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Hoofdstukk 4 Huwelij k en schaking 

Inn Turkije variëren de huwelijks- en schakingsprocedures naar regio, en kan 

hierr alleen de grote lijn worden aangegeven van deze procedures. In het algemeen 

kunnenn we zeggen dat nog veel ouders met een plattelandsachtergrond hun kinderen 

uithuwelijken.. Dit wil niet zeggen dat dit per se tegen de wens van de kinderen ingaat, 

maarr dat het de ouders zijn die de beslissing tot het huwelijk nemen.1 De familie van 

dee jongen is hierbij de actieve partij; zij gaat op zoek naar een geschikte "gelin" 

(bruid/schoondochter).. De familie van het meisje behoort te wachten tot er een 

huwelijksaanzoekk komt. Het voorbereidende werk wordt gedaan door de moeder van 

dee jongen. Wanneer ze een meisje op het oog heeft gaat ze samen met een paar 

vrouwelijkee verwanten op bezoek bij de moeder van het meisje. Het meisje komt op 

eenn gegeven moment binnen om de thee te serveren.2 Dit stadium heet "görücülük" 

(letterlijk:: het bekijken). Pas als de moeders het onderling eens zijn komt de vader van 

dee jongen in actie voor het officiële vragen. Soms gaat de jongen mee met zijn vader, 

maarr voert dan niet het woord. De avond verloopt volgens een vast patroon. Het is ge-

bruikelijkk dat het meisje de thee serveert. Daarna wordt door de vader van de jongen 

opp officiële wijze een huwelijksaanzoek gedaan. Hij gebruikt de standaardzin: 

"Allahin"Allahin emriyle, peygamberin kavliyle, hzimzi oglumuz igin istiyoruz" ("Op bevel 

vann God en op voorspraak van de profeet zouden wij graag uw dochter willen hebben 

voorr onze zoon").3 Als een vader een bepaalde jongen niet als schoonzoon wil, zal hij 

ditt tactvol naar voren brengen. Normaliter is dit echter niet nodig, want zijn vrouw 

heeftt al een "nee" afgegeven. De vader van een meisje kan behoorlijk in verlegenheid 

wordenn gebracht door een aanzoek dat hij niet wil en voor de vader van de jongen is 

hett heel vernederend om een afwijzing te krijgen op zijn huwelijksaanzoek (Schif-

fauerr 1987: 31). De rol van de vrouwen moet daarom niet onderschat worden (Stirling 

11 Het meest extreme voorbeeld van uithuwelijken is het "besik kertmesi" (lett: de wieg kerven) Hier 
wordenn kinderen al als baby beloofd aan iemand. Zie Gartmann (1981: 84), Balaman (1985- 210) Het is 
mogelijkk dat de kinderen geraadpleegd worden alvorens ingestemd wordt met het huwelijk Het kan ook 
zynn dat de jongen en het meisje het onderling al eens zijn, maar het officiële uithuwelijken overlaten aan 
hunn ouders. Vooral ,n Oost-Turkije zijn er de nodige uithuwelijkingen waar het meisje niets over te zeggen 

rl>Z^lrl>Z^l 99uu r8)- ^ dC g e t r 0 U W de v r o u w en t u s s en I 5" 49 J ^ i n Tu rk iJe " het jaar 1993 zegt 
,99$$ 39)' g t 0t hCt hUWCl i j k v o o m a m e l iJk zelf te hebben genomen (Women in Turkey 

22 Delaney (1991: 118) schrijft dat het meisje koffie maakt voorde gasten. Maakt het meisje de koffie met te 
weinigg suiker erin dan is duidelijk dat zij er niets in ziet. 

33 Mansur 1972: 167; Gartmann 1981: 69; Schiffauer 1987: 16; Yerden 1995: 28. 
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1965:: 190; Sirman 1991: 47; Delaney 1991: 104). Het is vermoedelijk niet toevallig 

datt uithuwelijken in het Turks "göriicü usülle evlenmek" (trouwen door middel van 

eenn görücü) heet. Daarmee wordt deze manier van trouwen vernoemd naar het voor-

werkk dat de vrouwen verrichten (görücülük). Het stadium van de mannen heet ook 

niett voor niets "dünürcülük" of "dünürlere gitmek" ("naar de dünür gaan"). De 

wederzijdsee ouders van een echtpaar zijn eikaars "dünür". Zo blijkt uit de naamgevin 

vann het ritueel al dat de zaak zo goed als beklonken is. 

Datt bij het sluiten van een huwelijk gehecht wordt aan deze procedure, blijkt 

uitt een aantal eerwraakgevallen, waar afgeweken is van het ritueel. In de casus Yigit 

(§4.1)) dringt de vader van het meisje bij de vader van de jongen aan op een huwelijk 

tussenn hun kinderen. In de eerwraken Tekin (§ 4.3), Elmas (§ 4.4) en Ardal (§ 4.4) is 

sprakee van een schaking. Dit is de standaardmanier om het officiële systeem van 

uithuwelijkenn te omzeilen. Normaliter eindigt deze in het gewenste huwelijk. In de 

betreffendee zaken kwam het echter tot een eerwraak. 

§§ 4.1 Het afgewezen huwelijksaanzoek 

CasusCasus Yigit, "Het  bruiloftsfeest" (1984) 

DeDe heer Yigit, die in 1941 in het dorp Bugday in Midden-Anatolie is geboren, 

migreertmigreert in 1969 met een groep mannen uit zijn dorp naar Nederland. Zijn vrouw en 

driedrie kinderen laat hij achter. In Nederland komt Yigit in hetzelfde bedrijf te werken 

alsals Akan, zijn overbuurman uit het dorp van herkomst. Ze trekken veel met elkaar op. 

ZomerZomer 1974 laat Yigit, tegelijk met de andere mannen uit zijn dorp, zijn vrouw en 

kinderenkinderen overkomen naar Nederland. Akan is de enige die alleen zijn oudste zoon 

ophaalt.ophaalt. In 1978 verhuist Akan naar een andereplaats in Nederland, omdat hij daar 

eeneen betere baan kan krijgen. 

InIn 1980 is het gezin Yigit op vakantie in Bugday. Dochter Ayse Yigit van 16 

jaarjaar heeft er een ontmoeting met over buur jongen Ahmet Akan in de schuur van de 

familiefamilie Yigit. Precies op dat moment komt vader Yigit binnen. Ahmet maakt zich 

meteenmeteen uit de voeten. Vader Yigit geeft Ayse een pak slaag en stuurt haar samen met 

haarhaar moeder naar een naburig dorp, waar haar "teyze " (moederszuster) woont. Een 

paarpaar dagen later worden Ayse en haar moeder weer opgehaald. Er wordt niet meer 
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overover de gebeurtenis gesproken. Overbuur]ongen Ahmet zoekt geen contact meer met 

Ayse. Ayse. 

Zafer,Zafer, de drie jaar jongere broer van Ayse, vertelt wat er gebeurd is in de 

dagendagen dat zijn zus Ayse weg is. Zijn vader ging naar mevrouw Akan om te zeggen dat 

AyseAyse en Ahmet moesten trouwen en verzocht haar om contact op te nemen met haar 

manman in Nederland, zodat deze naar Turkije kon komen voor het huwelijk. Akan liet 

echterechter per telegram weten dat hij niet van plan was om over te komen en dat hij ook 

nietsniets zag in een huwelijk tussen zijn zoon en Ayse. Yigit werd hierop zo kwaad dat hij 

eeneen ruit van de woning van de Akan's ingooide. Binnen de kortste keren wist het hele 

dorpdorp wat er gebeurd was. 

EenmaalEenmaal weer in Nederland hoopt Yigit dat Akan alsnog contact met hem zal 

zoeken,zoeken, maar dit gebeurt niet. Zomer 1982 gaat Yigit alleen naar zijn dorp van 

herkomst,herkomst, maar de familie Akan mijdt elk contact. In Nederland ondernemen enkele 

dorpsgenotendorpsgenoten bemiddelingspogingen. Ze dringen bij Akan aan op een huwelijk tussen 

zijnzijn zoon Ahmet en Ayse Yigit. Dit gebeurt echter pas in mei 1983. Zomer 1983 gaat 

YigitYigit voor het eerst weer met zijn vrouw en kinderen op vakantie naar Bugday. Zoon 

ZaferZafer hierover: "Volgens mij gingen we voor het huwelijk van mijn zusje en Ahmet, 

nietniet alleen voor vakantie. Mijn vader heeft diverse keren met Turkije gebeld met de 

broerbroer van mijn moeder, om de zaak te regelen. Ik neem aan om Ahmet over te halen 

tottot een huwelijk". Als het gezin Yigit in Bugday aankomt zijn mevrouw Akan en haar 

driedrie zonen niet in het dorp. Die zomer is voor het gezin Yigit een ramp. Er komt 

niemandniemand om de hand van de inmiddels 19-jarige dochter Ayse vragen. De familie 

AkanAkan blijkt laster over moeder en dochter Yigit te hebben verspreid; ze zouden in 

NederlandNederland "in blote kleren rondlopen". Zafer noemt dit een "grove belediging". 

TerugTerug in Nederland ontvangt Yigit een brief van de man van zijn vrouws 

zuster,zuster, waarin staat dat de familie Akan overal rondverteld heeft dat Ayse met 

iedereeniedereen uitgaat. Zafer hierover: "Mijn vader was helemaal overstuur door die brief'. 

OokOok in Nederland lukt het vader Yigit niet om zijn dochter uit te huwen, want iedereen 

inin de Turkse gemeenschap is inmiddels op de hoogte van wat er gebeurd is. 

InIn het voorjaar van 1984 wordt in Nederland, in de woonplaats van het gezin 

Yigit,Yigit, de bruiloft van een zoon van de heer Bilgin gevierd. Bil gin is een goede vriend 

vanvan Yigit en ook uit Bugday afkomstig. De dag van de bruiloft helpen de heer en 

mevrouwmevrouw Yigit met de voorbereidingen. Al vroeg gaan ze een van de bruidsmeisjes 

ophalen.ophalen. Ook zullen ze die avond helpen met de bediening van de gasten (o.a. glazen 
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inschenken).inschenken). Bilgin vertelt de politie later dat hij wist van de problemen tussen Yigit 

enen A kan en daarom A kan niet op de bruiloft had uitgenodigd. Maar als Yigit die dag 

naarnaar het gebouw loopt waar de bruiloft gehouden wordt, komt hij oog in oog met 

AkanAkan te staan. Yigit verklaart later op het politiebureau over dit moment als volgt: "Ik 

waswas bezig een shagje te draaien. Op een afstand van 15 a 20 meter van de ingang 

botstebotste ik tegen iemand op. Mijn shagje viel op de grond. Toen ik me bukte om het op 

tete rapen, zag ik dat ik tegen Akan opgebotst was. Vanaf dat moment werd het zwart 

voorvoor mijn ogen. Ik pakte mijn pistool. Ik schoot ermee op Akan. Toen een politieauto 

aanaan kwam rijden liet ik deze stoppen. Ik zei tegen de politiemensen: 'Ik heb het 

gedaan'.gedaan'. Ik gaf het pistool aan de politiemensen". 

YigitYigit vertelt later in een van zijn verhoren dat Bilgin achter hem aan kwam en 

hemhem toeriep: "Yigit, je hebt mijn bruiloft met bloed besmeurd. God zal je straffen". Als 

dede bruiloftsgasten het schieten horen komt iedereen naar buiten. Na ongeveer een half 

uuruur tot een uur gaat iedereen weer naar binnen. Bilgin neemt de microfoon en legt uit 

watwat er gebeurd is. Hij biedt zijn excuses aan en vertelt dat hij één van de twee 

personenpersonen niet uitgenodigd heeft en de andere wel. De ongeveer 300 gasten feliciteren 

hethet bruidspaar en geven de kado 's, waarna iedereen huiswaarts gaat. Akan laat het 

levenleven als gevolg van drie pistoolschoten (in rug, borst en linkerheup). 

Inn deze casus verzoekt de vader van het meisje aan de vader van de jongen om 

zijnn zoon met zijn dochter te laten trouwen. Gebruikelijk is echter dat de vader van het 

meisjee op dit gebied passief blijft . Vader Akan voelt zich door het onverwachte 

huwelijksaanzoek,, dat veel weg heeft van een "huwelijksbevel", voor het blok gezet. 

Hijj  wil graag dat zijn zoon naar de universiteit gaat en heeft voor hem nog geen 

getrouwdee status in gedachten. Dat vader Yigit de hoop niet snel opgeeft blijkt uit het 

verhoorr van zoon Yigit. Deze vertelt dat de familie driejaar na dato naar het dorp 

gingg met het doel om dochter Yigit uit te huwelijken aan de zoon van vader Akan. 

Toenn pas werd het vader Yigit duidelijk dat het huwelijk tussen Ay§e Yigit en Ahmet 

Akann volstrekt onmogelijk was. 

Inn deze casus ging de discussie over de vraag of het om doodslag dan wel 

moordd handelde. Deze kwestie ging tot en met de Hoge Raad.4 Volgens Yigit was hij 

zoo van Akan geschrokken, dat hij hem uit angst voor zijn eigen leven doodschoot. 

44 N.J. 1986/741: 2811-2814. 
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Zowell  hijzelf, zijn zoon en zijn echtgenote legden echter in hun eerste verhoor bij de 

politiee een belastende verklaring af. Yigit zelfverklaarde dat hij wist dat hij Akan 

doodd zou schieten als hij hem tegen zou komen. De kans op zo'n ontmoeting was 

nogall  groot: op een bruiloft van kinderen van dorpsgenoten is iedereen uit het dorp, 

ookk zonder uitnodigingskaart, welkom. Zijn zoon van 16 verklaarde dat zijn vader 

hemm twee weken geleden een pistool had laten zien, waarbij hij hem had verteld dat 

hijj  daarmee Akan zou doodschieten, "om de oneer uit te wissen". Zijn echtgenote 

verklaardee dat haar man ongeveer 6 maanden geleden een pistool had gekocht. Later 

trokkenn zij alledrie hun verklaringen in: Yigit verklaarde nooit gezegd te hebben dat 

hijj  van plan was Akan dood te schieten, de zoon zei dat er niet over doden was 

gesprokenn en de echtgenote vertelde dat haar man al heel lang een pistool had, en er 

zekerr niet een speciaal voor dit doel had aangeschaft. 

