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Hoofdstukk 6 Alternatieven 

Hoee vaak eerwraak in Turkije voorkomt is niet te achterhalen. De dagbladen, 

mett uitzondering van de "Cumhuriyet", berichten er regelmatig over.1 Eerwraak is een 

bekendd verschijnsel in de Turkse samenleving. Dit betekent echter niet dat er snel toe 

overr wordt gegaan. Bij een erekwestie wordt doorgaans gebruik gemaakt van een 

alternatief,, zodat men zijn toevlucht niet hoeft te nemen tot eerwraak. Eerwraak is de 

uiterstee oplossing, en komt pas om de hoek kijken als alternatieven gefaald hebben en de 

erekwestiee om diverse redenen is geëscaleerd.3 De belangrijkste reden voor het niet 

plegenn van eerwraak is dat iedereen er voor zorgt dat er geen erekwestie ontstaat. De 

directeurr van cultuur uit de provincie Bitli s die een aantal eerwraken en alternatieven 

beschrijft,44 vermeldt over zijn streek: "In onze samenleving is namus zo belangrijk, dat 

hethet slechts mogelijk is met opgeheven hoofd rond te lopen als men namus heeft (...). 

DaaromDaarom ziet men in de samenleving niet veel onzedelijks. Iedereen doet zijn uiterste 

bestbest om deze waarde te bewaren "s De ambtenaar bedoelt hiermee dat het aantal 

buitenechtelijkee relaties meevalt, en er daarom geen noodzaak is voor het plegen van 

eerwraak. . 

Ikk heb geen onderzoek verricht naar erekwesties die vreedzaam zijn opgelost. 

Tochh is een aantal alternatieven te noemen, en wel omdat deze uit de strafzaken zelf 

blijken.. Er is vaak eerst gepoogd om de erekwesties zonder dodelijk geweld op te lossen. 

Inn een drietal gevallen (Akkaya, Köksal, Uzun), wordt door resp. de dader, de 

vermoedelijkee dader-op-de-achtergrond, en de hoca (islamitisch geestelijke) een 

alternatieff  genoemd. Daarnaast zijn alternatieven achterhaald via de literatuur of 

11 In de Hilrriyet staat gemiddeld zes keer per maand een eerwraak (zie inleiding). 
22 Andere onderzoekers delen deze mening. Hermet (1997: 50): "Le plus souvent, des alternatives sont 
trouvéess pour le rétablir". Emanuel Marx (1981: 155): "Everywhere in the Mediterranean, and elsewhere, 
womenn become involved in premarital or extramarital affairs. Many of these affairs are settled quietly and 
withoutt fuss, but many become public knowledge. Even among these latter, only a small proportion end in 
aa killing" . Ginat (1979: 182): "There is one general feature - whenever there is a possibility of hiding 
shamee (..), the woman is not punished". 
33 "The ultimate vindication of honour lies in physical violence and when other means fail the obligation 
existss (...) to revert to it" (Pitt-Rivers 1966: 29). 
44 Zie de Bitliscasussen in appendix II. 
55 "Namus öl<;üsünun bu denli kesin oldugu toplumumuzda basi dik gezebilmek namus degerlerine 
uymaklaa mümkün oluyor (...). Bu nedenle toplumda ahlaksizlik fazla görülmez herkes bu ölcüyü 
korumayaa azami dikkat gösterir". 
66 Dat er geen erekwestie ontstaat heeft ook nog een andere reden: het meisje pleegt zelfmoord in plaats 
vann te vechten voor haar eigen liefde. In de eerste helft van het jaar 2000 pleegden in de provincie Mus. 
(Zuid-Oostt Turkije) 28 meisjes zelfmoord na een ongewenste uithuwelijking (Aldogan 2000: 19). "Al s 
hett er alleen al in de provincie Mus zoveel zijn, hoeveel meisjes kiezen dan in totaal voor deze 
uitweg?",, zo vraagt de journaliste zich af. 
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informanten.. Het belangrijkste alternatief voor ongehuwde meisjes is het huwelijk. Dit 

behoortt tot de eerste soort oplossingen, namelijk van de eerste verantwoordelijkheid 

voorr het meisje/de vrouw afkomen (§ 6.1). Andere manieren zijn: wegtrekken (§ 6.2), 

geenn actie ondernemen (§ 6.3), een minimum aan actie tonen om het gezicht te redden 

(§§ 6.4), externe instanties inschakelen (§ 6.5) of - zeer ongebruikelijk - de namus van de 

eerschenderr aantasten (§ 6.6). Zoals al in hoofdstuk 1 wordt gezegd gaat het bij namus 

omm het "oog van de gemeenschap": voor de familie in kwestie is het erg belangrijk hoe 

dee Turkse gemeenschap waarvan zij deel uitmaakt over haar oordeelt. Na het in 

opspraakk komen van de dochter of de echtgenote,, moet de roddel een halt worden 

toegeroepen. . 

§§ 6.1 Geen (eerste) verantwoordelijkheid meer  dragen voor  de vrouw 

-- Huwelijk 

Wanneerr het om een ongetrouwd meisje gaat is het huwelijk de oplossing bij 

uitstekk uit een erekwestie. Waar mogelijk wordt het meisje meteen uitgehuwelijkt aan 

ofwell  de jongen die haar namus bezoedelde, ofwel een andere man. Deze laatste zal 

dikwijl ss iemand zijn die maar moeilijk aan een vrouw komt, omdat hij oud, 

gehandicapt,, arm of weduwnaar is. Een andere optie is het uithuwelijken aan een 

familielidd dat bereid is de schande op die manier uit te wissen (Hermet 1997: 50). 

Dezee "schanddekker" doet dan dienst als "potdeksel", zoals in het Nederlands de 

archaïschee term en uitdrukking zijn.7 Het meisje kan ook ver weg worden 

uitgehuwelijkt,, waar de roddel rond haar persoon niet is doorgedrongen.8 

Opp uithuwelijking wordt gespeculeerd wanneer een jongen een meisje 

schaakt:: hij hoopt dat haar ouders zullen toestemmen in een huwelijk om zo de namus 

vann de dochter te zuiveren. Helaas voor het meisje wordt dit alternatief ook wel toege-

pastt wanneer een jongen haar verkracht of lastigvalt. Meisjes zullen dit daarom niet 

altijdd naar buiten durven brengen (Deug 1990: 165, 179).9 Ook als de eerschender 

Mett dank aan Abram de Swaan die mij attent maakte op deze woorden. Let wel: bij deze Nederlandse 
benamingenn gaat het om iemand die met een meisje trouwt dat van een ander zwanger is. 

Ookk als men wel op de hoogte is, kan het zijn dat een man bereid is met haar te trouwen. Boehm 
(1984:: 71), die onderzoek deed bij de Montenegrijnen op de Balkan, hierover: "Sometimes a girl of 
tarnishedd reputation might manage to marry a man from a distant tribe (..).In his own tribe there would 
bee some talk of her bad reputation "back where she came from", but people would judge him less 
harshlyy than if he were to marry a woman of dubious moral reputation from his own tribe, whose 
conductt would have been well discussed in the local gossip mills". 

Eenn voorbeeld van een verplicht huwelijk na een verkrachting wordt gegeven in verhaal "Meyro" van 
Necatii  Haksun. Ook het verhaal van het meisje Semse Kaynak (Farac 1998: 101-113) is daar een 
voorbeeldd van (zie voetnoot 26, hoofdstuk 3). 
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reedss getrouwd is, kan het zijn dat de vader van het meisje aandringt op een huwelijk, 

zodatt zij zijn tweede vrouw wordt. Er wordt dan alleen een imamhuwelijk gesloten, 

geenn burgerlijk huwelijk. In de casus Altug (appendix) biedt de vader de reeds 

getrouwdee eerschender zelfs geld, als hij dochter Altug maar als tweede echtgenote 

will  aannemen. In de casus Uzun (§ 5.2) wil de familie eveneens dat de dochter trouwt 

mett de eerschender. Deze laatste is Makal, die reeds met twee vrouwen is getrouwd. 

Dochterr Altug zou dan zijn derde vrouw worden. Habib Uzun, de broer van het meisje 

verklaartt bij de politie: "Als Makal met mijn zuster was getrouwd, dan was de eer van 

dede familie gered, maar hij heeft haar in de steek gelaten ". 

Alss een meisje in opspraak is gekomen, zal een huwelijk met degene aan wie ze 

beloofdd is, doorgaans niet meer tot de mogelijkheden behoren. Safilios-Rothschild 

(1969:: 213) geeft echter aan dat een meisje in Griekenland ook na aantasting van haar 

namuss in bepaalde gevallen kan trouwen met haar verloofde, maar dat in dat geval haar 

uitzett groter moet zijn. Safilios-Rothschild (1969: 214) stelt zelfs dat rijke meisjes 

gewoonlijkk zijn vrijgesteld van de stricte kuisheidsregels: zij kunnen trouwen ook als 

bekendd is dat ze seksuele relaties voor het huwelijk zijn aangegaan. Safilios-Rothschild 

(1969:: 214) concludeert dan ook dat vrouwelijke kuisheid en geld inwisselbaar zijn op 

dee huwelijksmarkt: een arm maar kuis meisje kan trouwen met een kleine uitzet; een 

meisjee met een dubieuze reputatie kan ook trouwen, maar moet meer spullen inbrengen 

inn het huwelijk: hoe slechter de reputatie des te groter de benodigde uitzet. 

Ditt zou ook voor Turkse meisjes in Nederland kunnen gelden: ondanks dat zij in 

opspraakk zijn geraakt, is het mogelijk dat er Turkse jongemannen in Turkije zijn die hen 

aantrekkelijkk vinden als huwelijkspartner, omdat zij zo in het bezit komen van een 

verblijfsvergunningg voor Nederland. De verblijfsvergunning is als het ware een 

waardevoll  onderdeel van de uitzet en vergoedt de smet op de namus vann het meisje. Dit 

neemtt niet weg dat een erekwestie buitengewoon ernstig is: het is voor Turkse ouders in 

Nederlandd geen troost om te weten dat zij hun dochter altijd nog wel kunnen 

uithuwelijken.. Ze willen hun dochter als maagd uithuwelijken aan een jongen uit een 

familiee die ze kennen en niet aan "zomaar een arme sloeber". 
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-- Wegsturen 

Alss voorzorgsmaatregel worden meisjes die zich in Nederland te vrij gedragen 

well  naar Turkije gestuurd, waar ze bij opa en oma, of een ander familielid komen te 

wonen.100 Soms wordt er gekozen voor een internaat in Turkije, het gaat dan vaak om 

ouderss die hun dochter uit voorzorg uit het "namus-gevaarlijke" Nederland weghalen. 

Meestall  willen deze ouders hun dochter streng islamitisch opvoeden en hebben grote 

moeitee met de gemengde zwem- en gymles op de Nederlandse school (Canatan 1995: 

12).. Het - al dan niet tijdelijk - wegsturen wordt niet alleen als voorzorgsmaatregel 

gebruikt,, maar ook als oplossing. Een Nederlandse vrouw die getrouwd is met de 

Turksee man Vahit en beiden in Turkije wonen, beschrijft "wegsturen" als een manier 

omm uit een erekwestie te komen. Het vijftienjarige zusje van haar Turkse man kwam 

bijj  hen in huis wonen: "Het arme kind was betrapt op het schrijven van een 

liefdesbriefje.liefdesbriefje. De familie vond het een heel goede oplossing als zij een tijdje bij haar 

oudsteoudste broer, Vahit, in huis zou komen. Ze gingen ervan uit dat ik haar als een soort 

cipiercipier zou bewaken en dat deed ik ook, want anders zou ze onmiddellijk weer 

teruggehaaldteruggehaald zijn" (Austin 1998: 40). Ook het Turkse meisje dat ongehuwd baby 

Fatimaa baarde (zie § 2.3), werd door haar ouders teruggestuurd naar Turkije. 

