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Appendixx I Casussen uit het onderzoek 

1.1. Casus Akkaya "Een jong echtpaar komt inwonen "  (1980) 

Akkaya,Akkaya, een Koerdische man van 41 jaar, is na zijn scheiding hertrouwd met 

ÖzlemÖzlem die 21 jaar jonger is dan hij. Ze voeden samen drie kinderen van 9, 7 en 3 jaar 

op.op. De oudste twee zijn uit Akkaya 's eerste huwelijk. Özlem is in verwachting van 

haarhaar tweede kind. Op zekere dag vraagt Sedat Oguz, een goede vriend en collega van 

AkkayaAkkaya of hij hun collega Faruk Tas met diens vrouw Yasemin tijdelijk wil huisvesten 

inin zijn woning. Zij kunnen geen woonruimte vinden. Akkaya vindt dit goed, temeer 

daardaar hij toch op het punt staat om met vakantie te gaan naar Turkije. Bij terugkomst 

inin Nederland blijkt het onder één dak wonen van twee gezinnen toch problematischer 

dandan gedacht. Faruk Tas blijft  in september een paar dagen thuis wegens ziekte en dit 

leidtleidt onmiddellijk tot argwaan bij Akkaya: nu zijn Faruk en Akkaya 's vrouw Özlem 

overdagoverdag alleen thuis (Faruk's vrouw werkt overdag). Zou er soms een relatie zijn 

tussentussen die twee? Hij merkt dat Özlem 's lippen gezwollen zijn en ondervraagt haar 

hierover.hierover. Hij neemt ook meteen voorzorgsmaatregelen: hij laat zijn oudste dochter 

(7(7 jaar) van school thuis en zegt Faruk Tas dat hij het niet goed vindt dat hij overdag 

thuisthuis blijft. Na een week moet zijn dochter echter weer naar school, omdat de 

leerkrachtenleerkrachten hier erg op aandringen. Op dezelfde dag zou Faruk Tas zich weer van 

zijnzijn werk ziek hebben gemeld. Akkaya ziet opnieuw dat Özlem's lippen gezwollen zijn 

enen ditmaal ondervraagt hij haar niet alleen, maar toucheert haar ook. Hij concludeert 

datdat ze seksuele gemeenschap heeft gehad. Hij sommeert Faruk Tas binnen een week 

zijnzijn huis te verlaten. Hij vertelt Faruk evenwel niet waarom hij dit wil. Faruk roept de 

hulphulp in van collega Sedat Oguz. Deze komt vier dagen later op een avond langs om te 

bemiddelen.bemiddelen. Als Faruk Tas even de kamer uit is vertelt Akkaya aan Sedat Oguz 

waaromwaarom hij Faruk Tas weg wil hebben. Sedat Oguz besluit dan zich er niet meer mee 

tete bemoeien. Als Faruk Tas weer in de kamer is ontstaat er een hoogoplopende ruzie 

tussentussen Akkaya en Faruk Tas. Faruk Tas dreigt Akkaya dat hij hem wel krijgt als hij 

hethet huis wordt uitgezet. Akkaya zegt dat hij niet bang van Faruk is. Sedat Oguz 

vertrektvertrekt in de hoop dat alles met een sisser zal aflopen. 

HetHet toeval wil dat Faruk Tas de volgende dag bericht krijgt van de gemeente 

datdat hem woonruimte is toegewezen. Nadat het gezin Tas verhuisd is wordt over en 
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weerweer een beleefdheidsbezoek}e afgelegd. Daarna bezoekt men elkaar niet meer. 

VolgensVolgens Akkaya is Faruk echter stiekem een keer bij Özlem langs geweest. Hij voelt 

zijnzijn vrouw hierover aan de tand, maar die wil er niet over praten. Hij slaat haar dan 

metmet de vlakke hand in het gezicht. Een maand later, in november, geeft Özlem haar 

stiefdochterstiefdochter van 7 jaar een eigen kamer. Voor Akkaya is dit een teken dat Özlem de 

slaapkamerslaapkamer echt apart wil houden overdag. Hij toucheert haar weer en meent dat ze 

seksueleseksuele gemeenschap heeft gehad. Hij is totaal overstuur. Eind januari verdenkt hij 

ÖzlemÖzlem weer van overspel. 

InIn februari bevalt Özlem van een dochter. In maart ziet Akkaya dat Özlem 's 

lippenlippen gezwollen zijn. Hij concludeert nu dat Faruk Tas 's nachts naar zijn huis is 

gekomen.gekomen. Tot drie keer toe wordt hij die maand 's nachts wakker en hoort iemand bij 

dede voordeur weglopen. Özlem blijkt beide keren niet in haar bed, maar beneden. Als 

hijhij  die tweede keer zijn vrouw weer wil onderzoeken rent zij het huis uit en vlucht 

naarnaar de buren. De derde keer ziet hij Faruk Tas bij de voordeur wegrennen. Na deze 

keerkeer voelt Akkaya zich diep ellendig. In mei wordt hij 's nachts met een nachtmerrie 

wakker.wakker. Hij toucheert zijn vrouw en treft sperma in haar vagina aan. Hij besluit zowel 

FarukFaruk Tas als zijn vrouw dood te schieten. Hij wil ze beiden zo dicht mogelijk bij 

elkaarelkaar doodschieten. ' Eerst wil hij Faruk Tas doden en daarna zijn vrouw. Die mag 

dede schoten op Faruk Tas echter niet horen, dus te dicht mogen ze ook weer niet bij 

elkaarelkaar zijn. Ter voorbereiding loopt Akkaya in zijn woonplaats diverse plaatsen af om 

tete bekijken waar hij het beste de moorden kan uitvoeren. Ook kijkt hij welke route 

FarukFaruk Tas kiest naar zijn werk. Hij besluit dat een parkje vlakbij een bouwplaats van 

woningenwoningen een goede plek is. Hij wil daar 's morgens vroeg zijn vrouw achter laten, 

metmet de smoes dat hij bloemen gaat kopen. Ondertussen zal hij dan naar de 

bouwplaatsbouwplaats gaan en zich verstoppen met zijn pistool. Als Faruk Tas langskomt zal hij 

hemhem doodschieten en vervolgens naar zijn vrouw rennen om haar dood te schieten. 

