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Hoofdstukk 7 Waarom eerwraak? 

Hett bestuderen van strafdossiers over eerwraak kan gemakkelijk leiden tot de 

conclusiee dat eerverlies altijd tot eerwraak leidt. Elke erekwestie is immers geëindigd 

inn een eerwraak. Gosewehr en Verheijden (1983: 8) schrijven bijvoorbeeld in hun 

scriptie:: "Er is sprake van een grote dwangmatigheid. Men weet en accepteert dat de 

sanctiesanctie op aantasting van de familie-eer de dood is". We moeten echter niet uit het 

oogg verliezen dat vele erekwesties vreedzaam worden opgelost.1 Het is niet zo dat 

wanneerr de namus in acuut gevaar of verloren is, men automatisch tot eerwraak 

overgaat.. In de negentiende eeuw dacht men in eerste instantie dat er in niet-westerse 

samenlevingenn geen wetten waren. Toen men er begin twintigste eeuw achter kwam 

datt dit wél het geval was draaide men 180 graden om en ging men ervan uit dat niet-

westersee mensen zich slaafs aan de regels hielden. Tegen deze gedachte stelde 

Malinowskii  (1926: 9-11) zich teweer en waarschuwde ervoor mensen in andere 

culturenn niet te zien als absoluut gehoorzaam aan de wetten van de groep. Hij stelde 

zichh de vraag: "Is there not, with regard to some rules at least, a binding mechanism, 

backedbacked up by real motives, interests and complex sentiments?'" Dat eerwraak een 

traditiee is in de Turkse plattelandscultuur is geen voldoende verklaring. De 

theoretischee stroming binnen de culturele antropologie die de individuele 

maatschappij-opvattingg van Malinowski heeft overgenomen is het transactionalisme: 

aann "agency" (individuele handelingsvrijheid of speelruimte) wordt een belangrijke 

roll  toegedicht. Hier tegenover staan de structuralisten, die meer het negentiende-

eeuwsee gedachtengoed hebben voortgezet: zij zijn van mening dat een individu denkt 

enn handelt volgens de regels en nonnen die hem ingegeven zijn door zijn cultuur. 

"Agency""  speelt slechts een marginale rol. De antropologe Sherry Ortner (1990) 

neemtt binnen deze stromingen een tussenpositie in. Zij gaat ervan uit dat mensen 

11 Ginat (1981: 153) schrijft ten aanzien van dit punt: "It is difficult to assemble statistics regarding 
womenn who were not killed even though they had had illici t sexual relations (either adultery or 
premaritall  sex) and this fact was public knowledge. Those who have conducted field studies know that 
theree are many more cases of this latter kind. This fact must be incorporated in any discussion 
regardingg homicide and family honor". Boehm (1984: 94) geeft een dergelijke waarschuwing voor wat 
betreftt de bloedwraak: "(F)oreigners reporting on how Montenegrin feuds started tended to look at the 
overtt causes of feuds as being highly trivial (e.g., Durham 1928), emphasizing that the initial killin g 
mightt have come from a sheep's merely straying from the pasture of one tribe onto that of another, or 
somee such minor incident (...). These foreigners missed the point that every year literally thousands of 
otherr straying sheep caused disputes that did not have any homicidal consequences". 
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bepaaldee culturele schema's in hun hoofd hebben, maar dat niet iedereen daar op 

dezelfdee wijze mee omgaat en door wordt beïnvloed, dit is afhankelijk van allerlei 

persoonlijkee omstandigheden (Van Os 1997: 111-112).2 Deze tussenpositie lijk t de 

meestt vruchtbare: enerzijds kan eerwraak niet worden afgedaan als een cultuuraspect 

waarr een Turk zijn toevlucht toe móet nemen, anderzijds vormt eerwraak wel degelijk 

eenn deel van de culturele bagage, die de Turken waar het in dit onderzoek om gaat, 

niett zomaar van zich af kunnen schudden, al was het maar omdat zij zich in een 

sociaall  verband bevinden waar aan de kuisheid van vrouwen een grote waarde wordt 

toegekend. . 

Wanneerr we alleen de Turkse kranteartikelen over eerwraak lezen, komen we 

zeldenn meer te weten dan dat de eerwraak is gepleegd om de namus te zuiveren. Het 

lezenn van deze artikelen versterkt de idee dat eerverlies onherroepelijk tot eerwraak 

leidt.. We komen niet achter de omstandigheden van de erekwestie, terwijl deze juist 

zoo belangrijk zijn voor het interpreteren van de eerwraak.3 We moeten het bestaan van 

eenn "namus meselesi" (erekwestie) niet als voldoende verklaring zien voor het plegen 

vann eerwraak. Ginat (1979: 183) schrijft: "Accusation and murder cannot be 

explainedexplained as normative behavior alone" en is van mening dat onderzocht moet 

wordenn wanneer eerverlies gevolgd wordt door doding en wanneer niet.4 Ook Black-

Michaudd benadrukt dat een dergelijk onderzoek nodig is, aangezien vrijwel identieke 

erekwestiess op heel verschillende wijzen worden opgelost.5 

Inn het voorgaande hoofdstuk is een aantal alternatieven genoemd die echter in 

dee betreffende erekwesties niet gewerkt hebben. Het falen van aangewende 

alternatievenn leidt tot een escalatie van de erekwestie, maar blijkt niet de enige reden 

voorr een familie om uiteindelijk eerwraak te plegen. Kressel en Ginat, die eveneens 

gekekenn hebben in welke gevallen eerverlies tot eerwraak leidt, noemen elk slechts 

22 Ginat (1979: 200) wijst hier ook op voor wat betreft eerwraak: "Ideology does not rule supreme and 
realityy creates its own patterns which are often variations of ideology, modifications and compromise 
solutions.. There is no one pattern of conduct in spite of the general condemnation of unlawful 
relations". . 
33 "Verminking van de context door het weglaten van belangrijke etnografische details, bijzonderheden 
overr de toedracht en de omstandigheden van [geweldsdelicten kan niet anders dan tot gebrekkige 
perceptiee en onbegrip leiden" (Blok 1994: 29). 
44 It must be established when it is that deviant sexual behavior is punished by death and when treated 
withh leniency" (Ginat 1981: 153) en "The aim of this study is to establish when, in the society under 
considerationn [Arabs in Israel], deviant sexual behavior is punished by death, what sanctions are used and 
whenn such conduct meets with leniency" (Ginat 1979: 182). 
55 "The almost total lack of uniformity which characterizes reactions in numerous cases, in which an 
apparentlyy similar point of honour is at stake, bears witness to the flexibilit y of a notion which defies 
summaryy in terms of a limited number ofwel attested ethnographic facts" (Black-Michaud 1975: 179). 
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één,, volgens hen, beslissende factor. Ik kom echter tot acht groepen van factoren die 

dee kans op het plegen van eerwraak verhogen. De eerste is de druk van de Turkse 

gemeenschap.. De tweede bestaat uit bijbedoelingen van eerwraak. De derde betreft 

provocaties.. De vierde groep omvat specifieke kenmerken van de dader of de dader-

op-de-achtergrond.. Groep vijf zijn de factoren bij schakingszaken, groep zes de 

factorenn bij eerwraak op het eigen vrouwelijke familielid. Groep zeven gaat over het 

gebruikk van vuurwapens. Groep acht zijn de factoren die te maken hebben met de 

situatiee van migratie. De Turken waar het in mijn onderzoek om gaat, wonen in den 

vreemde.. Gekeken wordt of deze omstandigheid nog invloed heeft op de beslissing tot 

eerwraak. . 

Bijj  een erekwestie is per definitie de seref van een man in zekere mate 

aangetast,, want het vermogen om zijn vrouwelijke familieleden te beschermen en te 

controlerenn is onvoldoende gebleken. In de eerwraakgevallen is de §eref echter in zeer 

ernstigee mate aangetast. Bij de bespreking van de diverse factoren zal duidelijk 

wordenn dat dit een belangrijke rol heeft gespeeld bij de escalatie tot eerwraak. 

§7.11 De druk van de Turkse gemeenschap 

Eenn aantal factoren die de erekwestie heeft doen escaleren heeft betrekking op de 

relatiee met de Turksee gemeenschap. We moeten in herinnering roepen wat hierover 

gezegdd is in hoofdstuk 1. De mensen zijn erg gebonden aan hun eigen gemeenschap en 

vindenn het heel erg wanneer zij "eruit liggen". De familie wier namus is aangetast voelt 

dee druk van leden uit haar gemeenschap en wel op de volgende manieren: 

-- Mate van openbaarheid 

Volgenss Kressel (1981: 151) speelt de mate waarin de ontering openbaar is 

gewordenn een belangrijke rol bij het nemen van eerwraak.6 Het gaat niet om de straf 

alss maat voor de overtreding, maar de straf als maat voor de openbaarwording. Hoe 

meerr mensen op de hoogte zijn van het eerverlies, des te groter is de kans op 

66 Ook volgens Black-Michaud (1975: 227) is dit een criterium: "the current of public opinion at a given 
moment". . 
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eerwraak.. Ook Pitt-Rivers (1966: 27) noemt dit: "There is no disagreement that the 

extentextent of the damage to reputation relates to the range of public opinion within which 

thethe damage is broadcast". Deug (1990: 51) ziet eveneens een escalatie naarmate meer 

mensenn weten van de schaking van een meisje: "Depublieke opinie weegt (..) heel 

zwaar.zwaar. Als de zaak nog niet bekend is, wil de familie het meestal binnenskamers 

afhandelenafhandelen - en dat kan door een huwelijk te sluiten. Is dat niet mogelijk of zijn veel 

mensenmensen op de hoogte, dan is de eer van de familie al veel meer in het geding". 

Wanneerr eerverlies nog niet algemeen bekend is, is ook meer mogelijk op het gebied van 

"stillee diplomatie"; een man kan bijvoorbeeld scheiden van zijn vrouw onder het mom 

vann "siddetli gecimsizlik" (duurzame ontwrichting), niemand hoeft te weten dat de 

werkelijkee reden een erekwestie is. In de casus Tekin (§ 4.3) vindt de vader het vreselijk 

omm te merken dat steeds meer mensen in de Turkse gemeenschap er weet van krijgen dat 

zijnn dochter Pinar is weggelopen naar haar vriend Tavash. De maatschappelijk werker 

vann de reclassering schrijft: "De moeilijkheden in betrokkenes gezin waren in de Turkse 

wereldwereld en omgeving gaandeweg een "cause célèbr e" geworden. Het kan niet anders dan 

datdat betrokkene onder een geweldige sociale druk kwam te staan, die hem dwong, hoe 

dandan ook, Pinar bij Tavash weg te halen ". Het gevoel bij iedereen over de tong te gaan, 

kann Tekin hebben gedreven tot een snelle oplossing van de erekwestie. In de casus Ercan 

(§§ 5.4) werd de seksuele belediging geuit temidden van landgenoten, wat waarschijnlijk 

heeftt bijgedragen tot de escalatie. 

Dee relatie tussen eerwraak en algemene bekendheid kan in bepaalde gevallen nog 

precieserr geformuleerd worden: niet het openbaar zijn van de erekwestie op zich, 

maarr het feit dat de dader en zijn familie erachter komen en zich realiseren dat de 

erekwestiee algemeen bekend is, maakt de kans op eerwraak groter. Het Turkse 

gezegdee is niet voor niets "koca en son bilir",  "de echtgenoot weet het het laatst", 

waarbijj  "het" slaat op overspel van zijn vrouw. Een man beseft dat dit soort zaken niet 

doorverteldd wordt. Als hij erachter komt dat hij zijn namus kwijt is, is de eerste vraag 

diee hij zich stelt: "Wie weten het allemaal?". 

Vaakk is iedereen allang op de hoogte van de erekwestie en hebben alleen de 

betrokkenn familieleden er nog geen weet van. Dit zien we in een aantal gevallen: in de 

casuss Köksal (§ 5.3) weten alle Turken op het werk dat er een relatie is tussen Ebru en 

"Thee decision to put a death sentence into effect against a son/daughter depends on whether his/her 
degradingg act is publicised and to what extent. It is not a matter of punishment to fit the crime" (Kressel 
1981,, 151 punt 18). 
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Hikmet.. Op een gezamenlijk uitstapje naar de Efteling worden er zelfs foto's 

genomenn van het tweetal. Desondanks worden de ouders van Ebru niet ingelicht. In 

dee casus Uzun (§ 5.2) vertelt het meisje dat de vrouwen in het busje op de hoogte zijn 

vann haar relatie met Makal. Haar vader wordt echter in het ongewisse gelaten. In de 

casuss Ayanoglu (§ 3.1) weet eveneens iedereen op het werk van de liefde tussen 

mevrouww Ayanoglu en haar vriend. Haar man weet van niets. In de casus §engül 

(appendix),, waar mevrouw §engül in Turkije in de stad blijf t wonen terwijl haar man 

inn Nederland is, weten in ieder geval de mensen uit de straat welke buitenechtelijke 

relatiee zij erop na houdt: zij gooien op een gegeven moment stenen bij haar in de tuin, 

waarschijnlijkk om aan te geven dat ze een dergelijke eerloosheid niet accepteren. 

Wanneerr haar man 's zomers op vakantie komt is er echter niemand die hem vertelt 

hoee de vork in de steel zit. Het opmerkelijke is derhalve dat ondanks een grote sociale 

controle,, waarbij iedereen alles weet van iedereen, toch buitenechtelijke relaties 

kunnenn opbloeien, omdat de eerstverantwoordelijken voor de vrouw/het meisje in 

kwestiee niet ingelicht worden. Een mogelijke verklaring is de angst voor de gevolgen. 

Iedereenn weet hoe ernstig het begane feit is en dat er eerwraak van kan komen. Ten 

tweedee neemt men op die manier de man in bescherming: zolang hij van niets weet, 

hoeftt hij ook geen actie te ondernemen. Ten derde wil niemand de boodschapper van 

slechtt nieuws zijn, omdat men bang is de schuld te krijgen. In de casus Utlu (§ 2.6) is 

err wel iemand die de bedrogen echtgenoot in vertrouwen wil nemen. Dit is Osman, de 

baass van het koffiehuis en hij vertelt dat het overspel van Utlu's vrouw en de abortus 

bijj  hem en anderen bekend zijn. Utlu raakt ten gevolge hiervan buiten zichzelf. 

-- Directe confrontatie met namusverlies 

Pass een directe confrontatie met namusverlies leidt bij een man tot actie, zo 

blijktt uit een aantal gevallen. Pitt-Rivers (1968: 509) schrijft: "A man was dishonored 

onlyonly at the point where he was forced to realize that he had been, where his shame 

waswas brought home to him", en: "The significance of the presence of a person is highly 

relevantrelevant to his honour. That which is an affront if said to his face may not dishonour 

ifif  said behind his back. That which, if done in his presence, is offensive may not be so 

ifif  he is not there to resent it. What is offensive is not the action itself but the act of 

obligingobliging the offended one to witness it"  (Pitt-Rivers 1966: 26/8 

88 Zie ook Pitt-Rivers (1968: 505): "Whatever occurs in a person's presence obliges him to react in one 
wayy or another, positively or negatively, for he cannot hide his cognizance of it: he is inescapably a 
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Eenn man kan eerverlies negeren, totdat hij er openlijk mee geconfronteerd 

wordtt en er niet meer omheen kan. In de casus Cetin (§ 2.2) koestert Kalemli al lange 

tijdd verdenkingen jegens zijn vrouw en zijn vriend Özbay. Pas als er bij hem en alle 

anderee gezinnen van het zomerkamp een briefin de bus valt met de mededeling dat 

zijnn vrouw samen met de heer Özbay de maaltijden tijdens het zomerkamp zal 

verzorgen,, gaat hij zijn vrouw uithoren. 

Inn de casus Dursun (§1.1) komen de voorbereidingen tot het plegen van 

eerwraakk op gang op het moment dat de broers Dursun de cassettebandjes in handen 

hebben.. Op dat moment kunnen ze het namusverlies niet meer afdoen als geroddel. 

