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Slotbeschouwing g 

Eerwraak,, het doden omwille van de "namus", is een uitzonderlijke situatie. 

Niett alleen omdat er in geval van namusverlies eerst gepoogd zal worden om deze via 

eenn vreedzaam alternatief te herstellen, maar ook omdat men ervoor zorgt dat de 

namuss niet wordt aangetast. Namus is een heilige waarde die intact moet blijven. De 

mann heeft alleen namus als zijn vrouwelijke familieleden zich kuis gedragen, dat wil 

zeggenn geen ongeoorloofde relatie met een man aangaan of deze verdenking op zich 

laden.. We kunnen deze afhankelijkheidsrelatie ook formuleren zoals Oral Cahslar, 

reedss aangehaald in § 2.10, dit doet: de vrouw is de "namus" van de man, waarbij we 

"namus""  kunnen vervangen door "seksueel bezit". Tot aan haar trouwen behoort het 

meisjee maagd te zijn, en daarna seksueel trouw aan haar echtgenoot. De manier van 

formulerenn is belangrijk: in de definiëring dat de man voor zijn namus afhankelijk is 

vann zijn vrouwen, wordt duidelijk hoe belangrijk de vrouwen zijn: als zij zich niet 

kuiss gedragen zijn ze in staat het leven van hun man/vader te ruïneren. In de tweede 

definitiee zijn de vrouwen juist afhankelijk van hun man: hun man bepaalt hun 

bewegingsvrijheid.. Wanneer zijn vrouw maar overal heen gaat is hij bang dat zij in 

opspraakk raakt. Beide omschrijvingen zijn geldig: de namuscultuur is voor vrouwen 

nadelig,, omdat dit hun beperkt in hun vrijheid: bij alles wat ze doen moeten ze 

oppassenn of het de namus van de familie aantast. Aan de andere kant zien veel 

vrouwenn het "namuslu" (eervol) zijn ook als hoogste ideaal en voeden hun dochters 

mett deze waarde op. Het zijn niet alleen de mannen, maar ook, of misschien wel met 

name,, de vrouwen die door middel van de sociale controle en geroddel deze 

belangrijkee waarde in stand houden. Zij voelen zich niet beperkt door de man, omdat 

voorr hen namus ook een belangrijke waarde is. Voor vrouwen wordt de namuswaarde 

pass problematisch op het moment dat de vrouw in contact komt met een andere 

manierr van leven; een leven met meer vrijheid, met dezelfde gedragsregels voor 

mannenn en vrouwen. Daarom is de migratie van het dorp naar de stad, in het bijzonder 

alss deze in West-Europa ligt, zo gevaarlijk.1 Zeynep Dursun werd gedood omdat zij er 

11 Kardam (1999: 92, 94) noemt dit probleem voor Zuid-Oost Turkije:de mensen trekken groepsgewijs 
vann het platteland naar de stad, waar vooral de jonge meisjes aangetrokken worden door de moderne 
levenswijze,, maar waar binnen de groep de gewoontes van de stam (asiret) geldig blijven. 
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eenn vriend op na hield; zij vond dat zij hier recht op had, omdat haar man ook een 

vriendinn had. 

Eerwraakk wordt echter niet alleen gepleegd op het meisje of de vrouw die in 

opspraakk is gekomen, het slachtoffer kan ook de Turkse (jonge)man zijn. Van de 

twintigg bestudeerde en hier beschreven strafdossiers over eerwraak is in twaalf 

gevallenn de man het enige slachtoffer. We kunnen bij de keuze voor het slachtoffer 

eenn verschil zien in benadering. Eerwraak plegen op de dochter als zij haar namus is 

kwijtgeraakt,, ongeacht of zij daar zelf schuldig aan is geweest, treffen wij wel in de 

Arabischee wereld aan. Bij Turken is dit niet gebruikelijk: het meisje dat geen namus 

meerr heeft, kan ofwel "bezoedeld" zijn, ofwel "eerloos". Wanneer zij bezoedeld is, is 

zijj  haar namus buiten haar schuld kwijtgeraakt, bijvoorbeeld door een verkrachting. 

