide""  (..), It seems to me that the crux of this type of killing lies in whether or not there is an attempt 
too evade justice. Thus I would suggest the term "pretended suicide" and would argue that it is a form of 
homicidee in its own right". 

Ditt is een voorbeeld van een "eerwraak na seksuele belediging", zie § 5.4. 
Kressell  (1981: 147): "secret burial can be interpreted as a preference for the noninvolvement of the 

forcess of law over giving publicity to the murder as required by tradition". 
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Ookk in andere rechtszaken keurt de rechtbank erecodes expliciet af. In de zaak 

Utluu (§ 2.6), wiens vrouw bij hem is weggelopen, motiveert de rechtbank de straf 

onderr meer als volgt: "Verdachte voelde zich de bedrogen echtgenoot en wilde het 

gezichtsverlies,gezichtsverlies, dat hij meende tegenover zijn vrienden en zijn etnische gemeenschap 

tete hebben geleden, hoe dan ook herstellen en heeft daarbij alle grenzen 

overschredenoverschreden ". 

Dee verdediging van de raadsman richt zich in een aantal gevallen op het 

gedwongenn karakter van eerwraak, zoals bij de heer Akkaya (appendix), die zijn 

vrouww en haar vermeende vriend om het leven bracht. Raadsman: "Verdachte heeft 

nietniet anders kunnen handelen omdat het gewoonterecht32 in zijn geboortestreek 

alsmedealsmede zijn godsdienstige overtuiging voor hem een zodanige dringende gelding 

hadden,hadden, dat hem geen andere weg openstond dan hen beiden te doden, ter 

beschermingbescherming van zijn eer". Zo'n pleidooi leidt niet tot strafvermindering, maar eerder 

tott het tegenovergestelde. De rechtbank voelt zich genoopt de handelwijze van 

verdachtee streng te veroordelen: "omdat verdachte (...) er zeer goed van op de hoogte 

waswas dat de Nederlandse rechtsorde, onder gelding waarvan hij reeds 10 jaar leefde, 

eeneen handelwijze als door hem verdedigd streng veroordeelt (...). Ook in de zaak 

Ayanogluu wordt eerwraak veroordeeld door de rechtbank. De motivering van de straf 

(88 jaar wegens moord op de vriend van zijn vrouw) luidt: "Hoewel de rechtbank er 

begripbegrip voor heeft dat het feit dat zijn echtgenote een relatie had met een andere man 

enen de gevolgen daarvan verdachte, mede gezien diens culturele achtergrond, ernstig 

heeftheeft aangegrepen, is in die omstandigheid geen enkele rechtvaardigheid te vinden 

voorvoor het door verdachte gepleegde feit". 

Dee rechtbank vindt het dus in een aantal gevallen nodig om uitdrukkelijk te 

stellenn dat zij geen rekening wil houden met de Turkse cultuur van eerwraak. 

Daarnaastt stelt ze dat eerwraak bestraft moet worden om te voorkomen dat andere 

Turkenn ook eerwraak gaan plegen (generaal preventief doel). Zo streng negatief als de 

rechtbankk een algemeen oordeel velt over eerwraak is zij in de praktijk echter niet; de 

rechtbankk kijkt per geval naar de beweegredenen van de dader. Dit kan mogelijk tot 

rechtsongelijkheidd leiden: de ene eerwraak is beter te begrijpen dan de andere. 

Nederlanderss kunnen nog wel meevoelen met een man wiens vrouw een ander heeft, 

off  een vader wiens dochter er met een oudere man vandoor is. Maar wat moet men 

Inn de tekst staat "geboorterecht"; dit zal wel niet bedoeld zijn. 
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mett een geval als Mehmet Dursun, die de vrouw van zijn broer doodt? Een 

Nederlanderr zou vinden dat Mehmet er als zwager niets mee te maken heeft. 

Bovendienn zullen eerwraken op het eigen vrouwelijke familielid minder worden 

begrepenn dan eerwraken op de mannelijke eerschender van buiten de familie. Het zoi 

kunnenn dat eerwraken die in westerse ogen beter in te voelen zijn, minder straf krijge 

dann de eerwraken die voor Westeuropeanen moeilijker te begrijpen zijn. De 

rechtsongelijkheidd wordt nog vergroot doordat daders die al jarenlang in Nederland 

wonenn maar geen Nederlandse nationaliteit bezitten, na hun gevangenisstraf in 

principee Nederland uitgezet worden. 

Ookk de manier waarop de verdachte de rechtbank tegemoet treedt, lijk t 

belangrijkk voor de strafmaat. Bij eerwraak voelt de eerwraakpleger gewoonlijk een 

grotee opluchting en blijdschap over het feit dat de namus gezuiverd is. Dit aangeven 

bijj  de rechtbank - en al eerder tijdens het politieverhoor - doet het echter niet goed. 

Dee dader kan op een hoge straf rekenen (casus Turkmen; 12 jaar gevangenisstraf 

wegenss moord). De verdediging "Ik moest het doen uit zelfverdediging, eigenlijk 

wildee ik het niet doen" scoort beter. Als daarbij nog spijt betoond wordt en 

aannemelijkk gemaakt kan worden dat de eerwraak in een opwelling is gepleegd, kan 

hett zijn dat de straf flink omlaag gaat (casus Tekin; 5 jaar gevangenisstraf wegens 

doodslag). . 