Inn de casus Yigit "Het bruiloftsfeest" (§4.1) wordt eveneens gebruik gemaakt 

vann dit alternatief: als de vader zijn dochter in de schuur betrapt met de buurjongen, 

stuurtt hij haar samen met haar moeder naar een tante buiten het dorp. In twee 

gevalsstudiess wordt achteraf duidelijk dat wegsturen van het ongetrouwde meisje een 

goedee oplossing zou zijn geweest. In de casus Uzun (§ 5.2) vertelt de imam 

(islamitischh geestelijke) dat hij vader Uzun had gezegd dat Meral (het meisje in 

kwestie)) beter eenjaar weg kon blijven zodat iedereen de namusschande vergeten 

kon.. In de casus Köksal (§ 5.3) zegt vader Aslantas. achteraf: "Als ik van de 

problemenproblemen had geweten had ik Ebru naar Turkije gestuurd". 

Ookk getrouwde vrouwen kunnen, gewoonlijk in combinatie met echtscheiding, 

doorr hun man weggestuurd worden naar Turkije. Als de vrouw in Nederland blijf t 

krijgtt ze van de gemeentelijke instanties woonruimte toegewezen en een uitkering. Door 

dezee zelfstandigheid kan de man zijn ex-vrouw zijn wil niet opleggen. Als ze naar 

Turkijee wordt gestuurd, moet ze, als ze geen beroep heeft waarmee ze zelfstandig in haar 

100 Abbrin (2000), Muijen (1990: 30-39), Matlé (1996: 104-121), Canatan (1995). Uit dit laatste rapport 
blijk tt dat ook jongens naar Turkije worden teruggestuurd, meestal om hen een Turkse scholing te 
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onderhoudd kan voorzien, weer bij haar ouders gaan wonen. Er zijn mannen die dit wel 

eenn veilig idee vinden, want zo krijgt hun ex-echtgenote niet snel de kans een relatie met 

eenn andere man te ontwikkelen. Niet alleen de man, ook de familieleden van de vrouw 

willenn haar in het ouderlijk huis terughebben, zo blijkt uit Deug (1990: 75): als Inci, 

eenn gescheiden in Nederland wonende vrouw, naar de rechtbank moet voor de 

echtscheiding,, staat haar familie die er helemaal voor uit Turkije is gekomen, haar op 

tee wachten en dwingt haar mee te gaan naar haar ouders in Turkije. 

Volgenss Meeker is het bij Turken zo dat een vrouw ingeval van namus-

bezoedelingg niet door haar man teruggestuurd kan worden naar haar ouders, omdat de 

namuss van de vrouw na haar trouwen geheel en al de verantwoordelijkheid van de man 

is.. Arabieren kunnen hun echtgenote wel terugsturen, omdat de ouders en broers van de 

vrouww verantwoordelijk blijven voor haar namus. Als een Turkse echtgenoot dit doet 

wordtt hij met geweld bedreigd: "Among Arabs (...) if his wife is disgraced, he can send 

herher back to her brothers and divorce her, sacrificing the brideprice. Among Turks (...) if 

hishis wife is disgraced, he cannot send her back unavenged to her natal kin without the 

threatthreat of violence " (Meeker 1976: 416). Deze bevinding blijkt echter niet algemeen te 

zijnn bij Turken, en waarschijnlijk alleen te gelden bij de onderzoeksgroep van Meeker. 

Hijj  deed onderzoek in Of een district van Trabzon, in het oostelijke gedeelte van het 

Zwartee Zeegebied (Meeker 1976: 383). 

-- Echtscheiding 

Eenn echtscheiding is een geaccepteerde manier om een erekwestie op te lossen. 

Probleemm is wel dat er Turkse mannen zijn die hun vrouw na de echtscheiding nog als 

hunn namus zien. Wanneer hun vrouw doorgaat met haar relatie is de echtscheiding voor 

dezee mannen geen voldoende oplossing. Zij eisen tegelijkertijd dat hun ex-echtgenote de 

relatiee met haar vriend stopzet. In de casus Ayanoglu (appendix) is de vrouw dit echter 

niett van plan. Uiteindelijk pleegt Ayanoglu eerwraak op de vriend van zijn vrouw. 

Ookk een tijdelijke echtscheiding is een manier om de namus te zuiveren. 

Yesilgözz en Coenen (1992: 29) geven het voorbeeld van Altan Erbulak, een bekend 

acteur.. Hij moet onder druk van de publieke opinie een daad stellen, na het overspel van 

zijnn vrouw Füsun. Dit overspel was algemeen bekend geworden nadat Füsun er een boek 

geven.. Bijna tweederde van de teruggestuurde kinderen bestaat echter uit meisjes (Canatan 1995: 8, 
11). . 
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overr had geschreven. Altan Erbulak gaat scheiden van haar, maar na een tijdje gaat hij 

weerr met haar trouwen. Dit bleek voldoende om (in ieder geval binnen het Turkse 

stadsmilieuu waarin zij verkeerden) zijn namus te herstellen. 

-- Verstoting 

Eenn man kan zijn vrouw verstoten.11 Dit is drastischer dan echtscheiding, 

omdatt de man na verstoting absoluut geen contact meer wil met zijn ex-vrouw en zich 

ookk niet meer verantwoordelijk voelt voor haar doen en laten. Verstoting kan echter 

ookk plaatsvinden door de bloedverwanten van de vrouw. Een dochter kan, getrouwd 

off  ongetrouwd, verstoten worden door haar ouders. Het betekent dat zij voor haar 

ouderss en broers en zusters niet meer bestaat en de namus van de familie niet meer 

kann aantasten, zolang zij wegblijft uit het leven van haar familieleden. Het verstoten 

vann de dochter heet in het Turks "evlathktan reddetmek" (het afstammelingenschap 

afwijzen)) en gebeurt door middel van vervloeken (lanetlemek).12 

Inn de casus Bitli s 4 (appendix II) wordt het meisje na de schaking verstoten 

doorr haar ouders. Zij is dan geheel overgeleverd aan de familie van de schaker: wordt 

zijj  slecht behandeld dan kan zij niet terugkeren naar de ouderlijke woning, zij kan hier 

ookk niet mee dreigen in de hoop op een betere behandeling (Schiffauer 1987: 196, 

206).. De man en zijn ouders hebben zo meer macht over haar. Nog erger wordt het als 

hett meisje na de verstoting helemaal niet kan trouwen, vooral in het geval zij ook nog 

eenss zwanger is.13 

Inn de casus Elmas (§ 4.4) vertelt de vader aan Bert, de Nederlandse vriend van 

zijnn dochter, dat hij alle kleren van zijn dochter Ayse heeft verbrand. Later blijkt dat hij 

ditt niet gedaan heeft, maar ze op zolder heeft gelegd. Had de vader het plan tot 

verstotingg of dreigde hij hier slechts mee in de hoop dat Ayse terug zou komen? In de 

casuss Turkmen (§ 5.1) wordt Emine, die bij haar man is weggelopen, zowel door haar 

ouderss als haar man verstoten. Amper twee maanden later hertrouwt Kaya met een 

weduwe,, met wie hij in de moskee trouwt. Een burgerlijk huwelijk kan nog niet omdat 

Hiermeee bedoel ik overigens niet de islamitisch juridische term. 
122 Overigens kan een zoon ook verstoten worden (zie § 4.2 voetnoot 18). De vader uit de casus Biber 
(§§ 3.3) dreigt ermee tegen zijn zoon, ingeval die geen eerwraak neemt (hij schrijft dit in een brief aan zijn 
zoon). . 

Ditt kwam in Nederland ook voor: "Een ongehuwde moeder was rond I960 nog een schande voor de 
familie,, een zondares. (..) Vaak werden moeder en kind uitgestoten en afhankelijk van liefdadigheid" (..)
Truuss Nieuwendijk (75), destijds maatschappelijk werkster (..): 'Je moet na drie maanden komen kijken bij 
degenenn die het in hun eentje moeten rooien met hun kind. Verstotelingen zijn het vaak' in Ineke 
Jungschleger,, "Zwangerschap was geheim van gevallen meisje" (De Volkskrant, 21-3-1997). 
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dee echtscheidingsprocedure nog niet is afgerond. De getuige-deskundige in deze zaak 

weett geen verklaring te vinden voor het snelle huwelijk, behalve dat het "raar" is. 

Volgenss mij wil Kaya met dit huwelijk duidelijk maken dat de verstoting van zijn vrouw 

definitieff  is en dit voor hem de oplossing is uit de erekwestie. Uit deze casus wordt 

duidelijkk dat verstoting alleen werkt zolang de vrouw zichzelf ook "dood""  houdt voor 

haarr familie. Maakt zij weer haar entree (in deze casus ontvoert zij haar kinderen) dan is 

hett middel "verstoting" niet voldoende gebleken en kan de sociale dood alsnog een 

fysiekee worden. Het kan ook andersom, gezien de casus "In de Eufraat gegooid" (§ 2.8). 

Hett meisje overleeft de aanslag op haar leven en vlucht naar de politie. Haar vader 

besluitt na de mislukte eerwraak tot verstoting en laat de krantenverslaggever weten: 

"Kizim"Kizim artik bizim ailede lanetlendi. Bizden uzaklassin ":  "Onze dochter is vanaf nu in 

onsons gezin vervloekt. Laat ze bij ons wegblijven ".N Ook in het volgende geval is er sprake 

vann verstoting. 

CasusCasus Abdullah, "Mijn dochter is voor mij dood" (1999) 

DeDe dochter van Abdullah, een Turkse man die in Nederland woont, is 

weggelopenweggelopen van huis naar een vriend. Als Abdullah samen met zijn broer bij ons aan het 

behangenbehangen is, vraag ik hem voorzichtig hoe het nu met zijn dochter gaat. Hij haalt zijn 

schoudersschouders op en zegt niets. Pas na enig aandringen van zijn broer wil hij er iets over 

zeggen:zeggen: "Kiz benim icin öldü " (Mijn dochter is voor mij dood), zo vertelt hij. Het blijkt 

datdat hij zijn dochter heeft verstoten. Hij is razend op zijn dochter omdat ze twee weken 

voorvoor haar bruiloft, die in Turkije zou plaatsvinden, is weggelopen. Hij had al vliegtickets 

voorvoor de hele familie gekocht. Zijn dochter had ook al een burgerlijk huwelijk gesloten 

metmet haar verloofde. Zijn dochter woont nu samen met haar vriend. Ik vraag of het voor 

hemhem een oplossing is als zijn dochter met haar vriend gaat trouwen. Nee, dat maakt voor 

hemhem geen verschil, ze is dood voor hem en ze blijft dood. Ondanks de verstoting heeft 

AbdullahAbdullah het nog steeds over eerwraak: "Als je in het verkeer door rood rijdt, krijg je 

ookook straf', zo vertelt hij. Wanneer ik vraag wat hij daarmee bedoelt maakt hij met zijn 

handenhanden een beweging die het de nek omdraaien van iemand voorstelt. Wanneer ik 

informeerinformeer wie er dan gedood zal worden, zegt hij "allebei". Ik vraag me af of hij 

144 "Kizi m artik ailede lanetli" in Hürriyet, 15-2-1998. 
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werkelijkwerkelijk nog eerwraak overweegt, of dat deze bedreiging een manier is om zijn 

volstrektevolstrekte afkeuring te tonen. 

