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gaatgaat Emine met de trein vanuit haar woonplaats naar de plaats van de rechtbank. 

DaarDaar aangekomen wordt ze op klaarlichte dag, temidden van vele mensen, door haar 

broerbroer Sedat Turkmen (21 jaar) doodgeschoten. Ze werd 29 jaar. 

Sedatt Turkmen verklaarde dat medio 1988 werd besloten tot eerwraak en hij 

doorr zijn bloedverwanten was aangewezen om het te doen. De getuige-deskundige 

schreeff  het zeer vreemd te vinden dat Sedat Turkmen de eerwraak zo lang kon 

uitstellen:: "Normaliter is het zo dat nadat de beslissing eenmaal is genomen, de 

eerwraakk ook binnen afzienbare tijd plaatsvindt" en vindt dit een onverklaarbare zaak. 

Dee verklaring lijk t mij echter dat de beslissing tot eerwraak helemaal niet dan al 

genomenn is. Kaya volstond met het verstoten van zijn weggelopen vrouw. Zij 

ontvoerdee echter de kinderen (die bij Kaya waren gebleven), en voedde ze samen met 

haarr vriend Gitmez op. Kaya probeerde via de rechter de kinderen toegewezen te 

krijgen,, maar dit lukte niet. Waarschijnlijk kwam pas op dit punt eerwraak om de 

hoekk kijken: de moeder moest dood opdat de vader de voogdij over de kinderen zou 

krijgen.. De definitieve rechtszaak wilde Kaya waarschijnlijk niet afwachten, omdat 

hijj  geen enkele hoop meer had op een toewijzing en hij bang was dat Emine daarna 

mett haar vriend en kinderen niet meer te vinden zouden zijn. De kinderen terug-

ontvoerenn zal voor hem geen optie zijn geweest, omdat hij dan in Turkije met hen had 

moetenn onderduiken. Kaya kan de eerwraak niet zelf plegen, omdat hij dan een 

gevangenisstraff  uit moet zitten met alle gevolgen van dien: verlies van werk en kans 

opp uitzetting uit Nederland. Daarnaast is er de kans dat hij de kinderen niet 

toegewezenn krijgt als hij de eerwraakpleger is. Mijn hypothese is dat Kaya de hulp 

ingeroepenn heeft van de bloedverwanten van zijn ex-vrouw. Sedat Turkmen, de 

ongetrouwdee werkloze broer van Emine, zal de eerwraak plegen en ervoor zorgen dat 

Kayaa buiten schot blijft . Dit zal een van de redenen zijn dat Sedat Turkmen de 

beslissingg tot eerwraak zo ver in het verleden legt. Als hij zegt dat het besluit pas is 

genomenn nadat de kinderen bij voorlopige voorzieningen aan de moeder zijn 

toegewezenn is het niet moeilijk in te zien dat Kaya er een aandeel in gehad moet 

hebben.. Sedat heeft nog een andere reden om de eerwraakbeslissing ver terug te 

leggen:: dit heeft met zijn persoonlijke motivatie voor het plegen van de eerwraak te 

maken. . 

Waaromm zou Sedat Turkmen de eerwraak op zich nemen? Op het eerste 

gezichtt lijk t het alsof hij zichzelf belangeloos opoffert voor de familie-eer en zwager 
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Kaya.. Sedat Turkmen vertelt dat hij het heel moeilijk had met de verplichting tot het 

nemenn van eerwraak op zijn zus. Daarom was hij gaan drinken. Sedat hierover: 

"Ongeveer"Ongeveer anderhalfjaar heb ik gedronken. Mijn enige vriend was de alcohol. Ik kreeg 

hethet helemaal benauwd van de druk die ik in me voelde. Ik dronk want ik kwam er zelf 

nietniet uit: hoe moet ik het doen? Hoe moet ik ze vinden?" De reclasseringsmedewerker 

schrijftt over zijn drankgebruik: "Medio 1988 is Sedat gaan drinken, zegt hij. Hij 

dronkdronk elke dag zoveel gin-tonic en bier als hij maar op kon. In de periode 1988/1989 

isis het drie keer gebeurd dat Sedat poliklinisch in het ziekenhuis behandeld moest 

wordenworden omdat hij dermate grote hoeveelheden alcohol had genuttigd dat hij in coma 

raakte.raakte. Nadat zijn maag was leeggepompt kon hij weer naar huis. Een enkele keer 

heeftheeft betrokkene zelfs overwogen om een einde aan zijn leven te maken. Betrokkene 

wildewilde zijn alcoholgebruik voor de familie verborgen houden, maar dit lukte niet, want 

hijhij  woonde bij een oudere broer in huis. Zijn overmatig drankgebruik werd hem niet 

inin dank afgenomen. Hij was in de achting van de familie gedaald. Sedat zegt dat zijn 

alcoholgebruikalcoholgebruik uitsluitend is terug te voeren op de problemen met zijn zuster. Onder 

helhel drinken fantaseerde hij hoe hij zijn zuster en haar vriend om het leven zou bren-

gengen ". 

Dee reclasseringsmedewerker denkt dat het alcoholgebruik helemaal niets met 

hett gedrag van zijn zuster te maken heeft: "ƒ« het algemeen hebben we een beeld 

gekregengekregen van een mislukte jongeman (..). Betrokkene geeft zelf aan dat hij tot nu toe 

"geen"geen goed leven heeft geleid" (..). Betrokkene werd zonder enige voorbereiding in 

eeneen grote stad als Istanbul geplaatst bij een broer die eigenlijk een vreemde voor hem 

waswas (..)." Sedat Turkmen woont tot zijn twaalfde bij zijn ouders in een dorp in 

Midden-Anatolië.. Daarna verlaat hij zijn ouders en gaat in Istanbul bij zijn oudere 

broerss wonen, omdat daar een betere schoolopleiding is voor hem. Hij kan echter niet 

wennenn in de grote stad en voelt zich op school een buitenbeentje. Hij verlaat de 

schooll  zonder diploma's en hangt maar wat rond. Hij weigert arbeidersbaantjes te 

accepteren.. De medewerker eindigt zijn rapport met de opmerking: "Het is niet 

uitgeslotenuitgesloten dat betrokkene door zijn wankele positie in het slop is geraakt en 

overmatigovermatig alcohol is gaan gebruiken. Wellicht heeft Sedat op deze wijze in de 

problemenproblemen rond zijn zuster een aanleiding gevonden om zijn positie binnen de familie 

terugterug te winnen". Ook de psychiater concludeert dat Sedat Turkmen de eerwraak 

gebruiktt om weer status te krijgen: "Persoonlijk krijg ik het idee dat hij met deze 

manoeuvremanoeuvre in ieder geval hoopt de achting van zijn familie weer te verkrijgen (..) Het 
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isis duidelijk dat er meer aan de hand is dan alleen bloedwraak (bedoeld is eerwraak 

CvE)CvE) ". 

Conclusie:: de dader-op-de-achtergrond en de eerwraakpleger hebben in deze 

casuss elk een motivatie voor de eerwraak. De eerwraakpleger volgt niet lijdzaam een 

bevell  op of offert zich op om de familie-eer te redden (zie § 3.4). 

§§ 5.2 De aansporing 

CasusCasus Uzun, "De dichtgetimmerde woning*' (1978) 

InIn 1966 komt vader Uzun, dan 36 jaar, vanuit een dorp uit het Zwarte 

ZeegebiedZeegebied van Turkije naar Nederland. In 1972 volgen zijn vrouw Fatma en hun zes 

kinderen.kinderen. In Nederland leert vader de Turkse landgenoot Makal kennen. Deze is zeven 

jaarjaar jonger dan Uzun en getrouwd met Emel. Emel Makal en Fatma Uzun werken 

allebeiallebei in de kippenslachterij. De families Uzun en Makal komen regelmatig, wel een 

paarpaar keer per week, bij elkaar op bezoek. Emel is Makal 's tweede vrouw. Zijn eerste 

vrouw,vrouw, met wie hij nog steeds officieel getrouwd is, woont met hun zeven kinderen in 

Turkije. Turkije. 

InIn 1978 krijgt Meral Uzun, de 19-jarige dochter van de Uzun 's, een relatie 

metmet Makal, die dan 41 jaar is. Makal haalt en brengt Turkse vrouwen en meisjes met 

eeneen busje naar een dichtbij zijnde stad waar ze werken in de fabriek. Op de terugweg 

blijftblijft  Meral altijd als laatste in de bus. Makal rijdt zo 'n twee keer per maand met haar 

hethet bos in waar ze met elkaar vrijen. Meral vertelt later bij de politie dat de vrouwen 

inin het busje weten dat ze een verhouding heeft met Makal. 

DieDie zomer gaan vader en moeder Uzun met hun derde kind, zoon Habib van 

16,16, naar Turkije op vakantie. Meral en de jongste drie kinderen verblijven zolang bij 

dede oudste dochter van de Uzun 's, die getrouwd is met Re sat Cat al en in dezelfde 

plaatsplaats woont. Het is de bedoeling dat de Uzun 's Mehmet Bas, de "teyze oglu", de 

zoonzoon van een zuster van mevrouw Uzun, op de terugweg van Turkije naar Duitland 

Mett Emel heeft Makal alleen een imamhuwelijk gesloten (de islam accepteert onder bepaalde 
voorwaardenn dat een man meer dan één echtgenote heeft. Het maximum is vier). Omdat het niet 
mogelijkk is om iemand via een imamhuwelijk naar Nederland te laten komen, heeft Makal de foto in 
hett paspoort van zijn eerste vrouw vervangen door die van zijn tweede vrouw en heeft hij haar met dit 
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Fig.Fig. 8 Casus Uzun 
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OTeeOTee zullen nemen, waar hij zal logeren bij familie tot het imamhuwelijk en de bruiloft 

metmet Meral die in september zijn gepland. Het burgerlijk huwelijk tussen Meral en 

Mehmet,Mehmet, dat slechts gezien wordt als een formaliteit en waar nog geen huwelijksnacht 

opop volgt, heeft reeds plaatsgevonden om Mehmet Bas van een visum te kunnen 

voorzien. voorzien. 

AlAl na 10 dagen schrijft schoonzoon Resat aan vader en moeder Uzun dat ze 

maarmaar beter zo vlug mogelijk terug kunnen komen, want hem is ter ore gekomen dat 

MeralMeral een relatie heeft met Makal. Mehmet Bas moeten ze maar in Turkije laten, om 

geengeen onnodige kosten te maken. Vader en moeder Uzun geloven niets van het verhaal 

enen nemen Mehmet Bas toch mee. Ze laten hem bij familie in Duitsland achter. 

