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Eergerelateerd geweld: ook in België? 



1. Definities 

“Eergerelateerd geweld zijn acties die een collectiviteit 
zuiveren van de vlek van oneerbaarheid, op basis van 
normen die gegenderd zijn en lokaal bepaald, door middel 
van het gebruik van emotionele, sociale of fysieke dwang 
op een persoon wiens eigenlijke of vermeende acties tot 
eerverlies hebben geleid; het fysiek geweld kan de moord 
op de eerschender inhouden.” (Sen, 2005) 

 

Eergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijk of 
lichamelijk geweld gepleegd vanuit een collectieve 
mentaliteit in een reactie op een (dreiging van) 
schending van de eer van een man of vrouw en daarmee 
van zijn of haar familie waarvan de buitenwereld op de 
hoogte is of dreigt te geraken.” (Ferwerda & Van Leiden, 
2005) 
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“De term ‘eergerelateerd geweld’ verwijst 
naar een continuüm van geweldsvormen 
waarbij het voorkomen of het herstellen van 
een schending van de seksuele en familiale 
eer - waarvan de buitenwereld op de hoogte 
is of dreigt te geraken – het hoofdmotief 
vormt. Het kan daarbij gaan om de eer van 
een individu, de familie of de gemeenschap 
en het geweld kan uitgaan of ondersteund 
worden door meerdere personen en gericht 
zijn op meerdere slachtoffers.” (Van Vossole 
e.a., 2011) 
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• Een variëteit van geweldsvormen, met tot doel het 
voorkomen of bestraffen van ‘eerschendingen’:  

– fysiek en mentaal geweld 

– strikte controle 

– opsluiten, 

– Opleggen van kledingvoorschriften 

– bemoeienis met partnerkeuze of huwelijksdwang 

– Moord 

– … 

• Aanleidingen: 

– voorhuwelijkse relaties 

– verlies van maagdelijkheid 

– ongewenste partner 

– reputatie in opspraak 

– Homoseksualiteit 

– … 
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• Kenmerken volgens de definities: 

– Impliciete of expliciete verwijzing naar eer: 
status van een groep hangt af van het gedrag 
van een individu 

– Collectieve aangelegenheid: meerdere mensen 
betrokken bij “familie-eer” 

– Aanleiding voor het geweld: reële of vermeende 
overtreding van morele normen 

– Gender: verschillende verwachtingen t.a.v. 
mannen en vrouwen 

– Geweld wordt vooraf gepland 

– Slachtoffers voornamelijk vrouwelijk 

– Maar: ook vrouwelijke daders en mannelijke 
slachtoffers 
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Case 1: verkrachting 

 

I. wordt op 14-jarige leeftijd verkracht door een 
groep jongens en blijkt zwanger. I.’s moeder is 
vooral bezorgd om de goede naam van de familie en 
de schande die dit incident kan veroorzaken. Met 
ondersteuning van dokters van haar eigen 
gemeenschap, wordt de verkrachting en 
zwangerschap geheim gehouden. I. wordt naar het 
buitenland gestuurd om te bevallen en wordt 
gedwongen om haar kind af te staan. Uit schaamte 
en respect voor haar ouders, durft ze niemand iets 
vertellen. 
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Case 2: ongewenste relatie 

 

K. heeft een relatie met een jongen 
van een andere godsdienst. Haar 
ouders zijn tegen de relatie omdat ze 
de jongen niet ‘geschikt’ vinden en 
bedreigen haar. Als ze toch doorzet, 
verbreken haar ouders alle banden 
met haar: “ze is niet meer onze 
dochter”.  
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Case 3: isolatie en bedreiging 

 

De 16-jarige S. wordt door haar ouders 
thuis opgesloten en fysiek en emotioneel 
mishandeld: ze mag geen contact hebben 
met vriendinnen, moet direct van school 
naar huis en brengt haar dagen op haar 
slaapkamer door. S. rebelleert, weigert 
traditionele kleren te dragen en loopt 
verschillende keren van huis weg. Haar 
broers en zussen kiezen de kant van de 
ouders, van hen allemaal krijgt ze 
regelmatig doodsbedreigingen te horen.  
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Eergerelateerd geweld is: 

- een door de Islam 
voorgeschreven gebruik 

- een traditionele culturele praktijk 
(culturalistische visie) 

- hetzelfde als huiselijk geweld 
(universalistische visie) 

2. Enkele mythes ontkracht 



Door de Islam voorgeschreven? 