-- Zelfmoord 

Sedatt Turkmen (§ 5.1), die speciaal voor het plegen van eerwraak op zijn 

zusterr naar Nederland kwam, vertelt: "Emine wist dat ze moest sterven. Er was maar 

éénéén oplossing geweest: ze had zich op moeten hangen. Ze had zelfs helemaal geen 

serefseref meer. Ik heb haar een keer opgebeld en gezegd: in mijn ogen ben je al dood. Ze 

begonbegon hard te lachen alsof ze zich nergens van bewust was. Ze heeft het 500% ver-

dienddiend te sterven". Sedat duidt met seref vermoedelijk op het gevoel van eigenwaarde 

vann zijn zuster: als ze nog enigszins zelfrespect had gehad, had ze zelfmoord gepleegd 

enn het niet aan een ander overgelaten.15 De zelfmoord wordt in dit geval als positief 

beoordeeldd en als een alternatief voor eerwraak gezien. Met de zelfmoord laat de 

vrouww zien dat zij zich schaamt en niet verder wil leven.16 Casus Bitli s 1 (appendix II) 

gaatt hierover: een vrouw pleegt zelfmoord nadat ze door bandieten is verkracht. Haar 

schoonvaderr probeert haar ervan te weerhouden door te zeggen dat het niet haar 

schuldd is, maar zij wil niet meer leven, omdat ze niemand meer onder ogen durft te 

komen. . 

Zelfmoordd van de vrouw wordt echter niet altijd opgevat als teken van 

schaamte,, maar kan ook gezien worden als het tegendeel: een teken van 

schaamteloosheid.. Het meisje pleegt zelfmoord omdat ze absoluut haar eigen zin wil 

doordrijvenn en niet met de voor haar bestemde man wenst te trouwen. Mislukt een 

dergelijkee zelfmoord dan kan alsnog eerwraak op haar worden gepleegd. Dit gebeurt 

inn de casussen Elmas (§ 4.4) en Gürsel (appendix). In § 7.6 komt dit nog ter sprake. 

Ookk mannen kunnen zelfmoord plegen wanneer ze in een erekwestie geraken. 

Inn de casus Barut (appendix) doet §aban een poging tot zelfmoord wanneer hij erachter 

komtt dat zijn vrouw voor haar trouwen is verkracht door haar neef. Hij kan nog net op 

tijdd gered worden. Ayanoglu (§3.1) dreigt zijn vrouw dat hij zelfmoord zal plegen, in de 

hoopp dat zij de relatie met haar vriend zal beëindigen. Zelfmoord door een man wordt 

echterr in geen geval als een namuszuivering gezien. Uit de Turkse krant afkomstig is het 

voorbeeldd van de vader die de schaking van zijn dochter niet kan accepteren en daarom 

155 Interessant is dat Sedat hier het woord seref voor een vrouw gebruikt (zie hierover § 1.1). Het woord 
"sereff  is in het strafdossier onvertaald gelaten. Daardoor weten we dat dit woord gebruikt is. 
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zelfmoordd pleegt: " Vader Kaya (41), eigenaar van een confectie-atelier, was zo 

bedroefdbedroefd over het feit dat zijn dochter Serap was gevlucht naar haar geliefde, dat hij 

zelfmoordzelfmoord pleegde door een kogel door zijn slaap te schieten ". Uit de tekst van het 

kranteartikell  blijkt dat het niet gaat om zijn namus (die is wel gezuiverd door het 

huwelijk),, maar om zijn §eref: "Kaya 'nxnyakinlari, alti ay önce sevgilisine kacan 

kizmin,kizmin, gizlice evlenmesini gurur meselesi yapti": "Kennissen van Kaya vertelden dat 

hijhij  een serefkwestie (= gurur meselesi) maakte van het feit dat zijn dochter zes maanden 

geledengeleden was gevlucht naar haar geliefde en stiekem met hem was getrouwd". 

§§ 6.2 Wegtrekken 

Verzoekk om te stoppen 

Somss wordt de eerschender verzocht om te stoppen met zijn activiteiten. Een 

voorbeeldd hiervan is te vinden in Starr (1978: 174): als de heer Günes. erachter komt 

datt zijn vrouw een relatie heeft met de jongeman Sümer, gaat hij praten met de vader 

vann Sümer. Deze belooft zijn zoon te waarschuwen. In de casus §engül, "Stenen in de 

tuin""  (appendix) smeekt het hele gezin §engül eerschender gagman vele malen om 

moederr met rust te laten. In de casus Elmas, "De Nederlandse vriend" (§ 4.4) wordt het 

verzoekk gericht tot het in opspraak geraakte meisje: vader Elmas belooft dochter Ayse 

tenn einde raad zelfs een huis in Turkije als ze maar stopt met haar relatie en trouwt met 

haarr Turkse verloofde. 

-- De eerschender  trekt weg 

Dee eerschender weg laten trekken komen we tegen bij Ginat (1979: 186) in zijn 

casee study II. De dochter heeft een relatie met een boer. Haar vader zorgt ervoor dat 

dezee man uit het dorp vertrekt. Durham (1928: 79) vermeldt dat verbanning van de 

eerschenderr een op te leggen strafwas in het Montenegrijnse gewoonterecht. In de 

casuss §engül moet eerschender Cagman van de buurt weg uit Gaziantep. Hij gaat met 

zijnn gezin in Ankara wonen, maar komt naar verloop van tijd weer terug. 

166 In de Griekse folklore en literatuur lezen we dat een onteerd meisje uit schaamte zelfmoord pleegt 
(Safilios-Rothschildd 1969: 206 voetnoot 8). 
177 "Babanin drami" in Hürriyet, 6-12-1997. 
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Eenn tijdje van het toneel verdwijnen om de gemoederen te laten kalmeren, blijkt in 

sommigee gevallen voldoende. In het al genoemde voorbeeld van Starr wilde de heer 

Güness in eerste instantie woedend Sümer ter verantwoording roepen. Maar dan is Sümer 

juistt niet te vinden!18 

Hett  gezin trekt weg 

Inn de casus Bitli s 2 (appendix II) trekt de man weg, nadat zijn vrouw zich eerloos 

heeftt gedragen. Ook Bourdieu (1977: 118) noemt dit alternatief en geeft aan dat men 

eerwraakk moet plegen of weg moet trekken. In de casus $engül (appendix) migreert het 

helee gezin naar Nederland om verlost te zijn van eerschender gagman. In de casus 

Turkmenn (§5.1) haalt de echtgenoot eveneens zijn vrouw en kinderen naar Nederland 

omm een eind te maken aan de buitenechtelijke relatie die zijn vrouw heeft. Akkaya, van 

dee casuss "Een jong echtpaar komt inwonen" wordt achteraf gevraagd of er nog een 

alternatieff  was in plaats van eerwraak. Hij zegt: "Verhuizen met mijn hele gezin. Weg uit 

diedie stad". In de casus Altug (appendix) wil de vader onmiddellijk met zijn hele gezin 

vertrekkenn uit Nederland, nadat zijn dochter in opspraak is geraakt. Dit kan hij niet 

meteenn tot uitvoering brengen. Vader Altug: "Links en rechts had ik nogal wat schulden 

gemaakt,gemaakt, doordat ik in Turkije een notenplantage had gekocht. Ik bouwde dit voor mijn 

gezingezin op. In de zomer zou ik voorgoed terugkeren naar Turkije. Ik zou dan tevens verlost 

zijnzijn van alle roddelpraat over mijn dochter. Ik had dit mijn zoons verteld. Ze stemden toe 

omom heel hard te werken teneinde de schulden zo snel mogelijk afgelost te krijgen ". 

§§ 6.3 Geen actie 

Doenn alsof er  niets aan de hand is 

Ookk "doen alsof er niets aan de hand is" is een alternatief. Gilsenan (1976: 205), 

diee onderzoek deed in Noord-Libanon, geeft er het volgende voorbeeld van: een man 

merktt bij thuiskomst, via intuïtie en hints, dat zijn vrouw een affaire heeft gehad met 

iemandd anders. Deze laatste is een zeer geachte en assertieve persoonlijkheid met vele 

broerss en andere mannelijke verwanten. Eerwraak plegen op deze man zou zeker 

moeilijkhedenn opleveren. De man had natuurlijk kunnen wegtrekken uit het dorp, maar 

dann had hij zijn hele sociale wereld achter zich moeten laten. In plaatss daarvan gaat hij 

188 "The hiding of a lover after a husband discovers his wife's adultery is a technique used to cool emotions 
inn such situations" (Starr 1978: 211). 
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express vaak naar deze man toe en prijst hem publiekelijk. Hij speelt met enthousiasme 

dee goede vriend. De andere familieleden van hem spelen dit spel mee. Het eerverlies 

raaktt nooit algemeen bekend. 

Inn de eerwraakgevallen komen we dit alternatief ook tegen: Utlu uit de casus 

"Doodd aan de telefoon" (§ 2.6) ontdekt Cigdem's relatie met Osman. £igdem zal stoppen 

mett vreemdgaan en ze zullen als paar opnieuw beginnea "Maar", vertelt Utlu, "Als de 

TurkenTurken er lucht van hadden gekregen, was vergeving van deze zonde onbestaanbaar 

geweest".geweest". Achteraf blijkt dat toch meer mensen dan gedacht van het overspel wisten, 

alleenn was Utlu hiervan niet op de hoogte. 

Meisjess kunnen voor dit alternatief kiezen ingeval van incest of verkrachting, 

niett alleen omdat ze zich te zeer schamen om het iemand te vertellen, maar ook om 

hunn mannelijke familieleden te beschermen. Een vrouw die toegeeft dat ze aangerand 

off  verkracht is, dwingt in feite haar mannelijke familieleden om haar namus te 

zuiverenn (Deug 1990: 51, 180). Een Nederlandse vrouw (getrouwd met een Turkse 

man)) zei eens: "In veel Turkse gezinnen gebeuren dingen achter pa's rug. Dat heb ik 

nooitnooit gewild. Ik heb altijd tegen mijn eigen kinderen gezegd: het is je vader, het is niet 

nodignodig dingen te verzwijgen" (Van Soest 1991: 48). De functie van het niet-vertellen 

ontgaatt haar. De man speelt het "spel" vaak mee en doet alsof hij van bepaalde zaken 

niett op de hoogte is. Dit probleem vermijdend gedrag wordt ook verwacht van vaders. 

Petersenn (1985: 37) schrijft dat het in het Turkse dorp waar zij onderzoek deed, een 

publiekk geheim was dat jonge mensen elkaar voor het huwelijk heimelijk ontmoetten 

bijj  de bron of in de stad, om met elkaar te praten en elkaar te omhelzen. Wat er 

gebeurdee als een vader zijn dochter zo aantrof, hing van zijn temperament af: "Gute 

Vater'Vater' wurden 'hurstend und schnupfend' (aksürür öksürür) naherkommen, urn die 

jungenjungen Leute zu warnen; nur 'schlechte Vater' würden sofort zuschlagen (..) ", zo 

werdd haar verteld. 

-- Rationaliseren 

Eenn manier om met namusverlies om te gaan, is deze zo te rationaliseren, dat het 

geenn namusverlies meer is. Een voorbeeld hiervan was het Turkse meisje Nezihe, die in 

hett kader van haar huwelijk naar Nederland kwam. Het huwelijk liep al gauw uit op een 

echtscheiding.. Nezihe bleef in Nederland wonen en ging samenwonen met haar vriend. 

Haarr ouders en broers beschouwden haar als een Nederlandse, waardoor hun eigen 

normenn op het gebied van de namus niet van toepassing waren op haar. 
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Vaderr Sengül uit de casus "Stenen in de tuin" (appendix) nam zijn vrouw na de 

schakingg door haar vriend gagman weer in huis op. Ze waren samen naar Nederland 

vertrokken,, maar werden door de Turkse politie wegens overspel in bewaring gesteld. 

Sengüll  vertelde haar dat hij toch al een "dood-man" was, omdat hij ernstig ziek was, en 

verzochtt haar bij de kinderen te blijven. Na de eerwraak legde vader op het politiebureau 

uitt waarom hij destijds voor dit alternatief koos: "Ik bedoelde hier mee te zeggen dat ik 

voorvoor mijn kinderen geen nieuwe moeder meer kon vinden. Ik behoefde dus niet aan een 

nieuwnieuw huwelijk te denken. Mijn vrouw stemde hierin toe en ging met mij mee terug naar 

huis.huis. Ik verleende haar weer onderdak en zij is toen bij de kinderen gebleven". Hier 

rationaliseerdee de man de gebeurtenis zo dat hij zijn vrouw nog uitsluitend zag als 

"moederr van zijn kinderen". Zo kon hij zijn vrouw bij zich houden. 