EenmaalEenmaal in Nederland hoort moeder Meral uit. Meral ontkent een verhouding met 

MakalMakal te hebben. Een broer van vader Uzun komt op bezoek en zegt dat ze maar met 

MeralMeral naar de dokter moeten om te kijken of ze nog maagd is. Zoon Habib heeft door 

vervalstee paspoort naar Nederland gehaald. Officieel heeft zijn tweede vrouw de naam van zijn eerste 
vrouw.. Tijdens het politie-onderzoek was dit in eerste instantie erg verwarrend. 
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datdat Meral dit gesprek zit af te luisteren. De volgende dag gaan Habib en moeder weer 

aanaan het werk. Habib werkt bij moeder op de kippenslachterij. Om fulltime te kunnen 

werkenwerken is zijn geboortedatum in Turkije twee jaar vervroegd, om hem 18 jaar in 

plaatsplaats van zijn werkelijke 16 jaar te laten zijn. Als Habib 's avonds rond half elf 

thuiskomtthuiskomt blijkt Meral niet thuis. Ze heeft tegen een jonger broertje gezegd dat ze 

naarnaar de familie Fakir is gegaan, een bevriende familie van de Uzun 's. Habib gaat er 

onmiddellijkonmiddellijk heen. Meral is er niet. "Ik vermoedde toen direct dat ze weggelopen 

waswas ", zegt Habib er later over. Habib is bang dat Makal, die in Turkije op vakantie is 

metmet zijn tweede vrouw, uit Turkije zal komen om Meral op te halen en mee te nemen 

naarnaar Turkije. Habib gaat naar zijn vader die aan het werk is in de nachtploeg. Samen 

gaangaan ze nog dezelfde nacht diverse adressen in hun woonplaats langs, op zoek naar 

Meral.Meral. De volgende ochtend worden de vermoedens van Habib bewaarheid. De 

familiefamilie Uzun krijgt vanuit Turkije een verontrustend telegram van de tweede vrouw 

vanvan Makal. Ze schrijft dat haar man onderweg is naar Nederland om Meral mee te 

nemennemen naar Turkije en eindigt het telegram met de smeekbede, "Pas goed op uw 

dochter.dochter. Ik wil mijn huwelijk niet kapot laten gaan ". Vader Uzun krijgt ook een boze 

briefbrief van de vader van Mehmet Bas, de verloofde van Meral, die schrijft dat Uzun niet 

goedgoed op de eerbaarheid van zijn aanstaande schoondochter heeft gepast. Pas na 

veertienveertien dagen krijgt de familie Uzun iets te horen over dochter Meral. Vader Uzun 

ontvangtontvangt een telegram van de ouders van Makal, waarin staat dat zijn dochter in 

IstanbulIstanbul bij de familie Qatal verblijft. Dit is familie van schoonzoon Resat Qatal 

HetHet volgende is er gebeurd: toen Resat Qatal de relatie tussen Meral en Makal 

ontdekte,ontdekte, schreef Meral aan Makal dat hij haar op moest halen, anders zou ze 

zelfmoordzelfmoord plegen. Makal kwam naar Nederland en nam haar verstopt in zijn auto mee 

naarnaar Turkije. Toen ze bij familie van Makal aankwamen, maakte de vader van de 

tweedetweede vrouw van Makal bezwaren en verweet hem zich niet goed te gedragen. Hij 

hadhad al twee vrouwen, wat wilde hij met nog één? De tweede vrouw van Makal 

verklaardeverklaarde later: "Mijn man kwam met Meral aan. Ik wilde dat meisje niet. Mijn man 

huilde.huilde. Hij zei dat alle initiatief van Meral uitging. Dat zij hem chanteerde met 

zelfmoordzelfmoord en hij zich daarom verplicht voelde haar op te halen. Mijn man stelde voor 

omom zowel met mij als met Meral te leven. Dat wilde ik niet". De schoonvader van 

MakalMakal bracht Meral vervolgens naar Istanbul. 

Makal,Makal, zijn tweede vrouw en hun kinderen komen pas in de herfst weer in 

Nederland.Nederland. Ze durven niet in hun eigen huis te wonen. Van hun Turkse vriend Nejat, 
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diedie hun overbuurman is, hebben ze gehoord dat hun huis is dichtgespijkerd. Dit zou 

zijnzijn gedaan door de families Fakir en Uzun. Habib zal later aan de politie verklaren 

datdat met het dichtspijkeren van een woning wordt bedoeld dat die persoon daar niet 

meermeer welkom is. Het gezin Makal laat zich niet meer in de woonplaats zien en gaat in 

eeneen naburige gemeente wonen. Het enige wat Makal doet is wekelijks zijn post 

ophalen.ophalen. Vader Uzun is ondertussen met de auto naar Turkije om zijn dochter Meral 

opop te halen. Het is voor hem nog moeilijk geweest van zijn werk verlof te krijgen, 

omdatomdat hij net terug is van vakantie. In Turkije vertelt Meral haar vader dat ze 

verkrachtverkracht is door Makal en daarom geen andere uitweg zag dan met hem mee te 

gaan.gaan. Twee weken later komen vader Uzun en dochter Meral weer in Nederland. 

EenEen week nadat ze terug zijn, beleggen de heren Fakir en Özkök een 

vergaderingvergadering over wat er met Makal moet gebeuren. De plaats van vergadering is de 

woningwoning van de zoon van Fakir. Op de vergadering zijn aanwezig: Özkök, Fakir en zijn 

tweetwee zonen, Uzun en zijn zoon Habib en schoonzoon Resat. Besloten wordt dat Habib 

eerwraakeerwraak zal plegen op Makal. 

DeDe volgende dag gaat vader Uzun met Fakir en Özkök een vuurwapen kopen. 

FakirFakir weet de weg en özkök leent vader Uzun het benodigde geld (F 1200,-). Vader 

UzunUzun laat Habib 's avonds zien dat hij het pistool heeft opgeborgen in de 

stofzuigerzak.stofzuigerzak. Met mevrouw Fakir, die in dezelfde straat woont als Makal, wordt 

afgesprokenafgesproken dat zij bericht zal geven als Makal naar zijn huis komt om de post op te 

halen.halen. Vier dagen na de vergadering wordt Habib, die op dat moment in zijn 

slaapkamerslaapkamer is, gewaarschuwd door zijn zus Meral. Mevrouw Fakir is langs geweest 

enen heeft verteld dat Makal in zijn woning is. Habib doet kleren van zijn zus aan en 

verstoptverstopt zich bij Makal 's woning. Zodra Makal weer in zijn auto gaat zitten, snelt 

HabibHabib toe en vuurt van 2 meter afstand op Makal, dwars door het linkerzijraam van 

dede auto. Hij vuurt 7 keer gericht op hoofd en bovenlichaam. Makal overlijdt ter 

plekke. plekke. 

Bijj  thuiskomst wil Habib dat zijn zus Meral de meisjeskleren aandoet die hij 

aanheeft.. Het zijn haar kleren. Zij weigert. De volgende dag geeft Habib zich aan bij 

dee politie. Hij vertelt dat hij de kleren van zijn zus aandeed, om niet te snel herkend te 

wordenn door Makal. Hij was bang dat Makal een pistool bij zich had. Inderdaad bleek 

Makall  een pistool onder zijn autostoel te hebben liggen. Zus Meral vertelt dat ze de 

klerenn aan moest doen omdat zij voor eerwraakpleger door had moeten gaan. Habib 

ontkentt dit. Toch lijk t dit punt, Meral als zogenaamde dader, wel aannemelijk. De 
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familiee moet "de verkrachtingsversie" zo duidelijk mogelijk brengen, zodat hun 

dochterr geen blaam treft. De verkrachtingsversie wordt geloofwaardiger als het meisje 

dee eerwraak pleegt. De reden is hier niet geweest om een dader te creëren die kans 

maaktt op een lage straf: Meral is meerderjarig. 

Naa de eerwraak is de familie er overigens alles aan gelegen om de 

gefraudeerdee geboortedatum van Habib terug te draaien. Nu is het weer niet handig 

omm twee jaar ouder te zijn dan in werkelijkheid. De officier van justitie wil het 

strafrechtt voor meerderjarigen toepassen en eist 4,5 jaar gevangenisstraf. Habib wordt 

echterr als minderjarige berecht. Hij wordt veroordeeld tot zes maanden tuchtschool en 

komtt vrij op de dag van de rechtszaak, want dan is er inmiddels een halfjaar 

verstreken.. In de Nederlandse plaatselijke krant wordt hier verontwaardigd over 

geschreven:: "De moordenaar komt vrij op de dag van de rechtszaak. Kan dat 

zomaar?"33 Ook de officier van justitie betreurt de gang van zaken: "Ik vind de straf 

vann een halfjaar tuchtschool te gering voor een moord. Ik ben ook bang dat de Turkse 

gemeenschapp door die strafmaatregel eerder in de verleiding komt de wraakneming te 

latenn uitvoeren door jongeren" (zie § 3.7). 

Inn deze casus is het heel bijzonder dat we zo goed op de hoogte zijn van het 

beraadd dat aan de eerwraak vooraf is gegaan. Normaliter zwijgt een eerwraakpleger 

hieroverr als het graf. Habib en zijn vader verklaren bij de politie dat zij de eerwraak 

hebbenn gepleegd onder druk van de Turkse landgenoten Özkök en Fakir. Wanneer de 

zaakk in hoger beroep komt nemen zij deze beschuldigingen echter terug. 

Waarschijnlijkk gebeurt dit onder druk van Fakir en Özkök. Het gerechtshof rest 

weinigg anders dan vrijspraak voor deze twee personen op de achtergrond. 

Volgenss vader en zoon Uzun drongen Fakir en Özkök aan op eerwraak omdat ze 

dee Turksee gemeenschap in de Nederlandse woonplaats wilden beschermen tegen 

eerschenderr Makal. Hij zou een gevaar opleveren voor de namus van de andere Turkse 

meisjes.. Om verdere erekwesties te voorkómen was het beter om hem te doden. Uit het 

strafdossierr viel echter een minder nobele reden voor hun wens tot eerwraak te 

destilleren.. Het geschaakte meisje, Meral Uzun, maakte gewag van de haat die Makal 

voeldee jegens Fakir en Özkök. Het bleek dat Makal evenals Fakir en Özkök een busje 

bezatt waarmee hij Turkse vrouwen en meisjes vervoerde naar de fabrieken in de 

omgeving.. Makal had de ritprijs verlaagd, waarna Fakir en Özkök gedwongen waren 

33 Kranteknipsels zijn te vinden in het strafdossier. Omwille van de anonimiteit vermeld ik hier niet om 
welkee plaatselijke krant het gaat. 
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hierinn mee te gaan. Dit leidde tot onenigheid. Makal had blijkbaar een enorme hekel aan 

Fakirr en Özkök gekregen, want hij liet Meral in een brief naar huis schrijven dat ze 

oneerbaarr betast was door zowel Fakir als Özkök. Later vertelde Meral dat dit niet waar 

was.. Het kan zijn dat de economische concurrentie Fakir en Özkök deed besluiten om de 

erekwestiee die de familie Uzun had gekregen, te gebruiken als legitieme dekmantel om 

Makall  uit de weg te laten ruimen. 

Inn de in de appendix beschreven casus Altug, "De auto-reparaties" (1976), 

wordtt het meisje Mihriban Altug ontmaagd door de heer Haci Kalkan en is er 

eveneenss een persoon van buiten de familie die erg aandringt op eerwraak. Mesut 

Altug,, de 19-jarige dader, vertelt in zijn verhoor dat hij aangezet is door een zekere 

Akbulutt om de eerwraak te plegen en dat deze waarschijnlijk zijn spullen aan het 

pakkenn is om het land te verlaten, om niet gearresteerd te worden door de politie 

vanwegee zijn rol op de achtergrond. Wanneer de politie poolshoogte neemt bij 

Akbulutt blijkt deze inderdaad op het punt van vertrek naar Turkije te staan. Voor 

zoverr de politie heeft kunnen uitzoeken stookte Akbulut de Altug's op om eerwraak te 

plegenn op Haci Kalkan, omdat hij een bloedvete met hem had. Overigens blijf t de casus 

opp dit punt onduidelijk. De eerwraak is gepleegd in het huis van Akbulut. Haci Kalkan 

wass daar heen gelokt in verband met een auto-reparatie. Maar als hij een bloedvete had 

mett deze man is het niet goed voor te stellen dat hij zich in dit huis zou wagen. Het is 

duidelijkk dat Akbulut belang heeft bij het doden van Haci Kalkan, maar welk precies 

blijf tt een duistere zaak. 