Behalvee het beroep op noodweer bracht de verdediging de volgende 

belangrijkstee argumenten naar voren: door de ontmoeting met Akan kwam plotseling 

hett besef naar boven dat de familie-eer beschadigd was. Daarnaast was Yigit zijn 

vroegeree buurman Akan lang uit de weg gegaan; hij wilde blijkbaar geen eerwraak 

plegen.. Waarom zou er reden zijn om dit nu ineens wel te doen? Yigit had daarnaast 

hett vaste voornemen om niet naar de bruiloft te gaan. Pas toen de vader van de 

bruidegomm heel erg aandrong en vroeg of hij kwam helpen, was hij gezwicht. 

Hierr valt over op te merken dat het besef dat de familie-eer beschadigd is, niet 

plotselingg naar boven komt door de ontmoeting met Akan, maar door de aanstaande 

bruiloft.. Yigit zit met een dochter die niet uit te huwelijken valt en wordt daar nu 

extraa aan herinnerd. Een bruiloft van kinderen van dorpsgenoten moet een zeer 

pijnlijk ee aangelegenheid voor hem zijn. Dat hij in eerste instantie weigert om naar 

zo'nn feest toe te gaan, is dan ook te begrijpen. Het is de vraag of hij later gezwicht is 

omdatt de vader van de bruidegom hem vraagt te komen helpen, of omdat hij 

inmiddelss eigen plannen heeft gemaakt. De verdediging voert aan dat het 

onbegrijpelijkk is dat Yigit nu eerwraak zou plegen, terwijl hij dit gedurende drieënhalf 

jaarr niet heeft gedaan. Yigit koestert echter driejaar lang de hoop dat zijn dochter 

alsnogg zou trouwen. Als ze na driejaar voor het eerst terugkomen in het dorp van 

herkomstt merken ze hoe hopeloos de situatie is. Daarna blijkt de dochter ook in 

Nederlandd niet uit te huwelijken aan Turken. Het lijk t mij dat Yigit pas dan begint te 

wanhopenn en zich realiseert dat de namusschande niet zomaar opgeheven wordt. 
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Opvallendd aan de verdediging is dat er niet uit de doeken is gedaan dat in geval 

vann een moord (van te voren beraamd) de vader zijn zoon wel zou hebben aangewezen 

alss dader. Zijn zoon heeft de geschikte leeftijd van 16 jaar. Oud genoeg om de eerwraak 

tee kunnen plegen en jong genoeg om er met een minimum aan gevangenisstraf vanaf te 

komenn (zie § 3.3). Aan de andere kant is Yigit erg bang voor Akan, omdat die lid is van 

dee Grijze Wolven en in het verleden al gewelddadig is gebleken. Het kan zijn dat de 

vaderr het niet over durft te laten aan zijn zoon. Ook op de plaatss van de eerwraak is niet 

ingegaan:: ter verdediging valt op te merken dat het niet goed denkbaar is dat Yigit een 

bruiloftt van een goede vriend van hem in het honderd zou hebben willen laten lopen. 

Anderzijdss is de bruiloft juist de ideale plek voor eerwraak: het is de openbare plek bij 

uitstekk (zie punt 2 van § 3.2). Alle dorpsgenoten die op de hoogte zijn van Yigit's 

namusverliess zijn aanwezig. Zou het eventueel nog mogelijk zijn dat Bilgin, de vader 

vann de bruidegom en een zeer goede vriend van Yigit, op de hoogte is van de aanstaande 

eerwraakk en hier zijn fiat aan heeft gegeven? Uit het strafdossier blijkt niet dat de politie 

eenn dergelijke argwaan heeft. Door zowel de rechtbank,, het Hof als de Hoge Raad wordt 

Yigitt veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf wegens moord. 

Eenn eerwraak, die eveneens het gevolg is van de weigering van een 

huwelijksaanzoek,, is de casus Koparan, "Rondhangen bij de flat" (appendix). In deze 

casuss zijn vader en zoon Gürdal zeer beledigd dat hun huwelijksaanzoek door 

Koparan,, de vader van het meisje, is afgewezen. Zoon Gürdal gaat zich dreigend 

ophoudenn in de buurt van het meisje, waardoor de familie vreest voor een gedwongen 

schaking.. Vader Gürdal uit bedreigingen en seksuele beledigingen tegenover 

Koparan.. Uiteindelijk wordt Koparan zo in het nauw gebracht dat hij Gürdal, de vader 

vann de jongen, om het leven brengt. 

§§ 4.2 De schaking 

Hett systeem van uithuwelijken fungeert optimaal bij een strenge 

seksescheiding.. In dat geval zullen meisjes en jongens elkaar niet kennen en zijn het 

dee ouders die uitmaken met wie hun kind zal trouwen. De seksescheiding op het 

Turksee platteland is echter niet zo strict. Jongens en meisjes kennen elkaar wel.5 Het 

Degenee die men het beste kent zijn de zonen/dochters van ooms en tantes. Dit kan ook een reden zijn 
voorr het veelvuldig voorkomen van het verwantschapshuwelijk. 
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lentefeestt Hidrellez op 6 mei en bruiloftsfeesten zijn traditioneel de plekken waar de 

liefdee voor elkaar wordt opgevat. Dit wil niet zeggen dat men elkaar goed leert 

kennen,, maar meer dat men valt op uiterlijk of manier van gedragen. Men wisselt een 

blikk van verstandhouding met elkaar of laat kleine kinderen fungeren als "postillon 

d'amour".. Als de jongelui het er samen over eens zijn, zal de jongen aan zijn ouders 

vragenn of zij de huwelijksonderhandelingen willen beginnen. Zo blijven het officieel 

dee ouders die het huwelijk van hun kinderen regelen. Wanneer deze echter tegen zijn, 

biedtt de Turkse plattelandscultuur een oplossing in de vorm van de "kiz kacirma", de 

schaking.. Dit is officieel het ontvoeren van een meisje door een jongen, met het doel 

mett haar te trouwen. In de praktijk is het meisje doorgaans geen willoos slachtoffer, 

maarr besluit zij samen met de jongen tot een schaking, omdat haar ouders geen heil 

zienn in een huwelijk. De reden is vaak economisch van aard: de ouders van het meisje 

vrezenn dat de jongen niet in staat zal zijn hun dochter te onderhouden. Schakers zijn 

doorgaanss arme jongens (Kressel 1981: 148 voetnoot 28; Van Nuenen 1997: 59). In 

Turkijee is het heel belangrijk dat de dochter aan een goede partij wordt uitgehuwelijkt. 

Wiee niet voor zichzelf kan zorgen, valt ten laste aan familieleden. Als een dochter met 

eenn jongen uit een arme familie trouwt, is de kans groot dat ze later bij haar vader 

moett aankloppen om financiële ondersteuning. De redenen van ouders om niet toe te 

stemmenn in een huwelijk kunnen ook tijdelijk van aard zijn: het meisje wordt nog te 

jongg geacht voor een huwelijk of het meisje is nog niet aan de beurt, omdat een 

ouderee zus eerst mag trouwen. 

Hett meisje en de jongen besluiten soms tot schaking als het meisje al beloofd 

iss aan een ander en er niet meer om haar hand gevraagd kan worden. De ouders van 

hett meisje kunnen in dat geval grote problemen krijgen met de familie van de jongen 

aann wie ze beloofd is. In Bitliscasus 4 (appendix II) zien we hoe zo'n familie de 

familiee van het geschaakte meisje (hun toekomstige bruid) gaat aanvallen en er 

gewondenn vallen. Ook uit de casus Uzun (§ 5.2) blijkt dat de "beloofde familie", die 

inn het dorp van herkomst woont, buitengewoon beledigd is over de schaking van hun 

aanstaandee bruid (zie § 7.8). 

Ookk kunnen de jongen en het meisje overgaan tot schaking omdat beide 

ouderparenn per se een dure bruiloft willen en het feest steeds maar uitstellen om nog 

meerr te kunnen sparen. Erdinc, een chauffeur uit Fethiye (Zuid-West Turkije) die in 

19977 mijn echtgenoot en mij rondreed in de omgeving van zijn stad, vertelde dat hij 

omm die reden zijn vrouw Aliye geschaakt had: "Onze ouders bleven onderling maar 
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bekvechtenbekvechten over jullie betalen dit en wij dat, toen werden we het zat en heb ik haar 

geschaakt".geschaakt". De bruiloft van de kinderen is voor de ouders een zaak van seref (een 

"gururr meselesi" - kwestie van trots - zoals Erdinc het noemt). Het gaat niet alleen om 

hett geven van een uitgebreide bruiloft, maar ook om het inrichten van de woning van 

hett nieuwe paar (in de stadjes en steden wordt bijna nooit ingewoond bij de ouders). 

Dee kosten kunnen behoorlijk oplopen, want al het meubilair wordt nieuw gekocht. 

Hett tegengestelde is ook mogelijk: de wederzijdse ouders vinden een schaking een 

goedd idee, om zo onder de kosten van een dure bruiloft uit te komen.6 Dit kan alleen 

alss het meisje het hiermee eens is. Chauffeur Erdinc reed ons naar het dorp Arpac.k 

(Fethiye)) waar Nazife (25) vertelde dat zij een eerdere verloving (nisan) had 

verbroken,, omdat haar aanstaande schoonfamilie haar had voorgesteld naar het huis 

vann de "hala" (vaderszuster) van hun zoon te gaan. Hun zoon zou daar dan ook zijn. 

"Toen"Toen was voor mij de kous af, vertelde ze, "Want dan was het een soort schaking 

geweestgeweest en had de vader van de jongen geen dure bruiloft hoeven geven ". Nazife 

vondd dat ze recht had op een bruiloft, want, zo stelde ze, "Met mij is niets aan de 

hand".hand". Hiermee bedoelde ze dat zij "namuslu" (eervol) was en een harde werker. 

Menn zou tot de conclusie kunnen komen dat de mogelijkheid van schaking het 

systeemm van uithuwelijken onder druk zet. Wertheim echter stelt het omgekeerde. In 

samenlevingenn waar uithuwelijken de norm is, kan deze norm blijven bestaan, juist 

doorr de mogelijkheid van schakingen.7 De schakingen hebben een ventiel functie, ze 

wordenn gezien als een vorm waardoor een huwelijk uit liefde mogelijk is, zonder dat 

aann het systeem van uithuwelijken getornd hoeft te worden. 

Vaakk zijn het juist de meisjes die het initiatief tot de schaking nemen. Zij 

moetenn hun geliefde soms pushen tot een schaking, omdat niet alle jongens er genoeg 

leff  toe hebben (Magnarella 1974: 116). Een vorm van schaking waarbij het initiatief 

G ^ n n ^ ï ï !8^^ PTldeS 3 W f ° f e V a d i" g t he h e a vy c o s ts o f n o r m al ™nïage" (Stirling 1965- 193) 

ramiiieramiiie het geld voor een bruiloft niet kan opbrengen. Als het alleen de ouders van de jongen ziin die dit 

'' "Another instance [to escape the rigidity of formal relationships] is provided by "eloping" as a means for a 

lZlZtV°lZlZtV° CSCaPe m °PP[ eSi iV e ^ ^ P r° j e c t 'm^d by their elders i ) By a l f o w t g l T e k td 
off  protest behaviour ,n prescribed and culturally accepted forms the strains of the sociaUysfem are to a 

^^ t ^ t o ï ^^  thC ° V e r a "  SfrUCtUre JS'  ,f anything> - e n X Ï Ï l T ^  e 
22 Zie ooTs ir nV!96V TQ M12 ^ S ^ ^ haVC an i n t eêr a t i v e f ü n c t i o n" (Wertheim 1964: 
voetnoot™™ ' ^ ^ M agn a r e i la 1974: 113-117; Sirman 1990: 35 
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well  helemaal bij het meisje ligt is de "oturakalma" (lett: blijven zitten). Hierbij verlaat 

hett meisje het ouderlijk huis en gaat zelf naar het huis van haar vriend. Ze vertelt de 

ouderss van de jongen dat ze met hun zoon wil trouwen (Magnarella 1974: 118; Kudat 

1974:: 292; Meeker 1976: 415; Balaman 1982: 55). Waar het uit eigen beweging 

weglopenn van een meisje zeer ernstig wordt opgevat, beweert het meisje tegenover 

haarr ouders dat ze is ontvoerd door een jongen. Een meisje dat zelf van huis wegloopt 

naarr een jongen is immers "namussuz", zonder namus. De blaam treft haar ouders, die 

haarr wel slecht opgevoed zullen hebben. Ingeval het meisje is meegevoerd kan de 

familiee van het meisje zich tenminste nog beroepen op overmacht (Kudat 1974: 292; 

Magnarellaa 1974: 120; Schiffauer 1987: 206).). Ook voor de jongen is het beter als de 

schakingg gebracht wordt als zijnde geïnitieerd door hem. Hij wint aan mannelijkheid 

("erkeklik").88 Hoe meer broers een meisje heeft, des te gevaarlijker wordt de schaking 

geachtt te zijn, omdat broers als de bewakers bij uitstek van het meisje worden gezien. 