Eenn familie kan ook ontkennen dat er namusverlies is opgetreden.19 Volgens 

Pitt-Riverss bepaalt een man tot op zekere hoogte zelf of hij wel of niet in zijn eer is 

aangetast:: "If  a man sees no insult and can be justified in seeing none, then his honour 

isis not jeopardized. Hence the possibility of "turning a blind eye" (Pitt-Rivers 1966: 

28).. Schiffauer (1986: 17) laat aan de hand van een voorbeeld zien dat deze 

interpretatiee mogelijk is. De vader van Mahiye laat de jongeman Ali logeren in hun 

huis,, omdat hij graag wil dat zijn dochter met Ali gaat trouwen. Mahiye vertelde dat 

zee na deze logeerpartij niet anders kon dan met Ali trouwen, omdat ze anders haar 

levenn lang had moeten horen dat ze niet als maagd het huwelijk was ingegaan. 

Volgenss Schiffauer hoeft deze logeerpartij echter niet zo geïnterpreteerd te worden. 

Hett hangt af van de invloed en macht van een persoon, of hij zijn interpretatie op kan 

leggenn aan de gemeenschap. Ook Starr (1978: 196) geeft dit aan,20 en zij concludeert: 

"Events"Events occuring in everyday life have little meaning until they are interpreted by the 

actorsactors and audiences involved in them, but credibility of persons, especially persons 

"Individualss interpret the notion [of honour] very much as they please and as circumstances permit, 
manipulatingg it in furtherance of their own political ends (Black-Michaud 1975: 179). Dit schrijft hij over 
dee seref-eer. Maar van de namus-eer zegt hij hetzelfde: "Shame, like honour, is a (..) subjective goal of 
conflict;; and like honour, its very subjectivity makes possible a number of inconsistent and mutually 
contradictoryy interpretations. Thus what constitutes and what does not constitute shameless behaviour on 
thee part of a woman depends (...). The shame of a woman is manipulated in feuding societies (Black-
Michaudd 1975:227). 

Starrr (1978: 196) geeft het voorbeeld van een commandant die met de vrouw van Adnan naar bed 
wil .. Adnan onderneemt meteen actie om dit te voorkomen. "Had Adnan not acted quickly to limit the 
commander'ss access to his wife, Adnan might have been rendered powerless to do so later. The amount 
off  power the commander can muster, and his extensive networks to other persons in authority, provide 
himm with far more credibility, and hence ability to force his interpretation of events than Adnan has". 
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inin authority positions, carries more weight than the credibility of less powerful 

persons". persons". 

Eenn goede en een slechte reputatie hebben de tendens zich te versterken. 

Iemandd uit een familie met een onkreukbare namus kan de gemeenschap eerder tot 

eenn overtuigende interpretatie brengen dan iemand uit een familie waar al eerder wat 

aann de hand is geweest. Een meisje uit een onkreukbare familie kan dingen doen die 

bijj  een ander meisje het wantrouwen van Turkse kennissen opwekken. Zij kan 

bijvoorbeeldd voor studie op kamers gaan wonen in een andere stad, zonder dat dit een 

probleemm wordt voor haar en haar ouders. Het meisje komt dan wel trouw elk 

weekendd thuis. Op de bruiloft van één zo'n meisje (ze was de laatste van vier 

kinderenn die ging trouwen en ze woonde al jaren op kamers), vertelde haar moeder 

me:: "Nu zijn al mijn kinderen het huis uit". De moeder beschouwde haar dochter tot 

haarr trouwen nog steeds als thuiswonend. Ook hier gaat het dus om interpretatie: de 

dochterr heeft het huis niet verlaten, ze woont alleen voor haar studie een paar nachten 

perr week elders. 

Gilsenann (1976: 201) noemt het voor gek verklaren van iemand ook een vorm 

vann rationalisatie. Iemand die heel snel van alles een erekwestie maakt, kan een 

bedreigingg vormen voor de andere familieleden. Door zijn acties worden zij gedwongen 

erekwestiess onder ogen te zien, die anders helemaal niet tot dat niveau zouden zijn 

uitgegroeid.. Als oplossing wordt zo iemand voor gek versleten, zodat niemand hoeft te 

reagerenn op wat hij zegt en doet. Een dergelijk alternatief door familieleden ben ik in 

mijnn eigen onderzoek niet tegengekomen. Wel zoals in de casuss Ercan (§ 5.4), waar de 

algemenee opinie is dat de seksuele beledigingen van Dayioglu niet serieus moeten 

wordenn genomen. 

-- Acceptatie 

Err kan om financieel-economische reden gekozen worden voor acceptatie van de 

namusschande.. Als het herkrijgen van de namus niet opweegt tegen de veroorzaakte 

nadelenn van eerherstel is het niet waarschijnlijk dat overgegaan wordt tot actie. Een 

aann mij verteld voorbeeld van zo'n kostenfoaten-analyse speelde in Tarsus (provincie 

Icel;; Zuid-Turkije) in de jaren zeventig. 

211 Black-Michaud (1975: 182) schrijft dan ook: "It is this kind of calculation which determines the 
mannerr in which individuals or groups will envisage their obligation to act honourably". 



208 8 

CasusCasus "De kip met de gouden eieren" 

EenEen weduwe met twee jong-volwassen zonen kreeg kennis aan een man, met wie 

zeze afspraakjes maakte. Dit raakte algemeen bekend. Familieleden bespraken of de 

tweetwee jongens geen eerwraak moesten plegen op de man. Men besloot dat dit niet 

verstandigverstandig was, want deze man was rijk. Dankzij hem konden de twee jongens hun 

studiestudie op de universiteit bekostigen. Met instemming van de familieleden werd de 

relatierelatie daarmee oogluikend toegestaan. De man werd "altinyumurtlayan tavuk" 

genoemd,genoemd, dat wil zeggen "de kip met de gouden eieren ". 

Eenn soortgelijk voorbeeld beschrijft Blok (1974: 237-238: punt 15) over Sicilië: 

dee zwagers van een overspelige schoonzus gaan niet over tot eerwraak op haar 

minnaar,, omdat deze hun werkgever is. Voor hun levensonderhoud zijn ze van hem 

afhankelijk.. De betrokken mannen worden "mannen met gouden hoorns" genoemd; 

zee zijn weliswaar hoorndrager, maar hebben hiervan wel profijt. 

§§ 6.4 Minimu m aan actie 

Küss (vermijden) 

"Küs""  is het elkaar vermijden en uit de weg gaan. Het wordt gebruikt bij 

onenighedenn die niet op te lossen zijn, omdat beide partijen op hun standpunt blijven 

staan.. Dikwijl s zijn dit ruzies over grond, geld of erfenis. Het woord "küs" wordt ook 

well  schertsend gebruikt. Wanneer iemand niet snel genoeg op bezoek komt wordt er 

gevraagd:: "Küs müyüz?" (letterlijk: "Zij n we küs?"). "Küs" is ook gebruikelijk bij 

bloedvetes.. De vrede wordt niet getekend, maar er is een pauze in de moorden over en 

weer,, waarbij beide partijen elkaar uit de weg gaan. De ruzie barst pas weer uit als er 

redenn toe is, of wordt na verloop van tijd vergeten.22 Een voorbeeld van "küs" als 

alternatieff  voor eerwraak komen we tegen bij het al genoemde voorbeeld van Starr. 

Sümer,, die stiekem op bezoek ging bij Fitice, en Günes, de man van Fitice, spreken 

elkaarr niet meer en kijken elkaar niet meer aan. Dit blijkt effectief, want, schrijft Starr 

(1978:: 174): "In time, everyone lost interest in what had happened", waardoor een 

escalatiee van de erekwestie wordt voorkomen. 

222 Black-Michaud (1975: 70) noemt dit "peace-in-the-feud". Black-Michaud (1975: 66) noemt ook het 
Turksee begrip "küs", waarbij hij Stirling (1965: 248) aanhaalt. 
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-- Beroep doen op de islam: verzoening 

Dee islam kan paal en perk stellen aan het particularisme van de eer, zo schrijft 

Schiffauerr (1983: 68). Religieuze argumenten kunnen de enige zijn die iemand 

kunnenn doen afzien van eerhandelen. Op het suikerfeest (§eker Bayrami) en offerfeest 

(Kurbann Bayrami) wordt gewoonlijk een eind gemaakt aan "küs". De vraag is of dit ook 

geldtt voor situaties van "küs" met een namus-achtergrond. De Alevieten kennen de 

"cem"" als bijeenkomst van informele rechtspraak. Op deze bijeenkomsten vinden 

verzoeningenn plaats. Misschien is dit tevens de plaats waar erekwesties vreedzaam 

wordenn opgelost. Kressel (1981: 143 voetnoot 12) kwam religieuze zuivering tegen als 

mogelijkheid:: een sjeik verkondigde dat een vrouw onschuldig was aan overspel en 

reddee haar zo van de dood. Breteau (1980: 51) noemt het schuilen in een kerk of 

heiligee islamitische plek om uitstel van eerwraak te krijgen. Het is mogelijk dat dit 

leidtt tot afstel (zie § 6.2: een tijdje van het toneel verdwijnen). 

-- Excuses willen horen 

Dee eerwraakpleger blijkt in een aantal gevallen het slachtoffer van te voren te 

ondervragen,, om er zeker van te zijn dat hett slachtoffer het verdient om omgebracht te 

wordenn (zie § 3.2 punt 5). In het kader hiervan lijk t mij dat de eerschender en de in 

opspraakk gekomen vrouw door middel van het aanbieden van excuses aan eerwraak 

kunnenn ontkomen.23 Helaas geven sommigen provocerende antwoorden. In de casus 

"Opp zomerkamp" (§ 2.2) vertelt Cetin dat hij de eerschender van zijn zus opbelde en 

hemm vroeg waarom hij het gedaan had. Hij kreeg slechts een arrogant antwoord, in de 

trantt van "waar bemoei je je mee?" Cetin vertelt dat hij daarna zijn voorbereidingen is 

gaann treffen voor de eerwraak. Ook Mehmet Dursun ondervraagt Zeynep nog vlak voor 

dee eerwraak. Zeynep vindt dat ze recht heeft op een relatie, omdat, zo vertelt ze Mehmet, 

haarr man ook een ander heeft. "Die kan ik wel doden", zegt Mehmet daarna tegen zijn 

(ex-)vrouww Nimet. 

233 Van de Molen noemt dit expliciet als een alternatief voor eerwraak: "Bij seksuele beledigingen zouden 
plechtigg excuses aanbieden in het bijzijn van anderen vaak voldoende zijn geweest, zo vertellen eer-
wraakplegerss vaak achteraf' (Van der Molen 1981: 51). "Meermalen werd in de onderzochte 
processen-verbaall  door een eerwraakdader opgemerkt dat excuses hem van zijn daad hadden kunnen 
houden""  (Van der Molen 1981: 69). 
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-- Een flink e scène maken 

Hett stilzwijgend accepteren van een namusschending kan heel gevaarlijk zijn. 

Mochtt de gemeenschap er alsnog achter komen, dan is de man de slappeling die het 

toeliet.. Wanneer de man vreest dat de buitenwereld er lucht van zal krijgen is het beter 

meteenn een flinke scène te maken, om iedereen duidelijk te maken dat hij het niet 

accepteert.. In de casus Yigit, "Het bruiloftsfeest" (§4.1) pakt dit echter niet goed uit: 

vaderr Yigit maakt een grote trammelant van het samenzijn van zijn dochter en de 

buurjongen,, maar daardoor escaleert het incident juist tot een erekwestie. 