Slechtss wanneer zij zelf schuldig is aan haar namusverlies, wordt zij "eerloos" 

genoemd,, en kan op haar eerwraak worden gepleegd. Ook in dit laatste geval blijkt er 

ruimtee te zijn voor interpretatie: het eerloze meisje wordt voorgesteld als "bezoedeld", 

waardoorr er niet op haar eerwraak wordt gepleegd, maar op haar eerschender. 

Misschienn is in Turkije de kans dat een (jonge)man slachtoffer van eerwraak wordt 

well  groter dan dat het meisje/de vrouw dit wordt. Uit de eerwraakgevallen blijkt dat 

wanneerr het eigen vrouwelijke familielid wordt gedood, hier speciale redenen voor 

zijn. . 

Bijj  eerwraak wordt de vraag wie de dader wordt ingegeven door het 

groepsbelang:: er wordt een kosten-baten analyse gemaakt. Het is belangrijk dat de 

namuss gezuiverd wordt, maar dit mag niet betekenen dat een kostwinner van een 

gezinn in de gevangenis belandt en Nederland wordt uitgezet. Een minderjarige zoon 

tussenn de 14-18 jaar is de ideale dader, omdat hij op een leeftijd is dat hij in staat is de 

eerwraakk te plegen, maar als minderjarige geen hoge gevangenisstraf hoeft te 

verwachten.. Bij eerwraak moeten we altijd de achterdocht hebben dat er een dader-

op-de-achtergrondd is, indien de dader een andere is dan de eerstverantwoordelijke. De 

daderr behoort dit echter onder geen beding tegenover de politie toe te geven, omdat 

hijj  de personen op de achtergrond dient te vrijwaren van een veroordeling. Uit de 

eerwrakenn blijkt dat de dader, ook al is hij niet de eerstverantwoordelijke, niet altijd 

moett worden gezien als iemand "die het heeft moeten doen" en zich belangeloos 

opoffertt voor de familie-eer. De "aangewezen" daders hebben waarschijnlijk zelf ook 

eenn motief voor de eerwraak gehad: zoon Biber is kwaad op zijn moeder vanwege 

haarr incestbeschuldiging; Sedat Turkmen ziet in de eerwraak een manier om zijn 
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statuss in de familie op te krikken, na zijn verval tot werkloze alcoholist. Zoon 

§engüTss bereidheid om (gagman, de eerschender van zijn moeder, te doden, is 

waarschijnlijkk in de hand gewerkt door wat deze hem allemaal heeft aangedaan in 

Turkije:: hij heeft hem geslagen en het huis uitgegooid. Soms is dee dader zelfs 

fanatiekerr dan de eerstverantwoordelijke, zoals in de casus Dursun (§ 1.1). Uit de 

eerwrakenn Altug (appendix) en Uzun (§ 5.2) blijkt dat ook aansporingen van buiten de 

familiee mogelijk zijn. Deze mensen grijpen de erekwestie aan om van de eerschender 

aff  te komen. Ook de in opspraak gekomen vrouw blijkt niet altijd passief: in de 

eerwrakenn Köksal (§ 5.3) en Qetin (§ 2.2) lijk t het er verdacht veel op dat zij zelf met 

haarr familie regelt dat haar eerschender gedood wordt. 

Wee moeten ons realiseren dat een eerwraak in principe gepland is. Dit wil nog 

well  eens ontkend worden, in verband met de strafmaat. Waar ik de aandacht op wil 

vestigenn is dat er in de eerwraken Elmas en Ardal (§ 4.4) naar alle waarschijnlijkheid 

sprakee is van "het erin luizen van het weggelopen meisje": de familie vergeeft de 

dochterr haar eerloze gedrag en zij is weer welkom. Eenmaal thuis wordt er echter 

eerwraakk op haar gepleegd. Het lijk t mij dat dit niet zo specifiek is voor deze 

gevallen,, maar een meer algemeen toegepaste strategie die blijkbaar ook bij 

bloedwraakk voorkomt, getuige wat Yilmaz Dursun zijn zonen vertelt na de eerwraak 

opp Zeynep: hij heeft gehoord dat de familie van Zeynep net zal doen alsof zij zich 

verzoent,, maar ondertussen Nejat, de jongste broer van Zeynep, opdracht zal geven 

Yilmazz dood te schieten (zie § 1.2). 