• EG komt voor onder verschillende 
religieuze en seculiere gemeenschappen: 
moslims, Sikhs, christenen, Alevieten, 
yezidi’s, hindoe’s… 

• EG regelmatig veroordeeld door 
Islamitische geestelijken 

• Arabische wetgevingen die 
strafvermindering toekennen aan daders: 
geïnspireerd op Franse (Code Napoleon) 
en Italiaanse wetten 
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• Helemaal geen link? 

– Shari’a-rechtbanken: 
veroordelingen voor 
overspel, verkrachting 

– Overlap met 
islamitische 
voorschriften m.b.t. 
seksualiteit en 
gedragsnormen voor 
mannen en vrouwen: 
niet noodzakelijk 
problematisch of 
gewelddadig – ook in 
andere religies 

• Maar: godsdienst op 
verschillende manieren 
interpreteerbaar 
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Een traditionele culturele praktijk? De 
culturalistische visie 

Fisk, 2010, “The crimewave that shames the world” 

 

The contagion of "honour" crimes has spread across 
the globe (…) And so to the "West", as we like to call 
it, where immigrant families have sometimes brought 
amid their baggage the cruel traditions of their home 
villages. 

 

“the pervasive, spreading infection of what must be 
recognised as a mass crime, a tradition of family 
savagery that brooks no merciful intervention, no 
state law, rarely any remorse” 
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• Probleem met “blaming culture for bad behaviour” 
(Volpp) 

– Stereotype beeldvorming 

– EG als “cultureel” geweld versus Westers IFG 
als “gewoon” geweld  

– over het hoofd zien van onderliggende 
complexiteit 

– Cultuurrelativisme (non-interventie) of 
assimilatie 
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• Tegenreactie: de universalistische visie 

– Vrouwen overal op gelijke wijze 
getroffen door geweld 

– Ontkennen van rol van cultuur 

– Geen specifieke aanpak voor EG 

• Problemen: 

– Negeren van specifieke ervaringen 

– Verkeerde of géén aanpak 

– Bvb. case Sarah Ali (Zweden) 

• Nood aan cultuursensitieve benadering 
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• Problematische opvatting van “cultuur”  

- Enkel van toepassing op “de ander”, niet voor 
Westerse vormen van geweld  iedereen heeft 
“cultuur” 

- Homogeen geheel van door iedereen gedeelde 
attitudes, waarden en praktijken  ontkenning 
van eigenlijke diversiteit binnen eenzelfde 
groep (bvb. “de” 
Turkse/Belgische/Marokkaanse cultuur?) 

- “cultuur/traditie/religie” ingeroepen als excuus 
geweld tegen vrouwen te rechtvaardigen 

  eigenlijk doel: controle en macht over 
vrouwen 
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Nood aan herdefiniëring van cultuur: 

• Cultuur als proces van betekenisgeving: algemeen 
menselijk – veranderlijk en niet voor iedereen 
hetzelfde 

 Bvb. norm van maagdelijkheid 

• Alle vormen van gender-geweld (tegen vrouwen) 
zijn cultureel: gelinkt aan (lokale) opvattingen 
m.b.t. mannelijkheid/vrouwelijkheid 

- Bvb. “passionele moord” in Westerse context: 
culturele opvatting dat mannen hun verstand 
verliezen als hun partner hen provoceert  
strafvermindering 

- Geweld tegen homo’s: culturele 
betekenisgeving aan ‘mannelijkheid’ 
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• Mensen worden niet gedetermineerd door 
“cultuur”, maar blijven zelf 
verantwoordelijk voor hun daden 

• Seksistische en gewelddadige culturele 
normen, daden, praktijken…  

• Steeds ingebed in wijdere wettelijke en 
institutionele context 

• Wijzigen doorheen de tijd 
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Case groepsverkrachting: 

 