Zoo mogelijk zal de schaking plaatsvinden wanneer het meisje aan het oog van haar 

moederr en verwanten is ontsnapt, zodat er achteraf de draai van een ontvoering aan 

kann worden gegeven. Alleen wanneer het niet anders kan wordt er een toneelstuk 

opgevoerd,, waarbij het meisje zogenaamd met geweld door de schaker en zijn helpers 

wordtt meegevoerd. Het paar blijf t op een geheim adres wonen, totdat de ouders van 

hett meisje ingestemd hebben met een huwelijk, omdat er anders kans bestaat dat zij 

teruggehaaldd wordt. Er wordt een bemiddelaar aangesteld die gaat onderhandelen 

tussenn de beide families. Na een schaking hoeft er geen bruiloftsfeest gegeven te 

worden.. De overdracht naar het huis van de jongen heeft immers al plaatsgevonden en 

dee bruid woont al lang en breed samen met haar echtgenoot. 

Dee schaking is een effectief middel om tot een huwelijk te komen. Wanneer 

hett meisje een nacht bij de schaker heeft doorgebracht is haar namus aangetast en 

heeftt zij grote schande gebracht over haar familie. Haar familie zal zo snel mogelijk 

willenn dat haar namus gezuiverd wordt. Dit gebeurt door haar te laten trouwen met de 

schaker.. Vaak wordt de familie van het meisje voor een fait accompli geplaatst en zijn 

schakerr en meisje al stiekem getrouwd alvorens ze via een bemiddelaar contact 

opnemenn met de ouders van het meisje. Gaat het om een burgerlijk huwelijk, dan 

moett het meisje haar paspoort of ander identiteitsbewijs meegenomen hebben. Dit is 

MeekerMeeker (1976:414), Yaltpin-Heckmann (1991: 255), Van Nuenen (1996: 70). 
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n.e,, al ,j d moge,yk. A a n g e z i en v 0 0r e e„  i m a m h u w e | i j k, ^ ^  ̂ ^ 

zall  ,n d.. stadium van de schaking doorgaans sprake zijn van deze vorm van .rouwen 

Ookk getrouwde vrouwen worden geschaakt. Hier spreek, m e„  van "kadm 

kac.rma""  (kadm = vrouw). He, gaa, gewoonlijk om ne, gerouwde jonge vrouwen die 

me,, een vriend „egvluch.en „a een gedwongen uithuwelijking door haar ouders Di, 

soor,, schaktngen kom, vee, minder voor, omda, he, vragen is om moeilijkheden- voor 

dee ouders van de i„  de steek gdaten echtgenoot en ook voor die van de bruid beteken, 

nett een enorm gezichtsverlies. 

Schakingenn komen, in de westelijke kustprovincies althans, op zo'n grote 

schaall  voor dat het haas, een ,egi,ieme manier is geworden om onder strenge huwe-

ss ui, te komen. ,„  de provincie Adapazar, (Wes,-Turkije: provincie ,ussen 

Ismnbull  en Ankara) zijn schakingen zo aan de orde van de dag da, er wel gezegd 

word,:: "Zonder schaking geen huwelijk". Hier word, ook afs,and gedaan van de 

enscenenngg als ontvoering. He, meisje glip, -s nach.s s.iekem he, huis ui, waar de 

jongenn op haar wach,. Zo is he, voor iedereen duidelijk da, ze ui, eigen vrije wi! is 

venrokken,, anders zou er we, een of andere vorm van lawaai zijn gewees,. Samen 

lopenn ze weg om de nach, bij kennissen in een andere plaa,s door ,e brengen De 

volgendee dag laten ze via een tussenpersoon aan de ouders weten dat ze willen 

trouwen.. Ook gebeur, het wel da, hc, meisje zelf opbel, „aar huis me, de mededeling-

 tap,*.. ( l e„ : . ,k ben gev.uchf). Di, impheeer, da. ze me, een jongen mee is ' 

AllesAlles bUjf, helzelfde. alleen Kerdm vmger de meisjes op eeripaardgexhaaki m 

'ege^oordig'ege^oordig met de bronmer-, vertel, Erdinc, de eerder genoemde chauffeur Da, 

schakmgenn zo gemakkeüjk gaan wi, echter nie, zeggen da, de vader en broers van he, 

me.sjee „ie, beledigd zijn. De accep,a,ie voor schakingen is groot, maar vee, minder 

wanneerr he, de eigen dochter betreft. Di, bleek ,oen chauffeur Erdinc ons naar he, 

bergdorpp Cenger bracht en wij er een bezoek brachten aan de familie Topa, We 

vroegenn of er in deze streek ook schakingen voorkwamen. Hier werd een beetje in he, 

algemeenn op geamwoord. Toen ge.rouwde doch,er Nurgül naar de keuken ging en ik 

haarr achterna liep, begon ze echter in geuren en kleuren te vertellen over haar eigen 

schakmg.. Moeder Naime, die ook naar de keuken was gekomen, vertelde enthousiast 

nte,, haar mee. Vader Ibrahim begon iets door ,e krijgen en spoedde zich naar ons toe 

" ^ - S < ^ ^^ s l o p p en m e, W r v e r h a a| m a ar  ̂ g m g g e w o on d o or 



137 7 

Vaderr Ibrahim vond het duidelijk niet leuk en, terwijl de vrouwen aan het vertellen 

waren,, probeerde hij mijn echtgenoot Bahadir ervan te overtuigen dat hij er absoluut 

nietss aan kon doen. Er was een bruiloft in het dorp en door al het lawaai hoorde hij het 

geluidd van de brommer niet "De arme man", zei Bahadir later tegen me, "hijprobeer-

dede zijn mannelijkheid (erkeklik) te tonen, maar niemand luisterde naar hem". 

Ookk de broer van Nurgül was boos dat zijn zus zich had laten schaken. Zijn 

reactiee was zelfs heftiger dan die van zijn vader. Na haar schaking praatte hij twee 

jaarr niet met haar (dit wordt "küs" genoemd). De moeder van dit gezin vond de 

schakingg echter helemaal niet erg. Naime trok me op een gegeven moment naar buiten 

(opdatt haar man haar niet zou horen) en vertelde me met tranen in haar ogen: "Beyim 

gokgok ters (mijn man is heel erg moeilijk) ". Het samenleven met hem viel haar erg 

zwaarr en daarom vond ze het uitstekend dat haar dochter een schaking had gepland. 

"Zo"Zo trouwt ze met iemand die zij wil. Dan is het leven gemakkelijker", vertelde ze. 

Err zijn echter schakingen waar ook de vader van het meisje positief over is: 

ditt is wanneer zijn dochter door een jongen uit een rijke familie geschaakt wordt. 

Slechtss voor de vorm tekent hij protest aan. In dit geval heeft de jongen geen 

toestemmingg van zijn ouders voor het huwelijk, anders zou een schaking niet nodig 

zijnn geweest. 

OnvrijwilligeOnvrijwillige schaking 

Naastt vrijwillig e schakingen komen ook onvrijwillige schakingen voor, 

waarbijj  het meisje tegen haar wil wordt meegevoerd. Dit lijk t onbegrijpelijk, want wat 

will  een jongen daar nu mee bereiken? Maar in een samenleving waar over het huwe-

lij kk van het meisje beslist wordt door haar ouders, en het meisje in veel gevallen niet 

verliefdd is op haar toekomstige man, is het niet zo vreemd dat een schaker denkt: de 

liefdee komt vanzelf wel na het huwelijk. De onvrijwillige schaking is gebaseerd op de 

verwachtingg dat het meisje na de ontvoering en ontmaagding geen andere keus ziet 

dann de schaker als echtgenoot te accepteren. Het zijn de dorpsmeisjes en de meisjes 

zonderr opleiding die toegeven aan de eisen van de ontvoerder. Deze meisjes hebben 

alleenn het huwelijk als toekomst, en de kans op een goede echtgenoot wordt na een 

schakingg klein geacht. De angst voor altijd ongehuwd te blijven ("evde kalmis kiz": 

hett thuisgebleven meisje) is erger dan met een ontvoerder - die klaarblijkelijk van 

haarr houdt - te trouwen. Het meisje accepteert haar ontvoerder als echtgenoot en 
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beweertt dat het om een vrijwillig e schaking gaat. Ze zal niet zeggen dat het om een 

ontvoeringg gaat, omdat ze bang is dat anders haar schaker/ontvoerder de gevangenis 

inn moet en er voor haar geen echtgenoot meer is (cf. Bates 1974: 275; Kudat 1974: 

291). . 

DeDe ontvoeringsvraag 

Hett is niet altijd eenvoudig om te achterhalen of een meisje vrijwilli g of 

onvrijwilli gg is geschaakt. Een meisje kan na een ontvoering verklaren dat zij dit zelf 

heeftt gewild. Anderzijds kan een meisje bij een vrijwillig e schaking zeggen dat ze 

ontvoerdd is, omdat zij niet voor "namussuz" wil worden aangezien. Dit gebeurt vooral 

wanneerr de schaking op een mislukking uitloopt en het meisje weer bij haar ouders 

thuiss wordt bezorgd. In dat geval wil het meisje haar situatie thuis niet onmogelijk 

makenn door te vertellen dat ze is weggelopen. De jongen verklaart standaard dat de 

schakingg met medewerking van het meisje plaats heeft gevonden, om niet wegens 

ontvoeringg bij de rechtbank te worden aangeklaagd. Wanneer het niet duidelijk is of 

hett om een vrijwillig e dan wel een onvrijwillige schaking gaat luidt in de Turkse krant 

dee vraag: "Kiz kacti mi kacirüdi mi? " (is het meisje gevlucht of ontvoerd?). Dit 

kunnenn we, analoog aan het al behandelde "verkrachtingsraadsel" uit § 2.2, het 

"ontvoeringsraadsel""  noemen. Een voorbeeld hiervan uit de krant is de zaak Ülkü:10 

ÜlküÜlkü is net getrouwd als ze met haar man naar het zomerhuis van haar opa gaat. 

DaarDaar wordt ze geschaakt door haar vroegere verloofde. Haar man en haar vader zijn 

razendrazend en zeggen dat het een gedwongen schaking is. Maar in de krant staat dat Ülkü 

tijdenstijdens de bruiloft helemaal niet gelukkig was en graag met haar vroegere verloofde 

hadhad willen trouwen. De schaking is vast door beiden op touw gezet. De schaking loopt 

uituit de hand, omdat twee broers van de schaker gedood worden, vermoedelijk door 

Ulkü'sUlkü's vader. Hierop komt Ülkü terug naar haar echtgenoot en zegt gedwongen te zijn 

geweestgeweest tot de schaking. "Ik was ontvoerd. Toen hij hoorde over de dood van zijn 

broersbroers wilde hij mij doden. Ik kon nog net op tijd wegvluchten", zo verklaart ze. De 

schaker'sschaker's versie van het verhaal is echter: "Ülkü is zelf naar mij toe gevlucht. Ze was 

Sirr kaf.rmaya 2 infaz" in Hürriyet 16-2-1997; "Ölümü göze alip kactilar" en "A$k kana bulandi" in 
Hilmyett 17-2-1997; "Ulkü polise sigindf in Hürriyet 21-2-1997; "Ülkü: Cesedimi cuval icinde gönde-
receklerdi""  in Hürriyet 25-2-1997; "Kendisi kacti" in Hürriyet 27-2-1997. 
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ongelukkigongelukkig in haar huwelijk en verlangde naar mij. Ik heb erin toegestemd om haar te 

schakenschaken ", 

Ülküü en de schaker zullen waarschijnlijk beiden blijven volharden in hun 

eigenn versie. Ülkü is naar haar echtgenoot teruggegaan (of het nu uit angst was voor 

wraakk van haar schaker of van haar vader) en kan nu niet meer zeggen dat ze zelf weg 

iss gegaan. De schaker zelf zal, ook als het waar is, zeker niet toegeven Ülkü ontvoerd 

tee hebben. Hij riskeert er op zijn minst een gevangenisstraf mee. 

Hett ontvoeringsraadsel komt ook voor in de casus Ayanoglu (§ 3.1). Mevrouw 

Ayanogluu vertelde op het politiebureau dat zij was ontvoerd door de heer Nuri Sakal 

enn vijf dagen lang gedwongen bij hem woonde, waarna hij haar naar een opvangtehuis 

bracht.. Haar man had eerwraak gepleegd op Nuri Sakal. Er was echter helemaal geen 

sprakee van een ontvoering, en haar man wist dit ook. Ayanoglu had zijn vrouw arm in 

armm zien lopen met Nuri Sakal en was bovendien van diverse kanten gewaarschuwd 

datt zijn vrouw er een vriend op na hield. Vermoedelijk had hij zijn vrouw gezegd 

dezee versie te geven op het politiebureau, te meer daar zijn vrouw in een eerste 

verklaringg bij de politie heel positief was over Nuri Sakal en heel negatief over haar 

man.. Pas in het tweede verhoor kwam ze met het ontvoeringsverhaal. 

Niett alleen achteraf, maar ook ten tijde van de schaking kan het moeilijk zijn 

omm te achterhalen of het om een vrijwillig e of een onvrijwillige schaking gaat. Een 

voorbeeldd hiervan was de zaak Elif,1' die lezers van de Hürriyet dagenlang in haar 

greepp hield. 