OmOm te zorgen dat zijn vrouw niet argwanend wordt, omdat ze ineens 

's's morgens vroeg op pad moet met hem, zegt hij tegen haar dat ze meer van de natuur 

moetenmoeten genieten. Samen gaan ze drie ochtenden 's morgens vroeg van huis. De vierde 

ochtendochtend laat hij haar nietsvermoedend achter in het plantsoen en verstopt zich met 

pistoolpistool en mes in een in aanbouw zijnde woning. Omstreeks 7 uur ziet hij Faruk Tas 

naderen.naderen. Hij roept hem en Faruk draait zich om en gaat stilstaan. Akkaya loopt op 

11 Waarschijnlijk heeft Akkaya het idee dat hij ze eigenlijk alleen mag doden als hij ze op heterdaad 
betrapt. . 
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hemhem af en zegt: "Jij  hebt mijn eer genomen, nu zal ik jouw eer nemen". Onmiddellijk 

daarnadaarna schiet hij hem met 2 schoten neer. Faruk Tas valt op de grond. Akkaya nadert 

hemhem nu tot op 2 meter en lost nogmaals 3 schoten. Omdat Faruk Tas stil blijft  liggen 

neemtneemt Akkaya aan dat hij dood is. Hij wil geen kogels meer aan hem verspillen, want 

hijhij  moet nog overhouden voor Özlem. Vervolgens haalt Akkaya zijn mes uit zijn zak, 

opentopent de broek van Faruk Tas en snijdt diens penis af tot boven zijn ballen. Akkaya 

stoptstopt de penis samen met het mes in een plastic zak. Vervolgens loopt Akkaya naar 

eeneen nabijgelegen sloot om het bloed van zijn handen te wassen. Daarna gaat hij naar 

zijnzijn vrouw. Hij gooit de plastic zak met inhoud naar haar en zegt: "Hier heb ik watje 

zocht".zocht". Uit het proces-verbaal van Akkaya: "Ze pakte de tas en keek erin. Daarna 

keekkeek ze in mijn richting. Ik had mijn pistool schietklaar op haar gericht. Ze riep toen: 

"Niet"Niet doen, niet doen ". Ik schoot drie maal. Dat waren de drie resterende kogels in de 

houder.houder. Özlem draaide zich om om te vluchten en viel toen. Ik stopte snel een tweede 

vollevolle houder in het wapen. Özlem stond weer op en ik schoot toen weer een paar maal 

opop haar". 

UiteindelijkUiteindelijk schiet hij van een meter afstand door haar hoofd. Hij gebruikt alle 

kogelskogels die nog in het magazijn zitten. Hij overtuigt zich ervan dat ze dood is, en gaat 

daarnadaarna terug naar zijn huis. Hij vertelt aan zijn zoon van 9 jaar dat hij diens 

stiefmoederstiefmoeder heeft doodgeschoten en dat hij zich gaat melden bij de politie. "Ik wilde 

meme melden bij de politie omdat ik het feit pleegde om mijn eer te redden en niet omdat 

ikik een laffe moordenaar ben". Akkaya wordt door de rechtbank en het hof veroordeeld 

tottot 10 jaar gevangenisstraf wegens moord. 

2.2. Casus Altug, "De autoreparaties" (1976)3 

InIn 1965 komt vader Altug naar Nederland. Hij is 41 jaar en gaat werken als 

schoonmaker.schoonmaker. In 1974 komen zijn vrouw en drie kinderen (18, 17, 14 jaar) naar 

Nederland.Nederland. De oudste en de jongste zijn zonen, genaamd Mesut en Hikmet. De 

middelstemiddelste is dochter Mihriban. Deze dochter gaat 's avonds schoonmaakwerk doen 

metmet haar vriendin Idil Kalkan die 16 jaar oud is. De vader van Idil, de heer Haci 

22 De strafdossiers bevatten doorgaans alleen de Nederlandse vertalingen, daarom houd ik in de 
casusbeschrijvingenn ook de gebruikte Nederlandse woorden aan. 
33 Over deze zaak is geschreven in P. van Dijken en A.H. Nauta (1978: 227-231). 
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HakkiHakki Kalkan, brengt en haalt ze van hun werk. In het najaar van 1974 brengt hij 

MihribanMihriban op zeker moment weer naar huis waarna hij onderweg seksuele 

gemeenschapgemeenschap met haar heeft. Mihriban spreekt van een verkrachting. 

HaciHaci Hakki Kalkan verkondigt daarna overal rond dat hij met Mihriban naar 

bedbed is geweest. Hij schrijft vader Al tug er zelfs een brief over: "Ik ben met je dochter 

naarnaar bed geweest. Ze heeft een moedervlekje naast haar navel en ze is nu zwanger 

vanvan mij ". Vader Altug is van mening dat Kalkan met zijn dochter moet trouwen en 

haarhaar als tweede vrouw moet nemen. Hij biedt Haci Hakki Kalkan zelfs F 8000,- als 

dezedeze Mihriban maar als tweede vrouw wil nemen. Kalkan weigert en lacht erom. 

VaderVader Altug schrijft Kalkan vervolgens een brief waar in hij hem bedreigt met de 

dood. dood. 