I. wordt op 14-jarige leeftijd verkracht door een 
groep jongens en blijkt zwanger. I.’s moeder is 
vooral bezorgd om de goede naam van de familie en 
de schande die dit incident kan veroorzaken. Met 
ondersteuning van dokters van haar eigen 
gemeenschap, wordt de verkrachting en 
zwangerschap geheim gehouden. I. wordt naar het 
buitenland gestuurd om te bevallen en wordt 
gedwongen om haar kind af te staan. Uit schaamte 
en respect voor haar ouders, durft ze niemand iets 
vertellen. 
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Case 1: groepsverkrachting 
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 Historische achtergrond: België in de jaren ‘70, 
bourgeois en katholiek milieu  dominante 
opvattingen over gepast vrouwelijk seksueel 
gedrag 

  Collectief: dader ondersteund door gemeenschap, 
religieuze autoriteiten, wettelijke bepalingen 

  Nu: andere opvattingen over gender  en status, 
wettelijke hervormingen t.v.v. vrouwen  

opvattingen veranderen 

 Eergerelateerd geweld: 

– Meer dan ‘cultuur’ of ‘botsing van culturen’ 

– Rekening houden met andere dan culturele 
factoren bij begrijpen van geweld 
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Het socio-ecologisch model en 
kruispuntperspectief 

• Hoe verschil begrijpen zonder te 
culturaliseren/stereotyperen? 

• Algemeen: historische/politieke/socio-economische 
verschillen 

• Het socio-ecologisch model: 

- Geweld kan niet verklaard worden door slechts één 
factor 

- Oorzaken van geweld zijn complex en bevinden zich 
op verschillende niveaus 

(Source: Preventing violence. A guide to implementing 
the recommendations of the World report on violence 
and health. World Health Organization, Geneva, 2004) 

 
23 



24 



Kruispuntperspectief: verschillende ervaringen met 
geweld, ten gevolge van verschillen op twee niveaus: 

1. Verschillen tussen groepen 

- Op basis van etniciteit, cultuur, religie, sociale 
klasse, gender, leeftijd… 

- In migratiecontext: machtsverschillen tussen 
meerderheid en minderheden op basis van 
etniciteit, cultuur, religie 

2. Verschillen binnen groepen 

- Op basis van gender, sociale klasse, leeftijd, 
verblijfsstatus… 

- Groepen zijn niet homogeen  verschillende 
ervaringen en interpretaties van eer mogelijk 
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2. Eer en eergerelateerd geweld in 
België 

2.1 Wat is ‘eer’? 

• Diepte-interviews met 24 respondenten van 
uiteenlopende etnisch/religieuze achtergronden 

• ‘Eer’: morele normen en waarden mbt gepast 
gedrag 

• Algemene opvattingen over ‘eer’ bevestigen de 
definities: 

- ‘eer’ is belangrijk 

- collectief: gedrag van één persoon heeft gevolgen 
voor hele groep 

- navolgen van regels m.b.t. seksuele moraliteit 

- gender: andere regels voor vrouwen dan voor 
mannen 
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• “Pakiv” is voor de Roma een zeer 
belangrijke kwestie. (m, Roma, 38j) 

• Natuurlijk is namus heel belangrijk, 
sheref, voor mij is dat ook allemaal heel 
belangrijk. Dat is eigenlijk een soort 
ethiek waarmee je leeft, bepaalde 
waarden en normen die je gans je leven 
draagt, die eigenlijk je identiteit wel 
verklaren of maken. (v, Turks, 36j) 

• Dat speelt enorm, die patif speelt enorme 
rol in het leven van ouders, van gezin, 
van kinderen.  (v, Armenië, 42j) 
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• Alles draait om die drie letters, E E R, echt waar, 
ze doen het daarom. En houd je je er niet aan, 
dan kan dat natuurlijk nare gevolgen hebben. 
Misschien, als ik dan kijk bijvoorbeeld in mijn 
omgeving, misschien niet meer met de dood of 
met steniging of dat je jezelf gaat ophangen, dat 
niet meer. Maar wel met woorden die je zal horen, 
vanuit je familie, je gezin, je omgeving, de 
blikken, de houding van de personen in je 
omgeving, dat misschien wel. (v, Turks-Koerdisch, 
25j) 