TurkseTurkse krantecasus Elif  (1994) 

ElifCihanElifCihan is een 17-jarig Turks meisje dat in Kassei (Duitsland) woont en 

daardaar op een advocatenkantoor werkt. Ze gaat met haar ouders op vakantie naar 

Trabzon.Trabzon. Na drie weken vakantie wordt zij geschaakt door de 23-jarige Faruk 

Cinemre.Cinemre. De ouders schakelen de politie in om hun dochter op te sporen. Ook roepen 

zeze de hulp in van de krant: of die maar wil schrijven over deze zaak, in de hoop dat 

111 "Elif i kurtarana 10 bin mark ödül" in Hürriyet 28-8-1994; "Kacinlan Elife nikah baskisi!" in Hürriyet 
29-8-1994;; "Elif , hala sir" in Hürriyet 30-8-1994; "Elif î in ihbar yagmuru" in Hürriyet 31-8-1994; "Kacir-
ilann Elif evli dönüyor" in Hürriyet 2-9-1994; "Bizimki yildinm a$k" in Hürriyet 3-9-1994; "Kagnlan Elif 
Almanya'daa farkli konu?tu" en "Elif : isteyerek nikahlanmadim" in Hürriyet 4-9-1994; "Elif Cihan, 
Trabzon'daa ba$ina gelen olaylan anlatiyor. Bir daga kaldirma hikayesi" in Hürriyet 13-9-1994; "Ve, Elif 
bojaniyor""  in Hürriyet 4-10-1994. 
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iemandiemand ze vindt. Ze vertellen dat hun dochter wel gedwongen moet zijn, want ze heeft 

alal een verloofde in Duitsland. Na een week belt het meisje op en vertelt de ouders dat 

zeze wil trouwen met de jongen. De ouders geloven hun oren niet. Pas na drie weken 

duikenduiken Elifen Faruk op. Ze zijn getrouwd en, zo vertelt Elifaan de verslaggever van 

dede krant, ze is heel gelukkig. Getrouwd en wel komt ze weer bij haar ouders en gaat 

metmet hen naar Kassei. Daar vertelt ze de verslaggever dat ze is gedwongen tot het 

huwelijk.huwelijk. Ze moest wel spelen dat ze wilde trouwen, anders had de jongen haar niet 

latenlaten gaan. Gelukkig kan ze met behulp van de advocaten op het kantoor waar ze 

werktwerkt haar huwelijk weer ongeldig laten verklaren. Uit haar verhaal blijkt dat ze niet 

doordoor haar ouders gedwongen werd om van het huwelijk af te zien. 

Watt Elif vertelt aan de verslaggever van de Hürriyet is interessant, omdat het 

eenn idee geeft van de namuscodes: "Turkije is een raar land. Als je vriendelijk bent 

voorvoor een jongen wordt dat verkeerd opgevat. Ik had maar twee keer met Faruk 

gepraat,gepraat, omdat het een vriend van een kennis van mijn nichtje was. Maar vanaf toen 

bleefbleef hij maar aan me plakken. Toen heeft hij me geschaakt, omdat hij gek op me was 

enen dacht dat ik het ook op hem zou worden".!2 

Eenn blik, een groet, een vriendelijk woord, het kan allemaal al teveel zijn. In 

eenn land waar zo weinig mag tussen de seksen, kan het meisje slechts met een klein 

gebaarr een aanwijzing geven voor haar liefde. Verder moet ze vooral stuurs en ontoe-

schietelijkk zijn. Voor een jongen is het dan ook moeilijk om uit te maken of een 

meisjee werkelijk geen toenadering wil, of dit alleen maar speelt. Vooral als door een 

vriendelijkk gesprekje of zelfs maar een lachje van haar, het idee in hem heeft 

postgevatt dat ze hem wel mag. Dit kwam ook voor in de ontvoeringszaak Raman T., 

diee in Nederland plaatsvond (Van Veen 1989). De Turkse jongen Raman had een 

Turkss meisje, dat in hetzelfde naai-atelier als hij werkte, onvrijwilli g geschaakt. De 

presidentt van de Nederlandse rechtbank vroeg: "Wat gaf U nou de zekerheid dat zij 

doordoor Ugeschaakt wilde worden?" Verdachte: "De manier waarop zij tijdens het werk 

naarnaar mij keek en tegen mij glimlachte". In de schakingszaak Asiye zien we iets 

soortgelijks. . 

"ElifCihan,, Trabzon'da ba$ina gelen olaylan anlatiyor" in Hürriyet 13-9-1994. 
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CasusCasus Asiye (Nederland 1981)15 

DeDe Turkse jongeman Yasar (17 jaar), die illegaal in Nederland is, komt wel 

eenseens bij het Turkse gezin van Asiye (15 jaar) over de vloer. Als hij zijn oom om haar 

handhand laat vragen krijgt hij echter nul op request. Als Yasar op een goede dag vanaf 

hethet balkon van zijn woning naar Asiye zwaait terwijl zij op haar balkon aan het werk 

is,is, zwaait zij terug. Yasar ziet daarin een duidelijke toenaderingspoging van de zijde 

vanvan Asiye, en besluit haar te schaken. Samen met familieleden ontvoert hij haar als ze 

opop weg is naar Nederlandse les in het buurthuis. Haar zusje en twee leerkrachten zijn 

erer getuige van hoe Asiye in een auto wordt gesleurd. 

Wanneerr niet duidelijk is of het om een vrijwillig e of onvrijwillige schaking 

gaat,, is het ontvoeringsraadsel op te lossen door het meisje onafhankelijk van haar 

schakerr en haar ouders te ondervragen, waarbij beide opties (terug naar haar ouders of 

trouwenn met de schaker) open worden gehouden. Haar moet verteld worden dat haar 

ouderss haar wél terugwillen, ondanks wat er gebeurd is. In zo'n geval kan het meisje 

eerlijkk vertellen wat zij wil. Dit gebeurt in de schakingscasus Sefiye. 

CasusCasus Sefiye (Nederland 1981)'4 

HetHet 15-jarige Turkse meisje Sefiye wordt geschaakt door de illegaal in 

NederlandNederland verblijvende Ahmet. Als politieagent Nellestein hen weet op te speuren 

verteltvertelt Sefiye dat ze vrijwillig  met de jongen is meegegaan. Pas als ze in de politieauto 

metmet Nellestein alleen is, en hij haar heeft verteld dat haar vader haar niet zal 

verstotenverstoten komt ze met het ware verhaal: Ahmet heeft haar ontvoerd en verkracht en zij 

zagzag voor zichzelf geen andere mogelijkheid meer dan hem als haar man te accepteren. 

HetHet meisje gaat terug naar haar ouders, en er komt een rechtszaak tegen Ahmet. 

Datt een meisje ook in zo'n geval niet altijd durft te vertellen wat er precies 

gebeurdd is, blijkt uit de al genoemde casus Asiye. De schaking van Asiye verloopt net 

alss de ontvoering van Sefiye: Asiye legt zich neer bij de feiten: de ontvoerder Ya$ar 

enn een vrouwelijk familielid van hem praten op haar in en zeggen dat haar vader haar 

133 Joris (1981: 52); Nellestein (1981: 51-54) 
144 Joris (1981: 30). 
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nuu toch niet meer wil hebben, en dat hij haar zal doodschieten, omdat ze geschaakt is. 

Asiyee komt tot de conclusie dat haar positie hopeloos is en verzet zich niet tegen het 

imamhuwelijkk dat een dag na haar ontvoering plaatsvindt. Direct na het 

imamhuwelijkk wordt ze ontmaagd. De dag erop wordt ze bevrijd door de politie. Bij 

dee politie verklaart Asiye vrijwilli g te zijn meegegaan. De politie moet alle 

betrokkenenn vrijlaten en Asiye wordt aan haar vader teruggegeven (Nellestein 1981: 

54). . 

Datt het werkelijk om een ontvoering gaat wordt de politie duidelijk uit de 

verhorenn met Yasar en de betrokkenen. Er wordt wel gezegd dat wanneer het 

imamhuwelijkk snel op de schaking plaatsvindt, dit een aanwijzing is voor het 

vrijwillig ee karakter ervan. Maar aan de casus Asiye zien we dat dit niet zo hoeft te 

zijn:: Asiye ondergaat de dag na haar schaking al het imamhuwelijk. Als zeer 

traditioneell  opgevoed meisje ziet zij haar situatie al snel als hopeloos. Ze is nog niet 

eenss ontmaagd en accepteert haar schaker-ontvoerder al als echtgenoot. 

Inn de schakingszaak van het in Nederland wonende Turkse meisje Türkay was 

dee grote vraag of het meisje vrijwilli g of onvrijwilli g was geschaakt. Het meisje 

beweerdee dat zij ontvoerd was. Aan haar verklaring werd echter getwijfeld omdat ze 

naa de schaking weer bij haar ouders was gebracht en wellicht niet meer durfde te 

vertellenn dat ze het zelf had gewild. Uit het strafdossier valt het verhaal te 

reconstrueren. . 

DeDe schaking van Türkay (Nederland 1987) 

InIn 1987 wordt de in Nederland wonende Turkse familie Yildiz opgebeld met de 

mededelingmededeling dat hun jongste dochter Aytaq net een auto-ongeluk heeft gehad. Moeder 

YddizYddiz en de 16-jarige dochter Türkay rennen ogenblikkelijk de straat op. Dochter 

TürkayTürkay rent niet zo hard als haar moeder. Dan komt er een auto langsrijden met 

daarindaarin vier jongemannen. Eén ervan springt uit de auto en duwt dochter Türkay in de 

auto.auto. De andere mannen helpen. Türkay gilt en schreeuwt en probeert zich los te 

rukken.rukken. Moeder Yildiz begint ook te gillen. Ze kent drie van de jongemannen. Het zijn 

zonenzonen van de familie Akkir, een Turkse familie die jarenlang naast hen heeft gewoond, 

tottot ze verhuisden naar het westen van Nederland. Moeder Yüdiz probeert haar 

dochterdochter Türkay te redden. Het is echter al te laat. De auto rijdt weg, met Türkay erin. 

ZoZo gauw mogelijk rent moeder Yddiz naar huis en belt de politie. Ze geeft een 
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nauwkeurignauwkeurig signalement door. De politie weet de auto na een uur rijden te 

onderscheppen.onderscheppen. Türkay wordt aan haar ouders teruggegeven. Zij dient een aanklacht 

inin wegens ontvoering en de vier jongemannen worden gearresteerd. 

Dee 23-jarige schaker Yasin Akkir beweerde dat hij samen met Türkay de 

ontvoeringg had gepland, omdat zij met elkaar wilden trouwen en hiervoor geen 

toestemmingg hadden gekregen van Tiirkay's ouders. Türkay was namelijk al aan een 

anderee jongen beloofd. Ze besloten de schaking te laten plaatsvinden als vader Yildiz 

vann huis zou zijn. Toen het zo ver was (vader Yildiz ging voor twee weken naar 

Turkije)) werd afgesproken dat Türkay op een zaterdag boodschappen zou doen en 

onderwegg geschaakt zou worden. Op de afgesproken dag wachtten Yasin en zijn 

helperss in de omgeving van het huis, maar Türkay verscheen niet. Haar jongere zusje 

Aytacc kwam wel een paar keer naar buiten, voor het doen van een paar boodschappen. 

Volgenss Yasin werd Türkay door haar moeder expres binnen gehouden en besloot hij 

tott een list om Türkay het huis uit te krijgen. Toen Aytac weer het huis verliet, belde 

hijj  anoniem op en vertelde moeder Yildiz dat haar dochter een verkeersongeluk had 

gekregen.. De truc had succes: zowel Türkay als haar moeder renden het huis uit. 

Yasinn vertelde dat Türkay met opzet een beetje achter bleef lopen om het mogelijk te 

makenn haar te schaken. Moeder Yildiz beweerde echter dat haar dochter achterliep 

omdatt ze een nauwe rok aan had en daarom niet zo hard kon lopen. De moeder 

verteldee bovendien dat haar dochter geslagen werd door de jongemannen. Türkay zelf 

zeii  hier niets over. Wilde Türkay haar vriend - de schaker - in bescherming nemen? 

Off  overdreef moeder de tegenstand van Türkay om de eerbaarheid van haar dochter te 

benadrukken? ? 

Dee maatschappelijk werker van de reclassering schreef een heel rapport 

waarin,, op basis van gesprekken met Yasin, de schaking werd beschreven als de enige 

mogelijkheidd van twee geliefden om te kunnen trouwen. Uiteindelijk gaf Yasin echter 

toee dat zijn ouders wilden dat hij Türkay zou gaan schaken, en dat dit noch zijn wens 

wass geweest, noch die van Türkay. Dat Yasin deze mededeling deed was 

buitengewoon,, zo schreef een andere maatschappelijk werker van de reclassering: 

"Doorr dit te vertellen overtrad Yasin een van de strengste geboden in het Turkse 

leven:: Val nóóit je ouders af tegenover de buitenwereld". Yasin had blijkbaar zo'n 

goedd contact gekregen met de maatschappelijk werker dat hij hem was gaan zien als 

eenn vriend, aan wie hij een geheim kon toevertrouwen. De maatschappelijk werker 
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echterr zag zich genoodzaakt de waarheid te rapporteren en gaf het advies Yasin niet te 

dwingenn om zijn uitspraken tijdens de rechtszaak te herhalen, omdat hij in ernstige 

gewetensnoodd kon komen als hij zijn verhaal in het bijzijn van zijn ouders zou moeten 

afsteken. . 

Hoee zat het verhaal nu in elkaar? De familie Akkir en de familie Yildi z 

woondenn jarenlang naast elkaar en waren bevriend. En niet alleen bevriend, ze waren 

ookk familie van elkaar: moeder Akkir was een dochter van de oudere broer van vader 

Yildiz.. Als moeder Yildiz naar haar werk ging zorgde moeder Akkir voor het meisje 

Türkayy Yildiz. Dit deed ze vanaf dat het meisje driejaar was tot haar twaalfde jaar. 

Toenn ging de familie Akkir verhuizen naar het westen van Nederland. Hun zoon 

Yasinn kreeg na verloop van tijd kennis aan een Nederlands meisje, Heleen, en 

gingg met haar samenwonen. Dit was de ouders Akkir een doorn in het oog. 