DochterDochter Mihriban trouwt in Nederland met Salep Albay, een jongen uit het 

dorpdorp van herkomst. De roddel is nog niet dermate doorgedrongen dat hij op de 

hoogtehoogte is. Eenmaal in Nederland hoort hij echter al snel wat de geschiedenis is van 

zijnzijn vrouw. Salep Albay wil prompt niets meer met Mihriban te maken hebben en 

keertkeert terug naar Turkije. De familie Altug vertrekt ook al snel naar Turkije. Ze willen 

MihribanMihriban weer aan haar man geven, maar Salep Albay wil haar niet meer. Het gezin 

gaatgaat terug naar Nederlanden laat Mihriban in Turkije achter. Ze is zwanger van 

Kalkan.Kalkan. Die zomer krijgt ze een miskraam. In Nederland horen de zonen van Altug 

opmerkingenopmerkingen in de trant van "Gaatje zus nog met Kalkan trouwen? " 

DeDe heer Akbulut, een vriend van de familie, zet de familie Altug onder druk om 

eerwraakeerwraak te plegen op Haci Hakki Kalkan. Hij zegt dat ze zich belachelijk maken 

doordoor niets te doen. Akbulut vertelt ook iedereen over de namusschande zodat de 

familiefamilie er steeds aan herinnerd wordt en zich nergens meer durft te vertonen. Akbulut 

bespreektbespreekt met Mesut Altug (maar waarschijnlijk ook met vader Altug) hoe de 

eerwraakeerwraak plaats moet vinden. Dit zal gebeuren in het huis van Akbulut. Akbulut zal er 

zorgzorg voor dragen dat Haci Hakki Kalkan bij hem in huis is. Hij zal twee (niet-Turkse) 

automonteursautomonteurs uitnodigen en Haci Hakki Kalkan vertellen dat hij kan komen om zijn 

autoauto te laten nakijken. Ook vader Altug en ene Cos kun (die optreedt als tolk) zullen er 

zijnzijn met hun auto 's. 

AlsAls iedereen 's avonds in de huiskamer bij Haci Hakh Kalkan aanwezig is, 

komenkomen Mesut en Hikmet langs om hun vader om geld te vragen. Na het geld gekregen 

tete hebben, schiet Mesut met een pistool op Haci Hakki Kalkan. Als deze op de grond 

valtvalt schiet Mesut nog een paar keer. Dan verlaat hij samen met zijn vader en broer 
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hethet pand. Haci Hakki Kalkan laat het leven. Mesut Altug wordt door de rechtbank en 

hethet hof veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf wegens moord. 

3.3. Casus Barut "De inwonende neef' (1989) 

fig.fig. 12 Casus Barut. 
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FaaVrr ZJarw/ tow/ z'« 7970, a/i' 31-jarige, naar Nederland. Hij werkt als lasser 

bijbij  diverse bedrijven, tot hij in 1985 in de wao belandt. Al in 1971 haalt hij zijn vrouw 

naarnaar Nederland. Met haar mee komen de vier kinderen van vader Barut uit zijn eerste 

huwelijk:huwelijk: de drie zonen Kenan, Kerim en Kasim en dochter Gül. Ook hun 

gezamenlijkegezamenlijke twee zonen Cemil (1967) en Ertan (1968) komen mee. Moeder Barut zelf 

isis ook eerder getrouwd geweest. Haar dochter Emine (1953) en zonen Ertugrul en 

TemelTemel laat ze in Turkije. Als ze volwassen zijn vestigen deze zonen zich echter ook in 

Nederland.Nederland. In 1976 wordt nog een kind, zoon Cevdet, geboren. 

InIn 1973 trouwt Emine, het oudste kind van moeder Barut, met Emin, een zoon 

vanvan vaders zuster. Vader Barut neemt ze mee naar Nederland waar ze illegaal 

verblijvenverblijven en inwonen bij de familie Barut. Het moet een krappe bedoening geweest 

zijnzijn met zoveel kinderen en dan ook nog het echtpaar Emine-Emin. Emine en Emin 

gaangaan na anderhalfjaar naar Turkije, want Emin kan in het schildersbedrijf van zijn 

44 Deze zaak ging tot en met de Hoge Raad: N.J. 1-2-1977, no. 563; 1809. 
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broerbroer gaan werken. In 1978 gaan ook vader en moeder Bar ut weer naar Turkije, 

omdatomdat ze een eigen machinefabriek willen opzetten. De onderneming mislukt wegens 

hethet uitblijven van opdrachten en vele storingen aan de machines. In 1979 komen 

vadervader en moeder Barut weer naar Nederland. Ook Emin en Emine komen weer naar 

NederlandNederland en wonen tot 1981 weer in bij de familie Barut. Emin gaat werken als 

schoonmakerschoonmaker tot hij in 1981 wordt afgekeurd. Hij komt in de wao. Het strafdossier 

vermeldtvermeldt geen kinderen van Emine en Emin. Doordat Emine en Emin inwonen slapen 

dede kinderen bij elkaar op een kamer. De oudste drie jongens slapen bij elkaar en 

CemilCemil en Ertan (van 12 en 11) slapen op de kamer bij hun halfzusje Gul van 13 jaar. 

DeDe jongens in een stapelbed, het meisje in een gewoon bed. 

InIn deze tijd zien Cemil en Ertan dat neef Emin een paar keer hun kamer 

insluiptinsluipt en bij Gül in bed kruipt. Eerst weten ze van elkaar niet dat de ander het ook 

geziengezien heeft, daarna praten ze er samen over. Ze spreken er Emin op aan, die geeft 

eeneen paar vage redenen op. Ertan spreekt er met zijn moeder over. Deze blijkt op de 

hoogtehoogte te zijn en zegt hem er niet over te praten. De enigen die van niets weten zijn de 

oudsteoudste drie zonen en vader Barut. Stiefmoeder en dochter Gül durven niets te 

ondernemenondernemen omdat ze bang zijn voor hun schoonzoon/neef die ze als groot, sterk en 

bedreigendbedreigend omschrijven. Ook het feit dat Gül reeds is voorbestemd aan Saban, een 

jongemanjongeman in hun dorp van herkomst, is een reden om de zaak niet in de openbaarheid 

tete brengen. 

