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In dit boekje komen zeven maatschappelijk betrokken jonge mannen aan het woord. Ze 
zijn opgegroeid in ‘eerculturen’ en vertellen over hun hoogstpersoonlijke invulling van 
respect – voor vrouwen, voor de eigen familie en voor de samenleving. Wat kregen zij 
van huis uit mee over eer en over mannelijkheid? Hoe zien zij dat tegenwoordig zelf? 
Wat zijn hun ideeën over de rol van mannen en vrouwen? En wat zouden ze hun kinde-
ren later meegeven?
 
Ook komt Ahmed Marcouch aan het woord, de stadsdeelvoorzitter uit het Amsterdam-
se Slotervaart die bekendstaat om zijn uitgesproken opvattingen. Niet alleen weet hij 
waar de andere geïnterviewden over praten omdat hij als Marokkaanse Nederlander 
zelf deels in een ‘eercultuur’ opgroeide. Ook als oud-politieagent en oud-docent kent 
hij de leefwereld van jonge ‘allochtone’ mannen van nabij. Hij vertelt over zijn eigen 
ervaringen reageert op de ervaringen en overtuigingen van de generatie na hem.
 
Deze verhalen zijn een inspiratiebron voor jongeren, leerkrachten en ouders, en ande-
ren die veel met jongeren te maken hebben.
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Inleiding 

Respect is een begrip dat vaak valt in de hedendaagse jongerencultuur. Jongeren 
vinden het belangrijk dat je jezelf respecteert en dat je respect hebt voor de an-
der. Vooral voor jongens met roots in niet-Nederlandse culturen is respect vaak 
een lijfspreuk. 
Gek genoeg overheerst in de Nederlandse samenleving het beeld dat deze jon-
gens, meestal aangeduid als ‘allochtonen’, juist geen respect zouden hebben. 
Niet voor hun omgeving, niet voor de Nederlandse samenleving en al helemaal 
niet voor vrouwen. Dit beeld verdient bijstelling. Er zijn zeker jonge ‘allochtone’ 
mannen die de weg kwijt zijn of zichzelf diep in de nesten hebben gewerkt. Maar 
er zijn ook heel veel migrantenzonen die zich juist volop inzetten voor de samen-
leving. Die in zichzelf en hun toekomst investeren door middel van opleiding en 
studie. Die op positieve wijze op zoek zijn naar een eigen plek als kind van twee 
culturen, naar the best of both worlds. 

In dit boekje laten we zeven van deze maatschappelijk betrokken jonge mannen aan het 
woord. Ze vertellen over hun hoogstpersoonlijke invulling van respect – voor vrouwen, voor de 
eigen familie en voor de samenleving. Wat kregen zij van huis uit mee over eer en over man-
nelijkheid? Hoe zien zij dat tegenwoordig zelf? Wat zijn hun ideeën over de rol van mannen en 
vrouwen? En wat zouden ze hun kinderen later meegeven? 

Ook laten wij Ahmed Marcouch aan het woord, de stadsdeelvoorzitter uit het Amsterdamse 
Slotervaart die bekendstaat om zijn uitgesproken opvattingen. Niet alleen weet hij waar de 
andere geïnterviewden over praten omdat hij als Marokkaanse Nederlander zelf deels in een 
‘eercultuur’ opgroeide. Ook als oud-politieagent en oud-docent kent hij de leefwereld van 
jonge ‘allochtone’ mannen van nabij. Wij nodigden hem uit om over zijn eigen ervaringen te 
praten en te reflecteren op de ervaringen en overtuigingen van de generatie na hem. 

Wij denken dat de verhalen van deze acht mannen een inspiratiebron kunnen zijn. Voor jon-
geren zelf, maar ook voor mensen die veel met jongeren te maken hebben, zoals ouders en 
leerkrachten.

Een cultuur van eer 
De geïnterviewde jongens zijn alle zeven opgegroeid in Nederland, maar hebben stuk voor 
stuk roots in zogeheten familieculturen of ‘wij-culturen’. Hierin wordt vaak grote waarde ge-
hecht aan ‘goede naam’ en bescherming van de familie-eer. Mannen en vrouwen hebben hier-
bij verschillende taken. Voor meisjes en vrouwen is het vooral belangrijk dat zij zich ‘netjes’ 
gedragen. Dit betekent meestal niet flirten met jongens of mannen, geen uitdagende kleding 
dragen en zeker geen seks buiten het huwelijk. En de opdracht voor jongens? Dergelijk ‘onge-
past’ gedrag onder hun zusjes en later bij hun echtgenote zien te voorkomen. Op deze manier 
beschermen ze de familie-eer en verwerven zij respect. 
Van jongens en mannen zelf wordt (hetero)seksueel gedrag vaak wel geaccepteerd, ooglui-
kend of expliciet. Waar een meisje met een vriendje het respect van haar omgeving verliest en 
haar familie te schande maakt, kan het hebben van vriendinnetjes er bij jongens juist voor zor-
gen dat ze gerespecteerd worden door hun vrienden. Openlijke homoseksualiteit is wel taboe, 
voor jongens én voor meisjes. 