Eerwraakk is een ritueel, dat wil zeggen dat de dader zich idealiter op een 

gestandaardiseerdee manier gedraagt. De eerwraak behoort bijvoorbeeld op een 

openbaree plek, liefst temidden van vele mensen, plaats te hebben. Daarnaast behoort 

dee eerwraakpleger te zeggen dat hij geen spijt heeft van zijn daad. Alle twee wordt de 

daderr echter door de Nederlandse rechtbank zwaar aangerekend. Het eerste wordt 

choquerendd voor de rechtsorde genoemd, het tweede wordt in de persoonlijke sfeer 

getrokken:: betrokkene moet wel buitengewoon slecht zijn om zoiets te zeggen. Het is 

niett toevallig dat deze twee zaken juist de casus Turkmen (§ 5.1) betreft. De dader in 

dezee casus kwam rechtstreeks uit Turkije om eerwraak te plegen op zijn zuster. In 

Nederlandd woonachtige daders gedragen zich vaak niet meer geheel traditiegetrouw, 
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omdatt zij weten dat in Nederland het rituele karakter van de eerwraak niet wordt 

onderkend.. Men anticipeert op wat men vermoedt dat de rechter zal vinden.2 

Uitt het hoofstuk over huwelijk en schaking blijkt hoe belangrijk niet alleen de 

namuss is, maar ook de "seref': het aanzien van de man in zijn gemeenschap. Het doen 

vann huwelijksaanzoeken is een precaire aangelegenheid, waarbij geen vader zich voor 

hett hoofd wil stoten. Het voorwerk wordt dan ook normaliter door de vrouwen 

gedaan.. Het uithuwelijken van de dochter is een erg belangrijke aangelegenheid voor 

haarr vader. Op diverse manieren wordt bij een schaking geprobeerd rekening te 

houdenn met de aangetaste §eref van de vader. De schaking wordt wel gebracht als 

ontvoering:: dit is erg voor de vader, want hij behoort immers zijn dochter te 

beschermenn tegen indringers van buiten. Nog erger is het als de dochter zelf wegloopt 

mett haar vriend: dit betekent dat zij slecht opgevoed is, een goed opgevoed meisje 

houdtt zich namelijk verre van alles wat haar namus zal bezoedelen. 

Eenn aantal vreedzame oplossingen blijkt mogelijk bij een erekwestie. Dat het 

inn de onderzochte gevallen uiteindelijk tot eerwraak komt is enerzijds te wijten aan 

hett falen van deze alternatieven, maar heeft anderzijds ook te maken met de 

specifiekee omstandigheden van de eerwraakpleger of de dader-op-de-achtergrond, 

waardoorr een verlies van namus ook een groot verlies van seref (prestige) inhoudt. Dit 

vergroott de kans op eerwraak. De daders(-op-de-achtergrond) behoren tot de eerste of 

tweedee generatie Turkse arbeidsmigranten in Nederland, die gedeeltelijk via 

kettingmigratiee hierheen zijn gekomen, dat wil zeggen Turken uit een bepaald regio 

enn vaak uit eenzelfde dorp, zijn in Nederland in hetzelfde bedrijf gaan werken. Deze 

Turkenn hebben veel onderlinge relaties: niet alleen zien ze elkaar op het werk, maar 

ookk in hun vrijetijd. Men komt bij elkaar op bezoek en ziet elkaar in het koffiehuis, de 

moskeee en de Turkse winkel. Ook is men vaak familie van elkaar. Dit zorgt voor een 

grotee sociale controle, die nog versterkt wordt doordat men in het buitenland van 

elkaarr afhankelijk is. Om in een dergelijke groep de namus kwijt te raken is 

dramatisch:: binnen de kortste keren weet iedereen het en voelt men zich een outcast. 