§§ 5.3 Crime Passionnel 

CasusCasus Köksal "De telefooncel" (1992)4 

's's Morgens om 10 over half 7 komt een telefoontje bij de politie binnen. Het is 

EbruEbru Köksal-Aslantas, een 17-jarige, sinds drie maanden getrouwde Turkse vrouw, 

metmet de mededeling dat zij iemand heeft doodgeschoten. Ze verklaart in een telefooncel 

44 Cf. Van Eek 1998a en Van Eek 1998b. Met dank aan politiefunctionaris Frank Komaat, voor het 
verkrijgenn van deze casus. Omdat het hier gaat om een dader die in Nederland is geboren, staat deze 
eerwraakk niet geregistreerd in Almelo (zie inleiding, voetnoot 13). 
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tete staan vlakbij de plaats van het delict. Wanneer de politie arriveert wordt een 

TurkseTurkse jongeman dood aangetroffen op de bestuurdersplaats van zijn auto. Het is de 

2626 jarige Hikmet. Hij is om het leven gekomen door schotwonden van kogels die door 

dede autoruit heen op hem zijn afgevuurd. Ebru vertelt de politie dat zij deze man heeft 

gedoodgedood en gooit een vuurwapen op de grond. Haar handen worden door de politie 

onmiddel/ijkonmiddel/ijk in plastic verpakt teneinde sporen veilig te stellen. Op het politiebureau 

verklaartverklaart Ebru een week voor haar bruiloft door Hikmet te zijn verkracht. Ze vertelt 

datdat ze zwanger is geweest van hem en abortus heeft laten plegen. De zwangerschap 

komtkomt volgens haar absoluut van Hikmet. omdat ze met haar echtgenoot Mustafa 

KöksalKöksal nooit naar bed is geweest. 

Naa verhoor van de echtgenoot blijkt deze inderdaad nooit seksuele 

gemeenschapp met zijn vrouw te hebben gehad. Navraag bij haar huisarts leert dat 

Ebruu inderdaad zwanger was en abortus heeft laten plegen. Er rijzen echter twijfels 

aann haar verkrachtingsversie: ze weigert gedetailleerd in te gaan op de verkrachting. 

Dee politie vindt foto's waar Ebru samen met Hikmet op staat. De foto's zijn gemaakt 

inn de Efteling. Ebru ontkent het bestaan van de foto's. Daarnaast vertelt haar 

echtgenoott de politie dat Ebru hem afwees in bed. In hun woning is nauwelijks 

dameskledingg te vinden. Het lijk t wel alsof Hikmet de vriend was van Ebru en zij niet 

bijj  haar wettige echtgenoot woonde. Het "verkrachtingsraadsel" (zie § 2.2) wordt 

uiteindelijkk ontward. De geschiedenis luidt als volgt: 

FigFig 9 Casus Köksal. 

Ebr r 6 6 VJefff\>n n 1 1 

l l 
AWOS&jfnn 1 , 

relat'' e-

EbruEbru is het oudste kind van vader en moeder Aslantas. Vader Aslantas is in 

19661966 naar Nederland gekomen. Ebru wordt in 1974 in Nederland geboren. Als zij 16 
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jaarjaar is verlooft zij zich met haar in Turkije wonende neef Mustafa Köksal Er is een 

grootgroot verlovingsfeest. Mustafa en Ebru zijn "teyze cocuklari", dat wil zeggen hun 

moedersmoeders zijn zusters van elkaar. Moeder Aslant as en ook Mustafa beklemtonen later 

bijbij  de politie dat de verloving Ebru 's eigen wens is geweest. Eigenlijk vonden haar 

oudersouders haar nog te jong. Ook zusje Nermin vertelt dat Ebru haar tijdens een picknick 

vanvan de hele familie toevertrouwde dat ze Mustafa zo 'n leuke jongen vond. 

EbruEbru en haar vader gaan een halfjaar later samen naar Turkije voor het 

burgerlijkburgerlijk huwelijk, wat nodig is om Mustafa naar Nederland te kunnen halen. 

ZonderZonder bewijs dat zijn vrouw in Nederland woont krijgt hij geen visum van het 

NederlandseNederlandse consulaat. Volgens moeder Aslantas heeft Ebru daarna in Nederland 

velevele instanties gebeld om de overkomst van Mustafa te regelen. Ebru gaat werken in 

eeneen tuinderij. Zonder eigen inkomen mag zij Mustafa niet naar Nederland laten 

komen.komen. Haar werkgever, een koppelbaas, is de 33-jarige Hüseyin. Hij levert zijn 

werknemerswerknemers bij de diverse tuinderijen af. Als zij twee maanden werkt wordt Hikmet, 

dede zeven jaar jongere broer van Hüseyin, compagnon in het loonbedrijf. Ebru rijdt 

vanvan dan af met hem mee naar het werk en weer naar huis. Er ontstaat een relatie 

tussentussen Ebru en Hikmet. Hatice, een vriendin en collega van Ebru, verklaart later bij 

dede politie dat Ebru haar vertelde dat ze spijt had van de verloving met haar neef en 

verliefdverliefd was op een ander. Ze durfde haar vader hier niets over te zeggen. "Ik zag 

HikmetHikmet en Ebru vaak samen ", vertelt Hatice, "Ze hadden blijkbaar een verhouding. 

IkIk vond dit niet te geloven, omdat ze al verloofd was. Er werd ook door andere 

collega'scollega's gesproken over Ebru. In de zomer zijn we met zijn allen naar de Efteling 

geweest.geweest. Hikmet en Ebru waren daar ook. Er zijn foto's van hen samen gemaakt". 

OokOok een andere collega van Ebru, genaamd Melahat, vertelt de politie dat er over 

EbruEbru en Hikmet veel gepraat werd op het werk. Ze had Hikmet een keer gevraagd of 

hijhij  een relatie had met Ebru. Hij ontkende, maar het was haar duidelijk dat het wel zo 

was. was. 

NogNog voor het uitstapje naar de Efteling komt Mustafa, Ebru 's verloofde, naar 

Nederland.Nederland. Aangezien het imamhuwelijk nog niet is voltrokken wordt nog niet van 

echtgenootechtgenoot gesproken. Mustafa woont tot aan de bruiloft op diverse adressen bij 

familieledenfamilieleden van hem in dezelfde woonplaats. Ebru gaat ondertussen met haar familie 

opop vakantie naar Turkije. Tijdens deze vakantie worden de (rouwkaarten gedrukt. De 

trouwjurktrouwjurk is al in een eerder stadium besteld. Tijdens deze vakantie belt Ebru twee 

keerkeer naar haar werk en vraagt Hikmet aan de telefoon. 



174 4 

InIn de herfst is de bruiloft van Ebru Aslantas en Mustafa Köksal. Tijdens het 

feestfeest roddelt iedereen over het bruidspaar, omdat ze de hele avond niet bij elkaar in 

dede buurt zijn. Ook vader Aslantas vertelt de politie dat ze zich nogal afstandelijk 

tegenovertegenover elkaar gedroegen. Op de bruiloft volgt de huwelijksnacht. De "sagdic" 

(begeleidster)(begeleidster) van de bruid gaat 's nachts naar de woning van Ebru en Mustafa om 

hethet bewijs van maagdelijkheid van Ebru op te halen. Dit is een wit laken met een 

bloedvlekjebloedvlekje dat ze overhandigt aan de moeder van Ebru. Wat niemand weet is dat dit 

bewijsbewijs "fake " is: Ebru wil niet met Mustafa naar bed, en maakt een bloedvlekje in het 

laken.laken. Mustafa verklaart later bij de politie: "Ebru heeft het laken geregeld". 

Süleyman,Süleyman, een vriend van Hikmet, vertelt de politie dat Hikmet hem een week 

voorvoor de bruiloft vertrouwelijk meedeelde dat Ebru en hij wilden trouwen. Hij had hem 

tenten antwoord gegeven: "Nou, dan ben je lekker op tijd. Kon je geen ander meisje 

vinden?vinden? " Hikmet kon deze reactie niet waarderen en vroeg hem of hij er met niemand 

overover wilde praten. Süleyman belooft zijn mond te houden. Moeder Aslantas vertelt: 

"Na"Na de bruiloft zat mijn dochter alleen maar te peinzen. Ik dacht dat zij ziek was ". 

ZusjeZusje Nermin heeft hetzelfde verhaal: "Ebru werd minder vrolijk en er was niet meer 

meemee te praten ". 

DeDe ouders van Ebru komen erachter wat er aan de hand is. Ebru vertelt dat ze 

graaggraag met Hikmet wil trouwen. Vader geeft Ebru te kennen dat ze gelukkig móet zijn 

metmet Mustafa, hij heeft zoveel geld voor ze uitgegeven: F17.000,- voor de meubels van 

hunhun woning, F10.000,- voor de bruiloft en F 2000,- voor de overkomst van Mustafa 's 

moedermoeder uit Turkije in verband met de bruiloft. Vader en moeder willen niets weten 

vanvan een relatie tussen Ebru en Hikmet. 

InIn de eerste week na de bruiloft gaat vader Aslantas praten met Hüseyin, de 

werkgeverwerkgever van Ebru en de oudere broer van Hikmet. Vader Aslantas verlangt van 

HüseyinHüseyin dat Hikmet uit de stad verdwijnt en vertelt dat hij hem zal doodschieten 

mochtmocht hij in de buurt komen. Vader Aslantas laat Hüseyin een pistool zien. Ook dreigt 

vadervader Aslantas het dochtertje van Hüseyin iets aan te zullen doen, indien de relatie 

tussentussen Ebru en Hikmet niet zal stoppen. Hikmet laat zich daarna niet meer zien in zijn 

oudeoude woonplaats. Hij trekt in bij zijn Nederlandse vriendin Johanna. Volgens 

vriendenvrienden van hem doet hij dit om zo Ebru gemakkelijker te kunnen vergeten. 

EbruEbru vertelt twee maanden na de bruiloft aan Fatma, haar beste vriendin, dat 

zeze twee maanden zwanger is van Hikmet. Ze heeft geprobeerd vóór het huwelijk met 

MustafaMustafa zwanger te worden van Hikmet zodat ze niet meer met Mustafa hoeft te 
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trouwen.trouwen. Dit lukt te laat, haar zwangerschap ontdekt ze pas na het huwelijk. Ebru belt 

HikmetHikmet op en vertelt dat ze zwanger is van hem. Ze vraagt Hikmet of hij met haar wil 

trouwen.trouwen. Dit wil hij niet. Hij wil een abortus, want hij wil niet dat zijn kind tegen een 

andereandere man papa gaat zeggen. 

ZeZe vertelt haar ouders dat ze zwanger is van Hikmet. Haar ouders zijn nu wel 

bereidbereid haar aan Hikmet te koppelen. Waarschijnlijk speelt ook mee dat ze zien dat het 

tussentussen Ebru en Mustafa absoluut niet gaat. Vader Aslantas gaat in december langs 

HüseyinHüseyin en vraagt of er alsnog een huwelijk tussen Hikmet en Ebru kan plaatsvinden, 

aangezienaangezien Ebru zwanger is van Hikmet. Hüseyin zegt tegen vader Aslantas dat het nu 

tete laat is en dat ze vóór het huwelijk met Mustafa alles hadden moeten regelen. Ebru 

moetmoet maar een abortus laten plegen. Vader Köksal bedreigt daarop Hüseyin, Hikmet 

enen hun familie met de dood omdat zijn dochter Ebru door hen te schande is gemaakt. 

OokOok moeder Aslantas heeft nog een gesprek met Hikmet. Moeder zegt: "Kom Ebru 

maarmaar halen, ze is zwanger van jou ". Hikmet weigert. Ebru gaat weer bij haar ouders 

wonenwonen en laat een abortus plegen. 

Hikmet,Hikmet, die bij zijn vriendin Johanna woont, verlaat elke ochtend om half 7 

zijnzijn woning om met de auto naar zijn werk te gaan. 's Morgens om 10 over half 7 

komtkomt het al beschreven telefoontje bij de politie binnen. 