Ookk voor de vrouw geldt dat als ze het idee heeft dat stilhouden van 

namusverliess niet zal lukken, ze er beter een scène van kan maken. Als het alsnog 

uitkomtt kan ze ervan beschuldigd worden dat ze het gewild heeft. Een voorbeeld 

hiervann is te vinden in Deug (1990: 180) waar een Turks meisje mede op aandringen 

vann haar moeder aangifte doet van de incest door haar vader: 'Ze vond dat ik aangifte 

moestmoest doen. Het was toch al bekend in de gemeenschap en als hij niet in de 

gevangenisgevangenis terecht zou komen, zouden de mensen niet geloven wat hij gedaan heeft'. 

Eenn scène maken kan ook een alternatief zijn voor het plegen van bloedwraak. 

Hett wordt dan voor langere tijd, of zelfs voor altijd, volgehouden. De gemeenschap 

waarinn de man woont heeft heel goed door dat het er niet van zal komen, maar men 

speeltt het spel mee, opdat de man geen gezichtsverlies lijdt. Gilsenan (1976: 202) geeft 

hett voorbeeld van twee broers die eigenlijk bloedwraak moeten plegen. Ze gedragen zich 

allebeii  heel anders: "The elder [brother] always carries a gun very openly and is treated 

withwith great courtesy and etiquette of social place (...). The younger brother, an army 

corporalcorporal who is seldom in the village, is quiet (..). It is of him that men say the killer is 

frightened:frightened: "Why? Because he says nothing and silence frightens". Juist doordat de 

oudstee broer zich een bepaalde houding aanmeet, realiseren de mensen zich dat dit 

zijnn manier is om er mee om te gaan. Het gedrag van de jongste kan men niet plaatsen 

enn men verdenkt hem ervan op bloedwraak te zitten broeden. 

-- Bedreigen 

Dreigenn met eerwraak of andere bedreigingen zijn in eerste instantie vaak 

bedoeldd om het meisje/de vrouw weer op het rechte pad te krijgen. In de casus Tekin 

(§§ 4.3) bedreigt de vader zijn dochter met eerwraak. Waarschijnlijk doet hij dit in de 

hoopp dat ze uit angst thuis zal komen. In de casus Gürsel, "Uit het ziekenhuis" 

(appendix)) is dit dreigen succesvol bij een ouder zusje van Fatma. Als die het 
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verkeerdee pad op dreigt te gaan, zoekt de oudste broer haar op met een geladen pistool 

opp zak, waarna zij weer thuis komt wonen (zie ook Abrahams 1994: 64). Ook in de 

casuss Elmas, "De Nederlandse vriend" (§ 4.4) hoopt de vader door middel van 

bedreigingenn zijn dochter weer thuis te krijgen. Pas als deze zonder effect blijven gaat 

dee familie over tot eerwraak. De dreigementen kunnen ook gericht zijn tegen de 

mannelijkee eerschender. In de casus Altug (appendix) schrijft de vader een dreigbrief 

aann eerschender Kalkan, waarin hij aankondigt eerwraak op hem te zullen plegen 

wanneerr hij niet met dochter Mihriban Altug wil trouwen. Deze bedreigingen zijn 

bedoeldd om het eerloze gedrag een halt toe te roepen. Ze kunnen evenwel ook bedoeld 

zijnn om de buitenwereld te laten zien dat men de namusschending niet goedkeurt. 

-- Fysiek straffen 

Bijj  overspel van de vrouw wordt er door de man wel gebruik gemaakt van 

slaann en mishandelen, in de hoop dat zijn vrouw ermee ophoudt. Kemal Dursun uit de 

casuss "De cassettebandjes" (§ 1.1) neemt er zijn toevlucht toe. Dit werkt echter niet: 

Zeynepp Dursun doet aangifte van mishandeling bij de politie en vlucht naar een Blijf -

van-mijn-lijfhuis.. Een wel heel drastische vorm van fysiek straffen is verminken. In 

dee zaak Biber (§ 3.3) stelt de vader aan zijn zoon Mevlüt voor om moeder te 

verminkenn met accuzuur. Zoonliefheeft zijn bedenkingen: "Ook al is ze verminkt, dan 

kankan ze nog steeds wel omgaan met andere mannen". Ook denkt de zoon dat het zuur 

niett sterk genoeg is. Ze testen het daarom samen uit door een stuk rundvlees in de 

w.c.-pott te gooien en daar accuzuur overheen te gieten. Mevlüt vertelt: "Het vlees 

begonbegon te roken en viel uit elkaar. Met een vork, die ik uit de keuken had gepakt, kon ik 

erer gehakt van maken ". 

Eenn andere vorm van verminken is het afsnijden van de neus van de in 

opspraakk geraakte vrouw.25 In casus Bitli s 2 (appendix II) doet een man dit bij zijn 

vrouw.. In een artikel uit de Turkse krant wordt eveneens melding gemaakt van een 

mann die zijn vrouw de neus afsnijdt, nadat hij tijdens een aanval van jaloezie meent 

244 "Dreigend gedrag van mannelijke familieleden kan een tegemoetkoming zijn aan de verwachtingen 
vann de buitenwereld en is een uiting van hun volstrekte afkeuring" (Deug 1990: 165-166). "Een meisje 
verteltt dat familie van haar moeder een wapen had gekocht om wraak te nemen [op incest die op haar 
gepleegdd was]. Zij vond het niet zo erg, want ze dacht dat ze er waarschijnlijk niets mee zouden doen" 
(Deugg 1990: 166). 
: ii Henk Driessen wijst erop dat het Arabische woord "nif ' naast "eer" (in de betekenis van seref) 
tevenstevens "neus" betekent. De neus wordt gezien als een belangrijke representant van de eer. 
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datt zij hem ontrouw is.26 Durham (1928: 85), die onderzoek deed in de Balkan, 

beschrijftt dat het afsnijden van de neus van een vrouw die ontrouw was, er in vroeger 

tijdenn een erkende praktijk was. Haar informant vertelde dat het de beste manier was 

omm te voorkomen dat de echtgenote opnieuw met iemand anders de liefde bedreef. 

Blijkbaarr bleef men dus wel getrouwd met zo'n vrouw en was de verminking louter 

bedoeldd om er zeker van te zijn dat de echtgenote niet opnieuw ontrouw zou zijn. Uit 

Mevlütt Biber's verklaring blijkt dat zijn vader iets soortgelijks in gedachten had: 

"Vader"Vader vertelt dan dat hij wil dat moeder ernstig verminkt wordt bij de vagina. Vader 

zegtzegt dat hij daarna moeder terug zal nemen en haar liefdevol verzorgen". Deze vorm 

vann verminking staat niet op zichzelf, maar is al te vinden in het Osmaanse Wetboek 

vann Strafrecht, het wetboek dat in Turkije gebruikt werd voor de stichting van de 

Republiekk Turkije in 1923.27 

Ookk het kaalscheren van het hoofd van de overspelige vrouw kan gezien worden 

alss verminking. Dit is, gezien vanuit de Turkse dorpscultuur, een zeer rigoreuze 

maatregel,, want hoofdhaar van vrouwen wordt traditioneel nooit afgeknipt (Delaney 

1991:: 130). Kressel (1981: 148) maakt gewag van nog een andere soort verminking: 

hett doorsnijden van de pees van de rechtervoet van de in opspraak geraakte vrouw 

schijntt gebruikelijk te zijn bij Arabische moslims in Israel. 

Ookk de eerschender kan het slachtoffer van verminking worden: in Izmit werd 

eenn jongen die het gewaagd had een meisje te schaken, een oor afgesneden door de 

broerr van het meisje.29 In de casus Gürsel (appendix) schrijft het weggelopen meisje 

Fatmaa in haar afscheidsbrief aan haar vriend Mustafa: "Mijn familie heeft gezegd dat 

ikik jou moest vergiftigen of kokend water over je heen moest gieten. Jou doden was 

nietniet nodig, jou verwonden was voldoende voor hen. Dat hadden zij gezegd en ook dat 

zijzij mij dan in bescherming genomen zouden hebben. Dan zou ik mijn namus gezuiverd 

hebben.hebben. Maar ik kon dat niet. Dat verraad zou ik jou niet kunnen aandoen. Ik hield 

vanvan je. Ik was bereid alles te slikken (...) ". Wanneer het meisje de verminking 

aanbrengt,, is de schaking voor de buitenwereld te brengen als een ontvoering, omdat 

aangenomenn wordt dat een meisje haar vriend zoiets niet aandoet. 

"Kocasii  burnunu kesti" in Hürriyet, 14-3-1996. 
Artikell  11 luidt: "If the woman or girl is willing and runs away from her house [elopes], her vulva shall 

bee branded" (Heyd 1973: 98). 

"Hayatt kadinimn sacini kazidilar" in Hürriyet, 28-4-1996. 
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-- Geldbedrag 

Hett afkopen van een eerwraak met geld is eigenlijk onmogelijk. Bourdieu 

(1979:: 117) schrijft hierover: "The Kabyles deride the attitude of the nouveau riche, 

ignorantignorant of the rules of honour, who, trying to redress a slur on his hurma (=namus 

CvE),CvE), riposted by challenging his adversary to beat him in a race or spread out more 

thanthan 5.000 franc notes on the ground. He was confusing two totally unrelated orders: 

thethe order of the challenge, and the order of the offence in which the most sacred 

valuesvalues are involved". Ook de bloedwraak kan bij de Kabyliërs niet door het betalen 

vann geld worden voorkomen (Bourdieu 1979:118). In de praktijk gebeurt dit bij 

Turkenn wel: Van der Molen (1981: 69) noemt een bedrag van F 40.000,- aan "diyet" 

(bloedgeld)) om een bloedwraak af te kopen. Volgens hem worden ook erekwesties bij 

Turkenn opgelost door het betalen van een geldbedrag. Durham (1928: 84) vermeldt 

eveneenss geldboetes om een eerwraak af te kopen: als een man een vrouw of meisje 

zwangerr maakt en hij weigert met haar te trouwen dan moet hij 130 thalers betalen 

omm het kind te laten opvoeden. Als hij het kind in zijn eigen huis opvoedt betaalt hij 

niets.. Ginat (1979: 191-192 case study V) geeft een voorbeeld van een erekwestie die 

menn door middel van een geldbedrag probeert op te lossen. Een meisje wordt 

gesignaleerdd in gezelschap van een jongeman waarna de familie van het meisje een 

schadeloosstellingg van deze jongeman claimt. 

Inn mijn onderzoek is er alleen in de casus Köksal (§ 5.3) sprake van een 

voorstell  tot betaling van geld. Het pas getrouwde meisje Ebru is zwanger van haar 

vriendd Hikmet. Hüseyin, de oudere broer van Hikmet, krijgt van de moeder van Ebru 

tee horen dat de namusschande vergeven zal worden als hij F 10.000,- betaalt. Hüseyin 

will  hier niet op in gaan. Het is wel te begrijpen dat de ouders van Ebru met dit 

voorstell  komen: er is geld nodig voor een abortus. Dit geld is er niet, want vader 

Aslantass is al jaren werkloos en de bruiloft van dochter Ebru heeft hem een lieve duit 

gekost.. Ik houd het voor mogelijk dat de familie Aslantas niet tot eerwraak over zou 

zijnn gegaan, als dit geld er wel was gekomen. Het verschuldigde bedrag betalen is ook 

eenn vorm van excuses aanbieden. Nu dit botweg wordt geweigerd leggen Hikmet en 

zijnn familie de schuld van de zwangerschap geheel bij Ebru. 

"Qapkinn gencin kulagi kesildi" in Hürriyet, 24-2-1996. 
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§§ 6.5 Externe instanties inschakelen 

-- Terughalen van de dochter  door  de politie 

Wanneerr in Turkije een vader de schaking van zijn dochter absoluut niet wil, 

kann hij haar indien ze minderjarig is, laten terughalen door de politie of de gendarme. 