Enn niet alleen in de Turkse gemeenschap in Nederland, ook in de streek van herkomst 

iss iedereen - door de vele relaties over en weer - snel op de hoogte. De 

terugkeerwenss komt in gevaar: het verblijf in Nederland is bedoeld om geld te 

verdienenn en op termijn terug te keren of heen en weer te pendelen. Zonder namus is 

Cff  Van Eek 2000b. Over ritueel gedrag bij Turkse verdachten zie Van Rossum (1998). 
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ditt niet mogelijk. Hierdoor wordt de zin van het verblijf in Nederland ondermijnd. Het 

namusverliess is nog dramatischer voor mannen die niets anders hebben dan hun 

namuss om status aan te ontlenen. Dit zijn de mannen die in de loop van de tijd -

dikwijl ss de jaren tachtig - hun werk kwijtraakten of door het jarenlange zware werk 

ziekk en afgekeurd werden. Zij voelen zich nutteloos en hebben zwaar aan seref 

ingeboet,, ook in de streek van herkomst, waar men gewend is één keer per jaar of 

eenss in de twee jaar naar toe te gaan, om er een maand als "pasa" te leven, zoals een 

Turksee man het ooit tegen mij formuleerde. Bij werkloosheid kan men niet vaak meer 

terug,, en als men teruggaat heeft men geen geld om vrijgevig en gastvrij te zijn, en 

kann men daar wonende familieleden niet meer helpen. Bij deze werkloze mannen 

wordtt hun seref voornamelijk ingekleurd door hun namus. Het is voor te stellen dat 

menn in zo'n situatie de namus koste wat kost wil herstellen en desnoods overgaat tot 

zwaree middelen zoals het plegen van eerwraak. De escalatie tot eerwraak wordt voorts 

inn de hand gewerkt door het verspreid wonen van familieleden. Oudere familieleden 

diee als bemiddelaar zouden kunnen optreden, bevinden zich in Turkije, en zijn niet ter 

plaatse,, omdat de erekwestie zich afspeelt in Nederland. 

Eerwraak,, in het Turks "namus cinayeti" of "namus davasi", door betrokken 

Turkenn bij voorkeur eerzuivering ("namus temizlenmesi") genoemd, moet worden 

onderscheidenn van de moord/doodslag uit mannelijke trots. Hierbij doodt de man zijn 

vrouww omdat hij het niet kan verdragen dat zij hem heeft verlaten en zelfstandig een 

echtscheidingg heeft aangevraagd, of van plan is dit te doen. De vrouw heeft geen 

relatiee met een andere man aangeknoopt, maar is haar man ontvlucht omdat hij haar 

mishandelde,, hun geld vergokte, of omdat zij het anderszins niet uithield bij haar man. 

Hierr heeft de man geen namus-motief ter rechtvaardiging van de moord (al zal hij dat 

zelff  wel aanvoeren), maar gaat het om de seref: de aangetaste mannelijke trots. In 

dezee gevallen is vrijwel altijd de vrouw het slachtoffer, al was het maar omdat er geen 

mannelijkee eerschender is. De factoren die vermoedelijk een rol hebben gespeeld bij 

dee moord uit mannelijke trots, komen gedeeltelijk overeen met de factoren die in 

hoofdstukk 7 genoemd zijn, om de setting waarin eerwraak plaatsvindt uit te leggen. 

Hett gaat waarschijnlijk vaak om mannen met een laag zelfbeeld: ze hebben weinig 

anderss om §eref aan te ontlenen dan het feit dat zij vrouw en kinderen hebben. In de 

genoemdee casussen Kezban en Yurter is de man werkloos. Bovendien kan het zijn dat 

dezee mannen in een isolement zijn geraakt, doordat zij zich niet meer durven te 

vertonenn in de mannenwereld, omdat zij zich ervoor schamen dat zij hun vrouw niet 
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bijj  zich hebben weten te houden. Ook spelen de incomplete familienetwerken 