Dezee confrontatie van de Dursuns is echter wel anders dan in de casus Cetin. Bij deze 

laatstee ging het om een directe openbare confrontatie (de brief die overal rond was 

gegaan).. De cassettebandjes zijn echter niet algemeen in omloop, al is er wel de angst 

datt dit mogelijk kan gebeuren. Een directe confrontatie hoeft niet publiekelijk te zijn, 

omm een wanhoopsreactie teweeg te brengen. Durham (1928: 85) schrijft over 

gewoontewetgevingg in de Balkan dat de man zijn vrouw en haar minnaar direct mag 

doden,, wanneer hij ze op heterdaad betrapt op overspel. Voor andere vormen van 

namusverliess geldt dit niet. Dit geldt ook voor het Turkse Wetboek van Strafrecht dat 

alleenn vermindering tot éénachtste van de straf toestaat wanneer er een betrapping op 

heterdaadd is van overspel of ontucht (zie artikel 462 van Wetboek van Strafrecht: 

appendixx III) . Blijkbaar wordt de directe confrontatie als bijzonder ernstig opgevat.9 

-- Openbare beschuldiging 

Volgenss Ginat (1979: 200) is het niet zozeer de mate van openbaarheid van 

hett namusverlies die de kans op eerwraak vergroot, maar het geuit worden van een 

openbaree beschuldiging: "One common feature standing out in the case histories and 

othersothers not cited in this paper, is that there is no murder without public accusation by 

anan injured party". Hij gaat hier nogmaals op in, in reactie op het artikel van Kressel 

partyy to what he witnesses, and his will is thereby committed. This is important because the essence of 
thee social person comprises his will and (...) his intentions. Hence, apologies for an affront normally 
takee the form of denying the intention ("Zo had ik het niet bedoeld" CvE), thereby making the affront 
inn a sense fortuitous because not willed. The true affront to honor must be intended as such". 
99 Een directe confrontatie met betrekking tot bloedwraak wordt door Gilsenan (1979: voetnoot 25) als 
voorbeeldd gegeven. De heer X moet eigenlijk bloedwraak plegen, maar heeft er niet veel zin in. Als X 
mett een verre kennis op straat loopt, wijst deze laatste naar een oude man die voor hen loopt en zegt 
tegenn X: "Hé, daar heb je die man die 40 jaar geleden je oom van vaderskant heeft gedood". X trekt 
zijnn pistool en doodt de oude man. Gilsenan schrijft: "The point is that he forced a definition of the 
situationn on X, who had to recognize that his total social identity was at issue". 
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(1981),, en voegt eraan toe dat de openbare beschuldiging niet alleen verklaard kan 

wordenn uit het eerverlies dat geleden is. Er is gewoonlijk een persoonlijke motivatie 

voor;; "Several scholars have noted that public knowledge (..) leads to punishment (..). 

MyMy own research however, makes it clear that the murder (..) is carried out only when 

therethere is a public accusation: "The reasons for public accusation by an injured party 

cannotcannot be explained by normative behavior alone. Usually there is personal moti-

vationvation and as often as not it is of political character (Ginat in Kressel 1981: 153). 

Eenn voorbeeld hiervan is de casus Yigit (§ 4.1). Tijdens de vakantie in het dorp 

vann herkomst, betrapt vader Yigit zijn dochter Ay§e in de schuur met buurjongen Ahmet 

Akann en doet prompt een huwelijksaanzoek bij de familie Akan. Als dit afgewezen 

wordt,, gooit vader Yigit een steen door de ruit bij deze familie. Zo komt het hele dorp te 

wetenn wat er aan de hand is. Door deze, in feite openbare beschuldiging, heeft vader 

Yigitt de zaak nodeloos doen escaleren. De vraag is waarom vader Yigit zo handelde. 

Gewoonlijkk doen vaders namelijk alsof ze geen weet hebben van wat zich afspeelt.10 

Mijnn Turkse schoonmoeder gaf de volgende verklaring voor het gedrag van vader Yigit: 

volgenss haar was het goed mogelijk dat vader Yigit graag wilde dat zijn dochter zou 

trouwenn met Ahmet Akan en zag hij in de namusschending een goede aanleiding om een 

huwelijkk te bewerkstelligen. De openbare beschuldiging had derhalve, zoals ook Ginat in 

zijnn onderzoek ondervond, een persoonlijke motivatie. 

Ookk in de casus Barut (appendix) is sprake van een openbare beschuldiging, al 

zegtt Ertan dat dit ongewild zo is gelopen. Ertan laat zijn halfzus weten dat hij op de 

hoogtee is van het seksueel misbruik door haar neef. Ongelukkigerwijs komen haar 

mann en het hele dorp het te weten. Ginat (1979: 183) zegt over dit soort 

beschuldigingen:: "Sometimes the accusation is neither politically motivated nor 

premeditated,premeditated, but spontaneous - an outburst due to accumulated frustration and a 

sensesense of unbearable humiliation. " Volgens Ginat komen openbare beschuldigingen 

diee in een opwelling zijn geuit, het meest voor bij vrouwen die niet gewend zijn om 

hunn mannelijke familieleden te berispen en het ineens niet meer kunnen verdragen. 

Bijj  Ertan Barut, die eerwraak op zijn neef pleegde, speelde waarschijnlijk mee dat hij 

jarenlangg machteloos was geweest tegen deze veel oudere neef, en daarom niets 

durfdee te ondernemen tegen diens seksueel misbruik van Ertan's halfzuster. 

100 Zie § 6.3, "doen alsof er niets aan de hand is". Het aldaar genoemde citaat van Petersen (1985: 37) is 
hierr ook zeer van toepassing. 
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-- Isolement 

Eenn gevolg van namusverlies kan zijn dat men bespot of beroddeld wordt. 

Ibrahimm uit de casus $engül (appendix) ging direct na het plegen van de eerwraak naar 

hett Turkse woonoord (een rij barakken waar alleen Turkse mannen wonen) en 

verteldee dat hij verwelkomd werd met de spottende woorden: "Gaatje moeder weer 

naarnaar bed met haar vriend? ". Op dat moment wist nog niemand dat hij eerwraak had 

gepleegd.. Het kan zijn dat de man wiens namus is aangetast, zich niet meer durft te 

vertonenn in de gemeenschap.'' Een voorbeeld hiervan is te vinden in het Turkse 

verhaall  "Re§o Aga" van Bekir Yildiz, waar landheer Reso zijn huis niet meer verlaat 

naa de onvrijwillige schaking van zijn dochter. In de casus Uzun (§ 5.2) staat in de 

pleitnotitiee dat Habib, Merals broer en pleger van de eerwraak, door vrienden in zijn 

woonplaatss in Nederland volkomen genegeerd wordt. Zijn zuster Meral schrijft iets 

soortgelijkss in de brief aan haar vader: " Als U mij ziet zeg dan niets, maar schiet 
mmVV gelijk dood (...). Dan is onze naam gezuiverd (..) Er is zoveel over ons geroddeld, 

datdat U er helemaal gek van bent geworden. Ik weet wat jullie doormaken, dan heeft 

iedereeniedereen weer rust en dan wordt iedereen weer goed met jullie, doe dat " 

Ookk in de casus Altug (appendix) durft de dader, een jongen van 19 jaar, 

niemandd meer onder ogen te komen. Hij vertelt de psycholoog: "Ik schaamde me 

kapotkapot voor al mijn vrienden omdat Haci Kalkan naar bed was geweest met mijn 

zuster.zuster. Ik wist zeker dat ze me links zouden laten liggen, wanneer ik daaraan niks zou 

doen.doen. Steeds voelde ik hun spottende blikken op mij gericht. " 

Ahmett Gürsel uit de casus "Uit het ziekenhuis" (appendix) vindt het zo erg dat 

zijnn zus is weggelopen dat hij zich opsluit in zijn ouderlijk huis. Ook vader Tekin 

(§§ 4.3) durft zich niet meer in het openbaar te vertonen. Ondanks het feit dat hij "haci" 

(Mekka-ganger)) is, komt hij niet meer in de moskee. Uit zijn proces-verbaal: "Ik 

voeldevoelde me slecht tegenover mijn 2500 landgenoten hier. Het was heel erg moeilijk. Ik 

schaamdeschaamde me. Ik kon zelfs niet meer naar de moskee (...). Ik voelde mij een slechte 

vadervader voor Pinar en ik voelde me slecht tegenover de familie". Tekin wordt echter niet 

gemedenn door de Turkse gemeenschap. Integendeel, het gezin krijgt veel bezoek. 

Dezee mensen komen vermoedelijk omdat ze de familie een hart onder de riem willen 

stekenn en het onbegrijpelijk vinden dat de dochter van Tekin weggelopen is van huis: 

""  "Deficiency [in honour] opens the way to social destitution" (Peristiany 1966: 10). "The deceived 
husbandd cannot (...) easily show up in the public domains dominated by competitive men" (Blok 1981: 
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zee stond immers op het punt van trouwen en had dit zelf ook gewild. Uit de 

pleitnotitie:: "Dagelijks was er een invasie van mensen die huilend hun medeleven 

uittenuitten en de familie van al dan niet goede raad voorzag". Tekin zelfheeft echter het 

ideee dat na verloop van tijd steeds meer mensen achter zijn rug om over zijn gezin 

roddelen.. Hij wil zelf niemand meer zien. Uit de pleitnotitie: "Tekin durft zich niet 

meermeer te vertonen, komt niet meer in het Turkse café. En durft zijn buren niet meer in 

dede ogen te kijken ". 

Eerwraakk wordt gepleegd om uit dit isolement te komen. Er wordt gezegd dat 

eerwraakplegerss zich na hun daad herboren voelen. Zij voelen zich weer geaccepteerd 

inn de gemeenschap en zijn niet langer sociaal dood.13 Dat men na de eerwraak weer 

meetelt,, ondervindt Utlu (§ 2.6). Hij heeft al jaren geen contact meer met zijn ouders, 

omdatt die zijn levenswijze niet goedkeuren (hij is gescheiden en weigert te trouwen 

mett zijn vriendin), maar in het huis van bewaring krijgt hij prompt bezoek van zijn 

ouders,, die hem omhelzen en weer geheel accepteren. Utlu zelf is hier niet over te 

spreken:: "Nooit wilden ze me meer zien, maar zie, ik pleeg een moord en ze komen me 

feliciterenfeliciteren ", moppert hij en wil zijn ouders niet meer zien. De eerwraakpleger wordt -

uitzonderingenn daargelaten (zie § 2.10) - niet beschouwd als een laaghartige 

moordenaar,, maar als iemand die het heeft moeten doen om de familie-eer te 

zuiveren.. In een aantal gevallen wordt er zelfs gesproken van "held". Over de 

minderjarigee eerwraakpleger in de zaak §engül (appendix) schrijft de maatschappelijk 

werkerr van de Raad van de Kinderbescherming zorgelijk: "De Turkse gemeenschap 

beleeftbeleeft Ibrahim als een held. Men wil zelfs geld ophalen om Ibrahim te belonen. Als 

IbrahimIbrahim in een internaat geplaatst wordt, zal elke keer als hij in de weekenden naar 

huishuis mag, een feest zijn en lijkt mij de kans op verwenning groot. Het geruisloos 

terugkerenterugkeren van Ibrahim in het gezin lijkt mij de beste oplossing, dan gaat het nieuwtje 

erer snel van af'. Ook in de casus Uzun, "De dichtgetimmerde woning" (§ 5.2), wordt 

vermeldd dat de jongen Habib door de Turkse gemeenschap als een held wordt gezien. 

Ikk vroeg me af of iemand door het plegen van eerwraak meer §eref kreeg dan een 

anderr uit zijn gemeenschap, maar Turken met wie ik hierover sprak ontkenden dit. Zij 

432).. Zie ook Gilsenan (1976:200): "the individual is socially compromised, devalued in some degree, 
orr even, in extreme circumstances, destroyed as a moral and social being." 
122 We moeten wel voorzichtig zijn met informatie uit een pleitnotitie: de raadsman geeft geen 
"objectievee informatie", maar geeft de gegevens zo weer dat ze in het voordeel zijn van cliënt. 
133 Op dit punt is de eerwraak te vergelijken met de bloedwraak. "Tant que la vengeance n'a pas eu lieu, 
onn potte, d'une facon ou d'une autre, Ie deuil, et Pon vit dans la honte. Par la vengeance, Ie groupe 
retrouvee la vie: elle est saluée par une veritable fete" (Breteau 1980: 49). 
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verteldenn dat het allerbeste nog altijd was om niet in een erekwestie verzeild te raken. 

Ditt komt op mij wel logisch over, anders zou het zo zijn dat iemand blij is dat zijn 

namuss is aangetast, omdat het een uitgelezen kans zou zijn om eerwraak te plegen en zo 

aann serefte winnen. De seref die verloren is gegaan ten gevolge van de erekwestie wordt 

doorr de eerwraak herwonnen, maar dit verheft de persoon niet per definitie boven de 

mensenn in de gemeenschap. In het Turks wordt het woord "held" ("kahraman") niet 

gebruiktt voor de eerwraakpleger. Wel is het zo dat een eerwraakpleger in de gevangenis 

eenn hoge status heeft.14 

-- Aansporingen tot eerwraak 

Roddell  is niet dodelijk, aldus Ginat (1979: 182) en hij haalt Malinowski (1926) 

aan:: "Public opinion will  gossip, but not demand any harsh punishment". Bij 

eerwraakk is het echter algemeen bekend dat er aansporingen tot het plegen van 

eerwraakk worden geuit. De aansporingen worden gedaan om iemand uit zijn sociale 

isolementt te halen en weer deel te laten nemen aan de gemeenschap. In de casus 

$engüll  (appendix) vertelt Ibrahim dat mannen in het koffiehuis hem naar binnen 

riepen,, van thee voorzagen en hem aanspoorden eerwraak te plegen op de vriend van 

zijnn moeder. Volgens Ibrahim spuwde een man in het theehuis hem een keer midden 

inn het gezicht. In dit geval hebben we alleen de verklaring van de eerwraakpleger en 

iss deze niet te verifiëren door verklaringen van andere getuigen. Meer specifieke 

informatiee over algemene aansporingen tot eerwraak zijn niet te vinden in de 

strafdossiers.. In deze casus leidt het in ieder geval niet direct tot eerwraak. Dergelijke 

aansporingenn kunnen de dader echter wel het gevoel geven dat hij gesteund zal 

wordenn door zijn gemeenschap mocht hij het zo ver laten komen. In die zin kunnen ze 

eenn escalerende werking hebben.16 

Dee vraag is of er wel in alle gevallen sprake is van aansporingen tot eerwraak: het 

omgekeerdee komt ook voor. In de casus Abdullah (§ 6.1), waar het meisje vlak voor 

144 "En korkulan mahkum muebbet hukumlu" in Hurriyet 28-6-2000. 
155 Dit duidt op pollutie (§ 3.2): Ibrahim wordt gezien als "küïenmis" (vies; bezoedeld), omdat zijn 
moederr zich eerloos gedraagt. Kressel (1981: 149) vermeldt een ander geval van spugen in de context 
vann namusverlies: een eerloos meisje wordt begraven op een kale heuvel. Wanneer haar familieleden 
hierlangss komen spuwen ze in de richting van de heuvel. 

Voorr de eerwraken in Zuid-Oost Turkije geldt dat de daders en hun familie veelal lid zijn van een 
clann (asiret). Men leeft vaak in gezinsverband in de stad, maar heeft nog een sterke band met de eigen 
clan.. Het kan zijn dat de oudere clanleden aansporingen tot eerwraak geven. Voorbeelden hiervan zijn 
dee eerwraakcasus "Messteken op het plein" (§ 2.9, zie Farac 1998: 57-65. De clanleden zijn Koerden), 
"Inn de Eufraat gegooid" (§ 2.8, zie Farac 1998: 81-98) en "§emse Kaynak" (§ 3.6, zie Farac 1998: 101-
113.. Deze asiret is van Arabische afkomst [Arab kokenli]). 
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haarr bruiloft wegvlucht naar een vriend, beijvert iedereen (familie en kennissen) zich 

juistt om Abdullah te doen afzien van eerwraak. Zes maanden na de schaking van zijn 

dochterr moppert hij nog steeds dat hij eerwraak zal plegen, maar lijk t het erop dat hij 

volstaatt met verstoting van zijn dochter. Ook in de casus Uzun (§ 5.2) zien we dat de 

vaderr gewaarschuwd wordt om geen eerwraak te plegen. Zijn jongere broer die in 

Turkijee woont, schrijft hem uit te zien naar een vreedzaam alternatief: "Op getrouwde 

vrouwenvrouwen ontvoeren staat in Turkije 7 jaar gevangenisstraf of meer. Je moet de zaak 

aanhangigaanhangig maken (...). Zetje gekke gedachten uitje hoofd, want je hebt nog een paar 

kinderenkinderen en een vrouw. Volg de regels van de wet" (zie § 6.5). In de casus Ayanoglu 

(§§ 3.1) is het diens zuster die hem waarschuwt om geen eerwraak te plegen. 