Eenn minderjarige dochter behoort zonder pardon weer bij de ouders afgeleverd te 

worden.. Wanneer het meisje meerderjarig is, kijkt de politie of ze vrijwilli g bij haar 

schakerr is. Is dat het geval dan onderhandelt de politie met de vader of hij het tot een 

huwelijkk wil laten komen. Veel meisjes - ook die in Nederland wonen - wachten om 

dezee reden tot ze achttien jaar zijn met het op touw zetten van een schaking (zie 

bijvoorbeeldd de casus Ardal § 4.4). In de schakingszaken Sefiye, Asiye en Türkay (zie 

§§ 4.2) die in Nederland plaatsvonden, laten de ouders hun minderjarige dochter door 

dee politie terughalen. Ze zitten zo wel thuis met een dochter die een smet op haar 

namuss heeft. Er zal dan nog een andere oplossing moeten worden gekozen: in de 

casuss Asiye ziet men die in wegtrekken: samen met haar moeder gaat Asiye naar 

Turkije.. In de tussentijd zoekt haar vader in Nederland in een andere plaats een 

woning. . 

Indienn het geschaakte en weer teruggehaalde meisje al beloofd (sözlü) of 

verloofdd (nisanh) is met een andere jongen is het vrij ongebruikelijk dat de familie 

vann de jongen haar nog wil hebben. In het dorp Yayciabdal köyü (district Amasya; 

provinciee Amasya) staat de schoonfamilie-in-spé echter beslist op de aanstaande 

bruid,, ook als die zich heeft laten schaken. Ik vermoed dat er een meisjestekort is in 

hett dorp. De meeste dorpsmeisjes worden uitgehuwelijkt aan een ex-dorpeling in de 

stad,, zodat de dochter niet langer het harde werk in het dorp hoeft te verrichten. Op 

diee manier blijven er te weinig huwbare meisjes over voor de jongens die wel in het 

dorpp blijven. Een familie kan en wil daarom waarschijnlijk geen afstand doen van het 

meisjee dat al aan haar beloofd is. 

Hett weer thuisbrengen van de dochter is niet zonder risico's. De schaker en zijn 

familiee kunnen zo beledigd zijn dat het meisje teruggehaald is, dat ze de familie van 

hett meisje gaan treiteren en bedreigen. In de casus §ener gaat dit zelfs zo ver dat de 

schakerr uiteindelijk de vader van het meisje doodt. 
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CasusCasus Sener "De politie brengt dochter weer thuis " (1977) 

DeDe heer Külek, die in 1923 in een dorp in Midden-Anatolië is geboren, is in 

TurkijeTurkije landarbeider. Het gezin heeft het armoedig. In 1961 komt Külek naar 

Nederland.Nederland. Op zijn werk leert hij in 1968 zijn landgenoot Sener kennen, die pas uit 

TurkijeTurkije is gekomen. Ze wonen enige tijd samen in hetzelfde pension. "We werden heel 

goedegoede vrienden ", zal Sener er later van zeggen. In 1972 laten zowel Sener als Külek 

hunhun gezinnen overkomen. De gezinnen Külek en Sener komen over en weer veel bij 

elkaarelkaar op bezoek. Tugrul, de 18-jarige oudste zoon van Sener, krijgt een oogje op 

Sevil,Sevil, de 16-jarige jongste dochter van Külek. Half november 1976 komt dit vader 

SenerSener ter ore. Samen met zijn vrouw gaat hij zo gauw mogelijk om de hand van Sevil 

vragenvragen bij Külek. Külek geeft hem een afwijzend antwoord. Dit bevreemdt Sener zeer. 

ZeZe zijn immers al 8 jaar goede vrienden. Sener brengt het antwoord over aan zijn 

zoon.zoon. Tugrul en Sevil besluiten daarop samen weg te lopen. Tugrul haalt Sevil 's 

middagsmiddags van de naaischool en komt onmiddellijk met Sevil naar zijn ouderlijk huis. 

DezelfdeDezelfde dag nog staat vader Külek bij hen aan de deur. Niemand doet open. Een dag 

laterlater staat de kinderpolitie aan de deur: of Sevil daar is. In strijd met de waarheid 

antwoordtantwoordt Sener ontkennend. 

NaNa een week wordt een bijeenkomst belegd tussen de twee families. Deze 

bijeenkomstbijeenkomst wordt gehouden in de woning van de Külek 's. Oom Ilyas van de Külek's 

(een(een broer van vader Külek) is daar ook bij aanwezig. Sener liegt vader Külek voor 

datdat diens dochter in Duitsland is bij familie van hen. Vader Külek vraagt een 

exorbitantexorbitant hoge bruidsprijs van F 40.000 -. Met behulp van een Turkse bemiddelaar 

wordtwordt dit bedrag verlaagd tot F 25.000 -. Na drie weken komt vader Külek erachter 

datdat zijn dochter in het huis van de Sener 's is. Hij schakelt de kinderpolitie in ter 

bemiddeling.bemiddeling. Afgesproken wordt dat Sevil weer aan haar vader zal worden 

overgedragenovergedragen en tot aan haar huwelijk met Tugrul Sener bij haar oudste getrouwde 

broerbroer Yusufzal gaan wonen. Ook zal Tugrul elke dag Sevil mogen bezoeken. Sevil 

wordtwordt door de kinderpolitie uit huize Sener gehaald. Eenmaal weer terug bij haar 

familiefamilie komt vader Külek zijn afspraak echter niet na. Hij zet zijn dochter 

onmiddellijkonmiddellijk met haar moeder op het vliegtuig terug naar Turkije. Zodra Tugrul 

hierachterhierachter komt valt hij de Külek 's voortdurend lastig. Tugrul roept bovendien dat hij 

henhen allemaal zal neerschieten. Van deze bedreiging wordt aangifte gedaan bij de 

politie. politie. 
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Fig.Fig. 11 Casus §ener. 
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DeDe familie Külek had door de affaire met dochter Sevil al besloten voorgoed 

terugterug te keren naar Turkije, maar door de bedreigingen en de dreigende houding van 

TugrulTugrul besluit ze de terugkeer te bespoedigen. Begin januari 1977 laden de mannen 

(vader(vader en de twee zonen Yusufen Erdal) twee bestelbusjes, die speciaal met het oog 

opop de terugkeer zijn gekocht, vol met hun huisraad. Ook oom Ilyas is erbij. Plotseling 

duiktduikt Tugrul §ener op met in elke hand een pistool en roept: "Ik schiet jullie allemaal 

neer".neer". Hij vuurt op de mannen. Vader Külek valt neer. Zoon Yusufvalt vervolgens 

TugrulTugrul aan. Tugrul schiet op Yusuf waarna Yusuftot bloedens toe gewond raakt. 

ZoonZoon Erdal en oom Ilyas schieten Yusuf te hulp. Er ontstaat een levensgevaarlijk 

gevechtgevecht op straat waarbij de drie mannen proberen Tugrul zijn pistolen afhandig te 

maken.maken. Dit lukt hen. Ze omwikkelen Tugrul, die nog steeds probeert om weg te komen, 

metmet een touw, om hem aan de politie over te leveren. Tugrul roept hen toe dat hij hun 

vadervader heeft neergeschoten. Erdal gaat kijken bij zijn vader. Hij ziet hem liggen tussen 

dede bestelauto 's in. Zijn vader is dodelijk getroffen. Daarop pakt hij het pistool dat zijn 

vadervader op zak had, rent terug naar Tugrul en schiet hem door het hoofd. 

DeDe rechtbank verklaart Erdal Külek schuldig aan het doden van Tugrul §ener. 

ZijZij  verklaart Erdal Külek echter niet strafbaar, gezien de hevige gemoedstoestand 

waarinwaarin Erdal zich bevond toen hij zijn vader dood aantrof en ontslaat hem daarom 

vanvan alle rechtsvervolging. De rechtbank beveelt de onmiddellijke invrijheidstelling 

vanvan Erdal Külek. 

Hett doden van vader Külek is een kwestie van aangetaste seref: het prestige van 

dee schaker (en zijn vader) heeft geleden onder de mislukte schaking. De schaker en 
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zijnn vader kunnen het niet verdragen dat het meisje Sevil is teruggehaald door haar 

vader,, met behulp van de politie. In plaats van zich aan de afspraak te houden dat 

Tugrull  Sevil mag blijven zien, wordt het meisje naar Turkije afgevoerd, waar ze 

ongetwijfeldd zo snel mogelijk wordt uitgehuwelijkt. Tugrul §ener gaat, waarschijnlijk 

mett de goedkeuring van zijn vader, over tot het treiteren en lastigvallen van de familie 

Külek.. Dit gaat zo ver dat hij vader Külek doodschiet. Deze moord zouden we moord 

opp grond van mannelijke trots kunnen noemen (zie § 5.6). De doodslag van zoon 

Erdall  op Tugrul zouden we een onmiddellijke bloedwraak kunnen noemen: Tugrul 

$enerr wordt gedood omdat hij een lid van de familie Külek heeft gedood. 

-- Rechtszaak 

Pitt-Riverss (1966: 30) is van mening dat een rechtszaak geen oplossing is voor het 

zuiverenn van de namus, in tegendeel, het maakt de erekwestie er alleen maar erger 

door,, vanwege de publiciteit die het oplevert (zie § 4.2 voetnoot 17). Schiffauer echter 

bemerktee tijdens zijn onderzoek in een dorp in het Zwarte Zeegebied, dat de 

dorpelingenn een pragmatische verhouding tot rechtbanken hadden. Wanneer het hen 

beterr uitkwam om de erekwestie niet zelf op te lossen, riepen ze de hulp in van de 

rechtbank.. Als voorbeeld gaf hij een familie die geen eerwraak wenste te plegen, 

omdatt hun zoon dan een tijd in de gevangenis zou moeten doorbrengen en hij niet 

gemistt kon worden op de boerderij. In de praktijk waren de rechtbanken echter te ver 

wegg om echt effectief te kunnen zijn (Schiffauer 1983: 69). 

Gebruikelijkee rechtszaken inzake namus zijn de rechtszaken wegens overspel ("zina 

davasi"),, onvrijwillige schaking ("istenmeyen kiz kacirma") en verkrachting ("ïrzina 

gecmee davasi"). 

 Rechtszaak wegens overspel 

Nadatt de politie in de casus "Stenen in de tuin" (1972) mevrouw §engül en haar 

minnaarr had opgepakt, werd de heer §engül gevraagd of hij de zaak aanhangig wilde 

maken.. Destijds was het in Turkije mogelijk een strafzaak te openen wegens overspel 

("zinaa davasi"). Zowel de partner als de minnaar konden gevangenisstraf krijgen. De 

vrouww die daarna weer door haar man geaccepteerd werd, had weinig meer te vertellen, 

maarr moest haar man dankbaar zijn dat hij haar terugwilde. In Nokta vertelde de Turkse 

vrouww A.Q. over wat er gebeurde nadat haar man haar had laten betrappen op "zina" 

(overspel):: "Ik heb twee maanden in het huis van bewaring gezeten. Daarna hebben mijn 
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manman en ik de vrede weer getekend. Hij zag van een rechtszaak af. Ik ben nog steeds met 

hemhem getrouwd. Mijn man zei dat hij het vergeten was en dat ik het ook moest vergeten. 

MaarMaar dat kan ik niet. Je man kan je wel vergeven, maar je ouders, je familieleden, die 

vergevenvergeven het je niet. Wat mijn man nu ook doet, hij kan zijn gang gaan, ik zal er niks 

tegentegen kunnen doen"(Tannyar 1987: 53). 