Vaderr Akkir was een zeer vroom moslim en wilde niet dat zijn zoon met een niet-

moslimm samenwoonde. Hij wist maar één afdoende maatregel en dat was zijn zoon zo 

snell  mogelijk uithuwelijken aan een moslimmeisje. Moeder Akkir wist wel wie ze 

graagg als schoondochter wilde hebben: Türkay Yildiz, het buurmeisje waar ze 

jarenlangg voor had gezorgd, en die bovendien een vadersbroersdochter (amca kizi) 

vann haar was. Zoon Yasin durfde niet tegen zijn ouders in te gaan. Hem was van 

jongsaff  aan ingeprent zijn vader te gehoorzamen. De belangrijkste reden voor hem om 

toee te geven was echter de innige wens van zijn moeder om Türkay als schoondochter 

tee krijgen. Yasin wilde zijn moeder, van wie hij veel hield, niet teleurstellen. 

Tegelijkertijdd vertelde hij zijn vriendin Heleen dat hij altijd van haar zou blijven 

houdenn en zij ook zijn vriendin zou blijven. Het huwelijk met Türkay was slechts een 

verplichtingg jegens zijn ouders. 

Wee moeten deze opstelling van de jongen begrijpen vanuit de traditionele 

Turksee plattelandscultuur: wanneer een meisje op jonge leeftijd trouwt zal zij met 

haarr man gaan inwonen bij zijn ouders. De relatie schoonmoeder-schoondochter is 

heell  belangrijk. Jongemannen beseffen dit en zien als de ideale echtgenote iemand 

waarr hun moeder mee op kan schieten (Delaney 1991: 109-110). Van een man wordt 

niett verwacht dat hij veel thuis is. In de optiek van Yasin houdt hij daarom na zijn 

huwelijkk ruim voldoende tijd over voor zijn Nederlandse vriendin. Let wel: dit is niet 

zoalss het hoort in de Turkse dorpscultuur, maar wat wel voorkomt (zie casus Dursun). 

Hett aparte van deze schakingszaak was dat de jongen zelfde schaking ook 

niett wilde. Dit was een schakingszaak die onvrijwilli g was van beide kanten. De 
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maatschappelijkk werker benadrukte in zijn rapport dat er bij geen van de deelnemers 

sprakee was van slechte bedoelingen. Vader Akkir wilde zijn - zijns inziens -

afgedwaaldee zoon redden door hem op het goede pad te brengen; moeder Akkir wilde 

graagg al haar liefde aan nichtje Tiirkay geven; Yasin en de twee andere broers 

handeldenn uit plichtsbesef tegenover hun ouders en de vriend van Yasin zal niet beter 

gewetenn hebben dan dat hij meewerkte aan een goede zaak, dat wil zeggen een 

vrijwillig ee schaking. De jongemannen kwamen er uiteindelijk vanaf met 

dienstverlening,, maar het leed was al geschied: Eyüp, de oudere broer van Yasin en 

helperr bij de schaking, moest zich onder psychiatrische behandeling stellen. Hij ging 

gebuktt onder de verwijten van zijn ouders, die hem, als oudste zoon, verantwoordelijk 

hieldenn voor het mislukken van de schaking. Met Yasin ging het al niet veel beter. Hij 

dachtt werkelijk dat Heleen wel bij hem zou blijven, maar na de schakingsaffaire 

verbrakk zij de verkering. Dit gaf Yasin zo'n klap dat hij een poging tot zelfmoord 

deed.. In het ziekenhuis kon zijn leven gered worden. 

Inn deze zaak had van het begin af duidelijk kunnen zijn dat het om een 

onvrijwillig ee schaking ging. Niet omdat het meisje dit vertelde - haar verklaring was 

heell  juist niet direct voor waarheid aangenomen: zij bevond zich weer bij haar ouders 

thuiss en kon daarom niet anders verklaren dan dat de schaking onvrijwilli g van haar 

kantt was -, maar door de manier waarop de schaking plaatsvond. Als Türkay aan haar 

ouderss duidelijk had willen maken dat ze een eerzaam meisje was en er dus de draai 

vann een ontvoering aan had willen geven, hadden Yasin en zij de schaking niet op 

zo'nn riskante manier hoeven uit te voeren. Ze was dan niet thuisgekomen van school 

enn had - eenmaal veilig bij de schaker - haar ouders laten weten ontvoerd te zijn. Een 

voorbeeldd hiervan was een schaking in Rotterdam. Een 18-jarig Turks meisje werd er 

doorr de politie bevrijd uit een huis, nadat ze zes dagen daarvoor was geschaakt. Ze 

hadd haar ouders laten weten dat ze ontvoerd was door een illegale immigrant en dat ze 

mett hem moest trouwen. Achteraf bleek dat het meisje de ontvoering had verzonnen 

uitt angst voor haar familie. Zij was zelf naar het huis van de man gegaan. Het ging om 

haarr vriend met wie ze nog dezelfde dag trouwde voor de imam.15 

Voorr het meisje maakt het verschil of zij na een mislukte schaking gezien 

wordtt als schuldige van een wegloopactie of als onschuldig slachtoffer van een 

155 "Ontvoerd meisje uit Turkije bevrijd na verkrachtingen" in De Volkskrant 12-5-1997; "Turks meisje 
verzonn ontvoering Rotterdam" in De Volkskrant 13-5-1997. 
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ontvoering.. In het eerste geval is zij "namussuz" en hangt het er vanaf hoe coulant 

haarr ouders zijn, in het laatste geval is zij "namusu kirlenmis", kleeft er een smet aan 

haar,, maar kan zij doorgaans thuis weer ontvangen worden. Dit in tegenstelling tot 

watt de ontvoerde meisjes zelfdenken (namelijk dat er geen oplossing is behalve een 

huwelijkk met de schaker). Bij een ontvoering tegen de wil van het meisje, is het echter 

well  belangrijk dat duidelijk is dat het meisje er in het geheel geen schuld aan heeft 

gehad.. Zodra daar maar enigszins aan getwijfeld wordt, wordt zij als "namussuz" 

gezien.. Dit is het geval in de zojuist genoemde zaak Sefiye. Ze had gespijbeld van 

schooll  en was thee gaan drinken bij een Turks vriendje. Daar was Ahmet ook en hij 

ontvoerdee haar. Sefiye voelde zich schuldig aan de ontvoering, want ze had er door 

haarr "slechte gedrag" aanleiding toe gegeven. Ook haar vader was van mening dat zij 

schuldigg was, maar weet dit aan het feit dat ze al elf jaar in Nederland woonde en haar 

zedenn in die tijd verwaterd waren. Hij wist zeker dat dit allemaal niet gebeurd zou zijn 

alss zij zich als een traditioneel Turks meisje had gedragen (Joris 1981: 30). De vader 

vondd haar gedrag onacceptabel, maar gaf een voor zichzelf aanvaardbare interpretatie, 

waardoorr hij zijn dochter weer thuis kon accepteren. Dit gebeurt ook bij mislukte 

schakingenn waar de dochter vrijwilli g aan heeft meegewerkt: de wegloopactie wordt 

voorgesteldd als een ontvoering, zodat de eigen dochter niet als "namussuz" (eerloos) 

hoeftt te worden gezien. Dit kan echter alleen als het gezin geen last blijf t houden van 

roddelpraatjes.. In de casus Asiye is dit wel het geval. Deze zijn vermoedelijk door de 

familiee van de schaker de wereld ingebracht: Asiye zou een hoer zijn, vader had beter 

opp zijn dochter moeten letten, Asiye zou wel aanleiding hebben gegeven, waarom liet 

dee vader zijn dochter niet trouwen met de schaker? De vader van Asiye durfde zich 

uitt schaamte nauwelijks nog op straat te vertonen. Om aan de roddelpraat te ontkomen 

besloott hij om hun huis te verkopen en elders te gaan wonen. Tot het zover was ging 

Asiyee met haar moeder naar Turkije (Nellestein 1981: 55-56). 

HetHet leed voor de vader van het meisje verzachten 

Schakingg van een dochter betekent namusverlies voor de familie. Dit 

namusverliess kan opgeheven worden door het meisje te laten trouwen met de schaker. 

Naastt het namusverlies is er echter ook sprake van serefverlies, gekrenkte trots. De 

vaderr wil zijn dochter thuis houden, om haar op de dag van het huwelijk weg te 

geven.. Om haar middel wordt door haar broer een rood lint geknoopt, ten teken van 
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haarr maagdelijkheid. Deze dag geeft seref aan de vader: zijn dochter is niet 

weggelopenn en hij heeft haar weten te beschermen tegen vreemden. Ook voor de 

moederr is het een dag om trots op te zijn, zij wordt verantwoordelijk gehouden voor 

dee goede opvoeding van haar dochter. De ontvangende familie mag de ouders van het 

meisjee dankbaar zijn voor zo'n keurige bruid. Als de dochter zelf haar huwelijk regelt 

off  onvrijwilli g geschaakt wordt, is er sprake van verlies van seref, het gezin heeft dan 

eenn dochter die geen "saygi" (eerbied) toont, of niet goed beschermd is door haar 

vaderr en broers. Ik weet niet of er in het algemeen verschil is tussen de reactie van de 

vaderr en de moeder op een schaking. Ik vermoed dat een schaking voor de vader het 

ergstt is, omdat hij officieel althans, zijn dochter behoort te beschermen en te 

controleren.. Uit de reacties na de schaking van hun dochter valt op te maken hoe erg 

dee vaders het vinden. Yerden (1995: 35) geeft het voorbeeld van een meisje dat van huis 

wegloopt,, maar acht uur later al spijt krijgt. Het meisje vertelt: "Toen ik thuiskwam 

heerstee er rouw. Mijn vader omarmde mij en viel meteen flauw". In de casus Tekin gaat 

dee vader onmiddellijk permanent op zoek naar zijn dochter: hij gaat zelfs niet meer 

naarr zijn werk. Hij heeft geen rust meer tot ze terecht is. 

Err is een aantal manieren voor de vader van het meisje om het §erefverlies dat 

hijj  lijdt door het schakingshuwelijk van zijn dochter, te verzachten: 

NietNiet meer over praten 

Naa het schakingshuwelijk wil de vader het absoluut niet meer hebben over de 

schaking.. Het is een taboe-onderwerp. De vader eraan helpen herinneren is pijnlijk en 

maaktt een inbreuk op zijn seref. Andere mannen in het dorp en met name de vader 

vann de schaker zullen de vader van het meisje helpen en het er ook niet meer over 

hebben.. De schakers zelf vermijden het onderwerp eveneens, uit respect voor hun 

schoonvader.. Vrouwen blijken mededeelzamer over schakingen (Van Nuenen 1995: 

5). . 

Küs Küs 

Naa de schaking kan de vader voor kortere of langere tijd "küs" zijn met zijn 

dochterr en de schaker. Dit betekent dat hij geen contact met hen heeft. Mocht hij ze 

perr ongeluk tegen het lij f lopen dan doet hij alsof ze niet bestaan. Van zijn vrouw zal 

hijj  verwachten dat ze eveneens "küs" is. Dit doet ze echter niet altijd. Zolang dit niet 

openlijkk gebeurt is er niets aan de hand. De situatie van "küs" wordt gewoonlijk 
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opgehevenn als het eerste kleinkind geboren wordt (Mansur 1972: 167; Magnarella 

1974:: I13;Santing 1987:31). 

HogeHoge ba^hk 

Dee vader van het meisje kan een extra hoge "baslik parasi" eisen als 

compensatiee voor gekwetste serefgevoelens (Stirling 1965: 194; Bates 1974: 275).I6 

Inn bijvoorbeeld de casus Sener (§ 6.5) vraagt de vader in eerste instantie maar liefst 

FF 40.000,- aan bruidsprijs. "Baslik parasi", doorgaans afgekort tot "baslik", is het 

geldbedragg dat de vader van de bruidegom aan de vader van de bruid betaalt bij een 

huwelijkk (Delaney 1991: 119). In veel gebieden van Turkije is een dergelijke 

bruidsprijss traditie. De familie van de schaker hoeft niet in te gaan op de eis van 

"baslik",, het meisje is immers al in haar bezit. Maar zij zal aan deze wens van de 

vaderr van het meisje gehoor willen geven, omdat de schaker een goede relatie met 

zijnn schoonvader wil hebben. Een schaking is alleen goedkoop als beide ouderparen 

samenn besluiten dat hun kinderen maar een schaking moeten organiseren, om zo op de 

kostenn te besparen. Waar de schaking zonder medeweten van de vader van het meisje 

iss geschied, zal hij juist niet bereid zijn om het de jongen en diens vader gemakkelijk 

tee maken. 

GeenGeen bruiloft 

Uitt piëteit met de mannelijke familieleden van het meisje wordt er na een 

schakingg geen bruiloft gevierd. Het huwelijk vindt in stilte plaats. 

NietNiet op de bruiloft komen 

Inn sommige streken in West-Turkije is de acceptatie voor een schaking al 

zoverr gevorderd, dat er wel een bruiloft gevierd wordt. De mannelijke familieleden 

vann de bruid komen dan niet op de bruiloft. Alleen de vrouwen van de familie van de 

bruidd komen of iedereen komt maar heel even (Van Nuenen 1996: 30, 33). 

Meekerr (1976: 415) doet wel heel luchtig over de seref van de Turkse vader: hij schrijft dat bij een 
schakingg diens seref altijd hersteld wordt door de aan hem betaalde bruidsprijs. Zelfs een extra hoge 
bruidsprijss is volgens Meeker niet nodig. 
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UitzetUitzet niet meegeven 

Dee vader van het meisje kan besluiten de "^eyiz" (uitzet) niet aan zijn dochter 

meee te geven (Mansur 1972: 167; Gartmann 1981: 75). Soms anticipeert een meisje 

hieropp door een gedeelte van de ceyiz mee te nemen met de schaking. Het verlies van 

dee ceyiz is vrij ernstig, omdat een meisje al van jongsaf aan hiermee bezig is geweest 

doorr allerlei dingen te handwerken. Bovendien bevat de ceyiz vaak ook allerlei 

gebruiksgoederenn zoals yorgans (dekens), matrassen en huishoudelijke electrische 

apparaten. . 