InIn 1987 trouwt Gül en blijft  in Turkije wonen. Eind goed al goed, zo lijkt het. 

OokOok de relatie tussen Cemil en Ertan met hun neef Emin is niet slecht, gezien het feit 

datdat ze wel bij hem op bezoek komen. Ertan kan het gebeurde echter toch niet 

verkroppen,verkroppen, getuige wat er in de zomervakantie van 1988 gebeurt. Het gezin Barut 

gaatgaat naar hun dorp van herkomst. Op een avond drinkt Ertan veel en gaat hij bij Gül 

langslangs (later zal Ertan vertellen dat hij die avond een beetje dronken was). Hij zit met 

zijnzijn halfzus in de keuken en begint over wat Emin haar aandeed in Nederland. Eerst 

ontkentontkent Gül, maar als Ertan zegt dat anderen in de familie het ook gemerkt hebben, 

geeftgeeft ze toe. De man van Gül, Saban, is in de kelder, maar komt juist op dat moment 

naarnaar boven en vangt iets op van het gesprek Met een mes bedreigt hij zijn vrouw om 

allesalles van haar te horen. Hij raakt geheel overstuur van het verhaal en begint te 

scheldenschelden en ruzie te maken. Hij holt terug naar de kelder en probeert met een touw 

omom zijn nek zichzelf op te hangen. Hij kan nog net op tijd door Gül en Ertan worden 

losgemaakt.losgemaakt. Samen proberen ze Saban te kalmeren. Dit lukt echter niet. Saban gaat 
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naarnaar de moeder van Emin, die in het dorp woont. Ze krijgt van hem allerlei 

verwensingenverwensingen naar het hoofd geslingerd. Nu weet het hele dorp wat er gebeurd is. 

OokOok vader Bar ut krijgt het verhaal te horen. Volgens Kenan (vaders oudste zoon) 

heeftheeft §aban tegen Er tan gezegd dat hij Emin moet doden om de eer van de familie te 

redden.redden. Anders zal §aban zelfmoord plegen of zijn vrouw Gül doden. 

DeDe dag na dit drama komt de familie Barut bij elkaar. Niet bekend is wie er 

preciesprecies aanwezig zijn. Gül moet in ieder geval vertellen wat er tussen haar en Emin is 

gebeurd.gebeurd. Ze zegt dat er niets is gebeurd. Het gezin Barut gaat zo snel mogelijk weer 

naarnaar Nederland. Vader Barut zal er later over zeggen: "Mijn eer was bezoedeld. Ik 

konkon geen dag langer in Turkije blijven. Er moest iets gedaan worden. " 

TerugTerug in Nederland heeft vader Barut een gesprek met zijn zonen Kenan, 

KerimKerim en Kasim, alle drie volle broers van Gül. Bij dit gesprek is Ertan aanwezig. 

VaderVader Barut vertelt zijn zoons dat hij niet verder kan leven met de situatie die is 

ontstaan.ontstaan. Tegen de politie zegt vader Barut dat hij zijn zonen heeft verteld dat Emin in 

iederieder geval dood moet, maar dat hij daar zelf voor zal zorgen en niet wil dat zijn 

zonenzonen iets zullen ondernemen. "Terwijl ik nog bezig was met plannen beramen heeft 

ErtanErtan Emin gedood", zo vertelt hij. Het is waarschijnlijker dat op de bijeenkomst aan 

ErtanErtan de opdracht is gegeven eerwraak te plegen op Emin. 

ErtanErtan gaat met pistool een paar dagen achter elkaar 's avonds een paar uur 

EminEmin opwachten in het portiek van diens flat. Emin komt echter niet opdagen. Ertan 

vermoedtvermoedt dat hij er lucht van heeft gekregen. Eindelijk ziet Ertan dan toch Emin naar 

zijnzijn flat komen. Als Emin hem in het portiek passeert en de trap opgaat schiet Ertan 

opop hem. Daarna schiet hij nog een keer op zijn hoofd. Dan rent Ertan weg. Hij gaat 

naarnaar zijn halfbroer Kenan die het pistool voor hem verbergt. 

DeDe volgende dag wordt vrijwel de hele familie Barut door de politie in rouw 

aangetroffenaangetroffen in het huis van wijlen Emin. Aanwezig zijn vader en moeder Barut, 

KenanKenan met zijn vrouw, Kerim met zijn vrouw, de weduwe Emine, Ertugrul met zijn 

vrouwvrouw en Temel met zijn vrouw, Cemil met zijn vrouw en Ertan, de dader, zelf ook. 

EminsEmins stoffelijk overschot wordt overgebracht naar Turkije voor de begrafenis. Vader 

Barut,Barut, weduwe Emine en haar volle broer Ertugrul gaan mee. 