Zo'nn situatie voor de vrouw ontstaat als ze financieel afhankelijk is van haar 

man.. In Turkije is haar enige alternatiefin veel gevallen het teruggaan naar haar 

ouderlijkk huis. In veel landen bestaan allang geen strafzaken wegens overspel meer.30 De 

partnerss kunnen wel scheiden, maar ze kunnen elkaar niet voor de rechtbank dagen om 

dee ander te straffen. In een artikel in Nokta verkondigde de Turkse criminoloog Sulhi 

Dönmezerr dat strafzaken wegens overspel gehandhaafd moesten blijven in Turkije. Hij 

verdedigdee deze mening ook op internationale congressen. Hij stelde dat door deze 

rechtszakenn eerwraken voorkómen werden. "Er wordt wel minder erg over overspel ge-

dachtdacht dan vroeger", zo stelde hij, "Maar de Turkse man die bedrogen is wil nog steeds 

straffen.straffen. Dit soort rechtszaken is dan een veilige uitlaatsklep". Dönmezer eindigde zijn 

betoogg met: "Maar misschien gaat Turkije in de toekomst wel tonen dat het beschaafd 

genoeggenoeg is, en wordt overspel opgeheven als strafgrondin het Wetboek van Strafrecht, en 

zalzal het nog slechts gelden als een reden voor echtscheiding" (Tannyar 1987: 56). In 

19999 was het zover.31 

 Rechtszaak wegens ontvoering 

Hoewell  ouders vaak zullen toestemmen in een schakingshuwelijk, kunnen ze als 

zee dit echt niet willen, een "sikayet" (een aanklacht) indienen jegens de schaker. De 

rechtszaakk wordt dan gestart op beschuldiging van "kiz ahkoymak ve irzma gecmek" 

(eenn meisje ontvoeren en haar ontmaagden). Vooral als het meisje minderjarig is kan 

dee straf hoog oplopen.32 Probleem voor de rechter is om erachter te komen of het 

meisjee nu de waarheid spreekt of niet. Ze zal, om zichzelf en haar familie niet te 

schandee te maken, zeggen dat het om een ontvoering gaat. Als de schaker niet in staat 

300 In Nederland is in 1971 art. 241 uit het Wetboek van Strafrecht vervallen; dit artikel stelde overspel op 
klachtt strafbaar met een gevangenisstraf van zes maanden, mits de klacht gevolgd werd door een eis tot 
echtscheidingg of scheiding van tafel en bed. 

ZinaZina van de man was tot 1996 strafbaar (art. 441 TCK), zina van de vrouw was tot 1999 strafbaar 
(art.. 440 TCK). Zie ook "Straffeloos overspel in Turkije" in NRC-Handelsblad 25-6-1998. 
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iss om dit "ontvoeringsraadsel" (zie § 4.2) te ontkrachten, loopt hij de kans op 

gevangenisstraf.. De "eerschender" wordt soms gered doordat hij een oude foto kan 

tonenn waar hij samen met het meisje opstaat. Zo wordt duidelijk dat hij haar vriend is. In 

dee casus Uzun (§ 5.2) schrijft een jongere broer van vader Uzun hem vanuit Turkije dat 

hijj  geen eerwraak moet plegen, maar een rechtszaak moet starten op grond van 

ontvoeringg van zijn dochter, die in Turkije reeds voor de wet getrouwd is. De brief luidt 

alss volgt: "Op getrouwde vrouwen ontvoeren staat in Turkije 7 jaar gevangenisstraf 

ofof meer. Je moet de zaak aanhangig maken (...). Zetje gekke gedachten uitje hoofd, 

wantwant je hebt nog een paar kinderen en een vrouw. Volg de regels van de wet". 

Eenn rechtszaak kan ook door de ouders van het meisje gewenst worden om de 

jongenn te dwingen met het meisje te trouwen. Zo niet, dan gaat hij de gevangenis in. 

Ditt is het geval in de casus Denemarken (§ 2.4). Vader Resul dient een klacht in 

jegensjegens Fevzi, de ontvoerder van zijn dochter Songül. Hij wil dat Fevzi trouwt met 

Songül,, maar Fevzi blijf t weigeren, ook met het vooruitzicht van een detentie in het 

verschiet.. Hij krijgt drie jaar gevangenisstraf, waarna het voor vader Resul moeilijk 

wordtt om nog eerwraak op hem te plegen. Het is dus heel goed mogelijk dat vader 

Resull  niet onmiddellijk eerwraak in gedachten had, maar zijn hoop vestigde op het 

alternatieff  huwelijk als namuszuivering. 

 Rechtszaak wegens verkrachting 

Dee rechtszaak kan ook gevoerd worden wegens verkrachting. Het kan gaan om een 

echtee verkrachting, maar "de verkrachter" kan ook een vriendje zijn van het meisje. In 

eenn kranteartikel33 wordt beschreven dat een meisje op heterdaad betrapt wordt met haar 

vriendjee Adem en ter verdediging aanvoert dat het om een verkrachting gaat. De ouders 

vann het meisje dagen de jongen voor de rechtbank. De jongen kan de rechtbank echter 

vijff  liefdesbrieven, geschreven door het meisje, overleggen. Het meisje verklaart daarop: 

"Ik"Ik  hou heel veel van Adem. Ik ben bereid met hem te trouwen, maar mijn familie geeft 

meme geen toestemming". Hier is hetzelfde aan de hand als bij de ontvoering: het meisje 

moett wel zeggen dat het om een verkrachting gaat om niet voor "namussuz" (eerloos) te 

wordenn uitgemaakt. Door wie het meisje betrapt wordt vermeldt het artikel niet. 

Waarschijnlijkk door haar ouders, want ze had het vriendje bij haar thuis uitgenodigd. Ik 

322 Turkse juridische literatuur is te vinden in Bakici, S., Aciklamali igtihath genei adap ve aile düzenine 
kar$tkar$t cürümler (Adalet Yayinevi, Ankara 1994) en Selfuk, S., Kizlik bozma sucu. Ögreli-lctihat (Adil 
yaymevi,, Ankara 1996). 
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neemm aan dat de ouders zelf ook begrijpen dat het niet om een verkrachting gaat, 

datt ze hun woede hebben willen uiten door een reactie jegens de jongen te tonen. 
maar r 

-- Bemiddeling 

Bemiddelingg is op zichzelf geen alternatief, maar kan gebruikt worden om tot 

eenn oplossing uit de namuscrisis te komen. Bij schaking wordt standaard gebruik 

gemaaktt van een bemiddelaar. Dit kan een ouder mannelijk familielid van de schaker 

zijn,, of een man waar de vader van het meisje veel respect voor heeft. Durham (1928: 

84)) schrijft dat in de Balkan de "raad van ouden" als bemiddelaar optreedt. Deze kan 

bijvoorbeeldd geldboetes innen. In de zaak Dursun (§1.1) vertelt de "muhtar" 

(dorpsburgemeester)) van het dorp waar de Dursun's vandaan komen, aan de 

maatschappelijkk werker van de reclassering, dat een erekwestie gewoonlijk tot een 

oplossingg wordt gebracht zonder dodelijk geweld. De beide imams van het dorp, leden 

vann de dorpsraad (köy heyeti) of andere vooraanstaanden uit het dorp worden 

ingeschakeldd voor bemiddeling.34 De bemiddelaars zorgen dat er een vreedzame 

oplossingg wordt gekozen, bijvoorbeeld echtscheiding. Kressel (1981: 143 en voetnoot 

11)) vermeldt dat hij als vreemdeling soms werd ingeschakeld als bemiddelaar. 

Ingevall  van overspel of weglopen van de vrouw zijn het de wederzijdse familieleden 

vann het echtpaar die bemiddelen, dikwijl s met het doel de relatie weer goed te krijgen. 

Inn de casuss Dursun vindt Serpil, de zus van Zeynep, dat Kemal naar zijn schoonvader 

hadd moeten bellen om samen een beslissing te nemen over het overspel van zijn vrouw. 

Inn casus Bitli s 4 (appendix II) wordt een meisje geschaakt, waarna haar familie ruzie 

gaatt maken met de familie van de schaker. Gezaghebbende ouderen weten de twee 

familiess tot overeenstemming te brengen. 

Ookk de Nederlandsee politie wordt wel ingeschakeld om te bemiddelen. In de 

casuss Dursun komen Zeynep Dursun en de vrouw van Ali Eralp (de vriend van Zeynep) 

omm beurten op het bureau om bij de wijkagent hun hart uit te storten. Deze politieman 

kann hun problemen echter niet oplossen. Dezelfde politieman probeert ook te 

bemiddelenn bij de schaking in de casus Tekin (§ 4.3). Hij zet gesprekken op touw tussen 

dee familieleden en het gevluchte paar, maar ook hier is de escalatie tot eerwraak niet 

tegenn te houden. Soms werkt het inroepen van de politie ter bemiddeling zelfs als een 

rodee lap op een stier. In de casus Koparan (appendix) vraagt vader Koparan aan de 

333 ii 
Cilgmm a$iklar yatakta basildi" in Hürriyet, 26-9-1994, 

44 Ook Breteau (1980: 51) noemt het gebruik van vooraanstaande personen ter bemiddeling. 
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wijkagentt of die wil bemiddelen in het conflict dat hij heeft met de familie Gürdal, maar 

hierdoorr escaleert de zaak juist: Gürdal verwijt Koparan dat die "de politie op zijn dak 

heeftt gestuurd" en gaat hem nog meer bedreigen. 

Turkenn uit de sociale omgeving van de getroffen familie lijken in een aantal 

gevallenn bang om zich in te laten met de in opspraak geraakte familie. In de casus Yigit 

(§4.1)) proberen in Nederland wonende dorpsgenoten pas driejaar na het ontstaan van de 

erekwestiee te bemiddelen. Dacht men dat de erekwestie vanzelf over zou gaan of hield 

menn zich afzijdig omdat men zich er niet mee wilde/durfde te bemoeien? In de casus 

Akkayaa (appendix) zien we dat Sedat Oguz, die komt bemiddelen omdat Akkaya zijn 

huurderr Faruk Tas. het huis uit wil hebben, zich schielijk terugtrekt zodra hij hoort dat 

hett om een erekwestie gaat. Naderhand geeft Sedat Oguz de politie de volgende 

verklaringg voor zijn gedrag: "Umoet begrijpen dat wij ons niet in erekwesties mogen 

mengen,mengen, dat is taboe". Als reden geeft hij op: "Als je je mengt in erekwesties, dan is dat 

hetzelfdehetzelfde als twee partijen tegen elkaar ophitsen ". Wellicht is hij bang om door de 

wederzijdsee partijen als de schuldige te worden aangewezen waardoor er kans op 

eerwraakk op hem ontstaat (zie § 2.6 eerwraak op de schuldige). 

Ookk nadat de eerwraak is gepleegd houdt de Turkse omgeving zich afzijdig. 

Akkayaa vertelt in het Huis van Bewaring aan Sedat Oguz waarom hij de dubbele moord 

gepleegdd heeft. Hierop valt zijn vriend stil en onthoudt zich van commentaar, want zo 

verteltt hij later aan de politie: "Een eerwraak is iets waar je niet op doorvraagt". In een 

actualiteitenprogrammaa op de Turkse televisie35 kwam de moord op een jonge vrouw ter 

sprake.. Een paar mannelijke ooggetuigen vertelden: "We zagen een man een jonge 

wouwwouw doodsteken met een mes. We dachten dat is óf de vadersbroer, óf de broer óf de 

echtgenootechtgenoot van die vrouw " ("ya amca oglu, ya erkek kardesi, ya kocasi"). Ze grepen 

niett in, maar lieten de man zijn gang gaan. Hun citaat had uitgebreid kunnen worden 

met:: "We bemoeiden ons er dus niet mee, want het was vast een eerwraak". Voor de 

Turksee televisiekijkers hoeft die zin er niet bij, want zij begrijpen dat onmiddellijk. Ook 

hett informatie geven aan de politie over een gepleegde eerwraak blijkt een probleem: in 

dee casus "Messteken op het plein" (§ 2.9), die in Turkije plaatsvond, waren er bij de 

eerwraakk vele omstanders, maar was niemand bereid om de politie inlichtingen te 

verschaffen.. In de Nederlandse casus Elmas (§ 4.4) wil de politie mensen uit de Turkse 

gemeenschapp horen voor algemene informatie over de eerwraakpleger en diens familie; 

355 Programma "Sicagi sicagina" op kanaal "ShowTV", op 15 januari 1997. De casus speelt zich afin 
Urfa. . 
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"maar"maar vele Turken lijken bang om te praten '\ zo staat vermeld in het strafdossier. 