 

• In onze cultuur is dat ook heel groot. Er is eer, er 
is schaamte. Dat is sowieso. (v, Marokkaans, 22j) 
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Maar persoonlijke beleving van eer : 

• Vele andere betekenissen van ‘eer’: zelfrespect, 
respect voor ouderen, eerlijk zijn, elkaar helpen, 
een goede opvoeding hebben… 

•  Morele regels niet altijd problematisch: 

 - regels i.v.m. zedelijkheid en maagdelijkheid 

 - toezicht door (uitgebreide) familie 

 - principe van ‘eer’ als zelfrespect, goed gedrag en 
  erkentelijkheid van individu naar collectief 

•  Betekenis en belang van ‘eer’:  

 - grote interne differentiatie, afhankelijk van 
afkomst, gender, sociale klasse, persoonlijke 
voorkeur… 

 - verandert doorheen de tijd 
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Botsende definities: 

“Hoe dat ik met eer ben geconfronteerd geweest in mijn leven, 
da's heel anders. Want ik vind nog altijd niet dat ik hun eer 
geschonden heb. Maar dat is mijn definitie, en mijn ouders 
hanteren niet dezelfde definitie.” (v,26j, Pakistan) 

 

Verandering doorheen de tijd 

“Vroeger, misschien in de tijd van mijn grootmoeder of moeder 
vijftig, zestig jaar geleden, was dat ook een punt, ze moesten 
maagd zijn, Vroeger moest iedereen weten dat ze maagd was 
maar nu niet meer. Nu is dat aan het koppel zelf om dat 
onderling te bespreken.” (v, 38j, Kosovo)  

 
Niet noodzakelijk ‘evolutie’ naar “vrije” seksuele moraal 

“Ik ben hier opgegroeid als ieder ander, zeg maar Belgisch meisje. 
Maar dan, als ik dan terugkijk, bijvoorbeeld, naar het 
beschermen van de maagdelijkheid, dan denk ik, sinds mijn 
geboorte heb ik dat gehoord en ik heb zoiets van: “Nee, ik blijf 
maagd tot ik trouw.” (v, 23j, Turks-Koerdisch) 
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  ‘Eer’ op zich wordt niet geproblematiseerd 

 Wel geproblematiseerd: bepaalde interpretaties van ‘eer’ 

 - vrouwen als bezit van mannen 

 - genderongelijkheid en dubbele standaard 

 - gebruik van geweld ipv dialoog 

 - probleem van radicaliserende jongeren 

 
Niet eer, maar geweld bestrijden 
“Dan zou ik het willen gebruiken om die nare dingen te 

voorkomen, zoals dat stenigen en bekogelen. Waarom moet 
dat? Dan zou ik wel willen: “We stappen ervan af, eer is 
gedaan, spreek er niet meer over.” Maar, eer mag blijven 
bestaan, zolang een mens leeft en dat mag van generatie op 
generatie verteld worden. Dat ze weten van, eer, je leeft voor 
je eer.” (v. 23j, Turks-Koerdisch) 
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2.2 Ervaringen van hulpverleners 

EG in de praktijk: Hoe een onderscheid 
maken? 

• Diepte-interviews met 26 hulpverleners 
(sociaal werkers, leraars, psychologen, 
politie, bemiddelaars…) – niet 
representatief 

• Geconfronteerd met situaties van geweld 
waarin ‘eer’ een rol speelde 

• Maar moeilijk om EG duidelijk af te lijnen 
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“'t Is heel moeilijk om die eruit te halen, da's heel 
moeilijk want ik weet niet vanaf wanneer dat dat 
eergerelateerd geweld wordt. Ik vind dat heel 
moeilijk om die grens te bepalen.” (lerares NL) 

 

“Ge hebt er heel duidelijke situaties van, eer is 
aangetast, familie komt bijeen en zegt hier moet 
wraak genomen worden hé, de eer moet 
teruggewonnen worden, da's heel duidelijk, maar 
dat komt zeer zelden voor.  Maar natuurlijk, er zijn 
veel zaken die een beetje in die richting zitten zo 
hé.” (intercultureel bemiddelaar) 

 