DeDe dag erop wordt Ertan door de politie gearresteerd. Hij was door de politie 

gemakkelijkgemakkelijk te achterhalen. Doordat hij dagenlang in het portiek had gepost waren er 

velenvelen die hem wisten te beschrijven. 
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4.4. Casus Gürsel "Uit  het ziekenhuis" (1993)s 

FatmaFatma Gürsel is het grootste deel van haar jeugd opgegroeid in Nederland, 

ahah zij in 1988, op haar zestiende, wordt uitgehuwelijkt in Turkije. Na een halfjaar 

komtkomt zij tijdelijk naar Nederland, omdat haar man in Turkije zijn militaire 

dienstplichtdienstplicht moet vervullen. Eenmaal in Nederland blijkt dat ze helemaal niet terug 

wilwil  naar Turkije, ze wil een echtscheiding. Dit gebeurt en Fatma blijft  bij haar ouders 

inin Nederland wonen. Ruim 4 jaar later loopt Fatma van huis weg naar Mustafa, haar 

TurkseTurkse vriend, die ze in Nederland heeft leren kennen. Ze gaat met hem op een geheim 

adresadres in een andere stad wonen. Twee ooms van Fatma gaan praten met Mustafa en 

makenmaken hem duidelijk dat hij zo spoedig mogelijk met Fatma in het huwelijk moet 

treden.treden. Tijdens dit gesprek vertelt Mustafa de ooms dat hij al getrouwd is en ook nog 

eeneen kind heeft in Turkije. De familie Gürsel vindt dit moeilijk te accepteren, maar laat 

desondanksdesondanks de huwelijksonderhandelingen doorgaan. Als deze nog in volle gang zijn, 

verlaatverlaat Fatma plotsklaps haar vriend Mustafa en vertrekt naar haar vriendin Emine. 

DeDe reden van haar vertrek is niet bekend, we weten alleen dat ze depressief werd 

omdatomdat haar vader haar voortdurend dreigde met eerwraak. Als Mustafa erachter 

komtkomt dat Fatma hem verlaten heeft, gaat hij onmiddellijk naar het huis van Emine, 

wantwant hij vermoedt dat Fatma daar is. Het is midden in de nacht als Mustafa bij de flat 

vanvan Emine aankomt. Hij is razend en vraagt Emine door de intercom of Fatma bij 

haarhaar is. Zij zegt dat dit het geval is, maar dat Fatma niet bij hem terugkomt. Mustafa 

verteltvertelt Emine dan dat hij Fatma 's familie slechte dingen over Fatma gaat vertellen. 

FatmaFatma raakt hierdoor geheel overstuur. Ze zegt meteen: "Ik moet hier weg, ze maken 

mijmij dood, ik ga naar Marieke, daar ben ik veilig". Haar Nederlandse vriendin 

MariekeMarieke neemt echter de telefoon niet op. Een ander adres om heen te gaan weet 

FatmaFatma zo gauw niet. 

AlsAls het ochtend is geworden verzoekt Fatma haar vriendin Emine om Mustafa 

opop te bellen. Emine vertelt Mustafa dat Fatma niet bij hem terug wil, maar nog wel 

ietsiets tegen hem wil zeggen. Mustafa zegt hierop dat hij niets meer met Fatma te maken 

Dezee eerwraak wordt eveneens beschreven in F. Abrahams, "Het zusje dat dood moest" in NRC-
Handelsbladd van 12 oktober 1993. Ook verschenen in Abrahams (1994: 62-65). De pseudoniemen die 
Abrahamss gebruikt zijn door mij overgenomen. 
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wilwil  hebben. Een vrouw die bij hem wegloopt bestaat voor hem niet meer en ze kan de 

kankerkanker krijgen, zo zegt hij. 

MustafaMustafa belt die dag een oudere zus van Fatma op, om haar te vertellen dat 

FatmaFatma hem heeft verlaten en haar toevlucht heeft genomen bij haar vriendin Emine. 

DonderdagnachtDonderdagnacht doet Fatma een zelfmoordpoging in het huis van haar vriendin Emine. 

ZeZe wordt per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. De ambulance is net vertrokken 

alsals Mustafa weer razend van woede voor de deur staat. Hij hoort van Emine dat Fatma 

inin het ziekenhuis ligt wegens een zelfmoordpoging. Mustafa zegt Emine dat hij Fatma 's 

oudersouders hiervan op de hoogte zal brengen. Mustafa krijgt van Emine een afscheidsbrief 

vanvan Fatma overhandigd. Mustafa rijdt hierna naar het ouderlijk huis van Fatma en 

praatpraat op straat met Fatma 's oudere zus en de echtgenote van Fatma 's broer Ahmed. 

VervolgensVervolgens gaal hij naar het ziekenhuis en brengt de rest van de nacht door aan haar 

bed.bed. De volgende ochtend ziet Mustafa dat Fatma 's broer Ahmed en diens 29-jarige 

vollevolle neef van moederszijde zich met een onbekend persoon op verdachte wijze 

ophoudenophouden vlak bij de EHBO-ingang van het ziekenhuis. 

's's Middags verlaten Fatma en Mustafa het ziekenhuis. Bij de auto van Mustafa 

aangekomenaangekomen wordt Fatma doodgeschoten door haar broer Ahmed Gürsel (30), die 

bekendbekend staat als een rustige jongen. Op Mustafa schiet hij niet. Als Fatma al op de 

grondgrond ligt schiet Ahmed nog enkele keren op haar. Een verpleger snelt toe en wil 

eersteeerste hulp verlenen. Ahmed geeft hiervoor geen toestemming. "Zij  moet dood", zegt 

hij.hij. Ahmed blijft  naast zijn zus staan, rookt een sigaretje en wacht tot de politie hem 

komtkomt arresteren. Hij krijgt een gevangenisstraf van 10 jaar wegens moord. 

5.5. Casus Koparan, "Rondhangen bij de flat"  (1985) 

Fig.Fig. 13 Casus Koparan. 