RechtszaakRechtszaak met huwelijk 

Dee vader van het meisje kan een rechtszaak aanspannen tegen de schaker 

wegenss ontvoering. Dit soort rechtszaken eindigt gewoonlijk in een huwelijk tussen 

dee schaker en het meisje, en de gevangenisstraf wordt de schaker kwijtgescholden. 

"Mutluu son"; een gelukkig einde, staat er dan in de krant. Je kunt je afvragen waarom 

eenn rechtszaak in zo'n geval nodig is geweest, het paar had toch meteen kunnen 

trouwen.. Maar dit is vaak de manier voor de vader om zijn gezag te tonen. De schaker 

wordtt ingepeperd dat hij niet zomaar kan sollen met zijn schoonvader. Bovendien kan 

dee schaker niet binnen driejaar scheiden van het meisje, want dan moet hij alsnog zijn 

gevangenisstraff  wegens ontvoering uitzitten. Niet iedereen zal het echter tot een 

rechtszaakk laten komen. Zolang de rechtszaak duurt is het meisje niet getrouwd, en 

blijf tt de namus van haar en haar familie bezoedeld. Door de rechtszaak komt de 

schakingg bovendien meer in de publiciteit, waarmee het §erefverlies van de vader nog 

wordtt vergroot.17 

Opp deze manieren kan de vader het serefverlies door de schaking van zijn 

dochterr beperken, maar desondanks het schakingshuwelijk door laten gaan. Wanneer 

hijj  een schakingshuwelijk echt niet wil, zijn er een aantal (verregaande) alternatieven 

zonderr dat het tot eerwraak hoeft te komen, de belangrijkste hiervan is verstoting. 

Hierr zal in hoofdstuk 6 op in worden gegaan.18 Hieronder volgt een eerwraakcasus uit 

mijnn onderzoek, waarbij sprake is van een schaking. 

177 'To avenge their sexual honour (...) through legal action only aggravates the dishonour by 
publicisingg it" (Pitt-Rivers 1966: 67). 
188 Ook de vader van een jongen kan tegen een schaking zijn, al komt dit, gezien de artikelen over 
schakingg in de Turkse krant, veel minder voor. In Nederland is mij een voorbeeld bekend van een 
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§§ 4.3 Eerwraak na schaking 

CasusCasus Tekin, "De disc-jockey" (1989) 

HetHet Turkse gezin Tekin, woonachtig in Nederland, heeft vier kinderen: 

getrouwdegetrouwde zoon Ekrem, dochter Hanife (19), dochter Pinar (17) en zoon Serhat (11). 

PinarPinar is verloofd met een neef en zal in augustus 1989 met hem trouwen. In de winter 

daaraandaaraan voorafgaand luistert Pinar vaak naar een illegale lokale Turkse radiozender 

enen raakt verliefd op presentator Halil. In juli  1989 valt het moeder en dochter Hanife 

opop dat Pi nar veel gebeld wordt en dat er ook veel "verkeerd verbonden" is. Als er op 

eeneen avond weer gebeld wordt doet Hanife net alsof zij Pinar is. Hanife komt er zo 

achterachter dat de man aan de telefoon de geliefde is van haar zusje. Meteen vertelt ze het 

doordoor aan haar moeder. Beiden kunnen op dat moment geen scène maken omdat er 

bezoekbezoek is. Pinar heeft door wat er mis is gegaan en vlucht stiekem het huis uit. Pas als 

hethet bezoek weg is komen haar moeder en zus erachter dat ze verdwenen is. Zodra 

vadervader Tekin thuiskomt worden alle kennissen en familieleden in Nederland bezocht en 

gebeldgebeld om erachter te komen waar dochter Pinar zit. Een vriendin weet te vertellen 

waarwaar ze kan zijn. Ze geeft Tekin het telefoonnummer van Halil. Met deze informatie 

gaatgaat Tekin samen met zijn dochter Hanife, die optreedt als tolk, naar het politie-

bureaubureau om aangifte te doen van vermissing van zijn dochter. Politieagent Vermaas 

(pseudoniem)(pseudoniem) gaat samen met Tekin naar het adres van Halil. Daar treffen ze nie-

mandmand thuis. De agent belooft Tekin dat hij de zaak uit zal zoeken. Pinar blijkt inder-

daaddaad bij Halil  te zijn. Die bewuste avond is ze naar hem toegegaan, waarna het stel 

meteenmeteen is ondergedoken bij een vriend van Halil. Vermaas vraagt Pinar of ze de 

volgendevolgende dag op een bepaalde tijd haar vader wil opbellen. Pinar stemt hierin toe. 

WanneerWanneer ze haar vader belt vraagt ze echter meteen om haar papieren (waarschijnlijk 

paspoortpaspoort en verblijfsvergunning; dit is nodig om een burgerlijk huwelijk te kunnen 

sluiten).sluiten). Dit valt fout bij Tekin en hij wordt kwaad. Het telefoongesprek wordt 

afgebrokenafgebroken (door Tekin of Pinar?). Er vindt twee keer een gesprek plaats tussen Tekin 

Turksee vader die tegen het huwelijk van zijn zoon met een Nederlands meisje was en daarom zijn zoon 
heeftt verstoten. De jongen is niet meer welkom bij zijn ouders, broers en zusters. 
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enen Abdul Gök, de man bij wie Halil  en Pinar verblijven. Tekin maakt duidelijk dat hij 

absoluutabsoluut zijn dochter terug wil. 

NaNa twee weken besluit het paar terug te keren naar Halil  's flat. Dezelfde dag 

gaangaan ze naar de burgerlijke stand om in ondertrouw te gaan. Dit kan niet doorgaan 

vanwegevanwege het ontbreken van bescheiden. Pinar en Halil  trouwen daarna voor een 

islamitischislamitisch geestelijke (zgn. imamhuwelijk). Tekin hoort hiervan, maar vertelt agent 

VermaasVermaas dat hij hier geen waarde aan hecht en nog steeds zijn dochter terug wil. De 

dagdag erop gaat agent Vermaas op vakantie. Tekin stelt nu als bemiddelaar Yilmaz Isik 

aan.aan. Yilmaz laat Pinar een bandje inspreken. Zij vertelt dat zij vrijwillig  bij Halil  is en 

metmet hem wil trouwen. Yilmaz zal het bandje aan Tekin geven. Dit doet hij echter niet 

meteen,meteen, want hij moet naar zijn werk in de nachtploeg. Twee uur nadat Yilmaz is 

weggegaan,weggegaan, komt Tekin aan de deur bij Halil'sflat. Tekin is al een paar keer naar 

Halil'sHalil's adres geweest, maar heeft daar tot dan toe niemand thuis aangetroffen. Die 

avondavond kan hij tot aan de voordeur komen omdat de deur van het trappenhuis open is. 

DeDe voordeur is dicht met een knip erop. Pinar vertelt: - "In het begin sprak vader nog 

vriendelijk.vriendelijk. Hij zei: 'Pinar doe de deur open. Ik doe je niks' (...). Halil  zei me naar 

dede keuken te gaan om me te verstoppen. Wij hielden ons stil. Mijn vader werd steeds 

bozer.bozer. Halil  heeft de politie gebeld en gezegd dat mijn vader voor de deur stond. Toen 

vadervader nog bozer werd heeft Halil  nog een keer de politie gebeld. Halil  was toen in 

paniek.paniek. Tijdens het tweede telefoongesprek wist mijn vader de deur open te beuken. 

DeDe voordeur vloog open en mijn vader stapte binnen. Mijn vader passeerde mij, hij 

zagzag me niet. Hij had iets zilverkleurigs in zijn hand. Vader stapte op Halil  af (...). Ik 

zagzag dat Halil  snel de woonkamer doorliep alsof hij vluchtte voor vader. Vader liep 

achterachter hem aan. Halil  liep naar de slaapkamer (...). Ik ben snel het huis uitgerend om 

hulphulp te halen. Ik hoorde Halil  heel hard enkele keren mijn naam roepen. In het 

trappenhuistrappenhuis ben ik gevallen. De buren kwamen kijken en ik riep dat mijn vader mijn 

manman doodstak" -. Halil  laat het leven als gevolg van messteken in zijn borst, waardoor 

zijnzijn hart en longen zijn geperforeerd. 

Eenn schakingshuwelijk is voor vader Tekin onbespreekbaar. Volgens hem 

heeftt schaker Halil geen goede bedoelingen met Pinar. Hij is erachter gekomen dat 

Halill  illegaal in Nederland verblijft. Volgens Tekin wil Halil alleen maar met zijn 

dochterr trouwen om aan een verblijfsvergunning te komen. Tekin wordt gesterkt in 
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zijnn vermoeden wanneer hij verneemt dat Halil een stuk ouder is dan Pinar (Haul is 

300 jaar, Pinar is 17 jaar) en bovendien in Turkije al een vrouw en drie kinderen heeft. 

Dezee casus staat niet op zichzelf. Nederland is in trek bij kansarme Turken uit 

Turkije.. De mogelijkheden om hier een legaal bestaan op te bouwen zijn echter 

beperkt.. Via een huwelijk met een Turks meisje dat in Nederland woont, kan men aan 

eenn verblijfsvergunning komen. In meer schakingen zou het verlangen naar een 

verblijfsvergunningg wel eens een rol gespeeld kunnen hebben. In de krantecasus Elif 

(§§ 4.2), waar het in Duitsland wonende Turkse meisje tijdens haar vakantie geschaakt 

wordtt door Faruk, is Elif waarschijnlijk zo begeerlijk voor Faruk, omdat hij via een 

huwelijkk met haar, naar Duitsland kan komen. In de casus Sefiye (§ 4.2) zijn we hier 

zekerr van. De jongeman Ahmet is een illegale jongen en wil door een huwelijk aan 

eenn verblijfsvergunning komen. Ook in de casus Asiye (§ 4.2) is het een illegale 

jongenn die tot ontvoering overgaat. Het meisje in Rotterdam dat zich liet schaken en 

haarr ouders op de mouw spelde dat het om een ontvoering ging (§ 4.2), vertelde 

waarschijnlijkk niet voor niets dat het om een illegaal ging. Zo werd de versie 

ontvoeringg er alleen maar geloofwaardiger op. 

Vaderr Tekin denkt voorts dat zijn dochter spijt heeft van de schaking en niet 

meerr terug durft naar huis, omdat haar namus is bezoedeld. Ze heeft geaccepteerd dat 

Halill  haar echtgenoot is (dit blijkt ook uit haar geroep in het trappenhuis: "mijn vader 

doodtt mijn man"). De schaking was voor Tekin onbegrijpelijk, omdat Pinar uitkeek 

naarr de bruiloft met haar neef. Ze zou de maand erop met hem trouwen. Ze had nooit 

enigg verzet getoond tegen haar aanstaande huwelijk, in tegendeel. Op de dag dat zij 

wegliepp had zij haar vader nog een camera gevraagd als huwelijkskado en de dag 

voordatt zij wegliep had zij schoenen besteld voor haar verloofde in Turkije. Broer 

Ekremm van 25 had hetzelfde verhaal: "Twee jaar lang heeft Pinar met groot geduld en 

ijverijver aan haar bruidsuitzet gewerkt. Ze borduurde lakens en kussens met de naam van 

haarhaar aanstaande man erop en ze schreef hem lange brieven. Samen met mijn vader 

kochtkocht ze nieuwe meubels voor haar toekomstig huis en ze wilde dat mijn vader z'n 

oudeoude auto verruilde voor een veel betere, zodat hij netjes op de bruiloft zou komen. Al 

metmet al heeft het mijn vader 15.000 gulden gekost, wat hij er graag voor over had, 

wantwant Pinar was zijn oogappel. " 

Naa een gesprek met agent Vermaas lijken de twee redenen die Tekin aanvoert 

ergg waarschijnlijk. Agent Vermaas wist door zijn contacten binnen de Turkse 

gemeenschapp meer te vertellen over Halil. Halil had volgens hem de illegale zender 
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zuiverr en alleen opgericht met het doel in contact te komen met Turkse meisjes. Zijn 

doell  was aan een in Nederland wonend Turks meisje te komen om zo een 

verblijfsvergunningg te krijgen. Volgens Vermaas was Pinar voor Halil niet meer dan 

eenn gebruiksvoorwerp. Vermaas vertelde dat de familieleden die Halil in Nederland 

had,, met hem in hun maag zaten. Ze wilden eigenlijk helemaal niet bemiddelen in de 

schakingszaak,, want ze vonden dat Halil gewoon bij zijn vrouw en kinderen in 

Turkijee had moeten blijven. Dat juist Pinar in de valstrik van Halil tuinde wordt 

begrijpelijkk als we vernemen hoe de agent het 17-jarige meisje typeerde: "jong, naïef, 

eeneen vrolijke tante, spring-in- 't-veld, niet in staat zaken te overzien en door en door 

verwendverwend door haar vader ". Volgens agent Vermaas was Pinar ingegaan op de 

avancess van Halil uit een soort hang naar avontuur. Ze vond het wel spannend om 

telefoontjess van hem te krijgen. Ze kende hem nauwelijks. Dat ze zo enthousiast was 

overr haar bruiloft in Turkije had vermoedelijk eenzelfde reden. Ze was, volgens 

Vermaas,, niet verliefd op haar neef (ze kende hem amper), maar ze vond het een 

heerlijkk idee om het middelpunt van het feest te zullen zijn. 