Omm in het algemeen aan eerwraak een hogere strafte koppelen is niet 

wenselijk.. Het verschijnsel eerwraak neemt niet af, maar krijgt hooguit een andere 

vorm:: vaker een minderjarige die de eerwraak pleegt of op zich neemt (§ 3.3); meer 

gebruikk van een huurmoordenaar (§ 3,5); meer verhulde eerwraak (§ 3.6); wellicht 

meerr eerwraak in Turkije tijdens de vakantie. De kans is ook groot dat daders zullen 

ontkennenn dat het om een eerwraak gaat. Dit gebeurt in de casus "Liefde in de 

fabriek",, waar Ayanoglu de vriend van zijn vrouw om het leven brengt. Hij benadrukt 

keerr op keer dat het geen eerwraak is. Hij heeft namelijk gehoord dat eerwraakplegers 

eenn extra hoge straf krijgen, omdat de Nederlandse staat de eerwraak uit wil barmen. 

Datt Turken dit denken lijk t aannemelijk, omdat de Turkse staat een dergelijke 

denkwijzee hanteert voor de bloedwraak (§ 1.3). Dergelijke pertinente ontkenningen 

leidenn bij de rechtbank echter niet tot meer inzicht in het gepleegde feit. Wat 

waarschijnlijkk wel invloed heeft is hoge straffen voor minderjarige eerwraakplegers. 

Hett zal dan vermoedelijk snel uit zijn met het kiezen van een minderjarige dader. 
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Omm expliciet aan eerwraak een lagere straf toe te kennen is niet aan te bevelen, 

ditt leidt tot de eerwraak-als-cover: een gewone moord/doodslag wordt voorgesteld als 

eenn eerwraak, om zo gebruik te kunnen maken van de strafverminderingsgrond 

(§1.3).33 3 

§§ 3.8 Samenvatting 

Eerwraakk is een ritueel en kent daarom een bepaalde formalisering. Hierdoor 

moett duidelijk worden dat het niet zomaar om een moord/doodslag gaat, maar om een 

namuszuivering.. Er is bij eerwraak idealiter sprake van vele messteken of 

pistoolschoten;; er wordt van dichtbij op het slachtoffer geschoten; de eerwraak vindt 

plaatss op een openbare plek, liefst temidden van omstanders; de eerwraakpleger 

handeltt koel en rustig; het slachtoffer moet echt dood; de eerwraakpleger geeft zich 

directt aan bij de politie en verklaart geen spijt te hebben van zijn daad. Dit betekent 

niett dat in de praktijk ook altijd sprake is van deze punten. 

Eenn eerwraak is in principe gepland, dat wil zeggen van te voren beraamd. Er 

vindtt een familieberaad plaats waar de dader van de eerwraak wordt aangewezen. Bij 

voorkeurr is deze een minderjarige zoon, omdat hij er met een lagere gevangenisstraf 

vanaff  komt. Bij de politie zal de eerwraakpleger altijd verklaren op-eigen-houtje te 

hebbenn gehandeld, om te voorkomen dat andere familieleden veroordeeld worden 

vanwegee hun rol op de achtergrond. Deze strategie blijkt succesvol: er worden 

nauwelijkss daders-op-de-achtergrond berecht. 

Bijj  eerwraak is het goed mogelijk dat vrouwelijke familieleden hiervan op de 

hoogtee zijn, assisteren of de schuld op zich nemen om het mannelijk familielid te 

vrijwarenn van gevangenisstraf. Dat vrouwen in bepaalde gevallen een nog actievere 

roll  op de achtergrond spelen komt in volgende hoofdstukken naar voren (§ 5.3; § 7.6). 

Eenn vrouw kan daarnaast een preventieve eerwraak plegen, dat wil zeggen dat zij de 

mann doodt die haar namus in acuut gevaar brengt. Het gaat dan niet om het zuiveren, 

maarr om het beschermen van haar namus. Dit gebeurt wanneer er op dat moment 

geenn mannelijke familieleden van haar in de buurt zijn om haar te beschermen. Ook 

Ziee voor juridische overwegingen over strafuitsluiting wegens culturele achtergrond: Wormhoudt 
(1986),, Van Rossum & Hoogendoorn (1997), Bovenkerk & Ye$i!göz (1999). 
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hett eerwraak plegen zelf, dus het achteraf zuiveren van de namus, kan door de vrouw 

zelff  worden gedaan. Doorgaans gebeurt dit echter door een mannelijk familielid. 

Traditioneell  is het niet mogelijk om een eerwraak uit te besteden aan iemand 

vann buiten de familie. Wat van oudsher wel kan is iemand anders tegenover de politie 

dee schuld op zich laten nemen, zodat deze (tegen betaling) de gevangenisstraf uitzit. 

Ookk wordt wel gebruik gemaakt van een huurmoordenaar. In de casus Dursun werd 

ditt vermoedelijk gedaan om aan gevangenisstraf en uitzetting uit Nederland te 

ontkomen.. In de casus Dag gebeurde dit omdat de man die eerwraak wilde plegen in 

dee gevangenis zat. Een andere mogelijkheid om onder gevangenisstraf uit te komen, is 

dee eerwraak het aanzien van een ongeluk, een zelfmoord of een verdwijning te geven. 

Dezee verhulde eerwraak moet naast de geplande en de ongeplande eerwraak, serieus 

alss een derde vorm worden gezien. 

Eerwraakk wordt in de motivering van de Nederlandse rechtbank streng 

afgekeurd.. In de praktijk kijkt de rechter echter per geval naar wat de dader heeft 

bezield.. Op die manier is echter ook een westerse bias mogelijk: de ene eerwraak is 

wellichtt beter in te voelen dan de andere. Het belang van namus in de relatie man-

vrouww of vader-dochter wordt waarschijnlijk beter begrepen dan die in de relatie 

broer-getrouwdee zus of zwager-schoonzuster. Deze laatste eerwraakplegers 

(Turkmen,, Cetin, Dursun) hebben hoge straffen gekregen. 