Wanneerr een meisje of een jongen een verloving echt niet meer wil, is dit 

meestall  nog wel terug te draaien. In het geval van Ebru zijn de voorbereidingen echter 

all  ver gevorderd: er is een burgerlijk huwelijk gesloten en er zijn allerlei onkosten 

gemaakt.. Als een verbreking van de verloving heel moeilijk ligt is er nog de 

mogelijkheidd van een schaking ("kiz kacirma"). Ebru zou zich hebben kunnen laten 

schakenn door Hikmet, waarna zij samen trouwen en de trouwerij met de verloofde 

niett doorgaat (zie § 4.2). Een schaking is op het Turkse platteland een heel 

gebruikelijkee manier om onder een uithuwelijking uit te komen. Een vriend geeft 

Hikmett zelfs deze raad. Uit zijn getuigenverklaring: "Ik wist van de relatie tussen 

MustafaMustafa en Ebru en het feit dat Ebru met iemand anders zou trouwen. Ik adviseerde 

HikmetHikmet om Ebru te schaken, zodat hij met haar kon trouwen (...). Toen ik hem er later 

naarnaar vroeg zei hij dat Ebru hem had verteld dat ze niet kon vluchten. Ze zou na haar 

huwelijkhuwelijk iets regelen. Hier begreep ik niets van ". Ebru verklaart dat zij probeerde van 

55 Mustafa en Ebru hebben al een burgerlijk huwelijk gesloten, maar omdat er nog geen imamhuwelijk 
iss geweest, wordt nog gesproken van verloving. 
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Hikmett zwanger te raken om zo een reden te hebben om met hem te kunnen trouwen. 

Ditt is geen gebruikelijke oplossing, vooral niet als een huwelijk met de ongewenst 

gewordenn verloofde zo dichtbij is. Waarschijnlijk durfde Ebru een schaking niet aan, 

omdatt de bruidegom een zoon van een in Turkije wonende moederszuster was. Bij 

dezee jongen zijn verwachtingen gewekt: hij krijgt door het huwelijk met Ebru de kans 

omm naar West-Europa te gaan. Niet alleen Mustafa, maar ook zijn ouders zullen hier 

heell  blij om zijn geweest. Dat Mustafa een verblijf in Nederland ambieert blijkt ook 

uitt zijn gedrag jegens Ebru. Welke echtgenoot accepteert nu een vrouw die niet met 

hemm naar bed wil? Maar Mustafa heeft geen keus, hij is waarschijnlijk veel te bang 

datt Ebru hem niet meer wil en hij het land uit moet. Ik vermoed dat deze casus als 

volgtt afloopt: Ebru en Mustafa blijven officieel driejaar gehuwd (ook al wonen ze 

niett meer samen), waarna een echtscheiding volgt. Op die manier heeft Mustafa in 

iederr geval het minimum aantal getrouwde jaren achter de rug om in Nederland te 

mogenn blijven. 

Waarr we bij eerwraak doorgaans slechts kunnen vermoeden dat er een dader 

opp de achtergrond is, is dat bij deze casus wel heel duidelijk: Ebru kan de eerwraak 

niett gepleegd hebben. De politie vindt op Ebru's kleding en handen geen 

glasrestantenn van de autoruit of schotsporen. Dit zou wel moeten want er is van heel 

dichtbijj  op Hikmet geschoten en ze is 10 tot 15 minuten na het delict aangehouden. 

Omm te controleren of er inderdaad schotsporen achter behoren te blijven doet het 

Gerechtelijkk Laboratorium in Rijswijk schietproeven met 4 proefschutters. Bij allen 

blijvenn schotsporen achter. Verder zijn van de 7 schoten 5 raak door de autoruit heen 

gegaan.. Volgens de politie is dit zeer moeilijk. Uit onderzoek blijkt dat er door een 

deskundigg en vaardig iemand moet zijn geschoten. Voor de politie zijn dit feiten 

genoegg om aan te nemen dat Ebru niet de dader is. Vermoed wordt dat de vader van 

Ebruu de eerwraak heeft gepleegd, maar dat zijn dochter de eerwraak op zich heeft 

moetenn nemen. Ten eerste omdat zij minderjarig is en minder straf zal krijgen dan 

haarr vader. Ten tweede om de verkrachtingsversie geloofwaardiger te maken. Een 

jongee vrouw zal toch niet haar eigen geliefde om het leven brengen. Als zij hem om 

hett leven brengt, dan moet het wel echt een verkrachting zijn geweest. Ebru volhardt 

tott in de rechtszaal dat zij het gedaan heeft en haar verdiende straf wil hebben. De 

tenlasteleggingg jegens haar luidt "het opzettelijk en met voorbedachten rade van het 

levenn beroven van Hikmet". Haar raadsman doet een verzoek tot vrijspraak en zegt 

hierover:: "Ik ben mij ervan bewust dat dit niet strookt met de wens van verdachte en 
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zijj  is hiervan op de hoogte". Ebru wordt vrijgesproken omdat ze het niet gedaan kan 

hebben.. Alle argwaan van politie en justitie ten spijt, moet de strafzaak jegens vader 

Aslantass worden geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. 

Ebruu lijk t in dit alles tegen wil en dank een heldenrol te hebben gespeeld: zij 

zou,, na het uitkomen van haar relatie, door haar familie zijn gedwongen om de 

eerwraakk op zich te nemen, om zelf aan eerwraak te ontkomen. De rechercheur in 

dezee strafzaak komt dat echter niet aannemelijk voor. Hij heeft Ebru diverse malen 

bezochtt in het Huis van Bewaring en nooit enig teken van treurnis of verdriet van haar 

kantt bespeurd. De hypothese van de rechercheur is dat Ebru, nadat het haar duidelijk 

werdd dat Hikmet echt niet meer met haar wilde trouwen, zelf aan haar ouders vertelde 

datt zij zwanger was geraakt van Hikmet. Ze had over de abortus kunnen blijven 

zwijgen,, maar ze wilde zich wreken op hem: hij had haar in de steek gelaten, dan zou 

hijj  ook zijn verdiende loon krijgen. Dat Hikmet direct is gaan samenwonen met zijn 

Nederlandsee vriendin heeft haar negatieve gevoelens jegens hem wellicht nog 

versterkt.. We weten niet of ze voordien al op de hoogte was van deze vriendschap, 

maarr zo ja, dan heeft Hikmet haar vast verteld dat dat tijdelijk was, en zij de ware was 

voorr hem. Deze eerwraak heeft het motief van een crime passionnel: de moord op de 

ontrouwee geliefde. 

CasusCasus Cetin, "Op zomerkamp" (vervolg) 

Dee casus £etin, "Op zomerkamp" (§ 2.2) kan eveneens een crime passionnel 

zijn.. Mevrouw Kalemli-^etin beweert op twee achtereenvolgende avonden door de heer 

Özbayy te zijn verkracht. De broer van mevrouw Kalemli hoort van deze verkrachting en 

pleegtt eerwraak op Özbay. Hij doet dit geheel op eigen houtje. De heer en mevrouw 

Kalemlii  weten nergens van. Tot zo ver de officiële lezing. Dat ik de heer Kalemli als 

dader-op-de-achtergrondd zie, heb ik eerder duidelijk gemaakt (§ 3.3). Ook heb ik toen 

vermeldd dat mevrouw Kalemli vermoedelijk van de plannen op de hoogte is. Wat daar 

nogg aan toegevoegd kan worden is dat mevrouw Kalemli waarschijnlijk helemaal niet 

lijdzaamm heeft moeten accepteren dat haar vriend Özbay werd vermoord, maar dat zij dit 

zelfheeftt gewild. Uit de casus is op te maken dat mevrouw Kalemli en Özbay een half 

jaarr na het zomerkamp heel koel tegen elkaar worden, terwijl dat daarvoor niet het geval 

is.. De relatie tussen mevrouw Kalemli en Özbay is blijkbaar op de een of andere manier 
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tott een eind gekomen. Uit een aantal getuigenverhoren blijkt dat Özbay bekend staat als 

rokkenjager.. Heeft Özbay soms een ander liefje opgeduikeld en mevrouw Kalemli laten 

vallen?? De eerwraak kan voor mevrouw Kalemli een wraakactie zijn geweest tegen een 

geliefdee die niets meer voor haar voelt. Uit de stukken in het strafdossier blijkt niet dat er 

bedenkingenn zijn geweest jegens de rol op de achtergrond van deze vrouw. Dat hoeft 

niett te betekenen dat die er niet zijn geweest. Wellicht zijn er geen stukken over 

opgenomenn omdat het niet te bewijzen valt. 

§§ 5.4 Seksuele beledigingen 

CasusCasus Ercan "Twee vleesmessen worden van huis opgehaald'* (1982) 

InIn een bar biedt de 25-jarige Turkse jongeman Ercan een zekere Dayioglu een 

pilsjepilsje aan. Dayioglu slaat het pilsje af. Hierop ontstaat een woordenwisseling. De 

tweetwee worden door de cafébaas de deur uitgezet, waarna de ruzie buiten te midden van 

landgenotenlandgenoten wordt voortgezet. Dayioglu uit tegenover Ercan de vloek "Ik ga met je 

moedermoeder en je vrouw naar bed". Vervolgens maakt hij een stekende beweging met zijn 

mes.mes. Ercan is razend. Hij gaat naar huis, haalt twee vleesmessen op en keert terug 

naarnaar het uitgaanscentrum, op zoek naar Dayioglu. Hij vraagt links en rechts aan 

bekendenbekenden waar Dayioglu is, want, zo vertelt hij eenieder, "Ikga hem doodsteken". De 

politiepolitie wordt telefonisch gewaarschuwd, maar terwijl die in de omgeving op zoek is 

naarnaar Ercan, heeft deze Dayioglu al gevonden in een steegje. Het is dan 's avonds 

23.3023.30 uur. Dayioglu is op weg naar huis. Ercan bijt Dayioglu toe dat hij zijn vrouw 

nietniet had mogen beledigen. Dayioglu antwoordt dat hij niet met hem wil vechten. vechten. Een 

TurkseTurkse getuige die deze woordenwisseling opvangt gaat snel een café binnen om de 

politiepolitie te bellen. Het is echter al te laat. Eenmaal terug bij het tweetal blijkt dat Ercan 

DayiogluDayioglu heeft neergestoken. De getuige gaat samen met Ercan het café weer in. 

DaarDaar legt Ercan zijn messen op tafel en verklaart: "Als hij nu nog opstaat, dan snij ik 

hemhem de keel af'. Niet veel later komt de politie en wordt Ercan gearresteerd. Ercan 

wordtwordt bij de rechtbank veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf wegens doodslag. In 

hogerhoger beroep wordt hij veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens moord. Van de 

HogeHoge Raad krijgt hij 6 maanden gratie, wellicht omdat hij na het uitzitten van zijn 

strafstraf Nederland wordt uitgezet. 
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Ditt is een voorbeeld van een eerwraak na een seksuele belediging. De namus 

wordtt met woorden alleen bezoedeld. Dit soort beledigingen wordt door mannen 

onderlingg gedaan. Woorden kunnen zelfs erger zijn dan een lichamelijke aantasting, 

namelijkk als de verbale belediging plaatsvindt in het openbaar, temidden van vele 

landgenoten.. In het Turks worden seksuele beledigingen aangeduid als "küfür", 

vloeken.. Een nauwkeurigere omschrijving wordt in de alledaagse taal niet gebruikt, 

bijj  het woord "küfur" weet men wat bedoeld wordt.6 Het uiten van de seksuele 

beledigingg wordt als heel erg ervaren. Ercan vertelt dat hij de belediging zo vreselijk 

vondd dat hij tranen in zijn ogen kreeg. In concreto gaat het doorgaans om de volgende 

beledigingen:: "Ik neuk je moeder" (anam sikerim), "Ik neuk je dochter" (kizini 

sikerim)) of "Ik neuk je moeder en je vrouw" (anam avradim sikerim). Een tweede 

soortt van seksuele beledigingen is het uitmaken van de moeder van de ander voor 

hoer,, dat wil zeggen door de persoon in kwestie bastaard (pi?) of 

hoerenzoon/hoerenjongg (orospu cocugu) te noemen.7 Een derde soort is de echtgenote 

vann de ander uit te maken voor hoer, of de ander pooier (pezevenk) te noemen. In het 

Zwartee Zeegebied gebruikt men voor pooier het woord "kavat". In de Qukurova is het 

woordd "dümbük" gangbaar. Ook kan men de ander uitmaken voor "boynuzlu", dat wil 

zeggenn "iemand met hoorntjes", om aan te geven dat hij toelaat dat zijn vrouw 

overspell  pleegt. Blok (1981: 220) legt uit dat het hier gaat om de hoorns van de bok. 