(Angstt voor) verlies van werk 

Dee kans op eerwraak wordt mogelijk groter wanneer het isolement waarin men ten 

gevolgee van het namusverlies komt te verkeren, ook economische consequenties 

heeft.. Wanneer iemand wordt gemeden door de gemeenschap omdat hij geen namus 

heeft,, is dat erg, maar voor mannen die een eigen winkel hebben die voor klandizie 

vann de Turkse gemeenschap afhankelijk is kan dit catastrofaal zijn. De klanten blijven 

wegg en de seref als succesvol zakenman gaat eraan.17 Een voorbeeld hiervan is te 

vindenn in De Vries (1993: 35), waar de Turkse heer H. zijn zaak failliet ziet gaan, omdat 

zijnn dochters zich in de ogen van de Turkse gemeenschap niet betamelijk gedragen: "De 

heerheer H. dreef een zaakje met Turkse goederen en was daardoor op Turkse klanten 

aangewezenaangewezen (,..). De Turkse buurtgenoten hadden weinig waardering voor het (...) te 

vrijevrije gedrag van de meisjes (zijn dochters). Een roddelcampagne in de buurt leidde er 

tenslottetenslotte toe dat niemand meer iets kocht bij de heer H. en deze zich genoodzaakt zag 

zijnzijn winkel te verkopen". Hetzelfde kan het geval zijn geweest in de casus Dursun 

(§§ 1.1). Broer Mehmet probeert van zijn koffiehuis zoveel mogelijk een Nederlands 

caféé te maken met Nederlandse klanten. Als reden geeft hij op dat Turken "zanikers" 

zijnn en hij liever Nederlandse klanten heeft. Zou het niet zo kunnen zijn dat de Turkse 

gemeenschapp langzamerhand op de hoogte raakt van Zeyneps relatie en Mehmets 

koffiehuiss is gaan mijden? Als het zo is dat de leegloop van Turken te maken heeft 

mett Zeyneps zedelijke handel en wandel is het voor te stellen dat Mehmet zijn 

177 Hier is wel een uitzondering op: als de man zijn brood verdient in de lokale gemeenschap en 
daarbinnenn een onmisbare monopoliepositie bezit, bijven de mensen naar zijn zaak komen. Een 
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serefverliess wil indammen door de familienamus te redden. Ginat kwam een dergelijk 

voorbeeldd tegen: een rabbijn ging pas over tot eerwraak toen zijn baan op de tocht 

kwamm te staan.18 Het hoeft echter niet tot eerwraak te komen: de hierboven genoemde 

heerr H. ging er niet toe over. 

-- Moderne vader/echtgenoot 

Inn het algemeen is er in de Turkse plattelandscultuur de overtuiging dat 

echtgenotee en dochters niet al te vrij moeten worden gelaten, omdat dit gevaar op kan 

leverenn voor de namus. Dit komt tot uiting in het gezegde: "Kizmi dövmeyen dizini 

dover",dover", "Wie zijn dochter niet slaat, slaat zich op de knieën"; dat wil zeggen: wie niet 

strengg is voor zijn dochter, zal het hevig berouwen. Daarnaast is er voor de getrouwde 

vrouww de uitdrukking: "Sirtinda sopa, karmnda sipa ";  "Op haar rug de stok, in haar 

buikk het kind"19; met eenzelfde betekenis. 

Uitt een drietal gevallen bleek dat de dochter of vrouw erg vrij gelaten werd door 

dee vader/echtgenoot. In de casus Tekin (§ 4.3) vertelde zoon Mustafa dat hun vader hen 

nooitt onder dwang zette, zoals zoveel andere Turkse vaders deden. In de casus "Dood 

aanaan de telefoon " (§ 2.6) zei Utlu door zijn eigen gedwongen uithuwelijking zo'n hekel te 

hebbenn gekregen aan de Turkse normen, dat hij zijn vrouw heel vrij liet. In de casus 

Cetin,, "Op zomerkamp " (§ 2.2) vertelde broer en eerwraakpleger £etin dat hij altijd 

geroddell  had moeten aanhoren over zijn zus, omdat hun vader zijn dochter niet beperkte 

enn haar ook liet studeren. £etin vertelde de politie dat zijn reactie op het horen van de 

verkrachtingg van zijn zus was: "Wat erg voor mijn vader. Hij liet haar altijd vrij. Hij 

vertrouwdevertrouwde haar en was trots op haar. Mijn dochter doet niets eerloos, zei hij altijd". 

Inn alle drie de gevallen raakt de vrouw/het meisje echter in opspraak. Het zou 

kunnenn dat dit voor de betrokken vaders/echtgenoot/broer extra erg is, omdat men 

moett toegeven tegenover de Turkse gemeenschap dat de eigen manier van omgang 

niett succesvol was. Dit had waarschijnlijk meer §erefverlies tot gevolg dan wanneer 

dee man/vader zelf niets te verwijten was geweest. 

voorbeeldd hiervan is te vinden in Starr (1978: 40, 154, 161, 207), waar Adnan als enige bakker in het 
dorp,, ondanks een overspelige echtgenote, financieel het hoofd boven water weet te houden. 

Ginatt (1979: 193-194): "The rabbi's action must (..) be seen in its political and economic context (...). 
Hiss status in the community together with his political influence on the local plane had been threatened, 
ass well as his continuation in office. This would have economic consequences. Although he claimed to 
havee acted to preserve morality, he did not act before his position in the village was seriously 
jeopardized". . 

Inn plaats van kind staat er ezelsjong (sipa), maar dat woord is gekozen vanwege de alliteratie met 
"sopa""  (stok). 
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§§ 7.2 Doel naast eerzuivering 

Inn een aantal gevallen blijkt de eerwraak niet alleen gepleegd te zijn om de 

namuss te zuiveren, maar om tegelijkertijd ook een ander doel te realiseren. Dit varieert 

vann aansporingen tot eerwraak van bepaalde personen, serefherstel bij de 

eerwraakpleger,, het vergroten van de kansen van het meisje op de huwelijksmarkt, de 

kinderenn niet bij de stiefvader willen, tot de crime passionnel. 

-- Aansporingen tot eerwraak van bepaalde personen 

Eenn aantal voorvallen die Ginat (1979: 188) definieert als "openbare 

beschuldiging""  zou ik eerder typeren als aansporing tot eerwraak van bepaalde 

personen.. In zijn case study's III en IV is in beide gevallen sprake van een oom die 

zijnn neef aanspoort tot eerwraak. De oom heeft een eigen reden waarom hij zo 

aandringtt op eerwraak.20 Volgens Ginat gebruiken deze mensen het eerverlies als een 

voorwendsell  om op eerwraak aan te dringen. In mijn onderzoek zijn de casus Uzun 

enn de casus Altug hier voorbeelden van (zie § 5.2). In de casus Uzun zijn er twee 

herenn uit de Turkse gemeenschap die bij de familie Uzun aandringen op eerwraak en 

helpenn met de aanschaf van een vuurwapen. In de casus Altug is er de heer Akbulut 

diee belang heeft bij de eerwraak, vermoedelijk vanwege een bloedvete die hij heeft 

mett de eerschender. Deze Akbulut is eveneens behulpzaam bij de voorbereidingen en 

geeftt schietlessen aan de eerwraakpleger. 

Personenn die belang hebben bij eerwraak kunnen ook iemand voorhouden dat 

err sprake is van een erekwestie. Dit gebeurt in het toneelstuk "Othello" (1604) van 

Casee study III (Ginat 1979: 188-189): Een jongeman in een plaats aan de Syrisch-Libanese grens 
heeftt een bedrijf samen met zijn zwager. De getrouwde zus van de jongeman blijkt een relatie te 
hebbenn met deze zwager. De jongeman zelf is niet geneigd tot eerwraak, maar een oom van vaderskant 
vann de jongeman dringt daar op aan, omdat hij niet wil dat zijn neef een sterke band krijgt met de 
familiee van zijn vrouw, maar terugkeert tot zijn agnaten. De jongeman verbreekt de vennootschap met 
zijnn zwager en pleegt eerwraak op zijn halfzuster. Case study IV (Ginat 1979: 189-191): een 
bedoeïenenmeisjee raakt ongehuwd zwanger van een bedoeïenenjongen van een andere clan. De oom 
vann het meisje beschuldigt de vader dat hij niets doet en dringt aan op eerwraak. Hij heeft hier politieke 
motievenn voor. Hij wil de beraadslaging over de eerwraak gebruiken om de Khams te herenigen. Een 
KhamsKhams is een groep van afstammelingen tot de vijfde generatie en verenigd door collectieve 
verantwoordelijkheid.. Het hoofd van de Khams is een aantal jaren geleden overleden en sinds die tijd is 
dee Khams versplinterd. De oom hoopt dat de erekwestie reden is om de Khams te herenigen met hem 
aann het hoofd ervan. Het meisje wordt uiteindelijk dood gevonden in een put. 
211 Ginat 1981: 153: "My understanding is that the accuser (i.e. the one who accuses the father or 
brotherr of a girl of misbehaving and incites them to kill her) uses values as an excuse. Field research 
moree often than not indicates that economic and political reasons underlie any accusation made at the 
valuee level". 
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Shakespeare,, waar vaandrig Jago zijn meester Othello wil doen geloven dat luitenant 

Cassioo zijn echtgenote Desdemona verleidt. Jago wil de positie van Cassio innemen 

enn is dan ook blij wanneer Othello uiteindelijk eerwraak pleegt op Cassio. Ginat 

(1979:: 198) citeert een volksverhaal waar weliswaar geen eerwraak wordt gepleegd, 

maarr er eveneens iemand is die een ander voorhoudt dat er sprake is van 

namusverlies:: een man krijgt te horen dat zijn vrouw overspel pleegt. Hij houdt zo 

vann haar dat hij haar niet doodt, maar verbant. Jaren later hoort hij dat hij erin geluisd 

iss door zijn jaloerse zuster. Hij spoort zijn vrouw op en ze gaan weer samen leven.22 

-- Sociale ambities 

Volgenss Kressel wordt het plegen van eerwraak onder andere beïnvloed door 

dee wens om sociaal te stijgen. Mijns inziens geldt dit alleen in samenlevingen waar 

eenn terugkeer naar de traditionele normen hoog wordt aangeschreven. Dit is blijkbaar 

hett geval bij de Arabische moslims in Israel waar Kressel het over heeft, getuige zijn 

citaat:: "An improved economie position stimulates the desire to translate this into the 

coinagecoinage of traditional social prestige" (Kressel 1981: 151 punt 19) en "Had it not 

beenbeen for the sociopolitical climate of a return to Islam that is one of the marks of 

recentrecent years... " (Kressel 1981: 150). In de meeste samenlevingen, waaronder de 

Turkse,, zal een eerwraak echt niet mobiliteitsbevorderend werken.23 Wat wel 

mogelijkk is, is dat iemand door middel van het plegen van eerwraak binnen zijn eigen 

klassee - waar eerwraak positief beoordeeld wordt - verloren gegane status probeert te 

herwinnen.. Dit is het geval in de casus Turkmen (§ 5.1). Turkmen is alcoholist, het 

zwartee schaap van de familie. Hij ziet mogelijk in de eerwraak een manier om weer 

achtingg te krijgen van zijn familieleden. 

-- Het meisje weer huwbaar maken 

Inn eenn aantal eerwraken is duidelijk dat deze is gepleegd om de dochter weer 

huwelijj  kskansen te geven. In de casus Altug (appendix) doet over de dochter de mare dat 

zijj  een seksuele relatie heeft gehad met Haci Kalkan. Haar broer Mesut Altug (19) pleegt 

eerwraakk op Haci Kalkan. Een gratieverzoek-indiener pleit voor Mesut: "Het leven van 

Eenn erekwestie voorwenden, gevolgd door het plegen van eerwraak, is ook het thema van de 
Italiaansee film "Divorzio all'Italiana" en het boek (en de film) "A ciascuno il suo". Zie voetnoot 59, 
hoofdstukk 1, 
233 Zie hiervoor ook Yesilgöz (1992: 29-30). 



241 1 

dede zuster van Mesut Altug is vernietigd door Haci Kalkan. Haar huwelijkskansen zijn 

vrijwelvrijwel nihil. In haar dorp kan zij zich nauwelijks vertonen. Normaliter staat alleen de 

prostitutieprostitutie voor haar open. Waarom eist de ojficier van justitie voor deze verdienstelijke 

enen eervolle daad 12 jaar gevangenisstraf? De ongelukkige zus wordt haar beschermer 

ontnomen".ontnomen". Met andere woorden: dank zij de eerwraak die Mesut Altug gepleegd heeft 

opp de eerschender, is de namus van het meisje gezuiverd en heeft zij weer kansen op de 

huwelijksmarkt. . 

Inn de casus Yigit (§4.1) valt dochter Ayse niet meer uit te huwen. Moeder Yigit 

verteltt over de vakantie in het dorp van herkomst, driejaar na het incident in de schuur: 

"Die"Die vakantie was een verschrikking (..). Men vertelde dat wij in Nederland in korte 

kledingkleding en zonder hoofddoek liepen. Mijn man raakte onder steeds grotere spanningen 

omdatomdat niemand om de hand van onze dochter kwam vragen. Hij sprak daar echter niet 

overover met mij. Ik weet dat het erg moeilijk voor hem was, omdat hij als vader van het 

meisjemeisje niets aan deze situatie kon doen ". Met dit laatste bedoelt de moeder dat zij als 

ouderss van een dochter maar hebben af te wachten tot er een huwelijksaanzoek komt. 

Ikk heb zelf het idee dat het in opspraak gekomen meisje niet zozeer niet meer 

huwbaarr is, alswel geen kans meer heeft op een eersteklas huwelijk met iemand uit 

hett eigen dorp. Ik denk dat ouders altijd wel iemand vinden aan wie zij hun dochter 

kunnenn uithuwelijken, maar dat dit ofwel een arme weduwnaar, een oude man, of 

iemandd ver weg is. Een tweederangshuweiijk sluiten is echter een zware slag voor de 

sereff  van de vader. De vader van Songül uit de casus "Denemarken" (§2.4) pleegt 

volgenss mij de eerwraak niet om Songül weer huwbaar te kunnen maken, maar om 

haarr weer aan een goede partij te kunnen uithuwelijken. Ook vader Yigit kan zijn 

dochterr wel aan een buitenstaander uithuwelijken, maar hij wil natuurlijk iemand uit 

dee eigen dorpsgemeenschap. Na de eerwraak lukt dit ook, in het strafdossier staat een 

verzoekk tot strafonderbreking: Yigit vraagt of hij thuis op zijn zoons mag passen, 

omdatt moeder en Ayse naar het dorp van herkomst gaan voor de bruiloft van Ay§e 

mett een dorpsgenoot. 

-- De kinderen niet bij stiefvader 

Uitt een aantal eerwraken blijkt dat het heel belangrijk is voor een man dat hij 

controlee houdt over zijn kinderen, want deze vormen zijn nageslacht. Er is een 

wijdverbreidd geloof in de Turkse plattelandscultuur dat kinderen bij de familie van de 

mann horen. Het is de man die via zijn zaad de familielijn voortzet. De vrouw wordt 
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slechtss gezien als het "veld" waar het zaad in kan groeien (Delaney 1987: 86). Een 

mann kan scheiden van zijn vrouw, waarna zijn vrouw de kinderen opvoedt. Er ontstaat 

pass een probleem op het moment dat de vrouw een vriend krijgt. Mannen willen over 

hett algemeen niet dat hun kind door een andere man wordt opgevoed.24 In de casus 

Ayanogluu (§3.1) is de man bereid de kinderen bij zijn weggelopen vrouw te laten, 

mitss ze haar relatie met haar vriend beëindigt. Dit doet ze echter niet. In de zaak 

Turkmenn (§ 5.1) ontstaat de beslissing tot eerwraak waarschijnlijk niet zozeer omdat 

Eminee de kinderen terug ontvoert, maar omdat zij deze vervolgens samen met haar 

nieuwee vriend gaat opvoeden en de voogdij hoogstwaarschijnlijk aan haar zal worden 

toegewezen.. Uit de casus Dag "Driepatronen op zijn lichaam" (§ 3.5) blijkt heel 

duidelijkk dat de man geen andere vader voor zijn kinderen duldt. Na de echtscheiding 

wordenn de kinderen aan de moeder (Idil Kalkan) toegewezen. Pas als Idil een vriend 

krijgtt laat haar ex-man Efe Kalkan, die op dat moment in de gevangenis in Spanje zit 

wegenss handel in drugs, eerwraak op haar plegen. De kinderen worden hierna aan 

hemm toegewezen, waarna hij ze onderbrengt bij zijn ouders in Turkije: dat de man de 

kinderenn terug wil, betekent namelijk niet dat hij er zelf voor wil zorgen, maar dat ze 

terugg zijn in zijn familie. 