waarschijnlijkk een grote rol: wanneer de vrouw voor het huwelijk naar Nederland 

komt,, is al haar familie in Turkije. De vrouw leeft in Nederland geïsoleerd van haar 

familieleden.. Ze zaJ de "vuile was" van haar huwelijk niet snel buiten hangen en 

proberenn om het zo lang mogelijk bij haar man uit te houden. De man voelt zich 

superieurr aan zijn vrouw, onder andere omdat de vrouw de eerste driejaar van hem 

afhankelijkk is voor haar verblijfsvergunning. Ze kan niet bij hem weggaan, anders 

moett ze terug naar Turkije. Daar is het leven erg moeilijk voor een gescheiden vrouw, 

zonderr beroep/opleiding. In Turkije had de man het waarschijnlijk niet zo bont 

kunnenn maken, want de familieleden van de vrouw zouden een oogje in het zeil 

hebbenn gehouden. 

Voorr het verminderen van eerwraak moet er een eind komen aan enerzijds de 

socialee controle en anderzijds de manier waarop het systeem van uithuwelijken wordt 

toegepast.. De sociale controle vermindert pas als de iedereen-kent-iedereen groep 

migrantenn niet meer bestaat. Een belangrijke factor om dit te bereiken is de mate van 

economischh succes van de migrantenkinderen in de Nederlandse samenleving. Als zij 

eenn goede opleiding kunnen afronden kunnen ze werk zoeken buiten de kring waarin 

hunn ouders verkeren. Ze kunnen op die manier ontsnappen aan het netwerk van hechte 

relatiess van de Turkse gemeenschap. Het andere punt is de manier waarop de kinderen 

wordenn uithuwelijkt. Het is niet zo dat Turkse jongens en meisjes op grote schaal 

tegenn hun zin worden uitgehuwelijkt. Vrijwel altijd vindt dit plaats met hun 

goedkeuring.. Het probleem is echter dat men op veel te jonge leeftijd wordt beloofd 

off  een verloving aangaat. Met 16, 17 jaar of zelfs nog jonger is men al verloofd, vaak 

mett iemand uit het dorp of de streek van herkomst. Deze kent men nauwelijks. Raakt 

menn daarna verliefd op iemand anders, dan is men al gebonden (beloofd, verloofd, 

getrouwd),, met alle gevolgen van dien. Durham (1928: 171) schreef al dat veel 

bloedwrakenn in de Balkan ontstonden na een eerwraak, die het gevolg was geweest 

vann schaking, overspel of het weglopen van een vrouw of meisje. De eigenlijke 

oorzaakk was het systeem van uithuwelijken dat veel ongelukkige huwelijken 

forceerde.. Door afbraak van dit systeem verdwenen de meeste bloedvetes.3 Of het 

'Inn Albania (...) seduction, abduction, adultery, runaway wives, or the refusal of a girl to marry the 
mann she was betrothed to, in fact lay at the root of very many feuds. The real root was the system of 
betrothall  which gave neither maid nor widow a voice in her fate and forced most unhappy marriages; 
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Turksee uithuwelijkssysteem snel verdwijnt is de vraag. De wens om naar West-

Europaa te komen is dermate groot, dat er bij de achterblijvers in de Turkse dorpen 

veell  vraag is naar een in Nederland wonende bruid of bruidegom. De in Nederland 

wonendee families kunnen niet gemakkelijk weigeren, omdat zij hun binding met het 

dorpp of de streek van herkomst niet willen verliezen. Een bijkomend probleem voor 

dee in Nederland wonende Turkse meisjes is dat een partner uit Turkije de Nederlandse 

taall  en cultuur niet kent, geen goede baan krijgt en qua integratie mijlenver bij haar 

achterloopt.. Dit leidt weer tot minderwaardigheidsgevoelens bij de man, die, zo zagen 

wee al, niet bevorderlijk zijn voor de vreedzame oplossing van een erekwestie. 

andd with the breaking down of this system much of the cause of feuds will disappear. Feuds in the last 
feww years have greatly decreased' (Durham 1923: 171). 
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