O O 

G'jle^t t 

U U 

AA si 

A A 
.. Fev*-1 

AA l3 

JCopClr r 

AA «' O 

CsergÜL L 

99 » ó A A 



288 8 

InIn 1970 migreert de 26-jarige Koparan vanuit Midden-Anatolië naar 

Nederland.Nederland. Vijfjaar later laat hij zijn vrouw en kinderen (twee dochters en een zoon) 

overkomen.overkomen. In 1980 komt hij in de wao. Hij brengt van dan afzijn dag door met 

vrijwilligerswerkvrijwilligerswerk voor de lokale radio. Hij heeft een radioprogramma voor Turkse 

landgenoten,landgenoten, aan wie hij informatie geeft over Nederlanden Turkije. Deze informatie 

verkrijgtverkrijgt hij door veel te lezen. Zijn Nederlands is goed, hij tolkt zelfs voor de politie. 

ZijnZijn beste vriend is Gürdal, die hij in Nederland heeft leren kennen. Gürdal is tien 

jaarjaar ouder dan hij en afkomstig uit een dorp in de provincie Izmir. Samen bezoeken ze 

hethet Turkse koffiehuis. Ook brengen de gezinnen elkaar over en weer geregeld een 

bezoek. bezoek. 

InIn 1984 krijgt de oudste dochter van Koparan, Esengül van 17 jaar, naar zij 

zelfzelf zegt verkering met Fevzi, de 19-jarige jongste zoon van Gürdal. Naar 

NederlandseNederlandse begrippen is dit woord "verkering" nogal veel voor wat er werkelijk 

tussentussen de twee plaatsvindt: af en toe belt Fevzi het meisje op en soms spreken ze 

elkaarelkaar bij de school van Esengül. Fevzi laat Esengül weten dat hij aan haar vader om 

haarhaar hand zal vragen. Zij stemt daarin toe. Op de achttiende verjaardag van Esengül 

vraagtvraagt vader Gürdal via een tussenpersoon aan Koparan om de hand van Esengül ten 

behoevebehoeve van zijn zoon Fevzi. Koparan vertelt echter geen dochter te hebben om weg 

tete geven. Daarna praten Koparan en Gürdal niet meer met elkaar en hebben geen 

contactcontact meer, met andere woorden ze zijn "küs ". Ze geven elkaar de schuld voor de 

ontstaneontstane situatie. 

VaderVader Koparan weet dochter Esengül ervan te overtuigen dat een huwelijk 

nognog veel te vroeg is. Ze wou toch zo graag naar de kappersschool? Fevzi laat Esengül 

nietniet met rust: hij wacht haar op bij haar school en parkeert zijn auto voor de flat van 

dede Koparans, waarna hij de radio hard aanzet. Ook gaat Fevzi bij de ingang van de 

flatflat in het portiek zitten. Koparan spreekt Fevzi hier verschillende keren op aan en 

vraagtvraagt hem bij de flat weg te blijven. Fevzi beweert echter voor zijn vriend Mehmet 

BeyazBeyaz te komen, met wie hij in een band speelt en die in dezelfde flat woont. 

KoparanKoparan belt Gürdal meermalen op om te vragen of hij zijn zoon weg wil houden van 

hunhun flat. Gürdal peinst er echter niet over. Koparan zal Gürdal 's antwoord bij de 

politiepolitie als volgt omschrijven: "Hij  zei dat hij met velen was en ik alleen. Als hij zou 

komenkomen om mijn vrouw te neuken kon ik niets doen. Hij zei dat ik niet naar zijn buurt 

durfdedurfde te komen. Ook zei hij dat hij nooit zonder liep. Ik dacht dat hij daarmee een 
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pistoolpistool of een mes bedoelde ". Ook vertelt Koparan: "Gürdal had gezegd: Mijn zoon 

kankan doen en laten wat hij wil. Hij kan naar de hoeren gaan, maar jouw dochter is ook 

eeneen hoer. Mijn zoon kan jouw dochter gewoon op straat neuken " en: "Gürdal had 

gevraagdgevraagd of ik soms met mijn eigen dochter naar bed ging, omdat ik haar zo graag 

wildewilde houden. Hij zei dat hij zijn zoon ging zeggen nog vaker te komen om mij nog 

meermeer te pesten ". 

FevziFevzi gaat Esengül lastigvallen bij haar school. Hij laat haar een pistool zien 

enen vertelt haar dat hij niet zonder haar kan leven. Esengül hierover: "Ik was bang dat 

hijhij  zichzelf wat aan ging doen. Het kan ook dat hij mij bang wilde maken in de hoop 

datdat ik met hem mee zou gaan ". Het gevolg van de ruzie tussen beide families is dat de 

KoparanKoparan 's niet meer naar bruiloften in de Turkse gemeenschap gaan, want daar 

speeltspeelt Fevzi in zijn band. Koparan wil geen moeilijkheden en blijft  liever weg. 

EsengülEsengül wordt diverse keren benaderd door Fevzi. Koparan houdt een keer de wacht 

bijbij  de school. Als hij Fevzi ontwaart jaagt hij hem met een stuk hout op de vlucht. 

KoparanKoparan belt op een gegeven moment de wijkagent met het verzoek Gürdal te 

verbiedenverbieden Esengül lastig te vallen. De wijkagent belt Gürdal hierover op. Direct 

daarnadaarna belt Gürdal Koparan op en bedreigt hem: "Ik weet precies waar je naartoe 

gaatgaat en ik neem je wel eens te pakken ". 