-- Crime passionnel 

Inn de casussen Köksal (§ 5.3) en Cetin (§ 2.2) is er sprake van aantasting van 

dee namus: de vrouwen hebben een relatie buiten het huwelijk gehad. Voor de 

vrouwenn zelf is de eerwraak vermoedelijk tevens een crime passionnel. In de casus 

Köksall  is Ebru kwaad op haar geliefde, omdat zij door hem in de steek is gelaten. In 

dee casus Cetin kan er hetzelfde aan de hand zijn (zie § 5.3). Het gaat hier om de seref 

vann de vrouw: zij is gekrenkt door een geliefde die niet meer naar haar omkijkt.25 

Ookk mannen kunnen een crime passionnel plegen. Een jongeman die een 

oogjee heeft op een meisje kan het soms niet verdragen dat zij met een ander om gaat. 

Hijj  brengt haar om het leven, door te zeggen dat zijn namus is aangetast. Dit is in feite 

niett zo, want het meisje is nog helemaal niet getrouwd of zelfs maar beloofd aan 

Uitt de casus Köksal (§ 5.3) blijkt dit: Hikmet eist een abortus als hij hoort dat Ebru zwanger is van 
hem,, maar getrouwd is met een ander. 
255 Voor seref van de vrouw: zie § 1.1. 
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hem.. Dit noem ik geen eerwraak, maar een "moord/doodslag uit mannelijke trots" 

(ziee § 5.6). 

Hett aspect van de crime passionnel kan bij een eerwraak wel een bijkomend 

motieff  zijn van de dader. De minderjarige Mehmet Tamer in de casus "Messteken op 

hett plein" (§ 2.9) pleegt waarschijnlijk mede eerwraak op zijn nichtje Sevda omdat hij 

haarr al als zijn toekomstige vrouw in gedachten heeft. M. vertelt de politie: "Ik hield 

vanvan haar. Ik kon er niet tegen dat het meisje waar ik van hield van huis wegliep om 

naarnaar iemand anders te gaan. Toen heb ik haar gedood".27 Dit werpt toch een ander 

lichtt op de woorden van de advocaat dat de jongen gedwongen werd tot deze taak. Het 

lijk tt er eerder op dat hij het zelf ook graag wil doen, uit wraak op een geliefde die niet 

netjess wacht tot ze aan hem wordt uitgehuwelijkt. 

§§ 7.3 Provocatie 

Uitt een aantal eerwraakgevallen blijkt dat provocaties van eerschenders de 

kanss op een vreedzame oplossing niet bepaald vergroten. Als provocerend kan 

wordenn opgevat: uitdagend gedrag, het zwanger maken van een meisje zonder met 

haarr te willen trouwen, seksuele beledigingen en het verspreiden van roddel en laster. 

-- Provocerend gedrag 

Vann een aantal mannen kan niet ontkend worden dat zij door hun provocerend 

gedragg openlijk de namus van de ander in gevaar brengen of aantasten. Wat Qagman 

hett gezin §engül (appendix) aandoet is werkelijk buiten alle proporties. Welke man 

komtt nu aan de deur om de vrouw des huizes voor zich op te eisen? In de casus Altug 

(appendix)) bazuint Haci Kalkan overal rond dat hij een seksuele relatie met de 

dochterr van Altug heeft gehad en schrijft hij bovendien vader Altug een brief waarin 

266 Ook het feit dat het meisje de relatie wil beëindigen, zonder dat er sprake is van een nieuwe relatie, 
wordtt soms niet geaccepteerd door haar vriend. Safilios-Rothschild (1969: 211 voetnoot 24) schrijft dat 
Grieksee meisjes die een eind aan een relatie willen maken, daarom de smoes van ziekte verzinnen, 
zodatt de vriend zelfde relatie beëindigt: "Greek girls have devised a useful routine for getting rid of 
unwantedd boy-friends and lovers without running the danger of possible retaliation: they say that they 
havee to end the relationship because they really love them and they do not wish to burden them since 
theyy are seriously ill (tuberculosis and anaemia being the most popular alleged illnesses). In Varsseveld 
(Gelderland)) werd een Turks meisje doodgestoken door haar vriend, omdat zij hun relatie had 
beëindigdd ("Vriend steekt meisje (15) dood" in De Volkskrant 19-6-2000). 
277 "Seviyordum. Baskasina yar etmem. Sevdigim kizin evi terk edip ba§kasina gitmesini kaldiramadim. 
OO anda vurdum, vurdum. Ba$ka bir $ey dü$ünmedim" in "Bir cinayetin anatomisi" (Hürriyet 7-4-
1996).. Farac (1998: 60): "Dat ze is vermoord heeft ook te maken met de platonische liefde van 
Mehmett die een jaloeziecrisis (kiskanchk krizi) doormaakte". 
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hijj  dit wapenfeit met intieme details vermeldt. Een ergere vernedering is haast niet 

mogelijk.. Niet alleen is vader Altug zijn namus kwijt, hij wordt ook nog eens 

gekleineerdd doordat de eerschender er rond voor uitkomt. Dit betekent een enorme 

aanslagg op zijn seref. Uit het strafdossier is niet op te maken waarom Haci Kalkan 

zichh zo gedraagt; waarschijnlijk heeft hij een of andere wrok tegen Altug en waant hij 

zichh onaantastbaar. In de casus Elmas (§ 4.4) is de Nederlandse schaker behoorlijk bot 

tegenn vader Elmas door te zeggen dat hij diens toestemming voor een huwelijk met 

dochterr Elmas niet nodig heeft. De eerschender is een Nederlandse jongen, waarvan 

aangenomenn kan worden dat hij niet weet dat vaders' toestemming voor een huwelijk 

eenn vereiste is. Ik geloof echter dat deze onbedoelde provocatie hooguit olie op het 

vuurr is, want vermoedelijk heeft vader het eerwraakbesluit dan al genomen. 

Inn de zaak "Op zomerkamp" (§ 2.2) vraagt Cetin eerschender Özbay om 

opheldering.. Özbay biedt geen nederige excuses aan en zegt hem: "Wat gaat jou dat 

aan?".. £etin Vat dit op als een provocatie. Volgens eigen zeggen is alleen dit gesprek 

redenn geweest om tot eerwraak over te gaan. Het is waarschijnlijker dat het een 

onderdeell  is van de eerwraakplanning en het "laatste gesprek" vormt (§ 3.2 punt 5), 

waarmeee de antwoorden van Özbay hooguit een extra stimulans zijn voor £etin om 

tott eerwraak over te gaan (zie ook § 7.6). 

-- Zwangerschap 

Inn drie erekwesties is er sprake van een zwangerschap. In de casus Köksal 

(§5.3)) raakt het meisje zwanger van Hikmet en wordt tevergeefs geprobeerd om het 

tott een huwelijk met Hikmet, de vader van het kind, te laten komen. Op Hikmet wordt 

eerwraakk gepleegd. In de casus Altug (appendix) raakt de dochter zwanger van Haci 

Kalkan,, een getrouwd man, die weigert om haar als tweede vrouw aan te nemen. De 

zwangerschapp eindigt in een miskraam en op Haci Kalkan wordt eerwraak gepleegd . 

Inn de casus Uzun (§ 5.2) is Meral zwanger geworden van Makal, haar reeds (dubbel) 

getrouwdee vriend met wie ze naar Turkije is gegaan en die haar daar in de steek heeft 

gelaten.. Meral schrijft vertwijfeld een brief aan Makal: "Makal, ik ben zwanger van 

jou.jou. Hoe kun je mij zo achterlaten? " Meral krijgt een miskraam en op Makal wordt 

eerwraakk gepleegd. 

Datt deze drie eerschenders het tot een zwangerschap hebben laten komen kan 

dee kans op eerwraak hebben vergroot. De zwangerschappen kunnen zijn opgevat als 

eenn provocatie: de eerschender bakt de andere man een poets door hem met een 
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bastaardkindd op te zadelen, waar hij maar voor te zorgen heeft. De eerschender zelf 

wenstt er geen verantwoordelijkheid voor te dragen. De eerschender toont zich met 

anderee woorden superieur. Hij vernedert de ander en tast hem daardoor bijzonder in 

zijnn §eref aan. Dit laatste wordt in de casus Altug (appendix) ook zo verwoord door de 

zoon.. Mesut Altug schrijft in zijn brief aan de rechtbank: "Ze hadden het voornemen 

inin ons huis een bastaardkind geboren te laten worden. Als ons meisje in ons huis 

baart,baart, dan hebben we geen namus, geen geloof en geen serefmeer over.28 

Dee buitenechtelijke zwangerschappen zijn zeer problematisch. In de casus 

Köksall  wordt daarom besloten tot een abortus. Bij Altug en Uzun vinden de 

miskramenn waarschijnlijk niet toevallig in Turkije plaats. Het is mogelijk dat het gaat 

omm een eerwraak op de pasgeborene of een opgewekte abortus (§ 2.3; § 5.2). 

-- Seksuele beledigingen 

Ookk het uiten van een seksuele belediging is een provocatie en kan leiden tot het 

ontstaann van een erekwestie, die soms vrijwel onmiddellijk gevolgd wordt door een 

eerwraakk (zie casus Ercan § 5.4). Gilsenan (1976: 200) hierover: "For a face-to-face 

insultinsult or blow, instant retaliation may be demanded, at least when an audience whose 

judgmentjudgment is significant for the one challenged is present". Bij al bestaande erekwesties 

kunnenn op een gegeven moment ook seksuele beledigingen gebruikt worden, die 

vervolgenss de erekwestie doen escaleren. Een voorbeeld hiervan is de casus Koparan 

(appendix),, waar de dreigende taal van vader en zoon Gürdal overgaat in seksuele 

beledigingen. . 

-- Roddel en laster/lastig vallen/bedreigen 

Wanneerr de vader van een jongen een afwijzing krijgt op zijn 

huwelijksaanzoekk of de vader zijn dochter na de schaking terughaalt, kunnen de vader 

enn zijn zoon zich zo beledigd voelen ($erefaantasting), dat zij roddel gaan verspreiden 

overr de familie die hen dit heeft aangedaan. Wanneer de roddelpraat is gebaseerd op 

onwaarhedenn en puur gericht is op het aantasten van de reputatie van de vrouwen 

spreektt men niet meer van "dedikodu" (roddel), maar van "iftira" (laster). In de casus 

Yigitt (§4.1) is dit het geval: vader Gürdal is zo beledigd over wat Yigit hem 

288 Turkse tekst: "Bizim evde pi9 dogurtmak niyetindeydi. Kiz bizim evde dogursa bizde ne namus ne 
imann ne din ne haysiyet kalmiyacakti". CvE: "iman" en "din" betekenen beiden "geloof', "haysiyet" is 
hetzelfdee als seref: zie § 1.1 en § 1.4. 
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aangedaann heeft (zoon Gürdal afschilderen als namusschender van dochter Yigit en 

hemm daarom een huwelijk met haar opdringen), dat de familie Gürdal allerlei 

lasterpraatt over dochter en moeder Yigit gaat rondverkondigen. Dit heeft de 

erekwestiee zeker doen escaleren. In plaats van dat het incident in de schuur wordt 

vergeten,, krijgt dochter Yigit een twijfelachtige reputatie. 

§§ 7.4 Kenmerken van de dader (of de dader-op-de-achtergrond) 

Err zijn specifieke kenmerken bij de dader of de dader-op-de-achtergrond aan te 

wijzen,, die wellicht de kans op eerwraak hebben vergroot. Deze zijn de werkloze status, 

dee nauwe relatie tot de eerschender en de persoonlijkheid van de dader. 

-- Werkloosheid 

Hett is opvallend hoeveel daders of daders-op-de-achtergrond werkloos zijn, 

datt wil zeggen dat zij slechts een geringe §eref hebben. Van de 19 gevallen, waarover 

opp dit punt informatie is29, is er in 10 gevallen sprake van een werkloze dader of 

dader-op-de-achtergrond300 en een dader met een zeer slecht betaalde baan (casus 

Ercan).. Mannen kunnen eerloos gedrag van hun vrouw maar slecht verdragen als ze 

nietss anders hebben om seref aan te ontlenen. Hun §eref wordt voornamelijk 

ingekleurdd door hun namus, dat wil zeggen dat zij hun vrouw en dochters kunnen 

beschermenn en deze hen respect betonen. Bij verlies van werk wordt de wereld kleiner 

enn kan deze letterlijk te klein worden als er ook nog sprake is van verlies van namus. 

Uitt onderzoek van Van Stolk (1991: 136) bij Nederlandse mannen blijkt dat mannen 

diee werkloos zijn, of slecht betaald en slecht gewaardeerd werk doen, er niet tegen 

kunnenn dat hun vrouw bij hen wegloopt. Mannen uit lagere klassen neigen, aldus 

Pykee (1998: 165), tot meer extreme vormen van mannelijk gedrag, omdat hun gevoel 

vann eigenwaarde wordt ondermijnd door hun ondergeschiktheid aan mannen met een 

hogeree status. Ze hebben hun huwelijk extra nodig om hun gevoel van superioriteit te 

versterken,, desnoods met geweld.31 

Inn de casus Altun is niet duidelijk of de dader al dan niet werk heeft. 
300 Dader werkloos: Ayanoglu, Turkmen, Koparan, Gürsel, Ardal, Barut (in laatste geval is bekend dat 
ookk de dader-op-de-achtergrond werkloos is). Dader-op-de-achtergrond werkloos: Dursun, ?engül, 
Cetin,, Köksal. 
311 Zie ook Jeanne Domen in De Volkskrant (8-1-1999) over Meulenbelt (1998). 



247 7 

Inn de casus Köksal (§ 5.3) is vader Aslantas sinds zes jaar werkloos. Hij heeft 

eenn uitkering van de sociale dienst. Hij kan geen §eref ontlenen aan zijn werk, maar 

compenseertt dit door te pronken met zijn dochter: hij geeft een dure bruiloft, die hij 

zichh eigenlijk helemaal niet kan permitteren. En dan moet hij achteraf constateren dat 

zijnn dochter tijdens de bruiloft helemaal geen maagd meer was, en zelfs zwanger van 

eenn andere man. In de eerwraakzaken §engül (appendix) en Dursun (§ 1.1) is de man 

afgekeurdd en nutteloos geworden op de arbeidsmarkt. En nu heeft zijn vrouw ook nog 

eenn ander en is dit langzamerhand bij iedereen bekend. In de casus Ayanoglu (§ 3.1) 

iss de man niet alleen werkloos, maar bovendien gokverslaafde. Hij is afhankelijk van 

zijnn vrouw die gaat werken om de schulden af te betalen. Op haar werk krijgt ze 

echterr een vriend. In de casus Qetin (§ 2.2) is mevrouw Kalemli kostwinster van het 

gezin.. De heer Kalemli is huisman en zorgt voor hun zesjarig zoontje. Deze situatie 

wordtt door hem niet als ideaal ervaren. Uit het dossier blijkt dat hij eigenlijk dolgraag 

eenn betaalde baan wil. Zijn werkloze status en de financiële afhankelijkheid van zijn 

vrouww knagen aan zijn gevoel voor eigenwaarde. Als zijn vrouw zich dan ook nog 

eenss slippertjes permitteert, moet de heer Kalemli zich wel erg vernederd hebben 

gevoeldd en tegelijkertijd ook machteloos: hij weet dat hij afhankelijk is van zijn 

vrouw,, en zal daarom niet zo snel voelen voor echtscheiding. Maar het verlangen om 

hett Özbay, de eerschender, betaald te zetten kan daardoor extra sterk zijn geweest. 