“Of eer de doorslaggevende factor is, daar heb ik in 
veel gevallen mijn twijfels over…”  (psychologe) 
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Gerapporteerde vormen van geweld 

• Ernstige vormen van EG (moord – zware vormen 
van geweld): zeldzaam 

- Daders menen ‘in hun recht te zijn’: indien 
rechtstreeks afkomstig uit risicogebieden  
institutionele omgeving die “eremoord” toelaat 
+ oorlog/gebieden die aan staatscontrole 
ontsnappen 

- Risicogebieden: Turks/Iraaks Koerdistan, delen 
van Pakistan, Afghanistan,  India, ruraal Oost-
Turkije, Tsjetsjenië 

- Veel voorkomend: partnergeweld en 
partnermoorden 
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• Meer voorkomend: 

- fysiek/emotioneel geweld/bedreigingen 

- Partnergeweld 

- Bemoeienis bij partnerkeuze 

- Opsluiting/controle 

- Druk om te huwen/gedwongen huwelijken 

- Druk om “traditionele” rol op te nemen 

- Roddel/sociale druk 

• Daders: vooral partner/ouders – in mindere mate 
broers/andere familieleden – leden van de wijdere 
gemeenschap 

• Slachtoffers: jonge meisjes – vrouwen – jongens 
(huwelijksdruk/homoseksualiteit) 
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• “Wat heb ik meegemaakt, goh, heel vaak verhalen van 
opsluiting, allé ja, slaan evident…huiswerk niet mogen 
maken en de tijd die werd opgevuld door huishoudelijke 
taken. Ja dat soort dingen.” (CLB-medewerkster) 

 

• “En ja, ik heb ene keer geweten dat ik aanbelde op 
huisbezoek en dat die dame door het raam kwam 
hangen van "ik mag u eigenlijk niet binnenlaten". Dus 
dat ik ook niet binnen mocht. Ik zei "ja maar 't is voor 't 
kindje", ze heeft het dan uiteindelijk wel gedaan en dan 
zie je dus dat daar die ramen verduisterd zijn met 
rolluiken. En ze zegt van "ik mag niet buiten". 
Huisbezoeken langs de gleuf van de brievenbus, dat 
gebeurt ook omdat ze gewoon niet mogen opdoen of 
zelfs in bepaalde gevallen vermoeden wij dat ze zelfs 
geen sleutel hebben om de deuren op te doen.” (Kind & 
Gezin) 
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Verstoting n.a.v. partnerkeuze  

 Bij de Afrikaanse meisjes is 't eerder van "ge moet luisteren en 
staat het u niet aan, dan kunt ge weggaan". Bij Marokkaanse 
meisjes is 't eerder van "dan breekt ge met de familie, dan zijt 
gij van ons geen dochter niet meer. (CAW-medewerkster) 

 

Vasthouden in herkomstland en huwelijksdwang 

 Een tijdje geleden was zij vertrokken naar Pakistan omdat zij 
gehoord had dat haar moeder ziek was (…) en dan kreeg ik op 
een avond een telefoon: “Die mensen laten mij hier niet gaan, 
bel mijn advocaat". En dan werd de lijn verbroken. (…) Wat 
hadden ze gedaan daar, ze waren erop uit gekomen wat haar 
situatie was in België, dat zij echt alleen woonde, dat er 
helemaal geen andere echtgenoot was, dat zij zonder 
hoofddoek rondliep, dat zij een alleenstaande moeder was. En 
dat ging er bij haar familie niet in dus die wilden haar dwingen 
om terug te trouwen, in Pakistan. (trajectbegeleidster) 
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Wat wordt als anders ervaren? 