VierVier dagen later wordt in het buurthuis een Turks feest gevierd. Koparan gaat er 

heen,heen, om heffeest als verslaggever van de lokale radio te verslaan. Bij de politie vertelt 

hijhij  later wat er gebeurde: "Gürdal en zijn schoonzoon Bülent kwamen naar mij toe. Op 

dwingendedwingende wijze vroegen zij mij naar buiten te komen om met mij te praten. Ik wilde 

daardaar niet op ingaan, maar zij bleven maar aandringen en ik wilde de andere mensen niet 

tottot last zijn, daarom ben ik met hen naar buiten gegaan. Buitengekomen bedreigden zij 

mijmij met de dood, ze zeiden - Jij komt hier niet levend vandaan. Jouw einde is gekomen -, 

enen Gürdal zei - Waarom hou je mijn zoon tegen, je moetje straathoer bij je houden -, 

ookook zei hij - Je einde is gekomen. Je kan niet meer met je dochter naar bed. Mijn zoon, 

schoonzoonschoonzoon en ik gaan jouw dochter en jouw vrouw neuken -. Zo 'n uitlating is voor een 

TurkTurk net zo erg als een kogel. Ik werd bang en wilde weglopen. Dit lieten zij echter niet 

toe.toe. Ik kreeg van beiden vervolgens klappen. Gürdal kwam met een mes op me af. 

IntussenIntussen hoorde ik roepen dat er binnen een pistool gehaald moest worden. Ik dacht dat 

GürdalGürdal 's vrouw die bij zich zou hebben. Zij was binnen. Ik raakte in paniek. Ik heb toen 

66 Koparan spreekt goed Nederlands, maar tijdens het verhoor praat hij Turks en wordt bijgestaan door 
eenn tolk. 
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mijnmijn schroevedraaier tevoorschijn gehaald. Gürdal struikelde en ik pakte zijn mes af. 

MogelijkMogelijk heb ik toen Gürdal en Bülent gestoken ". 

KoparanKoparan vlucht naar huis en vertelt aan zijn vrouw en dochters wat er 

gebeurdgebeurd is. Deze beginnen te huilen en Esengül begint te gillen. Vervolgens belt 

KoparanKoparan de politie. Vier agenten halen hem op. Gürdal overlijdt tengevolge van de 

steekpartij.steekpartij. Bülent is slechts licht gewond. Koparan wordt veroordeeld tot 2 jaar 

gevangenisstrafgevangenisstraf wegens zware mishandeling de dood tot gevolge hebbende. 

6.6. Casus Sengül, "Stenen in de tuin "  (1972) 

VaderVader §engül komt in 1965 als gastarbeider naar Nederland. Hij laat zijn 

vrouwvrouw en kinderen (een meisje van 9 jaar en vijf zoons tussen de 3 en de 8 jaar) 

achterachter in Zuid-Turkije. Ze wonen er aan de rand van een stad, in een oud bouwvallig 

huishuis zonder water en electriciteit. Vader trekt in Nederland veel op met Cagman die 

uituit dezelfde plaats komt als hij. Cagman kan het echter niet volhouden in Nederland 

enen keert na eenjaar terug naar Turkije, naar zijn vrouw en vijf kinderen. Zomer 1968 

vraagtvraagt vader §engül aan Cagman of hij toezicht op zijn gezin wil houden als hijzelf in 

NederlandNederland is. Dit houdt in dat Cagman mevrouw §engül zal helpen met het opvoeden 

vanvan de kinderen. Er ontstaat echter na verloop van tijd een relatie tussen Cagman en 

moeder.moeder. Zomer 1969 dringt moeder bij vader aan op een verhuizing. Ze wil weg uit de 

bouwval.bouwval. Vader staat het tenslotte toe en Cagman helpt haar met verhuizen. Cagman 

heeftheeft geregeld dat ze in een huis bij hem in de straat komt te wonen. De relatie tussen 

CagmanCagman en moeder wordt de hele buurt duidelijk: Cagman blijft  namelijk tot 

's's avonds laat bij moeder. De buurtbewoners keren zich tegen hen. Er worden stenen 

inin de tuin bij moeder gegooid en Cagman wordt zelfs een keer door buurtbewoners uit 

hethet huis van moeder gesleurd. De twee oudste zonen, Hasan van 12 en Ibrahim van 

1111 jaar, krijgen te horen dat ze actie moeten ondernemen. Ibrahim zegt Cagman te 

vertrekkenvertrekken uit hun huis. Cagman wordt hier echter zo kwaad om dat hij hem slaat en 

hethet huis uitzet. Ibrahim gaat noodgedwongen slapen in de bijkeuken van het huis van 

dede buren. Zomer 1970 komt vader op vakantie. Ibrahim kan nu wel gewoon thuis 

slapen.slapen. Vader hoort de hele zomer niet wat zich allemaal afgespeeld heeft. Niemand 

durftdurft hem iets te vertellen. Op het eind van de zomer gaat Cagman met vader mee 

naarnaar Nederland (zat hij financieel aan de grond of pikte de straat niet meer dat hij er 
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woonde?).woonde?). Ze gaan beiden wonen in wat "het Turkse woonoord" wordt genoemd. Het 

isis een verzameling barakken voor Turkse mannen, die hun vrouw en kinderen in 

TurkijeTurkije hebben. 

ZomerZomer 1971 komen vader §engül en (gagman allebei op vakantie in Turkije. 

OpOp een avond in deze vakantie zegt moeder tegen haar kinderen dat ze naar de 

kapperkapper gaat. Ze komt echter niet weer terug. De kinderen worden wanhopig en weten 

nietniet wat te doen. Ze kunnen hun vader niet bereiken want die is uit in een andere stad, 

datdat wil zeggen hij bezoekt er prostituees. Pas tegen het ochtendgloren komt hij thuis 

enen verneemt van de kinderen wat er aan de hand is. Vader gaat overal zoeken, maar 

vindtvindt zijn vrouw niet. Na twee dagen zegt de vrouw van (gagman hem dat hij niet hoeft 

tete zoeken, want haar man is er met zijn vrouw vandoor naar Nederland. Onmiddellijk 

stuurtstuurt vader een telegram naar het woonoord. De Turken daar lichten de politie in en 

moedermoeder kan bij de grens worden tegengehouden. Ze gaat dan naar familie in Duits-

land.land. Qagman gaat naar het woonoord in Nederland. De Turken van het woonoord 

willenwillen echter niet dat hij daar nog langer woont, (gagman is gedwongen in een andere 

plaatsplaats in Nederland te gaan werken en wonen. Vader §engül komt ook terug naar 