-- Relatie dader-eerschender 

Blokk (1974; 1999; 2000) wijst op het belang van vriendschap in relatie tot 

moord.. Bij de mafia is een grote nadruk op vertrouwen en loyaliteit. Verraad leidt sneller 

tott moord wanneer dit binnen een vriendschap gebeurt. Dit lijk t tegenstrijdig, omdat je in 

eerstee instantie denkt dat wanneer het om vrienden gaat, er langer naar een alternatieve 

oplossingg wordt gezocht. Echter, juist omdat het binnen een vriendschap gebeurt, is het 

verraadd niet te verdragen en wordt er sneller met de dood bestraft. Voor het onderzoek 

naarr eerwraken zou dit het volgende kunnen betekenen: waar de eerschender een naaste 

vriendd is, wordt de kans op eerwraak groter. 

322 Een voorbeeld hiervan uit de Hürriyet (30-10-1994): "Op de huwelijksnacht vertelde Hatice Aydin-
Kücükk aan haar man Yasar dat zijn beste vriend Mehmet haar had verkracht. De waanzinnig geworden 
Aydmm pakte ondanks alle smeekbeden van familieleden zijn jachtgeweer en drong het huis van 
Mehmett binnen. Hij vermoordde zijn beste vriend en werd gearresteerd en overgebracht naar de 
Rechtbankk te Erzurum (..). In zijn verdediging zei Yasar Aydin: "Ik heb nog nooit zo'n eerloosheid 
[namussuzluk]]  gezien. Een mens kan niet zo slecht zijn. Hij heeft zijn verdiende loon gekregen. Ik heb 
mijnn namus gezuiverd". 
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Inn acht eerwraken uit mijn onderzoek is sprake van een zeer goede 

vriendenrelatie,, waarbij in drie gevallen de vrouw van de ene man een relatie krijgt 

mett de beste vriend van haar man (§engül, Cetin, Turkmen), in twee gevallen de 

dochterr zo'n relatie krijgt (Uzun, Altug) en in de overige drie gevallen (Yigit, 

Koparan,, §ener) de man geen toestemming geeft voor een huwelijk van zijn kind met 

eenn kind van de goede vriend, met als gevolg dat de vriend hier enorm beledigd over 

is.. Dit is goed te begrijpen vanuit de Turkse plattelandscultuur, waar vriendschappen 

bekrachtigdd worden door de wederzijdse kinderen met elkaar te laten trouwen. Bij een 

huwelijkk gaat het niet alleen om de band tussen man en vrouw, maar ook om het 

versterkenn van de band tussen twee families. Een afwijzing van het huwelijksaanzoek 

vann een vriend wordt al snel beschouwd als het willen beëindigen van de vriendschap. 

-- Persoon van de dader 

Persoonlijkheid Persoonlijkheid 

Inn de casus Biber (§ 3.3), waar Mevlüt zijn moeder om het leven brengt, blijkt 

Mevlütt getypeerd te worden als een uitermate agressief persoon. Een psycholoog schreef 

all  eenjaar vóór Mevlüt de eerwraak pleegde: "Er moet rekening mee worden gehouden 

datdat Mevlüt zichzelf dan wel vader of moeder om het leven kan brengen. Hij beschikt niet 

overover andere mogelijkheden om de schier onoplosbare gezinsproblematiek tot een einde 

tete brengen". 

Dee een is sneller bereid of in staat tot doden dan de ander. Twee beroemde 

bedoeïenenverhalen,, aangehaald door Ginat (1979: 198), geven aan hoe verschillend 

mensenn kunnen reageren op een namus-aantasting. Het ene verhaal gaat over een 

man,, die als hij erachter komt dat zijn vrouw overspel pleegt, zijn dochter alvast 

doodt,, om te voorkomen dat ook zij in de toekomst zijn namus aan zal tasten. Het 

anderee - reeds in § 7.2 genoemde - verhaal gaat over een man die te horen krijgt dat 

zijnn vrouw overspel pleegt. Hij houdt zo van haar dat hij haar niet doodt, maar 

verbant.. Ginat (1979: 199) zegt over deze twee verhalen: "It  is perhaps an indication 

ofof the ambiguous attitude to the issue [of honour crimej that both tales are equally 

popularpopular (...) They seem to represent two possible and widespread reactions, and show 

thethe extreme ends of a scale of possible attitudes". 

Inn de casus §engül (appendix) pleegt niet de oudste, maar de eennaoudste zoon 

dee eerwraak. Deze laatste staat bekend als vigilanter dan zijn oudere broer Hasan, die 

doorr de maatschappelijk werkster van de reclassering wordt omschreven wordt als 
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"ietwat"ietwat sullig type" en "maakt op mij een wat trage indruk". In casus Bitli s 3 (appendix 

II)) krijgt de jongen het niet over zijn hart zijn zuster te wurgen. Zijn handen beginnen 

tee trillen en hij gaat huilen. Hierop klaart zijn oudere broer het karwei. In de casus 

Altugg (appendix) is het de bedoeling dat Hikmet (15 jaar) de eerwraak pleegt. Zijn 

ouderee broer Mesut (19 jaar) neemt op het laatst de taak van hem over, want hij is 

bangg dat zijn broertje niet bij machte is om het te doen. Uit deze drie gevallen komt 

hett belang van persoonlijkheid naar voren, maar lijk t deze hooguit beslissend te zijn 

voorr wie de dader wordt, niet of de eerwraak wel of niet gepleegd wordt. 

Off  persoonlijkheid wel of niet doorslaggevend is, zou nader onderzocht moeten 

worden.. Uit de strafdossiers van Koparan (appendix) en Gürsel (appendix) blijkt in ieder 

gevall  dat ook rustig bekend staande typen tot het plegen van eerwraak in staat te zijn. 

Hett zou een misvatting zijn eerwraak uitsluitend toe te schrijven aan agressieve 

personen.. Er is bij veel eerwraken juist een goede voorbereiding nodig en dat vereist 

beheersingg van de gevoelens. 

Hett is vrijwel altijd zo dat de eerwraakpleger geen strafblad heeft. 

Ziekelijk Ziekelijk 

Eenn aantal eerwraakplegers lijdt aan het Othello-syndroom, oftewel is zo 

jaloers,, dat zij zich inbeelden dat hun vrouw een minnaar heeft. Hier is in 

§§ 5.5 op ingegaan. 

§§ 7.5 Eerwraak na schaking 

Eenn aantal factoren die de kans op eerwraak vergroot hebben, hangt specifiek 

samenn met schaking. De schaker is onacceptabel of het meisje staat op het punt van 

trouwen. . 

Dee schaker is onacceptabel 

** armoede 

Kressell  (1981: 151 punt 19) stelt dat de kans op eerwraak groter wordt wanneer er 

eenn sociaal afwijkende huwelijkscombinatie wordt gemaakt, bijvoorbeeld een rijk 

meisjee met een arme jongen. In dat geval wordt de eerwraak niet alleen gepleegd om 
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dee namus te zuiveren, maar tevens om van het ongewenste huwelijk af te komen. 

Wanneerr dit echter het geval zou zijn, zouden er veel meer eerwraken na schaking 

moetenn zijn. In bijna alle schakingszaken is er namelijk sprake van een arme jongen 

diee een meisje uit een rijkere familie schaakt (Van Nuenen 1997: 59). Kressel merkt 

ditt overigens zelf ook op.33 

**  getrouwd 

Inn de casussen Tekin (§ 4.3), Gürsel (appendix) en Uzun (§ 5.2) is de schaker 

getrouwdd en heeft ook al kinderen. De familie van het meisje is hier niet blij mee. Of 

ditt werkelijk tot de eerwraak heeft geleid is de vraag: vader Uzun is bereid zijn 

dochterr als derde vrouw uit te huwelijken aan de reeds dubbel getrouwde schaker. De 

familiee Gürsel stemt in met een huwelijk, mits de schaker zal scheiden van zijn eerste 

vrouw.. In de casus Tekin is de vader helemaal niet bereid tot een huwelijk en niet 

alleenn vanwege dit punt. 

**  andere geloofsrichting 

Soennietenn en Alevieten willen hun dochters onderling niet graag aan elkaar 

uithuwelijken.. In de casus Ardal (§ 4.4) is de Alevitische schaker een vriend van een 

zoonn van de heer Ardal. Dit is blijkbaar geen enkel probleem. Pas wanneer hij een 

dochterr van de familie wil huwen lijk t het erop dat de geloofsrichting onoverkomelijk 

is.. In de casus Elmas (§ 4.4) wil het meisje met een Nederlander trouwen. Van vader 

Elmass is bekend dat hij tot de zeer gelovige moslims behoort. Voor hem is het niet 

acceptabell  dat een dochter met een niet-moslim trouwt. Er is hier echter wel een 

uitweg,, namelijk de man vragen om moslim te worden. Bert, de Nederlandse jongen, 

zegtt vader Elmas inderdaad toe moslim te worden. Het doorslaggevende punt voor 

eerwraakk is waarschijnlijk niet het niet-moslim zijn, maar de houding van de 

Nederlandsee ouders (zie § 7.8). 

-- Het meisje staat op het punt van trouwen 

Inn de casus Sliedrecht van Van der Molen (1983: 26) heeft het meisje een 

verloofdee in Turkije, wat het schandaal rond haar vriendschap met een Nederlandse 

Kressell  (1981: 148 voetnoot 28) haalt E. Marx (1967: 107-111) aan: "Elopement is a conventional 
wayy of circumventing the difficulties of a match blemished because of a status gap between the parties 
involved.. It is the method normally used where the man is of inferior status". 
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jongenn heviger maakt dan het al is. Nu is het wel vaker de strategie om een schaking 

tee plannen om van een al gearrangeerd huwelijk af te komen. Immers, de beloofde 

partijj  zal over het algemeen geen zin meer hebben in het geschaakte meisje en afzien 

vann een huwelijk. In de casussen Tekin, Elmas en Uzun is de blamage voor de ouders 

vann het meisje en de aanstaande schoonfamilie echter extra groot, omdat het meisje 

niett alleen beloofd is, maar ook op het punt van trouwen staat. In de casus Tekin 

(§§ 4.3) zou de familie nog dezelfde maand afreizen naar Turkije om daar de bruiloft te 

vieren.. In de casus Elmas (§ 4.4) zorgt de vader er zelf voor dat het huwelijk 

aanstaandee is. In de casus Uzun (§ 5.2) is de "damat" (bruidegom) zelfs al uit Turkije 

gekomenn en verblijft in afwachting van de bruiloft tijdelijk bij familie in Duitsland. 

Vaderr Tekin zal het extra moeilijk hebben gehad met het weglopen van zijn 

dochter.. Doordat ze dit vlak voor de bruiloft doet, lijk t het net alsof hij haar 

gedwongenn heeft willen uithuwelijken. Daarvan is echter geen sprake. In de casus 

Abdullahh (§ 6.1), waar de dochter er eveneens vlak voor de bruiloft vandoor gaat, is 

dee vader vooral hierover gepikeerd. Zijn dochter had de verloving met de jongen in 

Turkijee zelf gewild. Hij had haar nog gewaarschuwd dat ze nog erg jong was (16 jaar) 

enn wellicht nog op een ander verliefd kon worden. "Vandaag Mehmet, morgen 

Ahmet",Ahmet", had hij haar gezegd. Maar ze zette toch haar zin door. Twee jaar later liep ze 

vlakk voor haar bruiloft van huis weg naar een vriend. "Nu is het net alsof ik haar tegen 

haarr zin heb willen uithuwelijken", zegt Abdullah. Een halfjaar later kan Abdullah 

hett nog niet verkroppen dat zijn dochter hem dit heeft aangedaan. Dat hier seref een 

heell  belangrijke rol speelt, maakt Abdullah mij duidelijk. Zijn dochter is gaan 

samenwonenn met haar vriend. Ik vraag of hij blij zal zijn als ze gaat trouwen, maar hij 

verteltt dat hem dat niet meer uitmaakt. Ze blijf t voor hem verstoten. Door het trouwen 

vann het meisje zou de erekwestie (namus meselesi) opgelost zijn, maar voor Abdullah 

geldtt vooral de klap van het weglopen vlak voor de bruiloft. 

§§ 7.6 Eerwraak binnen het gezin 

Waaromm is in een aantal gevallen eerwraak gepleegd op de dochter of de eigen 

vrouw?? Er is waarschijnlijk meer aan de hand dan alleen het feit dat het meisje/de 
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vrouww vrijwilli g heeft meegewerkt aan het namusverlies. Hoewel de regel is dat de 

schuldigee behoort te worden gedood, is daar immers in de praktijk wel een mouw aan 

tee passen en wordt de vriend/minnaar voor verkrachter uitgemaakt, zodat de eigen 

dochter/vrouww vrijuit kan gaan (§ 2.2). Er is echter een aantal factoren aan te wijzen 

diee de kans op eerwraak op de vrouw/dochter heeft vergroot. 

-- De moeder of zuster heeft een slechte naam 

Eenn eerwraakverhogende factor kan zijn gelegen in het feit dat de moeder van 

hett meisje zich al eerder slecht heeft gedragen. Omdat op het gebied van de namus 

gedachtt wordt "Zo moeder zo dochter", is het meisje verdacht als er met haar moeder 

watt aan de hand is geweest.34 Bovendien is dee vader door deze eerdere slechte ervaring 

waaarschijnlijkk extra gevoelig voor namusaantastingen. In de casus Elmas (§ 4.4), waar 

dochterr Ayse wegloopt naar haar Nederlandse vriend, is Ayse een dochter uit het eerste 

huwelijkk van vader Elmas. De eerste vrouw van vader Elmas is bij hem weggelopen, 

naarr een andere man. Vader Elmas is hertrouwd en Ayse is bij hem gebleven. Hasan, de 

broerr van Ayse en degene die eerwraak op haar pleegt, vertelt dat Ayse een smet op haar 

naamm had vanwege haar moeder. De psycholoog schrijft in zijn rapport: "Hasan 

onderstreeptonderstreept de rechtvaardiging van zijn daad nog eens door te zeggen dat de moeder 

vanvan Ayse ook een 'hoer' was (...) Het is niet onwaarschijnlijk dat er in het gezin 

ElmasElmas reeds een negatief beeld van Ayse bestond door hetgeen haar moeder gedaan 

hadhad en dat dit negatieve beeld nog eens door haar gedrag versterkt werd. Als de 

moedermoeder van Ayse als hoer werd gezien, dan zal Ayse in het gezin Elmas met het 

nodigenodige wantrouwen bekeken zijn en beschouwd zijn als iemand voor wier gedrag men 

extraextra moet oppassen ". Ayse doet volgens vader en zoon Elmas hetzelfde als haar 

moeder,, namelijk weglopen naar een man. Door deze affaire van zijn dochter wordt 

iedereen,, en ook vader zelf, weer herinnerd aan wat zijn eerste vrouw gedaan heeft. 

Ditt punt geldt misschien ook in de Turkse krantecasus "In de Eufraat gegooid" 

(§§ 2.8): de moeder heeft het gezin verlaten en is gescheiden van haar man. Vader kan 

eenn nieuwe namusaantasting misschien niet meer verdragen of over zijn kant laten 

gaan.. In de Sliedrechtse casus van Van der Molen (1983: 26) is de moeder van het 

weggelopenn meisje er ooit vandoor gegaan met een andere man. Het meisje blijf t bij 

haarr vader wonen die hertrouwd is. Als dit meisje gaat samenwonen met een 

344 Vergelijk het volksverhaal van Ginat waar de man zijn dochter doodt omdat haar moeder zich slecht 
gedraagtt (§ 7.4). 
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Nederlandsee vriend, ontstaat er roddel binnen de Turkse gemeenschap: "Dit  meisje is 

dede dochter van de minnaar van zijn eerste vrouw". Met andere woorden: dit meisje is 

dee dochter van een overspelige vrouw, dit verklaart haar slechte gedrag en bovendien: 

ditt meisje is geen dochter van haar vader, maar een bastaardkind. In zowel de casus 

Elmas,, de casus ' in de Eufraat gegooid", als in deze casus wordt het meisje het 

eerwraakslachtoffer. . 

-- Stiefmoeder 

Inn de casus Sliedrecht van Van der Molen heeft de stiefmoeder een dubieuze 

roll  gespeeld. Van der Molen (1983: 26) schrijft over het omgebrachte meisje: "de 

relatierelatie met haar stiefmoeder was (...) minder goed. Dit had ook zijn uitwerking op 

(...)(...) de dader, welke een zoon uit het tweede huwelijk was". In casus II van Ginat 

(1979:: 186) blijkt de bedenkelijke rol van de stiefmoeder heel duidelijk. Een man die 

getrouwdd is met twee vrouwen heeft vier dochters van de eerste vrouw en twee zonen 

vann de tweede vrouw. Een van de dochters begint een relatie met een ploegman. De 

vaderr zorgt ervoor dat de ploegman niet meer in het dorp werkt en woont. Maar zijn 

tweedee vrouw is met deze oplossing niet tevreden en klaagt tegen iedereen dat haar 

mann geen actie onderneemt. In reactie op de beschuldiging laat de man zijn dochter 

doorr haar halfbroers in een put gooien, waarop zij sterft. 