Watt agent Vermaas toentertijd en ten tijde van het interview niet kon 

plaatsen,, maar wel de redenering van Tekin aan geloofwaardigheid doet winnen, is 

hett gedrag van Pmar in het opvangtehuis, waar zij na de dood van Halil in onder is 

gebrachtt door de politie. De politie was namelijk niet zeker of het thuis wel veilig 

voorr Pinar was. Haar vader en haar broer hadden zich in dreigende taal over haar 

uitgelatenn (zie § 6.4). De agent vertelde: "Ze was vrolijk, ze maakte zich op, ze ging 

stappen,stappen, ze had korte rokjes aan. Daarmee bracht ze de andere meisjes van het tehuis 

inin problemen, want het was de bedoeling dat het adres geheim zou blijven. Ik snap dit 

gedraggedrag niet, je zou toch denken dat ze heel droevig was, haar vriend was net om het 

levenleven gebracht!", In beschouwing nemende hoe Vermaas het meisje karakteriseert, 

lijk tt mij echter dat Pinar, als ze opvangt dat haar moeder en zus achter haar relatie met 

Halill  zijn gekomen, zonder na te denken naar Halil vlucht en eenmaal daar spijt krijgt. 

Zee durft echter niet terug naar huis, omdat het maar al te duidelijk is dat ze zelf schuld 

heeftt aan de schaking. De dood van Halil is voor haar dan ook een bevrijding. 

Eenmaall  in het opvanghuis staat ze niet onder controle van enig mannelijk familielid 

enn misschien besluit ze wel het er van te nemen. Zo'n kans krijgt ze nooit weer. 
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MoordMoord of doodslag 

Tekinn vertelt de rechtbank dat hij absoluut niet de bedoeling had om de 

schakerr te doden. Bij de politie en in de rechtszaal betuigt hij spijt. De rechtbank 

besluitt op grond van een psychiatrisch rapport dat het feit verdachte in verminderde 

matee kan worden toegerekend omdat hij op het moment dat hij stak minder dan een 

gemiddeldd mens in staat was zijn wil in vrijheid te bepalen. De rechtbank komt 

uiteindelijkk tot het milde vonnis van 5 jaar gevangenisstraf wegens doodslag. 

Hiertegenn wordt geen beroep aangetekend. 

Agentt Vermaas vertelde dat hij, nadat hij terug was gekomen van vakantie en 

hadd vernomen dat Tekin eerwraak had gepleegd, hem een bezoek had gebracht in het 

Huiss van Bewaring. Vermaas vertelde me: "Er was volgens mij absoluut geen sprake 

vann spijt. Dit vertelde hij wel niet aan mij, maar zoals hij er zat was het duidelijk. Zijn 

ogenn schitterden. Ik ben ervan overtuigd dat hij het voor meer dan 100% bewust 

gedaann heeft. Tekin was een beer van een man. Halil was helemaal geen partij voor 

hem.. Hij heeft hem als een hond afgemaakt". Deze verklaring is geheel in strijd met 

dee gegevens in het strafdossier. Hieruit komt Tekin naar voren als zijnde berouwvol 

enn hoogst ongelukkig met de dood van de schaker. 

§§ 4.4 Het meisje wordt gedood 

Bijj  eerwraak na een schaking is het niet altijd zo dat de schaker het slachtoffer 

wordt.. Ook het meisje dat zich laat schaken kan het slachtoffer worden van eerwraak 

doorr haar familieleden. Voorbeelden hiervan zijn de eerwraken Elmas en Ardal. 

CasusCasus Elmas, "De Nederlandse vriend" (1978) 

InIn 1963 vertrekt vader Elmas naar Nederland, in 1972 gevolgd door zijn 

vrouw.vrouw. Hun drie kinderen - zoons - trekken in bij opa en oma van vaderszijde. Een 

jaarjaar later krijgt moeder in Nederland haar vierde kind, een meisje. In hetzelfde jaar 

(1973)(1973) laat vader de dochter uit zijn eerste huwelijk naar Nederland komen. Dit 

meisjemeisje heet Ayse en is 14 jaar. Vermoedelijk haalt vader haar naar Nederland om op 
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dede baby te passen, zodat moeder kan blijven werken: er moet zoveel mogelijk verdiend 

wordenworden om een snelle terugkeer naar Turkije te realiseren. Dit zou betekenen dat 

AyseAyse niet naar school is gestuurd (we weten dit niet zeker, aangezien hier geen 

gegevensgegevens over zijn in het strafdossier). In 1974 gaat moeder terug naar Turkije in 

verbandverband met de scholing van Hasan, de oudste zoon. Omdat in het dorp van opa en 

omaoma geen middelbare school is, gaat moeder met de kinderen in het districtsstadje 

wonen.wonen. Ayse blijft  bij haar vader in Nederland en gaat werken in de fabriek. Om dit 

officieelofficieel mogelijk te maken wordt haar geboortedatum in Turkije veranderd (ze wordt 

driejaardriejaar ouder gemaakt). 

Fig.Fig. 6 Casus Elmas. 
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InIn de zomer van 1978 gaat vader naar Turkije, om zijn vrouw en kinderen op 

tete halen (Ayse blijft  alleen in Nederland vanwege haar werk). Hasan die nu 15 jaar is, 

komtkomt in Nederland op de l.t.s. terecht. Hij weet vader in september 1978 te berichten 

datdat zijn halfzus Ayse er een Nederlandse vriend op na houdt. Vader Elmas gelooft het 

eersteerst niet, maar in een gesprek met zijn dochter geeft ze toe dat het waar is. Al 

veertienveertien maanden kent ze Bert. Ze werken beiden in dezelfde fabriek, hij als 

kwaliteitscontroleur,kwaliteitscontroleur, zij als inpakster. Vader Elmas verbiedt zijn dochter verdere 

omgangomgang met Bert en schrijft aan de ouders van haar verloofde in Turkije dat het 

huwelijkhuwelijk zo spoedig mogelijk doorgang moet vinden. Hij zal daartoe nog dezelfde 

maandmaand samen met Ayse op het vliegtuig stappen naar Turkije. Deze reis kan echter 

nietniet doorgaan omdat Ayse een poging tot zelfmoord doet door verdrinking. Vlak 

ervoorervoor heeft ze Bert gebeld en hem verteld dat ze op de plek van hun eerste samenzijn 
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uituit het leven zal stappen. Bert kan haar nog net op tijd redden. Vader Elmas ontmoet 

BertBert voor het eerst in het ziekenhuis waar Ayse is opgenomen. Elmas gedraagt zich 

vriendelijkvriendelijk tegenover Bert. 

AyseAyse heeft haar vader een afscheidsbrief geschreven die ze thuis heeft 

achtergelaten:achtergelaten: "Ik wil niet trouwen met degene waar ik beloftes aan heb gegeven. 

LaatLaat hij mij dat vergeven (...). Ik heb er geen spijt van dat ik van een Nederlander heb 

gehouden.gehouden. Terwijl ik sterf verklaar ik nog dat ik van hem houd. Ik heb genoeg van U, 

sindssinds ik een kind was (..). Ik heb altijd geprobeerd mijn familie te helpen zoveel ik 

kon.kon. Ze hebben mij de rug toegekeerd. Ze is weg. Wat kan het ze schelen. Vaarwel". 

BertBert vertelt wat er daarna gebeurt: "Alles werd ogenschijnlijk weer goed 

tussentussen Ayse en haar familie. Daartoe werd nog bemiddeld door de politie. Er leek 

nietsniets meer in de weg te staan voor een huwelijk". Eind september springt Ayse echter 

uituit de ouderlijke bovenwoning van twee hoog uit het raam, omdat haar vader haar 

achternaachterna zit met een mes. Ze vlucht bij de buren naar binnen. Daar belt ze Bert, die 

nognog bij zijn ouders thuis woont. Hij komt haar halen waarna ze bij hem en zijn ouders 

blijftblijft  wonen, want ze durft niet meer naar huis. Aan de sprong houdt Ayse alleen een 

verstuikteverstuikte enkel over. 

VaderVader Elmas ziet Ayse twee weken niet. Hij gaat wel naar de fabriek waar ze 

werkt,werkt, maar zij laat zich uit angst niet zien. Vader Elmas heeft diverse gesprekken met 

Bert.Bert. De ouders van Bert roepen de politie in om te bemiddelen. Vader Elmas is zeer 

voorkomendvoorkomend tegenover de agent en vertelt mee te willen werken aan een huwelijk. 

TegelijkertijdTegelijkertijd stuurt hij echter een landgenoot naar het huis van Bert om Ayse te 

bewegenbewegen thuis te komen. Ayse weigert. Daarna wordt Ayse opgebeld door een Turks 

meisjemeisje dat haar vertelt dat vader Elmas een pistool in België heeft gekocht en van 

planplan is om haar dood te schieten. 

BertBert nodigt vader Elmas verschillende malen uit om op bezoek te komen. 

VaderVader Elmas geeft hier steeds geen gehoor aan. Eind oktober gaat vader Elmas 

alsnogalsnog overstag en komt met zijn hele gezin op bezoek. Vader Elmas hierover: "Ik heb 

erer uitvoerig gepraat met Bert en zijn ouders en met Ayse. Ik vond het goed dat zij 

gingengingen trouwen en er werd afgesproken dat het huwelijk in december zou 

plaatsvinden.plaatsvinden. De moeder van Bert liet ons het huis zien en zijn vader nodigde mij al 

uituit om samen te gaan biljarten. Ik belde daarna Ayse iedere dag op en vroeg of ze het 

goedgoed maakte ". Bert over dit bezoekje: "Elmas zei toen dat hij niet langer bezwaar 

hadhad tegen een huwelijk. Hij stelde alleen dat hij nog even naar Turkije moest om er 
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metmet zijn familie over te praten. Ik heb toen tegen Elmas gezegd dat ik zijn 

toestemmingtoestemming niet nodig had en dat wij al naar het Turkse consulaat waren geweest 

voorvoor de benodigde papieren voor Ayse ". 

EenEen week na dit bezoek komen Bert en Ayse ook thuis bij de familie Elmas. 

BertBert over dit bezoek: "Tegenover mij gedroeg Elmas zich redelijk. Tegen Ayse ging 

hijhij  altijd tekeer, dat kon ik althans uit de manier waarop er gesproken werd opmaken. 

VaderVader Elmas vertelt over het bezoek van Bert aan zijn huis: "Wij hebben toen over 

hethet huwelijk gepraat. Ik heb Bert de beginselen van de islam verteld en verteld dat 

BertBert moslim moest worden. Dat wilde hij wel (...). Ik zei Bert dat de islam inhoudt dat 

eeneen man (..) vijfmaal daags moet bidden tot Allah en dat hij tegenover iedereen netjes 

enen eerlijk moet zijn. Ik ben zelf een gelovig moslim en houd mij aan die regels ". Vader 

ElmasElmas vertelt die avond dat hij de volgende week naar Turkije zal vertrekken. 

AlsAls het zover is, brengen Bert en Ayse vader Elmas naar Schiphol. Broer 

HasanHasan is ook mee. Vader Elmas vertelt later tegenover de politie het volgende over 

zijnzijn bezoek aan Turkije: "Ik ging naar Turkije vanwege het slachtfeest. Ik wilde gelijk 

mijnmijn familie inlichten over het feit dat Ayse zou gaan trouwen met Bert". Op het 

vliegveldvliegveld zegt vader Elmas aan Ayse dat Hasan haar gouden armband aan haar zal 

teruggeven.teruggeven. Deze armband wilde Ayse al de hele tijd terughebben, maar dat hadden 

haarhaar ouders tot dan toe geweigerd. 

Bert,Bert, Ayse en Hasan rijden naar het ouderlijk huis van Ayse. Bert vertelt wat 

hierhier gebeurde: "Hasan trok verschillende laden en kasten open. Achteraf ben ik tot de 

conclusieconclusie gekomen dat dit maar voor de vorm was. Hasan zocht niet serieus naar de 

armband.armband. Ik kreeg een vreemd gevoel over me. De moeder van Ayse en Hasan liep 

ookook maar steeds heen en weer te drentelen. Tenslotte gingen we weg. Hasan ging mee 

naarnaar beneden om ons uitgeleide te doen. Ik stapte in mijn auto. Op dat moment 

stondenstonden Ayse en haar broer aan de andere kant van de auto. Plotseling hoorde ik een 

knal.knal. Ik stapte uit de auto en zag dat Hasan het pistool op Ayse richtte en tweemaal 

aanaan de trekker trok. Ayse lag toen al op de grond. Het pistool ging niet af'(...). Ik liep 

opop Hasan toe. Ik trapte hem op de grond. Wij lagen te vechten. Ik liet Hasan los en 

paktepakte Ayse en legde haar in mijn auto. Ik reed naar het ziekenhuis. Ayse vertoonde al 

geengeen tekenen van leven meer". Als de politie achter Hasan aangaat, blijkt deze 

gewoongewoon thuis te zijn. In een eerste verhoor nog diezelfde avond verklaart de 15-jarige 

Hasan:Hasan: "Ik heb vanavond mijn zus doodgeschoten. Ik heb dat overal om gedaan. Ik 

hebheb het gedaan om de eer van de familie. Mijn zus woonde ongehuwd samen. Dat kan 
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dede familie niet verdragen ". De dag erop zouden Bert en Ayse in ondertrouw gaan. 

HasanHasan Elmos werd veroordeeld tot 6 maanden tuchtschool wegens moord. 