Dee bok vindt het namelijk goed dat andere bokken zich mengen met zijn geiten. De 

bokk is hier het tegenovergestelde van de ram, deze waakt wel over zijn schapen. In 

Turkijee wordt het woord "koe" (ram) als een compliment voor jongens/mannen 

gebruikt:: "Koe gibisin!" (Je bent als een ram!). De achternaam "koe" komt ook 

veelvuldigg voor (de achtemamenwet is in 1934 ingevoerd). 

Err zijn vloeken die lijken op een seksuele belediging, maar dit niet zijn. Ze 

wordenn gebruikt als stopwoordje in gesprekken tussen mannen onderling, 

voorbeeldenn hiervan zijn: "siktir lan" (laatje neuken) en "amina koyayim" (stop hem 

inn haar kut). Ook de woorden "pic", "orospu ïocugu" of een van de pooiernamen 

wordenn wel in minder beladen zin tussen vrienden onderling gebruikt. Een seksuele 

beledigingg echt serieus uiten zal niet snel gebeuren. Iedere Turk weet hoe erg en hoe 

66 Yesilgöz noemt daarnaast het woord "agir sözler" (lett: zware woorden). Erg.1 (1980b: 220) noemt 
hett - meer juridische - woord "sözlü hakaret" (lett: belediging met woorden). 
77 Ane Nauta (1991: 31-34) noemt een groot aantal seksuele beledigingen. 
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gevaarlijkk dit is. Wanneer wordt dit soort küfur dan wél beledigend gebruikt? Aan de 

handd van de hierboven beschreven casus is een aantal redenen te noemen. Ten eerste 

kann er al sprake zijn van ruzie. Het doorgronden hiervan is echter een moeilijke zaak. 

Hett slachtoffer is dood en kan geen informatie meer verstrekken. De eerwraakpleger 

zall  niet over enig conflict uitwijden, dat is niet in zijn belang. Kijken we naar wat 

dezee zegt, dan draait het alleen om de seksuele belediging die door het slachtoffer is 

geuit.. Het lijk t wel alsof de vloek "zomaar", zonder reden, is geuit. Dit lijk t niet 

aannemelijk,, te meer daar slachtoffer en dader bekenden van elkaar zijn. Ercan kende 

Dayioglu.. Toen hij terug kwam met zijn messen en Dayioglu niet bij de bar zag liep 

hijj  welbewust het steegje in, want hij wist dat Dayioglu daar woonde. Voor de 

eerwraakplegerr kan eveneens gelden dat niet alleen de seksuele belediging de reden 

voorr de eerwraak is, maar ook de onderliggende ruzie. 

Hett uiten van de seksuele belediging kan voorts zijn vergemakkelijkt door het 

gebruikk van alcohol. Ook de eerwraakpleger is misschien door gebruik van alcohol 

vatbaarderr voor dit soort vloeken. 

Eenn derde reden kan in de persoonlijkheid liggen. Dayioglu liet zich snel 

beledigendd uit. Hij was 43 jaar, werkloos en ongehuwd (dit laatste is voor een Turkse 

mann op die leeftijd een zeldzaamheid). Vier jaar tevoren was hij aangehouden wegens 

hett illegaal in bezit hebben van een vuurwapen. Hij stond bekend als agressief en 

dreigdee veelvuldig met messen. Hij was een buitenbeentje die zijn landgenoten snel 

enn vaak irriteerde. Men kan zich in dat geval afvragen waarom Ercan de vloek niet 

naastt zich neer legde, onder het motto "je weet wie het zegt". Turkse getuigen 

verzekerdenn de politie dat niemand de vloek van Dayioglu serieus nam en dat Ercan 

zichh er niets van aan had hoeven trekken. Iedereen wist wat voor type Dayioglu was. 

Datt Ercan zich desondanks heeft laten gaan, zal te maken hebben gehad met zijn 

persoonlijkee omstandigheden. Ercan kwam in 1972 met zijn moeder en vier jongere 

broerss en zusters naar Nederland om herenigd te worden met zijn vader. Na een 

talencursuss van een halfjaar ging hij werken in de fabriek. In 1975 keerde zijn 

moederr met de vier jongste kinderen terug naar Turkije. Ercan bleef bij zijn vader in 

Nederlandd wonen. Al snel kregen de twee ruzie. Ercan ging op kamers wonen en zag 

zijnn vader nog slechts onregelmatig. Op zijn twintigste werd hij opgeroepen voor zijn 

88 Zie ook Schiffauer(1986: 37): "Mi t grosser Zurückhaltung wird schliesslich alles erörtert, was die 
Ehree eines anderen Mannes beflecken könnte (...). Das Wissen um die Geföhrlichkeit des Wortes is der 
Grundd für diese Vorsicht". 
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militairee dienstplicht in Turkije. Op zijn tweeëntwintigste keerde hij terug naar 

Nederlandd en ging als ongeschoold arbeider werken in de bouw. Het jaar erop 

trouwdee hij met zijn 14-jarige buurmeisje uit het dorp van herkomst. Ercan huurde 

eenn vrij dure flat en moest meubels en keukenspullen kopen. Omdat hij niet veel 

verdiende,, kwam hij in geldproblemen. Op het eind van elke maand had het echtpaar 

acutee geldnood. Ercan zei hierdoor veel spanning te hebben gekregen. Op de bewuste 

avondd was de financiële nood in het gezin hoog gestegen. Ercan wilde proberen van 

eenn landgenoot geld te lenen. Waarschijnlijk was hij al één brok spanning toen hij de 

stadd inging: hij moest aan geld zien te komen, anders redden hij en zijn vrouw het 

niet.. Er hoefde maar iets te gebeuren of hij zou ontploffen. Het pilsje dat Dayioglu 

afsloegg kon hij niet hebben en hij ging erover in discussie. Met noodlottig gevolg. 

Naderhandd blijken de geldproblemen bij het gezin Ercan inderdaad zeer 

dringendd te zijn. Tegen de maatschappelijk werker van de reclassering biecht Ercan 

opp dat hij zich zorgen maakt over zijn vrouw, omdat ze geen geld heeft om eten te 

kopen.. De reclassering zorgt ervoor dat ze een voorschot krijgt. Ook blijkt er een 

achterstalligee huurschuld te zijn en er wordt een schuldenregeling getroffen. 

Bovendienn is Ercans vrouw hoog zwanger op het moment dat Ercan de eerwraak 

pleegt.. Tijdens zijn verblijf in het Huis van Bewaring wordt het kind geboren. De 

kostenn van de kinderverzorging komen nog eens bovenop alle andere onkosten. 

Kortom,, bij een eerwraak na een seksuele belediging is er waarschijnlijk meer 

aann de hand dan alleen het niet kunnen verdragen van de verbale belediging. Feit blijf t 

well  dat een dergelijke belediging een zeer sterke catalysator kan zijn. 

§§ 5.5 Pathologische eerwraak 

CasusCasus Altun, "Het  washandje" (1991) 

DeDe heer Altun is net hertrouwd en betrekt met zijn tweede vrouw een 

flatwoning.flatwoning. Aan hetzelfde trappenhuis woont nog een Turks gezin: de heer en 

mevrouwmevrouw Türenc met hun kind van twee jaar. Over en weer volgt een 

kennismakingsbezoek.kennismakingsbezoek. Verder hebben de families geen contact met elkaar. Volgens 

AltunAltun begint Türenc kort hierna allerlei bedekte toespelingen te maken op mevrouw 

Altun. Altun. 
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fig.fig. 10 Casus AI tun. _ ,, ,-r-
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II  'ier maanden nadat ze in de flat zijn komen wonen wordt het Altun teveel en 

besluitbesluit hij er iets van te zeggen. Türenc geeft hem ten antwoord dat Altun hem nooit 

zalzal betrappen. Uit deze opmerking maakt Altun op dat er iets is tussen zijn vrouw en 

Türenc.Türenc. Hij herinnert zich nu ook het voorval met het washandje. Mevrouw Türenc 

hadhad aan mevrouw Altun een washandje gegeven en gezegd dat dit van hen was. Pas 

nunu kan Altun er een interpretatie aan geven: zijn vrouw is met Türenc naar bed 

geweestgeweest en het washandje is blijven liggen. Zeven maanden nadat hij in de flat is 

komenkomen wonen koopt Altun een dolkmes. voor het geval hij genoeg bewijzen heefl 

gevondengevonden voor het overspel. Drie maanden later meent hij dat het zover is. Altun 's 

vrouwvrouw is net bevallen en Türenc maakt de opmerking dat Altun nu ook een kind van 

hemhem moet verzorgen. Deze opmerking blijfl  in Altun 's hoofd zoemen en hij wil van 

TürenqTürenq opheldering, 's Avonds gaat hij naar Türenc 's woning. Niemand doet open. 

AltunAltun gaat naar buiten en ziet dat er wel licht is in de woning van Türenc. In het feil 

datdat Türenc de deur niet opendoet ziet hij een bevestiging van zijn vermoeden. De hele 

nachtnacht ligt hij wakker en twijfelt of het kind wel van hem is. De volgende ochtend gaat 

hijhij  direct naar de flat van Türenc. Hij belt aan en mevrouw Türenc doet open. De 

heerheer Türenc komt ook de gang in, met zijn kind aan de hand. Tegen het kind zegt hij: 

"Kijk"Kijk  eens wie er nu is gekomen? " Altun zegt later dat hij zich wild ergerde aan de 

kleinerendekleinerende toon waarop dit gezegd werd en alle frustraties bij hem naar boven 

kwamen.kwamen. Hij grijpt zijn dolkmes uit zijn binnenzak en steekt op Türenc in. Türenc 

overlijdtoverlijdt aan zijn verwondingen. Altun wordt lopend in de straat door de politie 

aangetroffen. aangetroffen. 

Ditt is een voorbeeld van een pathologische eerwraak. Hierbij pleegt iemand 

eerwraakk omdat hij zich inbeeldt dat zijn vrouw hem ontrouw is. Deze pathologische 

obsessiee wordt in de psychiatrie het Othello-syndroom genoemd, naar de hoofdpersoon 

Othello,, in het gelijknamige toneelstuk van Shakespeare. Net als Othello zien deze 
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mensenn allerlei aanwijzingen die duiden op het overspel van hun vrouw. Geen van deze 

aanwijzingenn blijkt in werkelijkheid daar ook maar op te wijzen. Bij Enoch (1980: 30) 

lezenn we meer over deze ziekte: het Othello Syndroom, ook wel seksuele jaloezie of 

morbidee jaloezie genoemd, is in de klinische psychiatrie gedefinieerd als het waanidee 

vann ontrouw ("delusion of infidelity"). De waan is de onjuiste idee dat de seksuele 

partnerr - echtgenoot, vriendin, maïtresse - seksueel ontrouw is. Deze ziekte komt 

wereldwijdd voor. 

Inn de casus Altun wordt snel duidelijk dat het om een ziekelijk man gaat, omdat 

hijj  vijfjaar geleden een poging tot moord heeft gedaan op zijn eerste vrouw, om 

dezelfdee reden. Hij is toen onder medische behandeling gesteld. Bij de buren van Altun 

iss dit bekend. De echtgenote van de overleden buurman verklaart: "Altun heeft geen al te 

bestebeste naam in de Turkse gemeenschap. Er doen allerlei verhalen over hem de ronde. Hij 

verdachtverdacht zijn eerste vrouw ook van omgang met landgenoten. Zelfs zijn eigen broer heeft 

hijhij  ervan beschuldigd. Mijn zwager, die een collega van hem is, heeft ons gewaarschuwd 

geengeen contacten te onderhouden met deze Altun (...). We hebben alleen over en weer een 

kennismakingsbezoekkennismakingsbezoek afgelegd en zeiden goedendag als we elkaar tegenkwamen op 

straat".straat". Desondanks heeft men niet kunnen ontkomen aan deze man. 