Ookk in de casus Elmas (§ 4.4) is sprake van een stiefmoeder. Officieel wordt niet 

duidelijkk welke rol deze heeft gespeeld in de beslissing tot eerwraak. Als dochter Ayse 

echterr voor de deur van haar huis wordt neergeschoten blijf t haar stiefmoeder binnen 

zittenn en rent niet naar buiten om te hulp te schieten. Dit doet op zijn minst vermoeden 

datt ze op de hoogte is van de eerwraak. 

-- Het meisje wordt gezien als slecht 

Dee reden om de dochter om het leven te brengen kan zijn gelegen in het feit dat 

hett meisje door haar familie wordt gezien als onverbeterlijk "namussuz" (eerloos). In 

datt geval is er geen beginnen aan om eerwraak te plegen op de eerschender, omdat het 

meisjee daarna door kan gaan met de namus van de familie te bezoedelen. In de casus 

Gürsell  (appendix) heeft het meisje een slechte naam doordat zij op eigen initiatiefis 

gescheidenn van haar eerste man. Daarna komt zij weer thuis wonen, maar loopt na 

enigee tijd weg naar haar vriend. Als de voorbereidingen voor het schakingshuwelijk in 

vollee gang zijn loopt ze ook weer weg bij haar vriend. Dit alles kan bij de familie 
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Gürsell  de indruk hebben gewekt dat er geen hoop meer is op goed gedrag van haar 

kant. . 

-- Het meisje doet een poging tot zelfmoord 

Inn zowel de casus Elmas (§ 4.4) als de casus Gürsel (appendix) doet het meisje 

eenn poging tot zelfmoord en moet hierna behandeld worden in het ziekenhuis. 

Vermoedelijkk vat haar familie deze zelfmoord op als een schuldbekentenis, namelijk 

datt zij absoluut op haar eigen manier wil leven, of anders helemaal niet. Op die 

manierr zouden de ouders geen oplossing zien voor haar: als ze haar netjes 

uithuwelijkenn loopt ze toch weer weg of pleegt zelfmoord, waardoor ze de familie te 

schandee maakt (zie § 6.1). 

-- De rol van de hoca 

Inn de casus Elmas (§ 4.4) wordt een hoca25 om advies gevraagd. In hoeverre 

hett hier gaat om iemand die is aangesteld bij een moskee, wordt niet duidelijk. Ik heb 

eerderr de indruk dat het om een onofficiële functie gaat, waarbij het schrijven van 

amulettenn belangrijk is. De hoca vervloekt dochter Elmas en zegt dat zij binnen een 

maandd dood zal zijn. Hierna pleegt de zoon eerwraak op zijn zus. We weten echter 

niett in hoeverre de familie Elmas zich door deze hoca heeft laten leiden. Het kan zijn 

datt de vader alleen naar de hoca gaat om morele goedkeuring te krijgen voor iets dat 

hijj  toch al van plan is. 

Inn de casus Ardal (§ 4.4) is de vader een hoca met landelijke bekendheid onder 

Turkenn in Nederland. Officieel heet het dat hij zich heeft verzoend met de schaking 

vann zijn dochter en haar alevitische vriend. De zoon pleegt de eerwraak. Er doen in de 

Turksee gemeenschap geruchten de ronde dat vader het brein achter de eerwraak is. 

Hett gegeven dat hij een hoca is zou hier op kunnen duiden. Het is bekend dat 

soennietenn en alevieten onderling niet graag hun dochters aan elkaar uithuwen (zie 

§§ 7.5). Het kan zijn dat een hoca (soennitisch geestelijke) het zich niet kan 

permitterenn zijn dochter aan de andere geloofsrichting kwijt te raken, daar hij anders 

binnenn zijn eigen groep aan gezag inboet. Dat hij vervolgens eerwraak op haar laat 

plegenn en niet op de eerschender, kan eveneens te maken hebben met zijn beroep van 

uitspraak:: 'hodja'. 
366 Gartmann (1981: 76-77) geeft het voorbeeld van een "dede" (alevitisch geestelijke) die zijn dochter 
verstoott nadat zij zich heeft laten schaken door een soennitische jongen. 
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hoca.. Hoca's vervullen een voorbeeldfunctie en zijn daardoor misschien rechtlijnig en 

afkerigg van gesjoemel, namelijk doen alsof de eigen dochter onschuldig is. 

-- Provocerend gedrag van de zuster 

Sinann Ardal (§ 4.4) geeft als reden voor de eerwraak het gebrek aan respect 

datt zijn zusje in een gesprek aan hem toont. Mijn visie is dat dit gesprek niet achteraf 

iss verzonnen door de dader, maar werkelijk zo heeft plaatsgevonden en op hem een 

diepee indruk maakt. Ik geloof echter niet dat pas na dit gesprek de dader denkt aan 

eerwraakk en deze terstond uitvoert. Het lijk t erop dat dit plaatsvindt in het kader van 

"eenn laatste gesprek", een gebruikelijk onderdeel in de eerwraakprocedure (§ 3.2 punt 

5).. Indien het slachtoffer onbetamelijke, in de ogen van de eerwraakpleger, eerloze 

antwoordenn geeft, is dit een extra rechtvaardiging voor de eerwraak. Dader Ardal 

gooitt zijn verklaring voor de eerwraak geheel op het brutale gedrag van zijn zusje, 

omdatt hij niet kan vertellen wat er aan de eerwraak vooraf is gegaan (het 

familieberaad).. Het moet overkomen alsof hij alles op eigen houtje heeft gedaan. En 

misschienn heeft hij wel gedacht: als ze nu echt spijt betoont, dan dood ik haar niet. In 

diee zin zijn de onbetamelijke antwoorden inderdaad dodelijk geweest. 

Inn de casus Dursun (§ 1.1) hoort Mehmet zijn schoonzus uit. Ze verwaardigt 

zichh niet zich te excuseren voor haar overspel. Dat dit Mehmet doet besluiten tot 

eerwraakk is echter onwaarschijnlijk. Aannemelijk is dat dit eveneens gedaan is in het 

kaderr van "een laatste gesprek voeren". De huurmoordenaar is namelijk al besteld en 

staatt buiten op haar te wachten. 

-- Lieveling 

Vann vader Elmas (§ 4.4) werd verteld dat hij placht te zeggen dat hij twee 

bloemenn had, zijn oudste en zijn jongste kind (beiden dochters). Hiermee bedoelde hij 

datt zijn dochters hem het liefste waren. Op zijn oudste dochter laat hij echter eerwraak 

plegenn door zijn zoon. Ook in de casus Gürsel (appendix) vertelt dader Ahmet dat Fatma 

zijnn lievelingszus is, maar zij wordt door hem om het leven gebracht.37 In de 

documentairee over eerwraak in Jordanië (1999)38 verzucht de broer die eerwraak pleegt 

opp zijn zus eveneens dat het om zijn lievelingszus gaat. 

Abrahamss (1994: 62) schrijft "lievelingszus" cursief, om aan te geven hoe verbazingwekkend hij dit 
vindt. . 
388 Zie §3.1 voetnoot 10. 
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Hoee moeten we dit zien? Is het misschien extra erg als je lievelingskind of-zus 

ietss eerloos doet? Is dit vergelijkbaar met wat ik in § 7.4 heb geschreven over de 

vriendenrelatie:: dat van een vriend veel minder wordt verdragen dan van een ander? 

Maarr waarom wordt dan juist de dochter of zus het slachtoffer en niet de eerschender? 

Inn de casus Tekin (§ 4.3) is de zich eerloos gedragende dochter ook de lievelingsdochter 

vann vader Tekin, maar dat maakt de eerwraak er juist begrijpelijker op: vader Tekin 

doodtt de man die het waagt aan zijn dochter te komen. 

-- Verstoten/gescheiden 

Inn de casus Turkmen (§5.1) wordt Emine om het leven gebracht door haar 

broerr Sedat, vermoedelijk met instemming van zijn ouders. Wellicht is het in dit geval 

niett zo moeilijk geweest om over de drempel van het "doden van eigen vlees en 

bloed""  heen te stappen, daar zij al verstoten is. Zij is al sociaal dood; de familieleden 

hebbenn haar al uit hun leven gebannen. Dat er alsnog eerwraak op haar wordt 

gepleegdd komt omdat zij zich niet aan haar verbanning houdt en zich weer in het 

levenn van haar ex-man mengt door de kinderen te ontvoeren. 

Inn de casus Biber (§ 3.3), waar eveneens de echtgenote wordt gedood, is in 

feitee sprake van een ex-echtgenote, wat de stap tot eerwraak op haar misschien 

gemakkelijkerr heeft gemaakt: zij is al een buitenstaander en niet meer iemand van 

binnenn het gezin. 

-- Bloedverwant 

Inn de casus Dursun (§ 1.1) is Zeynep een bloedverwant. Kemal en Zeynep zijn 

niett alleen man en vrouw, maar ook "amca cocuklan": kinderen van broers. Zou de 

eerloosheidd van Zeynep daarom erger worden gevonden? Dat de vader van Kemal dit 

well  zo ervaart blijkt uit de telefoontap. Gökhan, de broer van Kemal, geeft zijn reactie 

opp wat de politie hem vertelt over de telefoontap: "Tevens zegt Udat mijn vader tegen 

KemalKemal zegt dat hij tegen Temel (de broer van Zeynep CvE) het volgende gezegd zou 

hebben:hebben: Mijn schoondochter is zijn zus. Als mijn schoondochter een dochter was van 

derden,derden, dat ik haar dan af zou stoten en dat God haar dan moge vervloeken (...). 

MaarMaar al zou ik haar afstoten of niet, zij zou dan toch van mijn bloed blijven (...) ". 

Mett andere woorden: Vader Yilmaz Dursun wijst erop dat Zeynep een 

bloedverwantt is, namelijk een "yegen" (een kind van zijn broer) en ziet daarom het 

verstotenn van Zeynep niet als een oplossing, omdat zij na haar verstoting naar haar 
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ouderlijkk huis zal teruggaan en hij haar daarom niet uit zijn leven kan bannen. Dan zou 

hijj  ook moeten breken met zijn broer. In Deug (1990: 69) is eveneens een aanwijzing te 

vindenn dat verstoting (echtscheiding) niet als oplossing wordt gezien wanneer de vrouw 

eenn bloedverwante is van haar man: "Emine probeert met haar schoonvader (tevens 

haarhaar oom) te praten over een scheiding (haar man mishandelt haar). Ik vraag hem: 

WatWat moet ik doen? Scheiden? Dan zegt hij: Nee, nee, dat kan niet. Als jij  gaat 

scheiden,scheiden, dan moetje maar dood". 

§§ 7.7 Vergemakkelijkende mechanismen 

Factorenn die niet zozeer een motivatie vormen voor het plegen van eerwraak, 

maarr het er daadwerkelijk toe overgaan vergemakkelijken zou men "facilitating 

mechanisms""  (vergemakkelijkende mechanismen)39 kunnen noemen. 

-- Vuurwapens 

Vann oudsher zijn vuurwapens voor Turken belangrijk. Tezcan (1981: 32) 

hierover:: "Ook al heeft iemand niet genoeg kleding of eten, men wil absoluut een 

vuurwapenvuurwapen bij zich hebben. Men verkoopt zelfs een dier om maar aan een wapen te 

komen".komen". Het belang van een vuurwapen blijkt ook uit het gezegde "at, avrat, silah" 

(paard,, vrouw, wapen). Dit zijn de drie dingen waar Turken traditioneel de meeste 

waardee aan hechten (Tezcan 1981: 33). Het dragen van een wapen is een symbool van 

mannelijkheid.. Het spreekwoord "Agahk vermelde, yigitli k vurmakla" (een heer wordt 

menn door te geven, een man door te doden) geeft deze werkelijkheid weer (Tezcan 1981: 

33).. Magnarella (1982: 396) geeft aan dat vuurwapenbezit in de landelijke gebieden heel 

normaall  is. Ook in de stad zijn veel Turken in het bezit van een vuurwapen. Droevig is 

hett aantal berichten in de Turkse krant over kinderen die overlijden ten gevolge van 

hett spelen met een pistool of geweer wat zich (geladen!) thuis in de kast of aan de 

wandd bevindt.40 

Jongenss worden al vroeg vertrouwd gemaakt met wapens. Tezcan vermeldt 

hierover:: "In de dorpen van het Zwarte Zeegebied, Zuid-Oost-Anatolië en Oost-

399 In navolging van Öncü (1981:185) die dezee term gebruikt. 

400 Voorbeelden uit de krant: "Babasini öldürdü" in Hürriyet 9-2-1994; "Tabancayla gelen dram", 
Hümyett 26-2-1994; "Tabancayla oyun yine kan döktü" in Hürriyet 27-2-1994; "Evde ölüm oyunu" in 
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AnatoliëAnatolië wordt jongens vanaf jonge leeftijd geleerd wapens te gebruiken. De kinderen 

doendoen spelletjes in schieten. De verliezer moet zijn geweer afgeven. Deze is dan zeer 

bedroefd.bedroefd. Want zijn wapen is zijn namus. Als het hem uit handen wordt genomen 

betekentbetekent dit dat zijn namus ook verdwenen is. Om niet in deze situatie te geraken 

vindenvinden jongens het schiet-onderricht zeer belangrijk" (Tezcan 1981: 32-33). Dit is 

weliswaarr een oude bron, maar er is geen reden om aan te nemen dat jongens op het 

plattelandd tegenwoordig verre worden gehouden van vuurwapens. Op bruiloften, 

besnijdenisfeesten,, na overwinningen van de voetbalclub of bij terugkeer van de 

bedevaartt naar Mekka wordt nog steeds geregeld met het pistool in de lucht geschoten, 

terr verhoging van de feestvreugde 41 Ook tijdens zomerfeesten op de "yayla" 

(bergweide),, zoals bij het "Zafer Bayrami" (Feest van de Overwinning op 30 augustus) 

wordenn pistoolschoten in de lucht gelost. Een rondvliegende kogel wil nog wel eens 

iemandd treffen. Dit gebeurt voornamelijk omdat er onder invloed van drank wordt 

geschoten.. Het zonder vergunning (ruhsatsiz) in het bezit hebben van een wapen was 

enn is echter officieel verboden in Turkije.43 

Özgürr en Sunar (1982: 352) merken op dat wapenbezit niet alleen geweld 

mogelijkk maakt, maar dit ook stimuleert. Wanneer er een vuurwapen bij de hand is in 

eenn moment van woede of frustratie, wordt de kans op fatale gevolgen groter. De 

vraagg is of dit voor eerwraak geldt. Eerwraak wordt immers meestal ruim van te voren 

beraamdd en is geen uiting van een moment van woede of frustratie. Dit zou echter wel 

kunnenn gelden voor de eerwraken die niet-gepland plaatsvinden. In een aantal 

eerwraakgevallenn bestaat bij de politie het vermoeden dat het de daders wel goed 

uitkomtt om, onder verwijzing naar de Turkse cultuur, te vertellen dat men altijd een 

vuurwapenn bij zich draagt of in huis heeft liggen (Yigit, Ayanoglu, Elmas, §engül, 

Hünïyett 11-12-1994; "Amca kizini öldürdü" in Hürriyet 27-2-1995; "Kardesini öldürdü" in Sabah 13-
11-1996. . 
411 Het afschieten van het geweer geldt als gelukbrengend (silah patlatma u|ur sayilir) (Tezcan 1981: 
33-34).. Zie ook Yalcin-Heckmann (1991: 212): "it is a tradition to fire guns in the air during the 
festivitiess (of a wedding)". 

Voorbeeldenn hiervan: "Baba silahiyla anneye kursun" in Hürriyet 5-12-1994; "Anne katili" in Hürriyet 
13-12-1994;; "Dügün evi kana bulandi" in Hürriyet, 7-3-1995; "Kina gecesi kana bulandi" in Hürriyet 10-7-
1995;; "Torununun sünnet dügününde vuruldu" in Hürriyet, 16-8-1996; "Dügün evi kana buladi" in 
Hürriyet,, 1-10-1996; "Dügünde ates acti bir cocugu Öldürdü" in Hürriyet 6-11-1996. 

