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Advies- en Onderzoeksgroep Beke heeft in opdracht van het WODC van het Ministerie 

van Justitie de eerwraakproblematiek onder de loep genomen. Het concrete doel van 

het onderzoek was het ontwikkelen van een heldere, werkbare definiëring van het 

fenomeen; een werkdefinitie. Daarbij gaat het om een beschrijving van de 

eerwraakproblematiek met betrekking tot uitingsvormen, aanleidingen en risico-

indicaties. De werkdefinitie dient aanknopingspunten te bieden met betrekking tot 

signalering, deskundigheidsbevordering en registratie voor beroepsgroepen die in de 

praktijk met het fenomeen te maken (kunnen) hebben zoals het onderwijs, de 

hulpverlening, politie en justitie. 

In het onderzoek is deskresearch afgewisseld met intervisie met personen die 

afkomstig zijn uit het wetenschappelijk onderzoek, het beleid en de praktijk. Reden 

hiervoor is dat er gezocht is naar het opstellen van een werkdefinitie die op een breed 

draagvlak bij diverse beroepsgroepen kan rekenen. Op basis van de 

intervisiebijeenkomsten en interviews is geconstateerd dat dit draagvlak er is en dat er 

daarnaast veel behoefte is aan een werkdefinitie. 

 

Werkdefinitie 

Uit het onderzoek komt naar voren dat het verstandig is om af te stappen van het 

begrip eerwraak en in het vervolg te spreken van het ruimere begrip eergerelateerd 

geweld. Belangrijke argumenten hiervoor zijn dat de term eerwraak te beperkt 

verwijst naar het doden van meestal een meisje of vrouw vanwege (dreiging van) 

schending van de seksuele eer. Eerwraak is daarmee feitelijk synoniem aan eermoord 

waardoor er onvoldoende aandacht is voor andere, lichtere vormen van eergerelateerd 

geweld (zoals mishandeling en gedwongen uithuwelijking). Deze uitingvormen zijn niet 

alleen op zichzelf al ernstig, maar kunnen bovendien opmaat zijn voor ernstigere 

vormen van geweld waaronder moord in het uiterste geval. De term eergerelateerd 

geweld biedt daarnaast ruimte aan de schending van de familie-eer vanwege het in het 

geding zijn van de seksuele (primair vrouwelijke) eer en/of de niet-seksuele eer 

(mannelijke trots) en aan - naast vrouwelijke - ook mannelijke slachtoffers. Het 

bredere begrip eergerelateerd geweld biedt daarmee meer mogelijkheden tot 

(vroegtijdige) signalering en preventie.  

 



De werkdefinitie is als volgt geformuleerd: 

 

‘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 raken’.  

 

Met de componenten familie-eer, collectieve mentaliteit en publieke bekendheid die in 

de werkdefinitie centraal staan, wordt eergerelateerd geweld ingekaderd en 

onderscheiden van andere vormen van (relationeel) geweld. Zo worden 

geweldsincidenten waarbij de nationale eer of religieuze eer een rol spelen en 

relationeel geweld zoals huiselijk geweld en de crime passionnel buiten de 

werkdefinitie gehouden.  

 

Uitingsvormen en aanleidingen  

Relevante kenmerken en factoren die aan de werkdefinitie gekoppeld zijn, betreffen 

aanleidingen voor het eerconflict, uitingsvormen van eergerelateerd geweld en risico-

indicatoren. De uitingsvormen zijn de acties die door de familie worden ondernomen 

om eerherstel te bewerkstelligen. Daarbij is sprake van oplopende ernst waarbij 

eermoord (seksuele eer/primair vrouwelijk) en trotsmoord (niet-seksuele eer/primair 

mannelijk) de meest extreme vormen zijn voorafgegaan door dreiging met moord. 

Daarnaast is er sprake van uitingsvormen die juridisch gezien voor een deel wel en 

voor een deel niet te typeren zijn als strafbare vormen. Net zoals de uitingsvormen 

zijn ook de aanleidingen tot een vorm van eergerelateerd geweld zeer divers en 

worden vanuit westers perspectief niet altijd ingeschat als zijnde reden tot een vorm 

van geweld. In het kader van deskundigheidsbevordering dienen partijen die in de 

praktijk met het fenomeen te maken (kunnen) hebben aanleidingen in combinatie met 

de uitingsvormen in een vroegtijdig stadium te leren herkennen.  

Uitingsvormen en aanleidingen moeten in het kader van een aanpak altijd bekeken 

worden vanuit de context waarin ze voorkomen omdat eenzelfde uitingsvorm een 

andere aanleiding kan hebben en andersom. Daarnaast dienen erekwesties in een 

vroegtijdig stadium gesignaleerd te worden omdat er een risico bestaat op escalatie 

van geweld.  

 

Risico-indicatoren 

In de praktijk blijkt er veel behoefte te zijn aan kennis over risico-indicatoren die 

uiteindelijk wijzen op een verhoogd risico op de uiterste vorm van eergerelateerd 

geweld: moord. In het onderzoek is een aantal risico-indicatoren opgetekend die een 

eerste aanzet kunnen zijn voor een risicotaxatie-instrument. Deze hebben betrekking 

op het toekomstperspectief van het (potentiële) slachtoffer, de mate van openbare 

bekendheid van de (vermeende) eerschending, de culturele achtergrond van het 



(potentiële) slachtoffer, de situationele factoren van het eerconflict, de 

aanwijsbaarheid van een (potentiële) pleger van het eergerelateerd geweld en het 

gedrag van het (potentiële) slachtoffer. Deze indicatoren dienen echter met de nodige 

voorzichtigheid gebruikt te worden vanwege het gevaar van stigmatisering, 

generalisering en discriminatie. 

 

Deskundigheidsbevordering, signalering en registratie 

Op basis van het onderzoek is het duidelijk dat er veel belang gehecht wordt aan een 

werkdefinitie waar breed draagvlak voor is. De huidige werkdefinitie voldoet daaraan 

en het verdient aanbeveling dat er deskundigheidsbevorderingtrajecten worden 

opgezet die bij voorkeur vanuit een gemeenschappelijke basis (vanuit verschillende 

beroepsgroepen) gestalte krijgen. Een belangrijk onderdeel van de 

deskundigheidsbevordering zou zich moeten richten op vroegsignalering en dus op het 

voorkomen van ernstige geweldsmisdrijven vanuit erekwesties. Bij risicotaxatie is 

voorzichtigheid evenwel geboden. Via benchmarking bij andere fenomenen (zeden, 

jeugdcriminaliteit en huiselijk geweld) zou het mogelijk moeten zijn om modellen te 

ontwikkelen die recht doen aan het fenomeen en de signalering en aanpak op maat.  

Het registreren van eergerelateerd geweld bij verschillende instanties is ingewikkeld. 

Bij het vastleggen van informatie met betrekking tot eergerelateerd geweld zal naast 

informatie over het feit ook aandacht en ruimte moeten zijn voor 

achtergrondinformatie en informatie over de context.  

Aanbevelenswaardig is het als de betrokken beroepsgroepen de komende tijd 

gezamenlijk optrekken als het gaat om instrumentontwikkeling, 

deskundigheidsbevordering en registratie met betrekking tot eergerelateerd geweld. 

De dynamiek van het fenomeen vraagt erom om over een jaar de huidige 

werkdefinitie en het model nog eens tegen het licht te houden als het gaat om 

bruikbaarheid, toepasbaarheid en volledigheid.  

 