CasusCasus Akkaya 

Eenn andere pathologische eerwraak is de casus Akkaya (appendix), waar 

Akkayaa de vermeende minnaar van zijn vrouw doodt en vervolgens zijn eigen vrouw 

omm het leven brengt. In tegenstelling tot de casus Altun wordt bij deze casus het 

pathologischee karakter ervan pas in een laat stadium onderkend. Nadat bij de 

rechtbankk en in hoger beroep uitsluitend wordt ingegaan op eerwraak als aspect van 

dee Turkse cultuur, wordt bij de Hoge Raad een psychiater ingeschakeld die een andere 

conclusiee trekt. Met de nodige voorzichtigheid concludeert deze: "Mijn gedachten 

gaangaan uit naar het feit dat er met deze man iets mis is in psychopathologische zin" en 

"Ik"Ik  acht het aanwezig zijn van een wat paranoïde instelling niet helemaal uitgesloten 

bijbij  deze man " en uiteindelijk heel concreet: "Er ontstaat bij onderzochte een 

bewustzijnsvernauwing,bewustzijnsvernauwing, hij raakt binnen zijn psychische mechanisme ervan overtuigd 

datdat zijn waarnemingen de juiste zijn en dat tegenspraak van zijn vrouw als een soort 

99 Verschil is wel dat Othello deze aanwijzingen ingefluisterd krijgt van zijn vaandrig Iago. Bij de 
pathologischee eerwraakplegers is de argwaan ingebeeld. 
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leugenleugen moet worden beschouwd Het in eigen gedachtengang opbouwen van 

bewijsmateriaalbewijsmateriaal dat leidt tot een absolute zekerheid nadert de waan en noemen we 

Wahnhaft". Wahnhaft". 

CasusCasus Biber 

Inn de casus Biber (§ 3.4) wordt de eerwraak eveneens gepleegd omdat de 

vaderr buitengewoon jaloers is. Of dit ook echt ziekelijk te noemen is, valt niet door 

mijj  te beoordelen. Tijdens het gehele strafproces wordt niet ingegaan op de persoon 

vann de vader, terwijl er al voor de moord aanwijzingen zijn dat zijn rol erg belangrijk 

iss voor het gedrag van de andere gezinsleden. Eenjaar vóór het delict schrijft de 

kinderpsycholoogg in zijn rapport: "Alle kinderen hebben psychisch ernstige schade 

opgelopenopgelopen ten gevolge van verwaarlozing, geweld, onderstimulering en echtelijke 

twisten.twisten. Het gedrag c.q. de ziekte van moeder is daarbij zeker een speciale factor, 

ofschoonofschoon dit gedrag mijns inziens deels ook niet los te zien is van onderdrukking, 

machtsuitoefeningmachtsuitoefening en gewelddadigheid van echtgenoot c.q. vader". 

Yesilgöz,, die deze casus opneemt in zijn proefschrift (1995: 87-90), neemt het 

gedragg van de vader niet apart in ogenschouw.10 De visie die vader en zoon geven op 

dee eerwraak wordt overgenomen, waardoor de moeder beschreven wordt als een 

vrouww die meerdere minnaars heeft. Dit kan echter een manier van vader en zoon zijn 

omm moeder zwart te maken (vergelijk de broers Dursun over Zeynep § 1.1). 

Vermoedelijkk heeft moeder in het geheel geen minnaar of minnaars, hoe zeer vader en 

zoonn dit ook roepen. Vader en zoon spreken zichzelf tegen door het ene moment over 

"dee mannen van moeder" te hebben en het ander moment over één specifieke vriend 

vann moeder, namelijk Mustafa. Uit de processen-verbaal blijkt dat Mustafa bij nader 

inzienn de echtgenoot is van tante Güzin, een Turkse vriendin van moeder. Mustafa 

lijk tt te worden gezien als de vriend van moeder, omdat hij de enige man is waar 

moederr überhaupt informeel (dat wil zeggen buiten de officiële hulpinstanties om) 

contactt mee heeft. Als Mevlüt in de flat van moeder in haar slaapkamer op wacht 

staat,, om - naar eigen zeggen - beiden met een mes te doden, komt ook alleen moeder 

thuis.. Ten derde is vader vanaf het begin van het huwelijk zeer wantrouwig ten 

opzichtee van zijn vrouw. Hij beeldt zich in dat zijn vrouw geen maagd is geweest op 

100 Vermoedelijk komt dit omdat hij zich baseert op rapporten van het Pieter Baan Centrum waar alleen 
ingegaann wordt op de dader. 
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dee huwelijksnacht. Als zijn vrouw in het ziekenhuis ligt is hij ervan overtuigd dat ze 

relatiess met mannen onderhoudt. Hij komt daarom telkens bij haar op bezoek, ook 

buitenn de bezoektijden om, om haar te controleren. Volgens Biber misdraagt moeder 

zichh voortdurend en roddelt de hele buurt over haar. Hij verhuist drie keer met zijn 

gezin,, om van het geroddel af te zijn. De vraag is of er wel sprake is geweest van 

roddel.. Een vroegere Turkse buurman omschrijft Biber als volgt: "Biber verhuisde uit 

onzeonze stad omdat hij dacht dat er geruchten gingen in de Turkse gemeenschap over het 

gedraggedrag van zijn vrouw. Ik weet echter zeker dat er in de Turkse gemeenschap niet 

overover het gezin werd gesproken. Er was dus volgens mij geen reden om ie verhuizen. Ik 

denkdenk dat Biber door zijn jaloezie een soort waanideeën had over het gedrag van zijn 

vrouw.vrouw. Ik vermoed dat Biber zijn zoon Mevlüt heeft opgestookt om zijn moeder te 

vermoorden.vermoorden. Biber kon volgens mij geen rust meer vinden voordat zijn ex-vrouw dood 

waswas ". Ook zegt deze buurman: "Van Biber kan ik zeggen dat hij een man was met een 

moeilijkmoeilijk karakter. Ik weet dat hij erg jaloers was. Hij dacht bijvoorbeeld dat zijn 

vrouwvrouw met meerdere vreemde mannen mee uit was geweest. Vooral toen zijn vrouw in 

hethet ziekenhuis was opgenomen dacht Biber dat zijn vrouw met vreemde mannen 

omging".omging". De Nederlandse echtgenote van deze man zegt over mevrouw Biber: "Wij 

warenwaren buren van het gezin Biber. Ik vond het een goed gezin. Mevrouw Biber was wel 

ergerg modern. In de periode dat wij buren waren heb ik haar leren kennen als een 

volkomenvolkomen normale goede vrouw. Ik weet wel dat ze later, na de verhuizing, een tijd in 

dede war is geweest". Uit het rapport van de maatschappelijk werkster is eveneens op te 

makenn dat vader zeer jaloers is: "Nu nog (= na de eerwraak CvE) lijkt vader 

geobsedeerdgeobsedeerd door het idee dat zijn vrouw een hoer was. Dit baseer ik op het feit dat in 

onzeonze gesprekken dit onderwerp steeds weer ter sprake komt. De heer W. van de Riagg 

geloofdegeloofde niet dat moeder zich zo misdroeg. Op hem kwam moeder redelijk over en deed 

zijzij haar best een goede moeder te zijn. Volgens hem kon zij niet tegen de druk (...) van 

haarhaar man, die op een zeer dwingende en eisende toon tegen moeder sprak". Wanneer we 

hett dossier in dit licht bezien, is het psychisch ziek worden van moeder veel 

begrijpelijker:: moeder werd misschien wel ziek van zo'n wantrouwende echtgenoot. 

Datt de man zich niet alleen inbeeldt dat zijn vrouw hem ontrouw is, maar ook 

meentt dat velen in zijn omgeving van het overspel op de hoogte zijn, is volgens 

Enochh (1980: 30) een symptoom van de ziekte. Hierdoor voelt de zieke zich steeds 

ellendiger.. Akkaya schrijft in zijn (Turkse) brief aan de rechtbank: "Het leek of alle 
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mensenmensen naar mij keken en mij uitlachten. Als ik naar mijn kinderen keek, dan leek het 

welwel of zij zich ervoor schaamden mij aan te kijken, alsof ik een ernstig misdrijf had 

begaan.begaan. Het leek of zij mij liever niet wilden zien". 

Uitt Enoch (1980: 30) blijkt dat minimale aanwijzingen worden gebruikt om de 

waann te bevestigen. Een kleine verandering in huis is een indicatie dat iemand in huis 

iss geweest met als enige doel "het" te doen met de echtgenote. In de casus Altun is het 

vindenn van een washandje voor Altun al reden om te denken dat zijn vrouw een 

seksuelee relatie heeft met de onderbuurman. Als de patiënt gevoelig is voor de 

kleinstee veranderingen in huis, heeft Akkaya helemaal reden om over zijn toeren te 

raken:: hij neemt een echtpaar in onderhuur én zijn vrouw is zwanger. Akkaya ziet dat 

dee lippen van zijn vrouw gezwollen zijn en concludeert hieruit dat zij een minnaar 

heeftt en wel de mannelijke onderhuurder Faruk Tas. Het kan echter zijn dat zij door 

haarr zwangerschap vocht vasthoudt. Als zijn vrouw haar stiefdochter, die tot dan toe 

bijj  Akkaya en haar op de kamer slaapt, een andere slaapkamer geeft is dit voor 

Akkayaa reden om te denken dat zijn vrouw met Faruk Tas een seksuele relatie 

onderhoudt.. Maar wellicht heeft dit met de komst van de baby te maken en wil 

Akkaya'ss vrouw de wieg op de ouderslaapkamer hebben. Om hier ruimte voor te 

creërenn geeft ze haar stiefdochter een andere slaapkamer. Als de baby een maand oud 

iss wordt Akkaya twee keer 's nachts wakker en merkt beide keren dat zijn vrouw niet 

naastt hem ligt maar beneden is. Hij denkt dat zij dat doet om bij haar "minnaar", die 

hijj  inmiddels het huis uit heeft gezet, te zijn. Waarschijnlijker is dat de baby 's nachts 

iss gaan huilen en zijn vrouw de baby mee naar beneden heeft genomen om Akkaya 

niett te storen in zijn slaap. Overigens is opvallend dat ook in de casus Altun de 

echtgenotee van de eerwraakpleger net is bevallen. De zwangerschap van de vrouw en 

dee periode er direct na zijn misschien extra gevaarlijk voor deze zieke personen 

vanwegee de vele veranderingen. 

Dee lijder aan het waanidee van ontrouw gaat heel ver in het testen van zijn 

partner.. Veel van de patiënten onderzoeken de kleding van hun echtgenoten op 

spermavlekken.. Dat Akkaya zijn vrouw vaginaal onderzoekt blijkt dan ook bij de 

ziektee te horen. De zogenaamde "bewijzen" van de patiënt zijn vaak tegenstrijdig en 

flinterdun,, maar dit voorkomt niet dat er verdere intensieve ondervraging van de 

echtgenotee plaatsvindt in een poging een schuldbekentenis op tafel te krijgen. Ook als de 

patiëntt tijdelijk tevreden is met de antwoorden zal hij spoedig tot dezelfde soort vragen 

terugkeren.. Als gevolg hiervan is er een toename in conflict en ruzie, en soms geweld. 
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Eenn gedane bekentenis leidt slechts tot groter conflict en kan desastreus aflopen. Zo'n 

bekenteniss moet dan ook te allen tijde voorkomen worden. Soms geven de vrouwen het 

gevechtt op en "bekennen" om maar rust te krijgen. Maar dit leidt tot alles behalve rust 

(Enochh 1980: 32). Uit de dossiers blijkt dat Akkaya en Altun hun echtgenote urenlang 

ondervragenn tot ze ervan overtuigd zijn dat zij een ander heeft. 