Starrr (1978: 193): "Shooting a gun in an inhabited area is against the law, and makes the offender subject 
too arrest and prosecution for an act in violation of the Turkish Criminal Code. A verdict of guilty makes 
himm liable to both a fine and a jail sentence". Tezcan (1981: 33): het afvuren van geweerschoten is het 
meestt gepleegde delict in Sinop en omgeving. 
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Altug).. Op die manier kan het hebben van een vuurwapen of het bij zich dragen 

hiervann geen aanwijzing vormen voor het geplande karakter van de eerwraak. 

-- Alcohol en drugs 

Hett gebruik van drank zou het overgaan tot eerwraak kunnen 

vergemakkelijken.. Ook van dit feit wordt door de daders wel gebruik gemaakt. Dader 

Ayanogluu (§3.1) beweert de avond voor de eerwraak veel te hebben gedronken. Er 

wordtt echter geen druppel alcohol in zijn bloed gevonden (zie § 3.3). Ook in de casus 

Turkmenn (§5.1) vertelt de dader dat hij veel heeft gedronken, omdat de verplichting tot 

eerwraakk een zware last op zijn schouders is. Turkmen blijkt echter een alcoholist, die 

vermoedelijkk in het plegen van de eerwraak een goed excuus ziet voor zijn 

drankgebruik. . 

Inn de casussen Cetin (§ 2.2) en Barut (appendix) is er sprake van een dader die 

incidenteell  drugs gebruikt en dit ook doet alvorens de eerwraak te plegen. "Om kalm 

tee blijven tijdens de eerwraak", aldus deze daders. De beslissing ertoe is dus al 

genomen. . 

Inn het algemeen heb ik niet de indruk dat gebruik van alcohohol en/of drugs een 

grotee rol speelt bij het plegen van eerwraak. Als vergemakkelijkend mechanisme is de 

vertrouwdheidd met wapens veel belangrijker. 

§§ 7.8 Situatie van migratie 

Dee Turkse eerwraakplegers uit het onderzoek bevinden zich in het buitenland: 

Nederland.. Dit kan eveneens van invloed zijn geweest op de beslissing tot eerwraak. 

Dee eerste zes punten die ik hieronder opsom zijn een nadere invulling van de al 

genoemdee factoren. 

-- moderne vader/echtgenoot (vgl. §7.1 laatste punt) 

Onderlingg houden de migranten elkaar goed in de gaten: "Wordt de ander 

rijkerr dan ik? Heeft hij een tweede baan erbij? Verdient hij goed geld in zijn 

shoarmazaak?? Dan ik ook". Dit kan heel positief zijn, in de zin dat men stimulansen 
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voeltt om hoger op te komen (Alkan & Kabdan 1993), maar het heeft ook negatieve 

kanten:: een vader die zich modern opstelt wordt met argusogen bekeken: hoe doen 

zijnn kinderen het? Als het mis gaat, kunnen deze "ogen in de rug" voor extra druk 

zorgenn om de namus te zuiveren. Ook op andere wijze kan "het moderne vaderschap' 

voorr problemenn zorgen: in de casus Koparan (appendix) wil de vader dat zijn dochter 

eerstt onderwijs volgt, en dan pas gaat trouwen. Gürdal, de Turkse vriend van vader 

Koparan,, die een huwelijksaanzoek doet ten behoeve van zijn zoon, interpreteert de 

afwijzingg echter als een belediging: is zijn zoon soms niet goed genoeg als 

schoonzoon? ? 

-- Werkloosheid (vgl. §7.4 eerste punt) 

Menn veronderstelt wel dat langdurige werkloosheid op grote schaal de 

oriëntatiee op de eigen groep of het land van herkomst versterkt (Vermeulen 1984: 

194;; De Vries 1990: 41). Men hecht meer aan de eigen waarden en normen wanneer 

menn in het vreemde land sociaal/economisch niet omhoog kan klimmen. Dit zien we 

inn de casus Ardal (§ 4.4), waar eerwraakpleger Sinan werkloos is en een groeiende 

afkeerr van de Nederlandse maatschappij heeft ontwikkeld. Werkloosheid heeft 

eveneenss consequenties voor de status in het dorp van herkomst: men kan er niet meer 

elkk jaar heen op vakantie en als men gaat heeft men weinig geld om uit te geven. Dit 

komtt ook naar voren in Bovenkerk en Yesilgöz (1998: 307), waar een Turkse 

jongemann aan het woord wordt gelaten: "In de jaren zeventig was met vakantie gaan 

naarnaar Turkije een paradijs voor ons, en vooral voor mijn vader. Hij was daar de 

koning.koning. Maar hij werd werkloos en toen begon het lastig te worden. Niet alken in 

Turkije,Turkije, maar ook in Nederland moesten wij een enorm gezichtsverlies accepteren. 

MijnMijn  vader ging in plaats van eens per jaar, nu eens in de driejaar naar Turkije en 

waarwaar hij vroeger familieleden hielp, ging dat nu niet meer. Het was een enorm 

machtsverlies,machtsverlies, onze status was ondermijnd. Dat overkwam niet alleen hem, maar een 

heleboelheleboel van die generatie ". 

Ditt verlies aan status is een verlies aan seref. Het is voor te stellen dat een man 

diee zo aan seref heeft ingeboet, in ieder geval wil zorgen dat zijn namus in orde blijft . 

Maarr als ook dat niet lukt, is er een grotere kans dat deze man dit zo spoedig mogelijk, 

zelfss met zware middelen, zal willen herstellen. 
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-- Relatie dader-eerschender (vgl. §7.4 tweede punt) 

Doorr jarenlang ver van vrouw en kinderen te wonen in den vreemde (in de 

"gurbet""  - de ballingschap - zoals Turken dit noemen) ontwikkelt de eerste generatie 

Turkenn onderling vriendschappen. In het vreemde land zijn vrienden op elkaar 

aangewezenn en verwacht men veel van elkaar. Wanneer in zulke omstandigheden de 

enee vriend de namus van de andere aantast kan dit als extra pijnlij k worden ervaren. 

-- Illegaal (vgl. §7.5 eerste punt) 

Eenn verblijfsvergunning voor Nederland is zeer gewild. Er bestaan eigenlijk 

maarr twee mogelijkheden om hier aan te komen en dat is ofwel door het aanvragen 

vann politiek asiel, ofwel door te trouwen met een meisje dat in Nederland woont. Er 

wordenn daarom veel huwelijken gesloten tussen kinderen van dorpsgenoten, waarbij 

dee een zich in Turkije bevindt en de ander in Nederland. De in Nederland wonende 

persoonn mag onder bepaalde voorwaarden zijn huwelijkspartner over laten komen. 

Wanneerr op zo'n manier geen huwelijk mogelijk is, beproeven jongens uit Turkije 

somss hun geluk door als "turist" (toerist) naar Nederland te komen (Den Exter 1993: 

31).. Ze verblijven illegaal in Nederland en hopen alsnog een huwelijk met een in 

Nederlandd wonend meisje te kunnen aangaan. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 

eenn schijnhuwelijk, waarbij het huwelijk tenminste driejaar stand moet houden, wil 

dee jongen een onafhankelijke verblijfsvergunning krijgen. Een goedkopere manier is 

echterr trouwen met een Turks meisje dat in Nederland woont. Deze jongens zijn -

wanneerr het geen familielid is - als schoonzoon niet altijd even gewild. De vraag kan 

zijnn in hoeverre het om de verblijfsvergunning gaat in plaats van de dochter. Het geeft 

weinigg seref om je dochter aan zo iemand uit te huwelijken. 

Inn de casus Tekin (§ 4.3) wordt het gevoel van schande bij de vader versterkt als 

hijj  merkt dat de schaker illegaal in Nederland is. Omdat de schaker 13 jaar ouder is 

dann Tekins dochter, in Turkije al een vrouw met drie kinderen heeft en in Nederland 

all  eerder een schijnhuwelijk is aangegaan om een verblijfsvergunning te krijgen, 

wordtt het verhaal dat hij werkelijk om Tekins dochter geeft wel erg ongeloofwaardig. 

Inn de casus Gürsel (appendix) is de familie uiteindelijk wel bereid tot een huwelijk 

mett de illegale schaker, maar dan is het meisje al weer bij hem weggevlucht. 
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VerloofdeVerloofde is familielid (vgl. §7.5 tweede punt) 

Hett Turkse meisje dat zich laat schaken is vaak al beloofd aan een jongen in 

Turkije.. Door de schaking gaat het huwelijk niet door. Dit is voor de familie van de 

jongenn vernederend: hun schoondochter-in-spé wil hen blijkbaar niet als 

schoonfamiliee (vrijwillig e schaking) of nog erger, een andere familie heeft willens en 

wetenss het meisje voor hun neus weggekaapt (onvrijwillige schaking). Maar ingeval 

hett meisje in Nederland woont is het nóg erger: door de schaking wordt niet alleen het 

huwelijkk niet voltrokken, maar kan ook het vertrek van de jongen naar Nederland niet 

doorgaan.. Hij krijgt geen visum, laat staan een verblijfsvergunning. Als het gaat om 

eenn jongen die in Turkije geen goede mogelijkheden ziet voor een carrière, en al zijn 

hoopp heeft gevestigd op een verblijf in het Nederland, is dit een bittere pil voor hem 

enn zijn familie. Het wordt de in Nederland wonende familie kwalijk genomen dat ze 

niett beter op hun dochter hebben gepast. De familie van de jongen kan zelfs zo ver 

gaann dat ze de familie van het meisje zwart maken en hen het leven in het dorp van 

herkomstt onmogelijk maken. De familie van het meisje kan zo gedwongen zijn om in 

iederr geval een daad te stellen, om te laten zien dat ze de schaking niet accepteert. In 

dee casus Uzun (§ 5.2) is de familie Bas kwaad, omdat de eer van hun aanstaande 

"gelin""  (schoondochter) is bezoedeld en hun zoon Mehmet voor niets helemaal naar 

Duitslandd is gereisd. Vader Bas schrijft een boze brief aan Uzun: "...Vriend Uzun. Ik 

hebheb je brief ontvangen. Hoe kun je iemand zo woedend maken? Is het waar watje 

schrijftschrijft of is het alleen om de zaak uit te stellen? Als je het niet wilde, waarom heb je 

onsons dan zoveel kosten laten maken? Je hebt mijn vijanden blij  gemaakt. Waarom heb 

jeje mijn zoon helemaal tot daar laten komen? Ik ga mijn geluk ergens anders zoeken. 

DitDit  had ik niet van je verwacht". Habib, de zoon van vader Uzun, pleegt eerwraak op 

eerschenderr Makal en vertelt de politie: "Als wij niets zouden doen, zouden wij voor 

MehmetMehmet Bas en zijn familie vijanden zijn, omdat zij denken dat wij mijn zus aan die 

manman (= Makal) hebben geholpen. Niet alleen heeft Makal onze eer geschaad, hij heeft 

erer ook voor gezorgd dat het dorp waar wij vandaan komen boos is op onze familie, 

omdatomdat wij niet beter op mijn zus hebben gepast. In het dorp waar wij vandaan komen 

behoortbehoort bijna 50-75% van de inwoners tot de familie Bas. Door te handelen zoals wij 

hebbenhebben gedaan, hebben wij onze eer gezuiverd en gezorgd dat deze familie niet meer 

vijandigvijandig tegenover ons staat". 
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-- Fouten rond schaking (vgl. § 7.5) 

Eenn schaking kan escaleren doordat er fouten worden gemaakt. Soms hebben de 

foutenn met cultuurverschillen te maken. In Nederland wonen Turken uit verschillende 

regio'ss van Turkije bijeen. Waar in de ene regio een schaking heel gewoon is, is dit in 

dee andere regio de grootste eerbezoedeling. In de casus Koparan (appendix) stelt 

Fevzii  Gürdal het meisje Esengül een schaking voor. Het meisje wil er niets van 

weten,, ze kan het haar vader niet aandoen, zegt ze. Het kan best zijn dat Fevzi Gürdal, 

diee afkomstig is uit een dorp in de provincie Izmir (West-Turkije), niet begrijpt dat 

voorr Esengül, die uit Midden-Anatolië komt, een schaking heel moeilijk ligt. Fevzi is 

diepp beledigd dat Esengül zich niet wil laten schaken en gaat haar vanaf dat moment 

lastigvallenn en tast zo de namus van de familie Koparan aan. 

Cultuurverschillenn hebben ook een rol gespeeld in de casus Elmas (§ 4.4). Het 

meisjee Ay§e Elmas raakt bevriend met een Nederlandse jongen. Zijn ouders zijn van 

meningg dat de jongelui nog niet aan trouwen toe zijn, maar eerst maar eens moeten 

samenwonenn om elkaar beter te leren kennen. Voor de familie Elmas is het juist erg 

belangrijkk dat er wél meteen een officieel huwelijk komt. 

Foutenn bij de schaking worden ook gemaakt door illegale schakers, doordat ze in 

Nederlandd niet genoeg familieleden hebben om hen te helpen. In de casus Tekin 

(§§ 4.3) keert de schaker met zijn meisje voortijdig terug naar zijn woning (terwijl die 

plekk bekend is bij vader Tekin), waarschijnlijk bij gebrek aan familieleden die het 

paarr onderdak kunnen en willen verschaffen. 

Vaderr Tekin noemt bij de politie zelf nog een fout bij de schaking. Hij vertelt dat 

hijj  tijdens de onderhandelingen onder druk gezet is door de schaker en diens oom 

Abdull  Gök: "Ze zeiden dat mijn dochter geen maagd meer was en dat ze daarom wel 

moestmoest trouwen ". Normaliter zal dit niet zo gezegd worden, omdat het ontmaagd zijn 

evidentt is en dit niet nog een keer hardop gezegd hoeft te worden om de vader niet 

onnodigg te vernederen. Dat Tekin hier de waarheid spreekt is hoogst onwaarschijnlijk. 

Dee betrokken agent vertelde dat bemiddelaar Abdul Gök groot respect had voor Tekin 

enn onwillig was om als bemiddelaar op te treden, omdat hij het helemaal niet met 

schakerr Halil eens was. Het is daarom maar moeilijk in te denken dat Abdul Gök zich 

zoo bot zou hebben uitgedrukt. Dat Tekin het verhaal zo brengt bij de politie is echter 

well  voorstelbaar: hij wil benadrukken dat zijn dochter gedwongen werd tot een 

huwelijk,, om zo de noodzaak van de eerwraak aan te geven. 
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Eenn aantal punten met betrekking tot de situatie van migratie is nog niet eerder 

genoemd: : 

-- De politie die niets doet 

Uitt het hoofdstuk over alternatieven blijkt dat "de politie erbij halen" in Nederland 

niett altijd tot tevredenheid van de vaders verloopt. Dit is het geval bij vader Tekin 

(§§ 4.3), die bij de politie aanklopt in de veronderstelling dat zij hem zijn geschaakte 

minderjarigee dochter zonder pardon zal terugbezorgen. De politie is echter van 

meningg dat zij vrijwilli g bij de schaker is en gaat over tot onderhandelingen om het tot 

eenn huwelijk te laten komen. Niet altijd is er verschil met Turkije: als het om een 

meerderjarigg meisje gaat en niets erop wijst dat het om een onvrijwillige schaking 

gaat,, grijpt de Turkse politie evenmin in. 

-- Geringe straf op eerschending 

Eenn veronderstelling is dat er een vergrote kans is op eerwraak in den 

vreemde,, omdat de straffen op het schenden van de namus niet hoog genoeg zijn 

(Yesilgözz 1992). Bepaalde namusaantastingen worden in Nederland door de 

Nederlandsee rechtspraak niet (of volgens Turken te weinig) bestraft, waardoor zij het 

gevoell  kunnen krijgen eigen rechter te moeten spelen. Wanneer de straf van de 

rechtbankk zeer licht is wordt dit niet gezien als een genoegdoening: "Een veroordeling 

vanvan de dader kan tegemoet komen aan de behoefte dat recht is gedaan, maar een 

relatiefrelatief lage strafmaat in combinatie met een TBS zoals in Nederland wel gebeurt bij 

verkrachtingszaken,verkrachtingszaken, wordt niet altijd als voldoende straf opgevat. Mannelijke 

familieledenfamilieleden kunnen dan nog steeds vanuit de gemeenschap of vanuit hun eigen 

eergevoeleergevoel druk ervaren om zelf op te treden " (Deug 1990: 51 -52). 