Het is niet zo dat jongens er uit zichzelf voor kiezen om hun zussen in de gaten te houden. Dat 
is iets dat de familie en de gemeenschap van hen verwacht. Het hoort bij ‘een echte man’ zijn, 
net als de vanzelfsprekendheid dat je niet met je laat sollen en dat je altijd reageert op beledi-
gingen. Denk aan de kopstoot van Zidane tijdens de WK finalewedstrijd in 2006. Zijn tegenspe-
ler beledigde zijn zus, en hij wist niet anders dan dat hij hier onmiddellijk op moest reageren. 
Dit zijn zaken die een jongen van kleins af aan duidelijk worden gemaakt door de mensen om 
hem heen, soms expliciet, maar vaak ook indirect. Onttrek je je aan deze rol als man, dan loop 
je het risico het respect te verliezen van de familie en de eigen gemeenschap. 

Een doolhof aan normen
Wat de jeugd van de jonge mannen in dit boekje typeert, is dat zij moeten jongleren met een 
heleboel verschillende opvattingen tegelijk. Allereerst zijn er de opvattingen van hun ouders, 
geworteld in een ‘familiecultuur’. Die zijn hen natuurlijk met de paplepel ingegoten. Maar 
daarnaast krijgen ze van Nederlandse klasgenoten en vrienden, op school en uit de media vaak 
hele andere denkbeelden mee. En dan spelen er in het geboorteland van hun ouders ook nog 
eens roerige debatten over individualisering en emancipatie, waar veel jongeren via internet-
fora of familiedebatten kennis van nemen. Vind in dit doolhof aan normen en overtuigingen 
maar eens je eigen weg! 

Vooral lastig voor jongens uit migrantengezinnen is dat bepaalde normen die de meeste Ne-
derlanders hoog in het vaandel hebben staan, lijnrecht ingaan tegen wat ze van huis uit mee-
krijgen. Het streng controleren van zusjes of de eigen echtgenote beschouwt men in Neder-
land vaak als not done. Alhoewel je ook bij Nederlandse mannen en vrouwen vaak nog een 
behoorlijk traditionele rolverdeling ziet, is het in Nederland toch gebruikelijk en sociaal wen-
selijk om je uit te spreken voor gelijkheid tussen de seksen. 
Andere ideeën zijn er ook als het gaat om de omgang met belediging. In een eercultuur kun je 
een belediging niet over je kant laten gaan als man. In Nederland is het juist de bedoeling dat 
je ‘de eer aan jezelf houdt’ en een belediging negeert. 
En wanneer een man homo- of biseksuele gevoelens heeft, dient hij daar in een eercultuur niet 
over te spreken en niet naar te leven. Terwijl de meeste Nederlanders van homo’s verwachten 
dat ze openlijk over hun geaardheid praten. Die vinden het belangrijk om te weten wie wel of 
niet ‘zo’ is en zien een ‘coming-out’ als een noodzakelijk iets. (Hoewel dit weer niet betekent 
dat alle Nederlanders homoseksualiteit volledig accepteren.)

Daarnaast is het voor migrantenzonen ook niet makkelijk om koers te bepalen vanwege het 
feit dat ze in de Nederlandse media en politiek vaak negatief afgeschilderd worden en (daar-
door) veel te maken krijgen met discriminatie. Dit heeft uiteraard gevolgen voor hun iden-
titeit. Wanneer je voor de zoveelste keer zonder enige aanleiding door de politie wordt ge-
vraagd om je identiteitsbewijs te tonen, of puur en alleen op basis van je etnische afkomst 
afgewezen wordt voor een baan, kan je vertrouwen in de Nederlandse samenleving een flinke 
deuk oplopen. Soms zie je hierdoor bij jongeren een minachting ontstaan voor waarden die als 
typisch Nederlands worden gezien. 