Enochh (1980: 32) stelt dat de waan verergert als er een discrepantie is in het 

intellectuele,, opleidings- en sociale niveau van de patiënt en de partner. Voor wat betreft 

Altunn is dit niet duidelijk, maar bij Biber en Akkaya kan dit meegespeeld hebben. De 

Biber'ss worden door hun vroegere Turkse buurman als volgt omschreven: "Er is een 

grootgroot verschil in afkomst. Zij kwam uit de stad Istanbul en was erg modern. Hij kwam 

uituit een klein dorp en was veel meer orthodox. Mevrouw Biber was vanuit het Turkse 

standpuntstandpunt bezien, te modern in haar hele doen en laten ". Het verschil bleek ook uit de 

talenkennis:: mevrouw Biber had heel goed Nederlands geleerd, van Biber kon dit niet 

gezegdd worden. In geval van Akkaya was er sprake van een groot leeftijdsverschil tussen 

dee partners: zijn vrouw was met haar 22 jaar maar liefst 19 jaar jonger dan hij. Dit lijkt 

eenn vorm van discrepantie in sociaal niveau. Enoch (1980: 34) concludeert dat de 

prognosee op herstel zeer twijfelachtig is. Hoe puurder de vorm, des te langer de duur van 

dee ziekte. Er is een gebrek aan wil tot behandeling, omdat men niet inziet hoe ziek men 

is.. Dit lijk t het geval bij Altun. Hij heeft al eens eerder (een poging tot) eerwraak 

gepleegdd om dezelfde reden. Ondanks een therapie in een kliniek in Turkije begaat hij 

binnenn zes jaar weer dezelfde fout. Vreemd genoeg leidt dit er niet toe dat hij in 

Nederlandd een vorm van behandeling krijgt opgelegd. Altun wordt veroordeeld tot 7 jaar 

gevangenisstraff  wegens moord. In het tijdschrift Nokta (1989) stelt psychiater Dr. 

Kritonn Dincmen dat deze ziekelijke eerwraakplegers onderworpen zouden moeten 

wordenn aan een psychiatrisch onderzoek ingeval ze opnieuw willen trouwen. Dit om 

herhalingg te voorkomen (anoniem 1989: 77). 

§§ 5.6 Moord/doodslag uit mannelijke trots 

Inn deze paragraaf geef ik een casus van moord/doodslag door de man op zijn 

echtgenote.. Deze zou ik willen onderscheiden van eerwraak en "moord/doodslag op 

grondd van mannelijke trots ($eref)" willen noemen. De vrouw heeft zich, in 
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tegenstellingg tot de eerwraakgevallen, niet ingelaten met een andere man, maar heeft 

haarr man verlaten, omdat zij door hem veelvuldig werd mishandeld. 

Casuss Yurter, "Een dodelijke echtscheiding" (1990) 

DeDe veertigjarige Yurter woont sinds 10jaar in Nederlanden is sinds 13 jaar 

getrouwdgetrouwd met Hüïya. Yurter is werkloos en zit sinds 5 jaar in de bijstand. Hülya fcH'am 

22 jaar geleden samen met hun jongste zoon naar Nederland. De oudste zoon bleef in 

TurkijeTurkije bij opa en oma van vaders kant, omdat ze graag wilden dat hij een Turkse 

scholingscholing kreeg, Hülya besluit tot een echtscheiding omdat haar man al hun geld 

vergoktvergokt en haar mishandelt zodra ze daar iets van zegt. Yurter is absoluut tegen de 

echtscheidingechtscheiding maar Hülya zet toch door. Bij de scheiding van tafel-en-bed krijgt zij 

hethet huis toegewezen en ook de zorg voor Yümaz, hun jongste zoon van 9 jaar. Yurter 

moetmoet het huis verlaten en ergens anders gaan wonen. Hij laat zijn vrouw echter niet 

metmet rust. Voortdurend komt hij bij haar thuis en mishandelt haar. Na een maand 

vluchtvlucht Hülya met haar zoontje naar kennissen. Yurter komt er achter waar ze is en 

mishandeltmishandelt haar ook daar. De politie arresteert hem en hij moet drie dagen op het 

politiebureaupolitiebureau blijven. Ook moet hij de sleuteltjes van de (eens) echtelijke woning inle-

veren.veren. Hij wordt door de politie-rechter tot twee weken voorwaardelijk veroordeeld 

terzaketerzake bedreiging. Dit helpt niet, want dezelfde maand mishandelt hij Hülya door 

haarhaar aan haar haren uit de stadsbus te trekken. Ze valt met haar achterhoofd op 

straatstraat en raakt bewusteloos. Ze wordt met een ambulance naar het ziekenhuis 

vervoerdvervoerd en moet daar ongeveer een week blijven. Ook in het ziekenhuis bezoekt 

YurterYurter haar en uit dreigende taal. Half juli  gaat Hülya naar Turkije voor vakantie. 

EindEind augustus komt ze terug naar Nederland. Yurter laat haar een tijdje met rust, 

maarmaar dringt eind oktober haar woning in door via een openstaand bovenraampje het 

keukenraamkeukenraam te openen. Hij slaat zijn vrouw en dreigt haar en hun zoon te 

vermoorden.vermoorden. Hij grist een mes van de keukentafel Hülya weet met hun zoon naar de 

badkamerbadkamer te vluchten, 's Nachts vluchten ze het huis uit. Hülya doet aangifte van 

mishandelingmishandeling en maakt een echtscheidingsprocedure aanhangig. Een paar dagen 

laterlater moet ze weer op de vlucht voor Yurter. Ze gaat weer naar de kennissen waar ze 

alal eerder verbleef. Yurter weet dit adres inmiddels en mishandelt haar daar zo dat op 

dede eerste hulp in het ziekenhuis haar hoofd moet worden gehecht. Hülya blijft  enige 

wekenweken ondergedoken. Ze keert daarna terug naar haar woning, omdat ze het 
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belangrijkbelangrijk vindt dat haar zoon regelmatig naar school gaat en omdat het onduidelijk 

isis of ze op korte termijn andere woonruimte krijgt. Yurter wordt gearresteerd maar 

ontkentontkent zijn vrouw te hebben bedreigd en mishandeld. Volgens hem is zijn vrouw 

uitgegledenuitgegleden en gevallen. In december vordert de advocaat van Hülya in kort geding 

eeneen straatverbod voor Yurter. Deze vordering wordt toegewezen. Het helpt echter 

niets:niets: Yurter belt om de haverklap bij de woning aan. Hülya doet nooit open. Dan 

bedenktbedenkt hij iets anders om binnen te komen. Hülya is 's middags nooit thuis omdat ze 

dandan als schoonmaakster werkzaam is. Haar zoontje heeft een sleutel van het huis, 

zodatzodat hij na school binnen kan komen. Yurter wacht op een middag zijn zoon bij de 

woningwoning op en eist dat die na de deur geopend te hebben de sleutel afgeeft aan zijn 

vader.vader. Yümaz later hierover: "Mijn vader zei: Als je de sleutel niet geeft dan sla ik je. 

ToenToen werd ik zo bang dat ik hem die sleutel gaf'. Ook mag Yümaz aan niemand 

vertellenvertellen dat hij de sleutel heeft gegeven. 

DieDie avond sluipt Yurter om een uur of11 de woning binnen. Hij slaat Hülya 

bewusteloosbewusteloos en verkracht haar. Hülya blijkt daarvan zwanger te zijn geworden. Een 

maandmaand later gaat zij over tot curettage. Dat jaar vindt de comparitie plaats. Hülya wil 

eeneen echtscheiding. Yurter wil geen echtscheiding. De rechter begrijpt er niets van: 

"Er"Er  moet iets aan de hand zijn, want de verklaringen van partijen staan lijnrecht 

tegenovertegenover elkaar. Misschien is er sprake van oneigenlijk gebruik van twee 

uitkeringen?uitkeringen? Misschien durven ze het niet te zeggen. Ik weet het niet". De zaak wordt 

verdaagd. verdaagd. 

YurterYurter vertelt zijn vrouw dat hij haar zal afmaken als zij de echtscheiding 

doorzet.doorzet. Er wordt nogmaals een straatverbod uitgevaardigd tegen Yurter. In 

novembernovember is de echtscheiding dan een feit. Ook krijgt Hülya een andere woning 

toegewezentoegewezen in een andere stad. Het adres wordt geheim gehouden voor haar ex-man. 

EindEind december gaat Yurter naar Turkije. In februari komt hij terug naar 

NederlandNederland en informeert bij diverse familieleden van Hülya waar zijn vrouw verblijft. 

HijHij  krijgt van niemand iets te horen. Yurter gaat daarom naar het werk van zijn 

vrouwvrouw en vertelt haar dat hij zijn zoon Yümaz graag een keer wil zien. Hülya wil hem 

ditdit niet weigeren en maakt een afspraak. Niet in haar eigen woning, want die wil ze 

geheimgeheim houden voor hem, maar in de woning van Türkan, een vriendin van haar. 

YurterYurter komt daar op de afgesproken middag heen. Als de vriendin even de woonkamer 

uituit is valt Yurter zijn vrouw aan. Yümaz is er getuige van en ziet dat zijn vader zijn 

moedermoeder met een mes blijft  bewerken tot zij bewegingloos op de grond blijft  liggen. Zij 
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overlijdtoverlijdt ten gevolge van 31 messteken. Yurter moet opgenomen worden in een 

forensischforensisch psychiatrische kliniek. 

Yurterr doodt zijn vrouw, omdat hij het niet kan verdragen dat zij bij hem weg 

iss gegaan. De vernedering wordt voor hem totaal omdat hij het huis moet verlaten, de 

sleutelss van de woning moet inleveren en zelfs een straatverbod krijgt opgelegd. Het 

iss de vraag of we deze moord/doodslagen eerwraak moeten noemen. Zelf zou ik het 

moord/doodslagmoord/doodslag uit mannelijke trots noemen. Er is door het vrouwelijke slachtoffer 

geenn sprake geweest van ongeoorloofd contact met een man. 

Dee kwestie over dit soort moord/doodslagen kwam aan de orde in "De Balie" 

tee Amsterdam, waar op 22 maart 2000 onder leiding van Ilhan Akel (directeur van het 

N.C.B.)) een discussie werd gevoerd over eerwraak bij Turken in Nederland. Panellid 

Nurdann Cakiroglu vertelde over haar vriendin Kezban'' die door haar man om het 

levenn was gebracht. Kezban was bij haar man weggegaan, nadat zij veelvuldig door 

hemm was mishandeld. Tijdens de discussie werd de casus Kezban echter als een 

eerwraakk aangemerkt. In de pauze bleek hoe erg Nurdan dit vond: "Mij n vriendin was 

tochh geen hoer? Het lag niet aan haar, die man maakte haar het leven zuur". Nurdan 

vroegg mij met klem om hier na de pauze de zaal uitleg over te geven. In de zaal werd 

beduusdd gereageerd: "Wat is eerwraak nou? En twéé woorden voor eer, dat werd wel 

ergg ingewikkeld". Helaas kon er niet verder gediscussieerd worden over de 

definiëring,, want we moesten het over de oplossingen voor eerwraak hebben. Toen 

bleekk echter pas goed hoe belangrijk de begripsomschrijving was: bij de oplossingen 

gingg het vooral over strategieën om mishandeling tijdig te onderkennen om moord op 

dee vrouw te voorkomen. Ook werd mijn eerdere stelling dat de man ook 

eerwraakslachtofferr kon worden, heftig ontkend. Dat klopt voor dit soort "moorden 

uitt mannelijke trots": de vrouw - en wellicht in een uitzonderlijk geval zelfs haar 

kinderenn - wordt het slachtoffer, er is geen mannelijke eerschender om te doden. 