Voorbeeldenn van te laag gestrafte eerschenders zijn er niet in mijn onderzoek, 

all  zijn er twee zaken (Turkmen § 5.1 en Biber § 3.3) waar de vrouw volgens haar ex-

echtgenoott teveel rechten krijgt: de kans is groot dat zij de voogdij over de kinderen 

krijgt.. Dit vindt de echtgenoot onbegrijpelijk omdat het zijn ex-vrouw is die het gezin 

heeftt verlaten. De man wacht de uiteindelijke rechtszaak niet af. Naar alle 

waarschijnlijkheidd is hij degene die de opdracht heeft gegeven om eerwraak te plegen 

opp zijn ex-echtgenote. 
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-- Incomplete familienetwerken 

Wanneerr de familieleden zich over Nederland en Turkije verspreid bevinden, 

kann het zijn dat heetgebakerde types overgaan tot eerwraak, zonder daarvoor eerst 

overlegg te plegen met oudere familieleden. Iemand die in zijn namus is aangetast, 

raaktt zo van streek dat hij totaal van slag raakt. Familieleden die minder geraakt 

wordenn door het namusverlies, maar wel het vertrouwen hebben van de getroffene, 

kunnenn misschien met vreedzame oplossingen komen, waar de man die zijn namus 

kwijtt is op dat moment zelf niet aan denkt. Misschien is dit gebeurd in de casus 

Dursunn (§ 1.1). Vader Dursun, die in Turkije woont, verwijt zijn zonen aan de 

telefoonn overhaast te werk te zijn gegaan. Ze hadden eerst met hem moeten 

overleggen. . 

Hett ontbreken van familierelaties wordt door dader £etin (§ 2.2) zelf als reden 

gegevenn voor het plegen van de eerwraak. Hij zegt dat hij na het horen van de 

verkrachtingg op zijn zus voor zichzelf geen uitweg meer zag, omdat hij er met 

niemandd over kon praten. De conclusie van de psychiater is: "Wat hier ontbrak is de 

begeleidingbegeleiding van een ouder iemand van dezelfde culturele achtergrond die bij machte 

zouzou zijn om een jongeman als hij tot andere gedachten te brengen, dus een imam of 

iemandiemand van grote autoriteit die in vertrouwen zou zijn genomen, ook een Turkse 

maatschappelijkmaatschappelijk werker kan dat doen ". Een ouder familielid had hem vast wel de tip 

aann de hand gedaan dat het misschien helemaal niet om een verkrachting ging, maar 

omm overspel. Ik denk dat dit punt - incomplete familienetwerken - zeer belangrijk is, 

alleenn is daar op grond van het dossieronderzoek niet meer informatie over te vinden. 

-- Wens tot terugkeer 

Dee wens tot terugkeer naar het dorp of de streek van herkomst is heel 

belangrijkk voor de eerste generatie-migranten. Het terugkeeridee is de raison d'etre 

vann het verblijf in het buitenland. Het gaat dan dikwijl s niet meer om de definitieve 

terugkeerwens,, maar om het kunnen pendelen tussen Turkije en Nederland: zes 

maandenn hier en zes maanden daar, omdat men de (klein)kinderen - die hier blijven 

wonenn - niet kan missen en men het wel een veilig idee vindt om op de oude dag 

gebruikk te kunnen blijven maken van de gezondheidszorg in Nederland. Wanneer er 

eenn erekwestie speelt, zal dit met vele streekgenoten in de buurt, die nog volop 

contactenn hebben met achtergebleven vrienden en familie, snel in de streek van 

herkomstt bekend raken. Dit betekent dat een terugkeer niet mogelijk is: zonder namus 
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voeltt men zich met de nek aangekeken. Dat betekent dat de uiteindelijke 

"bestemming""  de bodem ingeslagen wordt. Dit moeten we niet onderschatten: al die 

jarenn in Nederland heeft men gewerkt om uiteindelijk terug te keren met de nodige 

opgebouwdee voorzieningen: huis, auto, pensioen. Maar dat alles heeft geen waarde als 

menn geen namus heeft. De consequenties zijn ook op korte termijn voelbaar: men kan 

niett meer op vakantie naar het dorp van herkomst, of het stadje in de buurt van het 

dorpp van herkomst (veel dorpelingen hebben namelijk in de dichtstbijzijnde stad een 

flatt gekocht; maar aangezien ze daar weer met meer dorpelingen bij elkaar zitten in de 

zomer,, is iemands achtergrond snel bekend). Het kan zijn dat deze frustratie ertoe 

leidtt dat men eerder bereid is om tot het uiterste te gaan om zijn namus te zuiveren. In 

dee casus Altug (appendix) pleegt zoon Mesut eerwraak op de eerschender van zijn 

zus.. De psycholoog schrijft in zijn rapport over Mesut: "Onderzochte zegt: onze 

familiefamilie is nu schoon en betrekt dit op het feit dat hij nu weer rustig naar zijn dorp terug 

kankan gaan (?) ". Het vraagteken is van de psycholoog. Deze ziet blijkbaar het verband 

niet.. Ook in de casus Barut (appendix) laat de vader, na het bekend worden van de 

eerschendingg op zijn dochter, zijn zonen weten: "Er moet iets gedaan worden, anders 

kunnenkunnen we niet terug naar ons dorp ". 

-- Grotere kans op namusverlies 

Inn de stad (zowel in Nederland als in Turkije) is de kans dat het tot een erekwestie 

komt,, groter dan in een Turks dorp. Een grotere kans op een erekwestie wil echter nog 

niett zeggen dat deze eindigt in eerwraak. Mijn veronderstelling is echter dat, bij de 

Turkenn waar het in dit onderzoek over gaat, de kans op eerwraak groter wordt 

naarmatee de kans op namusverlies groter is. Op drie manieren wordt de kans op 

namusverliess door de migratie naar de stad groter: 

 Uit het oog... 

Bijj  de migratie is het bijna altijd zo dat de man eerst vertrekt naar de stad of het 

buitenland,, terwijl zijn vrouw en kinderen nog een aantal jaren achterblijven. In een 

tweetall  gevallen schiep dit ruimte voor het ontstaan van een erekwestie: de vrouwen 

§engüll  en Turkmen - die overigens in Turkije in een provinciehoofdstad resp. 

districtshoofdstadd woonden - kregen een vriend. 
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 Meer mogelijkheden 

Inn het dorp kent iedereen elkaar en kan men niet opgaan in de anonieme 

massa.. Iedereen houdt elkaar in de gaten. Onmogelijk is het aangaan van een 

ongeoorloofdee relatie niet, maar in de stad is het veel gemakkelijker om aan 

nieuwsgierigee blikken te ontkomen. Mocht iets echter toch openbaar worden, dan zijn 

dee gevolgen rampzalig: bij de ex-dorpelingen in de stad is de onderlinge 

verbondenheidd groot en de roddel evenzeer. Toen ik in de zomer van 1997 in Turkije 

inn het dorp Yayciabdal köyü verbleef, werd mij het volgende verteld door Lütfiye 

(50),, een vrouw die het hele jaar in Ankara woonde, maar 's zomers in haar dorp van 

herkomstt was, en daar ook tot haar 21ste had gewoond: "Alle erekwesties van onze 

dorpsgenotendorpsgenoten spelen zich in Ankara af'. Veel van haar dorpsgenoten waren evenals 

zijj  gemigreerd naar Ankara, waar zij bij elkaar in de wijk Kücükesat woonden en 

voornamelijkk werkten als "kapici" (portier) van flatgebouwen. De algemene opvatting 

was:: "het dorp is schoon, de stad is vies " (köy temiz, §ehir pis) (zie ook Delaney 

1987:44). . 

Eenn voorbeeld van de grotere mogelijkheid tot namusverlies in de stad zien we 

inn de casus Dursun (§1.1). Zeynep maakt met haar geliefde afspraakjes in de auto. In 

eenn dorp zou dit nauwelijks mogelijk zijn. Specifiek voor Nederland zijn de 

zelfstandigheidd en de rechten van vrouwen wanneer zij niet meer bij hun echtgenoot 

willenn blijven. In Turkije gaan gescheiden vrouwen, als zij niet in hun eigen 

levensonderhoudd kunnen voorzien, weer bij hun ouders wonen, of trekken anderszins 

bijj  familie in. In Nederland krijgen ze van de gemeente een uitkering en een woning 

toegewezen.. Voor een aantal plattelandsturken is dit moeilijk te verdragen, omdat zij 

hunn ex-echtgenote nog steeds als hun namus zien en bang zijn dat zij op die manier de 

kanss krijgt een relatie met een andere man aan te gaan. 

Opvallendd is dat in vier gevallen de ongeoorloofde verliefdheid heeft kunnen 

ontstaann doordat de vrouw/het meisje is gaan werken (Ayanoglu, Köksal, Uzun, 

Altug).. In hoeverre is dit echter typisch voor de stad? In het Turkse dorp werken 

vrouwenn ook buitenshuis op het land en worden wellicht op die manier ook stiekem 

verliefdhedenn ontwikkeld. 

**  Meisje is verwesterd 

Err is al beschreven dat meisjes het slachtoffer van eerwraak kunnen worden als ze 

gezienn worden als onverbeterlijk "namussuz" (eerloos). In veel gevallen kan dit voor 
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dee migrantenmeisjes vertaald worden met "verwesterd": "Turkse meisjes komen in 

aanrakingaanraking met de Nederlandse cultuur en gedragen zich in de ogen van landgenoten 

alal snel eerloos" zo schrijft De Vries (1987: 182-183). Niet alleen de ongetrouwde 

meisjess verwesteren, ook bij de getrouwde (jonge) vrouwen die in het kader van een 

huwelijkk naar Nederland zijn gekomen, vindt dit proces plaats. In de casus Dursun is 

Zeynepp van mening dat ze het volste recht heeft op de relatie met Ali Eralp, want haar 

mann Kemal houdt er al jaren een Nederlands weekendvriendinnetje op na. Een 

soortgelijkk voorbeeld is te vinden in Ginat (1979: 193, case study VI): een vrouw gaat 

voortt met haar buitenechtelijke relatie en stopt deze niet als haar man en vader haar 

hieromm vragen, want, aldus de vrouw; "Israel is een modern land en ik heb geen zin in 

verouderdeverouderde tradities. " De vaders en broers in de door mij bestudeerde eerwraakzaken 

lijkenn op het gebied van namus niet gauw te verwesteren. Ze kunnen niet accepteren 

datt hun dochter of zuster zich "vrij " gaat gedragen. In de casus Ardal (§ 4.4) verklaart 

Hüseyin,, de alevitische vriend van Nuran, bij de politie: "De verhouding tussen 

NuranNuran en haar ouders is heel slecht. Nuran is verwesterd en haar ouders zitten nog 

middenmidden in de Turkse cultuur en zijn in mijn ogen ouderwets ". Niet alleen meisjes, ook 

verwesterdee jongens zijn zich er niet van bewust dat er gevaar dreigt. Safïlios-Rothschild 

(1969:: 213) concludeert in haar onderzoek naar eerwraken in Griekenland dat juist 

jongenss die geen waarde hechten aan de traditionele normen, slachtoffer worden van 

eerwraak.. Ze knopen vrijblijvend relaties aan met meisjes die ook volgens moderne 

normenn willen leven, maar realiseren zich niet dat de familieleden van de meisjes nog 

wéll  de traditionele waarden aanhangen en eerwraak op hen kunnen plegen omdat ze hen 

alss eerschender zien. 

§§ 7.9 Samenvatting 

Wanneerr wij beschouwen in wat voor "setting" het tot eerwraak komt dan zien 

wee dat in veel gevallen een groot verlies van seref - prestige - een rol speelt. Een van 

dee belangrijkste omstandigheden is het besef dat men "af is gegaan" voor de eigen 

Turksee gemeenschap: het algemeen bekend worden van het namusverlies, de directe 

confrontatiee met het namusverlies of een openbare beschuldiging, het toe moeten 

gevenn dat men vrouw of dochter te vrij heeft gelaten. Men komt in een sociaal 

isolementt te verkeren, met soms (dreigend) verlies van werk. Voorts is in een aantal 
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gevallenn alleen door middel van eerwraak een additioneel doel te verwezenlijken: de 

voogdijj  over de kinderen terugkrijgen, de dochter kunnen uithuwen aan een eerste 

klass partij, weer status krijgen, gekwetste gevoelens wreken. Dit alles heeft ten doel 

dee verloren gegane serefte herstellen. Ook zijn er in een tweetal gevallen derden die 

aansturenn op eerwraak, om er hun eigen doelen mee te realiseren; dat wil zeggen om 

hunn eigen seref op te vijzelen. 

Provocatiess van de kant van de eerschender kunnen eveneens bijdragen tot de 

escalatie.. Het zwanger maken van de ongetrouwde dochter zonder daar de 

verantwoordelijkheidd voor te willen dragen, wordt als een bijzonder ernstige 

provocatiee opgevat. Daarnaast blijken er veel werklozen of arbeidsongeschikten bij de 

eerwraakplegerss te zitten. Voor hen wordt de seref voornamelijk ingekleurd door de 

namus.. Verlies van namus is dan ook buitengewoon ernstig. Het weglopen van een 

meisjee vlak voor haar bruiloft creëert niet alleen een erekwestie, maar is ook bijzonder 

pijnlij kk voor haar ouders: het betekent voor hen een groot verlies van prestige (seref)-

Somss zijn er speciale redenen om eerwraak te plegen op de eigen dochter en 

niett haar eerschender: de belangrijkste is dat het meisje gezien wordt als 

onverbeterlijkk op het gebied van de namus: ofwel omdat haar moeder ook slecht is, 

ofwell  omdat zij door haar gedrag deze reputatie heeft gekregen. Daarnaast kan er 

sprakee zijn van een bedenkelijke rol van de stiefmoeder of de hoca. Ook het feit dat 

hett meisje is verstoten kan de stap tot het plegen van eerwraak hebben 

vergemakkelijkt.. Voor alle eerwraken geldt daarnaast dat de vertrouwdheid met 

vuurwapenss mogelijk de kans op eerwraak heeft vergroot. 

Dezee factoren zijn nog eens onder de loep genomen voor wat betreft de 

situatiee van migratie: het feit dat de erekwestie plaatsvindt in het buitenland 

(Nederland)) blijkt van belang bij de escalatie tot eerwraak. De rol van de Turkse 

gemeenschapp is extra groot, omdat "buitenstaanders" in den vreemde op elkaar zijn 

aangewezen.. De terugkeerwens maakt haar invloed nog groter. Een erekwestie wordt 

meteenn doorgebriefd naar het dorp van herkomst en maakt een terugkeer of vakantie 

aldaarr onmogelijk. Werkloosheid is fnuikend in het buitenland: zonder werkkring 

wordtt men nog meer teruggeworpen op de eigen groep en wordt namus zeer 

belangrijk.. Vriendenrelaties zijn in het buitenland eveneens nauwer, waardoor men 

hett wellicht nog minder kan verdragen wanneer een vriend de namus van de ander 

aantast.. Voor schakingen geldt dat de schaker een illegaal kan zijn, en daarmee het 

huwelijkk als ongewenst wordt gezien. Ook kunnen er in het buitenland fouten 
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optredenn bij de schaking door cultuurverschillen. Andere factoren die met de situatie 

vann migratie te maken hebben zijn de incomplete familienetwerken: in de Turkse 

gemeenschapp wil men zich zo min mogelijk bemoeien met erekwesties. Ook willen 

familiess zelfde vuile was niet graag buiten hangen. Men is daarom aangewezen op 

familieledenn ter bemiddeling. Wanneer de familie verspreid over Turkije en 

Nederlandd woont is dit minder goed mogelijk en neemt de kans op een escalatie toe. 

Daarnaastt is er in Nederland een grotere kans op namusverlies dan in het dorp van 

herkomst;; in de stad zijn meer mogelijkheden voor het onderhouden van geheime 

relatiess dan in het Turkse dorp van herkomst. Bovendien verwesteren vrouwen en 

meisjess en menen in een aantal gevallen dat het hun goed recht is om zelfstandig 

relatiess met een man aan te gaan. 

Ikk ben van mening dat de hier beschreven erekwesties normaliter niet tot een 

eerwraakk hadden hoeven leiden. Ik hoop dat ik voldoende duidelijk heb kunnen 

makenn dat er in de beschreven gevallen bijzondere omstandigheden waren die geleid 

hebbenn tot eerwraak. 