• Vasthouden aan traditionele genderrollen, strikte 
verwachtingen naar vrouwen en meisjes toe 

• Belang van reputatie van familie en gemeenschap: 
individueel gedrag reflecteert op het collectief 

• Vrouwen soms beschouwd als belichaming van ‘familie-
eer’ 

• Op een eerschending volgt een reactie (niet altijd 
geweld) 

• Belang van ‘respect’ 

• Roddel en sociale controle 

• Partnergeweld: moeilijker om onderscheid te maken 
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Belangrijke factoren bij geweld: 

- Situatie van migratie: socio-economische 
achterstelling, gebroken gezinnen, 
toenemend belang van groepsidentiteit, 
radicaliseren van jongeren, 
oorlogstrauma’s… 

- Individuele eigenschappen: trauma’s, 
drugs en alcoholmisbruik, criminaliteit… 

- Relaties met (uitgebreide) familie: 
bemoeienis, afhankelijkheid… 

 Deze factoren vormen de context waarin 

‘cultuur’ door sommigen conservatief en 
seksistisch wordt ingevuld en gebruikt als 
legitimatie van (eergerelateerd) geweld. 
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Problemen bij aanpak van eergerelateerd 
geweld: 

- Institutionele problemen in hulpverlening: 
gebrek aan fondsen, verblijfswetgeving, 
gebrek aan kennis… 

- Verblijfsstatuut slachtoffers 

- Beroepsgeheim/gebrek aan samenwerking 
(ook met zelforganisaties) 

- Nood aan kennis/inzicht/ervaring 

 

 Analyse van cases: verder kijken dan 

‘eer’ 
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Case 2: ongewenste relatie 

 

K. heeft een relatie met een jongen 
van een andere godsdienst. Haar 
ouders zijn tegen de relatie omdat ze 
de jongen niet ‘geschikt’ vinden en 
bedreigen haar. Als ze toch doorzet, 
verbreken haar ouders alle banden 
met haar: “ze is niet meer onze 
dochter”.  
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- Ingegeven door religieuze redenen: bvb. 
moslimvrouw kan enkel met moslim trouwen  
mogelijke oplossing = bekering 

- Of ingegeven door historische achtergrond: 
oorlog/genocide/wantrouwen tov bepaalde 
bevolkingsgroep 

 Bvb. Armeniërs ,Kosovaren, Roma,,, 

- Situatie van migratie: 1e generatie wordt 
conservatiever – angst voor verlies van identiteit 

- Respons kan sterk verschillen: aanvaarding – eis 
tot bekering of assimilatie – geweld/verstoting 
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Case 3: isolatie en bedreiging 

 

De 16-jarige S. wordt door haar ouders 
thuis opgesloten en fysiek en emotioneel 
mishandeld: ze mag geen contact hebben 
met vriendinnen, moet direct van school 
naar huis en brengt haar dagen op haar 
slaapkamer door. S. rebelleert, weigert 
traditionele kleren te dragen en loopt 
verschillende keren van huis weg. Haar 
broers en zussen kiezen de kant van de 
ouders, van hen allemaal krijgt ze 
regelmatig doodsbedreigingen te horen.  
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- Tsjetsjeense familie 

- Historische achtergrond: 
oorlog/genocide/onderdrukking 

- Radicaal fundamentalistische Islam 

- Situatie van migratie: statusverlies 
voor ouders – geen aansluiting bij 
Belgische samenleving - 
radicalisering van jongens 

 

44 



3. Eergerelateerd geweld in de praktijk: 
“anders” hulpverlenen 

• EG: geen speciale expertise vereist  

“goed” hulpverlenen = luisteren en 
empathie betonen 

- wel: nood aan interculturele vorming - 
bijkomende achtergrondkennis is 
pluspunt  

- Nood aan meer allochtone 
hulpverleners 

• Verhaal van het slachtoffer serieus nemen 

• Inschatting risico & betrokkenheid 
meerdere personen (checklists) 
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• Nood aan goede samenwerking en 
bespreekbaarheid beroepsgeheim 

• Elke case individueel benaderen 

• Rekening houden met kwetsbaarheden 
vrouwelijke migranten: verblijfsstatus – 
afhankelijkheid van familie/echtgenoot – 
taalproblemen – wantrouwen – gevoelens 
van schaamte 
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• Nood aan grotere 
bespreekbaarheid EG/IFG in 
migrantengemeenschappen:  

–Zich bewust zijn van racistische, 
islamofobe en stereotyperende 
vertogen 

– in vraag stellen van schadelijke 
interpretaties van eer 

–meer samenwerking met 
zelforganisaties 
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Dank voor uw aandacht! 

 

swithaec@vub.ac.be  
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