Nederland,Nederland, want hij is vanwege een longaandoening gebonden aan een kuur in het 

ziekenhuis.ziekenhuis. Goed en wel in Nederland hoort vader dat (gagman en moeder allebei 

weerweer in Turkije zijn. Vader reist ogenblikkelijk terug. Moeder en (gagman zitten 

allebeiallebei in hechtenis op het politiebureau, op grond van overspel. Omdat vader geen 

klachtklacht wil indienen worden ze na twee dagen vrijgelaten. Zowel vader als (gagman 

gaangaan weer naar Nederland. Januari 1972 gaat (gagman terug naar Turkije, om het 

OfferfeestOfferfeest te vieren. Hij komt totaal verwilderd bij moeder en de kinderen in de 

huiskamerhuiskamer en zegt dat ze hem maar dood moeten schieten. Met moeite weet moeder 

(gagman(gagman het huis uit te werken. Cagman blijkt geen haast te hebben met terugkeer 

naarnaar Nederland en valt moeder steeds lastig. Ook krijgt moeder last met haar broers. 

DieDie dreigen haar te vermoorden. Moeder dringt er daarom bij vader op aan haar 

overover te laten komen naar Nederland. Voorjaar 1972 steekt vader zich in de schulden 

enen koopt in Nederland een woning. Die zomer komen moeder en de kinderen naar 

Nederland.Nederland. Alleen de oudste dochter van zestien blijft  in Turkije en gaat bij opa en 

omaoma wonen. 

EenEen paar dagen voor het vertrek van moeder mei de kinderen, vertrekt ook 

QagmanQagman weer naar Nederland (hij laat zijn vrouw en kinderen in Turkije achter). 

DrieDrie dagen na hun komst naar Nederland staat Qagman al voor de deur. Hij wil 
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moedermoeder spreken. Iedere zaterdag en zondag komt hij nu aan de deur (door de week 

werktwerkt hij in een andere plaats). De kinderen doen dan de deur open. Hij vertelt hen 

datdat hij hun moeder wil en dat ze weg moet gaan bij vader. De kinderen spelden hem 

opop de mouw dat moeder geen onafhankelijke verblijfsvergunning heeft en daarom niet 

wegweg kan bij vader. Op het laatst dringt gagman zo aan dat de kinderen gagman een 

datumdatum geven: op een dag in de herfst zal moeder (zogenaamd) de eigen ver-

blijfsvergunningblijfsvergunning krijgen, gagman vertelt dat hij die dag tussen 4 en 5 uur 

's's middags naar hun huis zal komen om moeder mee te nemen. Die dag blijft  Ibrahim 

thuisthuis van school. Hij zal later bij de politie vertellen dat hij tegen zijn vader, die thuis is 

wegenswegens arbeidsongeschiktheid, had gezegd dat hij ziek was. Ibrahim wordt echter 

ongedurigongedurig en vertrekt om kwart voor vier naar de fabriek waar moeder werkt. Vlak bij 

dede fabriek ziet hij gagman en moeder. Ibrahim snelt naar hen toe. Qagman is vreselijk 

kwaadkwaad op Ibrahim en loopt stevig door met moeder §engül aan zijn arm. Moeder maakt 

IbrahimIbrahim door gebaren duidelijk dat gagman een levensgroot slagersmes bij zich heeft en 

datdat ze gedwongen wordt met hem mee te gaan. Qagman biedt Ibrahim F 5, - aan als hij 

wegweg wilgaan. Ibrahim zegt hierop: "Al geef je me heel Nederland, ik ga toch met mijn 

moedermoeder mee". Ibrahim draait daarop een shagje. Als hij het half opgerookt heeft laat hij 

hethet op de grond vallen, gagman wordt boos en zegt: "Raap op, strak zit je weer zonder 

geldgeld en zonder shag". Hij speelt nog steeds de opvoedersrol tegenover hem. Ibrahim 

heeftheeft de sigaret echter met opzet laten vallen. Hij wil hem ook oprapen, maar dan om het 

pistoolpistool dat hij heeft meegenomen, ongemerkt uit de binnenzak van zijn jas te pakken. 

IbrahimIbrahim zal later bij de politie hierover zeggen: "Ik voelde mij alsof gagman elk moment 

zijnzijn mes tevoorschijn kon trekken om mijn moeder en mij te doden". Ibrahim houdt het 

pistoolpistool achter zijn rug en blijft  niet meer naast moeder en gagman lopen, maar iets 

achterachter hen. Hij gaat dan vlak achter Qagman lopen en vuurt gagman drie schoten in de 
rurug-g- gagman zakt ineen en komt gedeeltelijk met zijn rug op straat te liggen. Hij vloekt 

tegentegen Ibrahim: "Ik zal met je moeder en zuster nog één keer naar bed gaan", en "Ik was 

vanvan plan jou te doden". Ibrahim zegt daarop: "O, denk je er zo over" en haalt voor de 

tweedetweede maal het pistool tevoorschijn, en vuurt die helemaal leeg op zijn lichaam. Dit zijn 

nognog drie schoten. Ibrahim vlucht weg en gaat naar het Turkse woonoord. Daarna gaat 

hijhij  naar het buurthuis, waar zijn oudere broer Hasan is zoals hij weet. Ze besluiten dat 

IbrahimIbrahim zich die avond aan zal geven bij de politie. Als ze samen naar huis lopen staat 

dede politie echter al voor de deur. gagman overleeft de eerwraak niet. Op zijn lichaam 

wordtwordt door de politie een slagersmes ter grootte van 25 centimeter gevonden. 