Off  dit soort moord/doodslagen eerwraak zijn, hangt ondermeer af van wat de 

definiëringg is van "namus". Namus is, zoals ik al beschreef, geen vastliggend begrip; 

hett verschilt per streek en stad. Wie een heel starre namusopvatting heeft ziet het als 

""  Moord op Kezban te Zwijndrecht. Kranteartikelen hierover onder andere: "Moeder in bijzijn 
kinderenn vermoord" in De Dordtenaar, 23-7-1999, "Om de eer te redden heb ik haar doodgeschoten" in 
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volgt:: de vrouw is het bezit van de man en zij behoort alles te verdragen van haar 

man,, ook de mishandeling. Bekende spreekwoorden in Turkije zijn "Dayak cennetten 

cikmadir""  (slaag komt uit de hemel), "Erkek sever de, dover de" (De man heeft lief, 

maarr slaat ook) en "Erkegin vurdugu yerde gül biter" (Op de plek waar de man slaat 

gaatt een roos bloeien"). In het boek "Meyro" van Necati Haksun, de rechter die in 

Oost-Turkijee (Catak/Van) heeft gewerkt en op waarheid gebaseerde verhalenbundels 

enn romans schreef, komt deze starre opvatting naar voren. Een man uit het dorp 

beschrijftt wat de hoca van het dorp altijd zegt tegen de dorpsvrouwen: "Vrouwen! De 

hemell  ligt onder de voeten van uw mannen. Weten julli e wat dat betekent? Al is de 

mann nog zo slecht, zijn vrouw mag niet in opstand komen. Ze moet alles doen wat hij 

zegt".12 2 

Inn die opvatting wordt de namus aangetast, wanneer de vrouw haar man om 

watt voor reden dan ook verlaat, zelfs al is het vanwege mishandeling. 

Heell  belangrijk voor de beoordeling is ook hoe de vrouw zich gedraagt nadat 

zijj  haar man heeft verlaten. Een vrouw die het niet uithoudt bij haar man moet terug 

naarr haar ouders, of anders bij een getrouwde broer of zuster inwonen, of zij komt 

onderr de bescherming van haar (volwassen) zoons, als zij die heeft.13 Zij behoort niet 

opp zichzelf te gaan wonen. Daarnaast is ook het wonen in een opvanghuis (sigmma 

evi)144 vaak een doorn in het oog van veel dorpsturken: zij zien dit als een huis "waar 

alless mag", waar de vrouw slechte zeden leert. 

Turkenn die ik het geval Yurter en het geval Kezban voorleg, zijn verdeeld over 

dee vraag of dit eerwraak is. In Ankara zijn diverse inwoners van mening dat dit soort 

moordenn geen eerwraak is. Dit zijn niet alleen de hoger opgeleiden, maar ook 

degenenn zonder opleiding, afkomstig van het platteland en werkzaam als kapici 

(portiersfamilie15)) in de stad. Wel is het zo dat het voornamelijk vrouwen zijn die van 

meningg zijn dat het niet om een eerwraak handelt. "Gurur meselesi" - een kwestie van 

Dee Volkskrant 17-12-1999, "Erol C. schoot om zijn eer ex dood" in De Telegraaf 17-12-1999, 
"Vriendinnenn Kezban woedend op advocaat" in De Dordtenaar, 18-12-1999. 
122 "Hey avratlar, Cennet kocalarmain ayaklan alündadir. Manasi neymif biliyon mu? Yani bir 
kadimnkadimn kocasi ne dek kötü olursa olsun, kadm ba$ kaldirmiyacakmt$ kocasina. Hemi de her dedigmi 
kusursuzkusursuz yapacakmif kocasimn. dediydi" (Meyro 12).  12). 
133 Ergil (1980b: 197). 
144 Zie hiervoor ook Matlé (1998: 9), waar de Turkse vader zijn dochters voorhoudt: Jeugdhonk, 
vrouwenhuis,, mannelijke kennissen, hoererij; dat is de weg waarlangs opstandige meisjes zich in het 
verderff  storten". . . , 
155 Kapici is portier, maar dit beroep wordt vaak in gezinsverband beoefend, waarbij het gezin in ae 
kelderr van de flat woont waar zij werkzaam is. 
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trots,, wordt vaak als antwoord gegeven op de vraag hoe het geval Yurter genoemd 

zouu moeten worden. 

ZelfmoordZelfmoord na moord/doodslag uit mannelijke trots 

Mannenn die uit mannelijke trots hun ex-vrouw doden, gaan in een aantal 

gevallenn na hun daad over tot zelfmoord. De volgende gevallen zijn te vinden in de 

Turksee krant: een man doodt zijn vrouw omdat ze hem verlaat en in een opvanghuis 

gaatt wonen,16 een man raakt zo gefrustreerd als hij hoort dat zijn vrouw van hem wil 

scheidenn dat hij op haar schiet (hiervan drie gevallen),17 een man schiet om dezelfde 

redenn op zijn vrouw, maar richt het jachtgeweer ook op zijn kinderen (waarmee deze 

eerwraakk het karakter van een veelvoudige eerwraak krijgt).18 In al deze gevallen 

pleegtt de man daarna zelfmoord. Het gaat om summiere kranteartikelen, waardoor we 

niett weten of de vrouw er een vriend op na houdt. Maar het lijk t erop dat de man het 

delictt pleegt, omdat hij het niet kan verdragen dat zijn vrouw hem heeft verlaten. 

Ergill  (1980a: 422), die "moord/doodslagen uit mannelijke trots" classificeert 

alss eerwraak, noemt deze zelfmoordgevallen "extended honour crime" (uitgebreide 

eerwraak).. Ergil is van mening dat deze suïcidale neiging alleen bij de middenklasse 

uitt de stad voorkomt en geeft de volgende verklaring: de middenklasseman pleegt 

eerwraakk als hij zich in zijn namus voelt aangetast, maar gegeven zijn klas-

sesocialisatiee geeft eerwraak hem geen status. Om uit de onhoudbare situatie te 

komenn pleegt hij vervolgens zelfmoord. 

Ikk vermoed dat het om middenklassemannen gaat die aan status hebben 

ingeboett en grote psychische problemen hebben gekregen. De delicten gevolgd door 

zelfmoordd lijken in een vlaag van wanhoop tee zijn gepleegd en geen welbewuste actie. 

Wanneerr er getuigen zijn, beschrijven deze de toestand van de man als "hij verloor zijn 

166 "E§ini öldürdü, intihar etti" in Hürriyet, 4-7-1994. 
177 "Gurbetci cinneti" in Hürriyet, 10-8-1996; "Kansini vurdu, intihar etti" in Hürriyet, 13-9-1995; 
"Kansinaa kizdi canina kiydi" in Hürriyet, 5-1-1995. 
188 "Baba dehset sa9ti" in Hürriyet, 21-11-1993. 

Ergill  (1980b: 233) schrijft dit eveneens: het gaat om mannen waarvan de status gedaald is, die al "op 
leeftijd""  zijn (69% is boven de dertig) en waarvan de vrouw zich oneerbiedig tegenover hen gedraagt. 
Bijnaa alle politierapporten geven hetzelfde beeld: er ontstaat een ruzie over een onbelangrijk onderwerp 
enn dit escaleert tot doding van de partner, gevolgd door zelfmoord. De casestudy van de albay (kolonel) 
[ziee inleiding, voetnoot 8] is hiervan een voorbeeld: nadat hij zijn vrouw heeft gedood pleegt hij 
zelfmoord.. Ander voorbeeld van Ergil (1980b: 234): een vrouw noemde haar man "yasli budala" (oude 
idioot),, waarop hij haar doodschoot en zelfmoord pleegde. 
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zelfbeheersing"200 en "hij werd gek".21 Bovendien overleeft de vrouw in drie van de vijf 

zojuistt genoemde gevallen de aanslag, waardoor het bij een "poging" blijf t en een 

aanwijzingg kan zijn voor het niet-geplande karakter ervan. 

§§ 5.7 Samenvatting 

Inn dit hoofdstuk zijn eerwraken aan bod gekomen die zijn uitgekozen naar hun 

specifiekee motieven of achterliggende redenen. In § 5.1 werd de eerwraak Turkmen 

besprokenn die waarschijnlijk gepleegd was om de vader de voogdij over de kinderen 

tee laten krijgen. De dader was de 21-jarige ongetrouwde broer van de moeder. Tevens 

werdd uit deze casus duidelijk dat de dader zich niet alleen maar opofferde, maar zelf 

ookk een reden had om eerwraak te willen plegen. De dader in de casus Turkmen was 

werklooss en alcoholist, en daardoor gedaald in de achting van zijn familie. Het plegen 

vann eerwraak was voor hem vermoedelijk mede een manier om weer gerespecteerd te 

worden.. In § 5.2 werd de casus Uzun beschreven waar twee personen van buiten bij 

dee familie aandrongen op eerwraak op de eerschender van dochter Uzun. Op het 

eerstee gezicht met nobele motieven, namelijk de hele Turkse gemeenschap uit de 

woonplaatss beschermen tegen deze man. Bij nader inzien was er waarschijnlijk ook 

eigenbelangg in het spel: de eerschender was een economische concurrent die men 

lieverr kwijt dan rijk was. Eerwraak kan ook een crime passionnel zijn. In de casus 

Köksall  (§ 5.3) wilde de jonge vrouw Ebru zich wreken op de geliefde die haar in de 

steekk had gelaten. Ook in de casus Cetin (§ 2.2) was dit vermoedelijk het geval. In de 

casuss Ercan (§ 5.4) werd eerwraak gepleegd op grond van seksuele beledigingen. 

Hierbijj  werd de namus verbaal aangetast. Ercan raakte door de seksuele belediging 

"ananii  avradmi sikerim" (ik neuk je moeder en je vrouw) zo van streek dat hij van 

huiss twee vleesmessen ophaalde en daarmee degene die deze belediging uitte om het 

levenn bracht. Bij deze eerwraak leek er meer aan de hand te zijn geweest. Er was 

misschienn een diepgaande ruzie tussen dader en slachtoffer, alleen was dit niet te 

achterhalen.. Daarnaast vond de eerwraak plaats in een sfeer van alcoholgebruik, 

waardoorr wellicht gemakkelijker de belediging werd geuit en de eerwraak gepleegd. 

200 in "Karisini vurdu, intiharetti" in Hürriyet, 13-9-1995. 
211 in "Karisina kizdi canina kiydi" in Hürriyet, 5-1-1995. 



194 4 

Tenn derde bleken zowel de dader als het slachtoffer een moeilijk persoon resp. in 

moeilijkee persoonlijke omstandigheden te verkeren. 

Inn § 5.5 werd de pathologischee eerwraak beschreven. Hier is sprake van een 

eerwraakplegerr die lijdt aan de waan van ontrouw. Deze ziekte wordt wel het Othello-

syndroomm genoemd. Hoewel ik geen psychiater ben, heb ik hier aandacht aan willen 

besteden,, omdat deze vorm van eerwraak niet altijd onderkend wordt en de neiging 

bestaatt om eerwraak, wanneer deze gepleegd wordt door iemand uit een cultuur waar 

eerwraakk voorkomt, alleen te beschouwen op zijn culturele aspecten. In § 5.6 kwam 

dee moord/doodslag die de man op de (ex-)echtgenote pleegt aan de orde. De vrouw 

heeftt haar man verlaten, omdat ze het wegens wangedrag van haar man niet meer bij 

hemm uithield. Deze eerwraken zou ik willen definiëren als "moord/doodslag uit 

mannelijkee trots"; het gaat meer om aangetaste seref dan om aangetaste namus. De 

mann doodt zijn vrouw niet omdat zij een relatie met een andere man is aangegaan, 

maarr omdat hij het niet kan verdragen dat zij hem heeft verlaten. 

Uiteraardd vormen deze gevalsstudies geen uitputtende opsomming van soorten 

eerwraak.. Wel zijn ze dermate specifiek dat ze aparte aandacht behoeven. Uit de 

eerwraakgevallenn blijkt dat de eerwraak niet alleen maar gepleegd wordt omdat de 

namuss is bezoedeld. Er spelen ook andere motieven mee. Dit wil niet zeggen dat het 

eerverliess niet belangrijk is. Het leidt echter nog niet tot eerwraak. Op de seksuele 

belediging-eerwraakk na, zien we dat er na het eerverlies eerst gebruikt gemaakt wordt 

vann alternatieven. Hier wordt in het volgende hoofdstuk op ingegaan. 