Eigen mix
Het is tegen de achtergrond van dit soort dilemma’s en spanningen dat jonge mannen met 
wortels in eerculturen hun eigen opvattingen over eer, respect, familie en man-vrouwverhou-
dingen ontwikkelen, laverend tussen verschillende culturele voorschriften door. In dit boekje 
laten zeven van hen zien hoe zij dit hebben gedaan of nog altijd doen, en hoe ze daarbij hun 
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eigen mix van ingrediënten uit verschillende culturen brouwen. In de ogen van buitenstaan-
ders lijkt dit soms inconsequent of tegenstrijdig. Maar dat is eigenlijk niet van belang. Waar 
het om gaat is dat de jonge mannen ons deelgenoot hebben willen maken van hun leefwereld 
en hun opvattingen. Opvattingen die bij hen zelf passen. 

Voor wie is dit boekje? 
Wij hopen dat dit boekje jonge mannen met een migrantenachtergrond inspireert om hun 
gedachten over respect en eer verder te ontwikkelen en hun eigen weg in te slaan. Maar we 
denken dat het ook interessant is voor professionals en vrijwilligers die werken met jongens 
met wortels in een eercultuur – docenten, leerlingbegeleiders, welzijnswerkers, hulpverleners, 
enzovoorts. Dit boekje kan hun een kijkje geven in de belevingswereld van deze jongens. Ach-
terin namen we enkele adviezen voor professionals op. Ook geven we daar tips voor meer 
informatie en een overzicht van adressen waar jongeren voor hulp of een luisterend oor te-
rechtkunnen.

Dank!
De jonge mannen die meewerkten aan dit boekje kennen we via ons werk rond thema’s als 
seksualiteit, partnerkeuze, eer en geweld, of werden ons aangeraden door mensen uit ons net-
werk. Alle zeven zijn zij ook met dergelijke kwesties bezig in hun opleiding, hun (vrijwilligers)
werk of in de politiek. Voor dit boekje vroegen wij hun om te vertellen over hun persoonlijke 
geschiedenis en opvattingen. Voor de meeste van hen was het de eerste keer dat zij zo uitge-
breid over zichzelf vertelden aan iemand ze verder niet kenden. Het waren vaak indringende 
gesprekken, waarbij al pratend steeds meer herinneringen en nieuwe inzichten naar boven 
kwamen. De meeste geïnterviewden besloten om hun verhaal onder een gefingeerde naam te 
doen, omdat ze anders niet vrijuit konden praten over hun familie en hun vriendinnetjes. 

We willen alle geïnterviewden allemaal heel hartelijk bedanken voor hun bereidheid openhar-
tig te antwoorden op al die persoonlijke vragen. Ook danken we Ahmed Marcouch voor zijn 
ruimhartige medewerking en zijn interessante reflecties op de verhalen van de jonge mannen. 
Moge jullie ervaringen een inspiratie zijn voor anderen!



‘Als men mij confronteert met 
de keuze van mijn zus, heb ik 
geen weerwoord’
 

Abhimanyu (23 jaar) groeide naar eigen zeggen op als echte ‘bounty’: zwart van 
buiten, wit van binnen. Dat zijn zusje minder vaak uit mocht dan hij, viel eigenlijk 
ook lang buiten zijn blikveld. Het instandhouden van de Hindoestaanse cultuur 
vindt hij inmiddels erg belangrijk. Maar ook wil hij wat doen aan de hoge zelf-
moordcijfers onder Hindoestaanse jongeren. ‘De kloof tussen de wereld buiten 
en de wereld thuis zorgt voor veel verwarring en frictie.’

Abhimanyu kwam 23 jaar geleden ter wereld in Noord-Holland. Zijn ouders waren beide Suri-
namers van Hindoestaanse afkomst. Als jonge twintigers werden zij door hun families aan el-
kaar uitgehuwelijkt. Een gelukkige match bleek dat niet. Toen Abhimanyu een jaar of vier was, 
vluchtte zijn moeder met hem en zijn één jaar oudere zus naar een blijf-van-mijn-lijfhuis. ‘Mijn 
vader had nogal losse handjes. Hij was van de oude garde Hindoestanen zal ik maar zeggen, hij 
zag de vrouw als niet gelijkwaardig.’ Na de scheiding ging Abhimanyu met zijn zus en moeder 
in een klein dorp wonen. ‘Daar groeide ik op tot een echte bounty: zwart van buiten, wit van 
binnen. In ons boerendorp waren wij de enige niet-witten. Ook kreeg mijn moeder op gegeven 
moment een relatie met een Nederlandse man. Hoewel ze nooit getrouwd zijn en altijd apart 
zijn blijven wonen, ook nadat mijn halfbroertje werd geboren, heeft hij mij wel erg gevormd.’ 
Ondanks zijn overwegend ‘Nederlandse’ jeugd, kreeg Abhimanyu van zijn moeder en haar 
familie het nodige mee over de rol van familie-eer. ‘Bij mijn familie, die in Den Haag en Utrecht 
woonde, zag ik tot welke hoogten de eerkwestie kan oplopen in de Hindoestaanse gemeen-
schap. De sociale controle is daar enorm, ouders worden dagelijks geconfronteerd met 
buren en familie die hun zoons en dochters in de gaten houden. Mijn moeder was in 
vergelijking daarmee heel los. Er was in het dorp natuurlijk geen controle van andere Hindoe-
stanen. En ik denk dat mijn moeder ook wel inzag dat ze van ons niet kon verwachten dat wij 
volgens de hindoestaanse standaarden zouden leven, daar in ons uppie in dat dorp. Dus ik 
mocht mee met alle schooluitjes en toen ik zestien was ook wekelijks tot laat uitgaan.’ 