Bijj  de politie doet de vader het voorkomen alsof hij niets van de eerwraak 

afwistt en het hier ook helemaal niet mee eens was. Hij had zijn toestemming voor het 

huwelijkk al gegeven en wilde alleen nog even naar Turkije om er met zijn broers en 

ouderss over te praten. Waarschijnlijk is zijn reis naar Turkije bedoeld om de hele 

verantwoordelijkheidd voor de eerwraak op zijn zoon te kunnen afschuiven en zelf een 

goedd alibi te hebben. Bert, die vader Elmas naar het vliegveld bracht, vertelt de politie 

datt hij zich erover verbaasde dat de vader slechts handbagage bij zich had, terwijl hij 

zeii  voor twee weken te zullen gaan. Dit maakt het wel duidelijk dat vader wist dat hij 

all  over een paar dagen terug in Nederland zou zijn (in verband met het overlijden van 

zijnn dochter). Wat in deze casus ook het wantrouwen jegens de vader opwekt, is zijn 

vriendelijkheid.. We hebben gezien dat de vader van het meisje gewoonlijk nogal 

stroeff  reageert op de schaking, ook als hij het schakingshuwelijk accepteert. Hij praat 

eenn tijd niet meer met zijn dochter, eist een hoge "bashk", of geeft anderszins blijk 

vann zijn ongenoegen. In de casus Elmas was de vader héél erg tegen de schaking, 

maarr gedroeg zich heel toeschietelijk: hij ging op bezoek bij de schaker en zijn 

familie,, nodigde de schaker bij hem thuis uit, vertelde openlijk zeer content te zijn 

overr het voorgenomen huwelijk en liet zich notabene door Bert zelf naar het vliegveld 

rijden.. Zijn vriendelijke gedrag werd dan ook gewantrouwd door zijn dochter. Bert 

verteldee dat Ayse hem steeds had gewaarschuwd de vriendelijke woorden van haar 

vaderr niet te geloven. Bert en zijn ouders, Nederlanders, meenden echter dat het zo'n 

vaartt niet liep, waardoor Ayse geen gehoor gaf aan haar waakzaamheid. 

Dee casus Ardal is met deze casus te vergelijken: ook hier is er het vermoeden 

datt de familie van het meisje alleen maar zogenaamd instemt met het 

schakingshuwelijk. . 

CasusCasus Ardal, "De Alevitische vriend" (1991) 

NuranNuran Ardal is afkomstig uit een soennitisch Turks gezin van zes kinderen. 

DrieDrie oudere broers zijn al getrouwd. Vader is een gelovig moslim met grote kennis 

vanvan de leer van de islam. Al zijn kinderen hebben van hem koran-onderwijs gekregen 
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enen kennen de koran uit hun hoofd. Nuran vertelt haar zus Nilüfer dat zij verliefd is op 

Hüseyin,Hüseyin, de alevitische vriend van haar eenna-oudste broer Ömer. Twee weken na 

haarhaar achttiende verjaardag komt Nuran niet thuis van haar werk. Ze belt de vrouw 

vanvan haar derde broer Erdinq en vertelt dat zij in een opvangtehuis zit. In 

werkelijkheidwerkelijkheid is ze echter naar haar vriend Hüseyin gegaan en woont bij hem. Een 

weekweek later komen twee bemiddelaars bij Nuran 's ouders voor een gesprek. Ze 

vertellenvertellen dat Nuran vrijwillig  is geschaakt en dat ze graag wil trouwen met Hüseyin. 

NogNog dezelfde dag proberen Nuran en Hüseyin in ondertrouw te gaan op het 

consulaat.consulaat. Dit mislukt omdat Nuran 's vierde broer Oral op dat moment in het 

consulaatconsulaat is. Twee dagen later komen de twee bemiddelaars terug bij de familie 

ArAr dal. Ze hebben weer contact gehad met Hüseyin en zijn familie en stellen voor dat 

hethet paar in ondertrouw zal gaan. Er wordt door vader en moeder Ardal als 

voorwaardevoorwaarde gesteld dat Nuran na de ondertrouw naar het ouderlijk huis zal 

terugkerenterugkeren in afwachting van het huwelijk, dat pas na de Ramazan, de vastenmaand, 

kankan worden gesloten. 

Fig.Fig. 7 Casus Ardal. 
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DeDe ondertrouw vindt plaats in het Turkse consulaat. Aanwezig zijn Nuran 's 

oudersouders en broers. Verder Hüseyin 's vader en zuster en een aantal andere familieleden 

vanvan Hüseyin. Na afloop vindt een verzoeningsmaaltijd plaats ten huize van Nuran 's 

ouders.ouders. Ook de twee bemiddelaars zijn daarbij aanwezig. De grote afwezige bij de 

'' Het is niet gebruikelijk een huwelijk te sluiten in de vastenmaand Ramadan (Turken zeggen 
"Ramazan").. Bedoeld wordt hier het imamhuwelijk, dat geldt als het "echte huwelijk". 
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ondertrouwondertrouw en het eten is broer Ömer. Na afloop van de maaltijd vertrekt de familie 

vanvan Hüseyin en blijft  Nuran volgens afspraak in haar ouderlijk huis. 

DieDie dag is Nuran 's middags alleen thuis met Sinan, haar oudste broer. Sinan 

ondervraagtondervraagt zijn zuster en wil weten of zij zich niet schaamt dat zij haar familie door 

haarhaar gedrag in opspraak heeft gebracht. Ook vertelt hij haar dat hij Hüseyin geen 

goedegoede man voor haar vindt. Nuran antwoordt hem dat zij het niet met hem eens is en 

datdat hij zich maar met zijn eigen zaakjes moet bemoeien. Dit, volgens Sinan 

onbetamelijke,onbetamelijke, antwoord schiet hem in het verkeerde keelgat. Hij vertelt Nuran 

woedendwoedend dat ze hem dan maar het zakgeld terug moet geven dat hij haar in de loop 

vanvan de tijd heeft gegeven. Nuran geeft hierop een giftig antwoord, waarop Sinan, naar 

eigeneigen zeggen, zijn zelfbeheersing verliest en haar voor hoer uitmaakt. Als reactie 

daaropdaarop spuwt Nuran Sinan in het gezicht. Sinan zal later vertellen dat hij buiten 

zinnenzinnen raakte en Nuran heeft gewurgd. 

Volgenss schaker Hüseyin heeft de familie gezamenlijk besloten tot eerwraak 

opp Nuran. Sinan zou de dader zijn omdat hij een doktersverklaring had waaruit bleek 

datt hij gek was. Hij zou dan kunnen rekenen op een lage gevangenisstraf. Is er sprake 

vann een komplot van de familie? Er zijn de volgende overwegingen: er is geen 

gebruikk gemaakt van een vuurwapen, wat erop kan wijzen dat er van te voren niets 

beraamdd is. Anderzijds kunnen er redenen zijn om expres geen vuurwapen te 

gebruiken.. De eerwraak moet overkomen als zijnde "niet gepland", om de straf voor 

Sinann zo laag mogelijk te houden. We moeten niet vergeten dat het in deze casus om 

eenn volwassen eerwraaakpleger gaat, die normaliter op een hoge gevangenisstraf kan 

rekenen.. Een vuurwapen is in de casus Ardal wellicht ook niet gebruikt omdat dit niet 

hett juiste wapen wordt geacht om een vrouw mee te doden. Volgens vrome moslims 

(enn de familie Ardal moet hiertoe gerekend worden) behoort een eerloos 

meisje/vrouww te worden gedood door middel van steniging (zie Durham 1928: 85) en 

lieverr niet met een pistool.20 

Dee beide families zijn aanwezig bij de ondertrouw en zitten daarna samen aan 

dee verzoeningsmaaltijd. Als er een familiekomplot is om eerwraak te plegen zou dit 

well  heel doortrapt zijn. Uit de casus Elmas leren we echter dat dit wel degelijk 

Volgenss Kressel (1981: 147) zijn er meer en mindereervolle wijzen van eerwraak plegen. 
Doodschietenn is het meest eervol, wurging is minder eervol. Vrouwen komen meer in aanmerking voor 
dee minder eervolle wijzen. 
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mogelijkk is. In de casus Ardal zijn bovendien de gewone rituelen van de vader van het 

meisjee om gekwetstheid en boosheid ten aanzien van de schaking te tonen achterwege 

gelaten,, waardoor de extreme toenadering gewantrouwd moet worden. Opvallend is 

datt broer Ömer niet aanwezig is bij de verzoeningsmaaltijd. Nuran is daarom bang dat 

hijj  haar schakingshuwelijk niet goed gezind is. Het zou echter wel eens kunnen dat 

Ömerr wegblijft omdat hij weet dat de verzoening maar "fake" is en hij het hier niet 

meee eens is. Hij is, als zijnde een heel goede vriend van Hüseyin, waarschijnlijk niet 

tegenn het huwelijk. De politie kan geen enkel bewijs voor de komplottheorie vinden. 

Ditt wil echter niet zeggen dat er geen komplot is. Het is de bedoeling dat er geen 

bewijss gevonden wordt. Sterker nog, het is de bedoeling dat het overtuigend overkomt 

datt de dader het in zijn eentje heeft gedaan. Sinan Ardal wordt veroordeeld tot zes jaar 

gevangenisstraff  wegens doodslag. 

Onderr het voorwendsel van verzoening (ban?) worden wel vaker meisjes naar 

huiss gelokt. In de casus "Steniging op het marktplein" (§ 1.4), waar het meisje zich 

vann haar pasgeboren baby ontdeed in een tarweveld, deed haar broer alsof de familie 

zichh met haar verzoende en haalde haar op van haar schuiladres. Zodra ze echter op 

hett dorpsplein waren aangekomen doodde hij haar. 

§§ 4.5 Samenvatting 

Inn dit hoofdstuk is de huwelijksprocedure besproken. Uit de onderzochte 

gevallenn bleek dat het erg belangrijk was om met de $eref van de vaders van beide 

kantenn rekening te houden. Een huwelijksaanzoek kan niet zomaar gedaan worden, er 

moett van te voren geïnformeerd worden of een huwelijk mogelijk is. Aanzoeken 

ontvangenn die men niet wil, of een afwijzing moeten geven, zijn pijnlijke zaken. In de 

casuss Yigit (§4.1) en Koparan (appendix) gebeurde dat niet goed en escaleerde de 

afwijzingg tot een eerwraak. De standaardmanier om het officiële systeem van 

uithuwelijkenn te omzeilen is het op touw zetten van een schaking. De namus van het 

meisjee en haar familie wordt gezuiverd door het huwelijk dat er gewoonlijk op volgt. 

Dee §eref van haar vader blijf t evenwel aangetast, doordat zijn dochter hem niet heeft 

gehoorzaamdd (ingeval van een vrijwillig e schaking) of hij haar niet heeft weten te 

beschermenn (ingeval van een onvrijwillige schaking). 
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Uitt de casus Tekin blijkt dat een schaking kan escaleren wanneer de schaker 

eenn illegale Turkse jongeman is: de vader van het meisje wil deze persoon absoluut 

niett als schoonzoon, omdat hij denkt dat het hem alleen te doen is om de 

verblijfsvergunning.. Uit de casus Elmas blijkt dat ouders soms net doen alsof ze 

instemmenn met een schakingshuwelijk om zo het meisje naar huis te lokken. Eenmaal 

thuiss wordt eerwraak op haar gepleegd. Ook bij de casus Ardal is dit mogelijk het 

gevall  geweest. 
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Hoofdstukk 5 Meer  gevalsstudies 

Inn dit hoofdstuk zal een aantal eerwraken worden besproken die zijn 

uitgekozenn vanwege hun vermoedelijke specifieke motieven of achterliggende 

redenen.. Het gaat om de volgende eerwraken: de casus Turkmen (§5.1), de casus 

Uzunn (§ 5.2), de casus Köksal (§ 5.3), de casus Ercan (§ 5.4) en de casus Altun 

(§§ 5.5). Tenslotte komt de casus Yurter (§ 5.6) aan bod, welke ik niet zal kwalificeren 

alss eerwraak, maar als moord/doodslag uit mannelijke trots. 

§5.11 Zeggenschap over  de kinderen 

CasusCasus Turkmen, "Naar  Nederland met een missie" (1990)' 

HetHet gezin Kaya heeft jarenlang in Nederland gewoond als het zich in 1986 in 

eeneen stadje in de provincie Tokat (Midden-Anatolië) vestigt. De heer Kaya begint er 

eeneen lunchroom, samen met compagnon Gitmez. Kaya gaat nog vaak voor zaken naar 

NederlandNederland terug. Gedurende zijn afwezigheid ontstaat er een relatie tussen zijn 

compagnoncompagnon en zijn vrouw Emine. Lang blijft  dit niet geheim in de kleine stad. Al gauw 

gonstgonst het van de roddelpraat, die uiteindelijk ook Kaya ter ore komt. Hij besluit in 

19871987 met vrouw en kinderen terug te keren naar Nederland en de lunchroom aan 

GitmezGitmez over te laten. Gitmez echter verlaat zijn vrouw in Turkije en vertrekt nog 

hetzelfdehetzelfde jaar naar Nederland, zijn geliefde achterna. Emine loopt bij haar man en 

kinderenkinderen weg en voegt zich bij hem. Zij gaan op een geheim adres in Nederland 

samenwonen.samenwonen. Kaya verstoot zijn vrouw en hertrouwt zeer spoedig met een weduwe uit 

Istanbul.Istanbul. Het hele jaar 1988 blijft  hij daar met zijn kinderen. In 1989 keert hij terug in 

Nederland,Nederland, met zijn nieuwe vrouw en zijn twee kinderen van inmiddels 9 en 7 jaar 

oud.oud. Het gezin is nog maar 6 weken in Nederland, als Emine haar twee kinderen van 

schoolschool ontvoert. Kaya start onmiddellijk een gerechtelijke procedure om zijn kinderen 

terugterug te krijgen. De zaak komt nog hetzelfde jaar voor de kinderrechter. Die beslist 

datdat de kinderen voorlopig aan de moeder worden toegewezen. De definitieve 

beslissingbeslissing over de voogdij zal in 1990 worden genomen. De dag van de rechtszaak 

'Ziee Van Eek 1997b. 