Turkenn weten dat families lichtgeraakt zijn als het om de namus gaat. Het is te begrijpen 

datt men zich verre van dergelijke kwesties wil houden, al lijkt me dat niet altijd 

wenselijk.. Juist om te voorkomen dat een erekwestie escaleert is het belangrijk dat er 

bemiddeldd wordt. 

-- Te vondeling leggen 

Hett alternatief voor eerwraak op een buitenechtelijk geboren baby is het te 

vondelingg leggen van de baby.36 De klassieke plek is de drempel van de moskee. Deze 

kinderenn worden naar een kindertehuis gebracht, waarna geprobeerd wordt ze in een 

gezinn onder te brengen. Voorbeelden uit de krant: 

(Menderun)(Menderun) De 15-jarige C.K. die een kind ter wereld bracht na haar relatie met haar 

neef(amcaneef(amca oglu), heeft het kind op straat achtergelaten. De baby van één dag oud, die 

opop het punt stond te bevriezen, is door voorbijgangers aan de politie overgedragen. De 

opgespoordeopgespoorde jonge moeder vertelde huilend dat haar familie tegen een huwelijk met 

haarhaar neef was en dat ze daarom niet wist wat ze met de baby moest doen. 37 

(Mudurnu,(Mudurnu, Karacasu köyü) H.Q en Mehmet Karayakah zijn gearresteerd omdat zij hun 

babybaby hebben achtergelaten. Een herder vond in het bos in een kartonnen doos een baby 

vanvan een dag oud. De baby bleek van H.Q te zijn. Zij vertelde dat zij verkracht was en 

zwangerzwanger was geraakt. Vorige maand trouwde zij met Mehmet. Hij wist van de situatie en 

beidenbeiden besloten de baby ergens achter te laten. Ze waren bang voor geroddel. Beiden 

zeggenzeggen spijt te hebben en willen de baby samen opvoeden. 38 

Hett zou best eens kunnen dat het Mehmets eigen kind is. Maar als de 

bevallingg al zo vlak na het huwelijk is, zal dit tot geroddel leiden in het dorp. 

Inn het Turkse Wetboek van Strafrecht (TCK) is een artikel dat deze vorm van verlating minder 
bestraftt wanneer het om de namus gaat. Het verlaten van een kind (0-12 jaar) wordt bestraft met 3 
maandenn tot 30 jaar gevangenisstraf (art. 473 TCK). Artikel 475 TCK bepaalt echter: "Al s een 
buitenechtelijkk geboren kind van minder dan vijf dagen oud wordt verlaten, en dit wordt gedaan om de 
namuss te redden van zichzelf, zijn vrouw, zijn moeder of zijn kind of zijn zuster, dan wordt de straf 
mett 1/6 tot 1/3 verminderd. 
377 r. 

'Bebeginii  istemedi" in Hürriyet, 23-2-1996. 
388 "Tecavüz utanci" in Hürriyet, 7-9-1995. 
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(Erzurum)(Erzurum) Een één maand oude baby is in een tas op de binnenplaats van een moskee 

achtergelaten.achtergelaten. Door haar gehuil werd de baby gevonden. De politie heeft de baby aan 

eeneen kindertehuis overgedragen, waar zij de mascotte werd van het personeel, die de 

babybaby de naam Hülya gaf. 

Inn dit laatste artikel wordt een indicatie voor de frequentie van het te vondeling 

leggenn genoemd: "Functionarissen van het kindertehuis wijzen erop dat in Erzurum de 

laatstelaatste twee maanden al zeven babies te vondeling zijn gelegd en hopen dat er een gezin 

isis dat Hülya wil adopteren". 

Inn Nederland legde het 22-jarige Turkse meisje van de familie G. in mei 1999 

haarr baby, die ze moederziel alleen had gebaard, te vondeling bij de brandtrap van hun 

flat.. Ze was de zomer ervoor zwanger geraakt van haar aanstaande echtgenoot, die nog 

inn Turkije woonde. Omdat de bruiloft nog niet had plaatsgevonden, durfde ze niemand te 

vertellenn van haar zwangerschap. Omdat de jonge vrouw na de bevalling ernstige 

bloedingenn kreeg, kwam de zaak aan het licht.40 

§§ 6.6 Namus van de eerschender  aantasten 

-- De vrouw van de eerschender 

Eenn ongebruikelijk alternatiefis om de namus van de eerschender aan te 

tasten.. In de casus £etin, "Op zomerkamp" (§ 2.2), wil Kalemli, de bedrogen 

echtgenoot,, met de vrouw van eerschender Özbay naar bed. Mevrouw Kalemli 

beschrijftt het als volgt: "Als enige mogelijkheid om de stand gelijk te brengen zag 

mijnmijn man als oplossing om een keer met de vrouw van Özbay naar bed te gaan". De 

heerr Özbay en zijn vrouw vinden het een belachelijk voorstel. Ook Turken die door 

dee politie in deze zaak ondervraagd worden over de mogelijkheid van dit voorstel 

vindenn het vreemd: "Ons inziens is zoiets onmogelijk. Wij moeten daar vreselijk om 

lachen",lachen", verwoordt een van hen. Een voorstel tot een dergelijk alternatiefis eveneens 

tee vinden in de casus Dursun (§ 1.1). Mevrouw Eralp, de vrouw van de eerschender, is 

doodsbangg dat er eerwraak op haar man gepleegd zal worden. Zij stelt daarom de 

broerss Dursun voor om "het met haar 17-jarige dochter te doen". De broers Dursun 

399 "Sokaktaki bebek" in Hürriyet, 26-8-1995. 
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vertellenn de politie dat hun reactie hierop was: 'Wij voelen er niets voor om eer tegen 

eereer dinges te doen ". 

Inn de krant wordt dit alternatief een keer beschreven, niet als "deal" met de 

eerschender,, maar als valstrik: "ƒ« de plaats Salihli heeft het echtpaar Elmaci een 

wraakactiewraakactie bedacht voor Aydin Aydin die vijf maanden geleden mevrouw Elmaci had 

verkracht.verkracht. Het echtpaar Elmaci nodigde verkrachter Aydin Aydin en zijn vrouw Selda uit 

voorvoor het eten. Na het eten bond de heer Elmaci verkrachter Aydin vast, terwijl mevrouw 

ElmaciElmaci hem bedreigde met een jachtgeweer. Daarna nam de heer Elmaci Selda mee 

naarnaar de slaapkamer. Na vijftien minuten kwam de heer Elmaci weer tevoorschijn en zei: 

"Ik"Ik  heb haar verkracht en zo mijn wraak genomen (öcümü aldim) "4I 

Alii  Elmaci spreekt na afloop van het nemen van wraak, niet van het zuiveren van 

zijnn namus. Dat laatste lijk t mij dan ook niet het geval. Als alternatief voor eerwraak kan 

hett echter wel voldoende geacht worden. 

-- Schaking 

Inn de Deense documentaire (§ 2.4) vindt een onvrijwillige schaking plaats als 

reactiee op een namusschending. De bedrogen echtgenoot, Fevzi Caglar, ontvoert en 

ontmaagtt het 13-jarige zusje van zijn vrouw Meryem. Na haar een maand vastgehouden 

tee hebben levert hij haar weer afin haar dorp. Dit alternatief wordt als zeer vreemd en 

ongebruikelijkk betiteld door dorpsgenoten van Songül Caglar.42 

§§ 6.7 Samenvatting 

Eenn onderzoek naar eerwraak geeft altijd een vertekend beeld, in die zin dat het 

ideee gewekt wordt dat een erekwestie normaliter eindigt in een eerwraak. De meeste 

erekwestiess worden echter zonder bloedvergieten opgelost. Deze gevallen halen de 

publiciteitt niet, omdat ze niet in de krant komen en er doorgaans ook geen rechtszaak op 

volgt.. Het onderzoek naar deze oplossingen is daarom erg moeilijk. Uit de door mij 

onderzochtee strafdossiers van eerwraak komt echter een aantal alternatieven naar voren. 

"Bebeginii  terk eden Turk kadin beraat etti" in Hürriyet 16-9-2000. 
411 "Tecavüzcüye pusu" in Hürriyet 30-8-1995. 
4'' Een ander voorbeeld uit de Turkse krant: de jongen Mehmet Ijler schaakt een meisje van de familie 
Dag.. Als reactie daarop schaakt een broer van het geschaakte meisje een zusje van Mehmet Isler. De 
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Hiertoee nam men in eerste instantie zijn toevlucht. Een eerste groep alternatieven is het 

beëindigenn van de (eerste) verantwoordelijkheid voor het in opspraak gekomen meisje: 

dee familie probeert haar uit te huwelijken, stuurt haar weg, of verstoot haar. Voor de 

getrouwdee vrouw geldt dat haar man haar kan verstoten, of over kan gaan tot 

echtscheiding.. Een tweede soort alternatief is het wegtrekken van de eerschender of de 

vrouww in kwestie, samen met haar familie, om de verboden relatie te beëindigen en/ofte 

ontkomenn aan de roddel. De derde groep van alternatieven is het afzien van actie. Men 

doett alsof er niets aan de hand is, of men rationaliseert het namusverlies zo, dat ermee 

tee leven valt, of men accepteert de situatie van namusverlies, omdat er een 

economischh voordeel aan verbonden is. 

Eenn vierde groep van alternatieven is het tonen van een minimum aan actie, om 

dee buitenwereld duidelijk te maken dat men het namusverlies niet accepteert. Dit varieert 

vann het negeren van de eerschender ("küs") tot het maken van een flinke scène. Ook het 

dreigenn met eerwraak of het mishandelen van de vrouw wordt wel gebruikt in de hoop 

datt de vrouw haar eerloze gedrag staakt. Soms kan het excuses aanbieden door de 

eerschenderr mogelijk al voldoende zijn om eerwraak te voorkomen. In andere gevallen 

blijktt dat de benadeelde familie genoegen zou hebben genomen met een geldbedrag. 

Wellichtt dat een vreedzame oplossing van een erekwestie ook mogelijk is door een 

beroepp te doen op de islam: bij het Suikerfeest of het Offerfeest zou een verzoening 

plaatss kunnen vinden. 

Dee vijfde groep van alternatieven is het inschakelen van externe instanties om 

eenn erekwestie te helpen oplossen. Met name bij schakingen en buitenechtelijke relaties 

kann een beroep worden gedaan op justitie en politie. De externe instantie kan echter ook 

eenn familielid of dorpsgenoot zijn, die probeert te bemiddelen. Tot deze groep van 

alternatievenn behoort ook het te vondeling leggen van een buitenechtelijk geboren kind. 

Traditioneell  gebeurt dit bij de moskee, waarna moskeefunctionarissen het kind 

overdragenn aan een kindertehuis. De familie is daarmee, indien de afkomst van de baby 

niett te achterhalen valt, van het probleem af. De zesde en laatste groep van alternatieven 

iss een weinig gebruikelijke: hier probeert de in zijn namus aangetaste man op zijn beurt 

dee namus van de eerschender te bekladden, hetzij door met de vrouw van de eerschender 

naarr bed te gaan, hetzij door een zusje van de eerschender te schaken. Hiermee wordt de 

"mahallee muhtan" (wijkhoofd) bemiddelt en het komt tot twee huwelijken (in "Kizkarde$Ierini 
kacirdilar",, Hürriyet 14-3-1996). 
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erekwestiee niet opgelost, maar slechts wraak genomen, wat voor de benadeelde man als 

voldoendee genoegdoening wordt gezien. 

Hett falen van de alternatieven kan de reden zijn geweest voor het uiteindelijke 

plegenn van eerwraak. Bij de eerwraken hebben echter ook andere factoren een rol 

gespeeld.. Hier zal in het volgende hoofdstuk op in worden gegaan. 