Lippenstift
Maar voor zijn zus was zijn moeder een stuk strenger. Die mocht lang niet zo vaak uit als Abhi- 
manyu. ‘Volgens mij was ze oprecht bang dat mijn zus slachtoffer van iets naars zou worden. Maar 
ze kon ook dingen zeggen als: “Als je elke week uitgaat en lippenstift op hebt, dan gaan de men-
sen nog zeggen dat je je gedraagt als een prostituee.” Mijn moeder had ook wekelijks contact 
met mijn tante in Utrecht. Haar dochter is één jaartje ouder dan mijn zus. En mijn tante zei dan 
steeds: “Anoeradha mag dat niet, wij Hindoestanen doen dat niet.” Gelukkig was mijn zus een 
heel rustig meisje. Volgens mij hoefde ze ook niet zo nodig iedere week uit, maar zeker weten 
doe ik dat niet. Als jongen heb je natuurlijk wel al die vrijheden en ben je bang dat je die 
zult kwijtraken als je erover begint, dus daarom denk je al snel: geen commentaar.’ 
Terwijl hij dit vertelt, bedenkt Abhimanyu zich dat ze ooit in Spanje op vakantie waren en toen 
elke dag uit mochten, onder de voorwaarde dat hij zijn zus in de gaten zou houden. ‘Die vrij-
heid om uit te gaan was waarschijnlijk omdat niemand erachter zou komen. Terwijl: als we in 
Nederland elke dag uit zouden gaan en mijn zus zou gezien worden, dan zou het de volgende 
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dag al in een communitykrant staan. Maar wat ik nu ik erover nadenk vooral verrassend vind, 
is hoe leuk mijn zus het in Spanje vond om elke dag uit te gaan. Terwijl ze er in Nederland niet 
om leek te malen dat het maar af en toe mocht. Misschien had mijn zus voor zichzelf een be-
schermingsmechanisme ingebouwd of zo.’

Geest van de jager
Abhimanyu zou als vader overigens een zelfde soort koers varen als zijn moeder deed. ‘Ik kan 
natuurlijk geen enkel kind verbieden om uit te gaan, omdat ik het zelf zo veel heb gedaan, 
maar ik zou mijn zoon net als mijn moeder vrijer laten dan mijn dochter. Meisjes zijn nu een-
maal vaker slachtoffer van aanranding en verkrachting en zo. Kijk, je kan een dochter wel 
heel intelligent opvoeden en ervoor zorgen dat ze altijd haar woordje klaar heeft, maar 
een bepaald slag jongens heeft daar geen boodschap aan. Dan wordt ze zelfs alleen nog 
maar aantrekkelijker voor die jongens, dat is de geest van de jager.’

Moslimjongen
Los van de uitgaansregels werd eergevoel pas echt een grote kwestie in het gezin toen Abhi-
manyu’s zus zes jaar geleden verkering kreeg met een moslimjongen. ‘Dat vond mijn moeder 
bepaald niet leuk. Wij zijn dan wel geen echt conservatieve Hindoestanen, maar Hindoestanen 
hebben liever dat als hun kind dan toch buiten de gemeenschap trouwt, het met een Neder-
lander of een andere westerling is. Niet met een moslim in elk geval! In India en Suriname 
speelt het hindoe/moslim-onderscheid heel erg. Je kunt gerust spreken van een wederzijdse 
haatverhouding. Als hindoe met een moslim trouwen en vice versa, is het laagste wat 
je kunt doen. Ouders verbannen hun kinderen om die reden. Ook hier in Nederland komt dat 
onder veel Hindoestanen voor. Je ziet dan dat die meisjes – want het zijn voornamelijk meisjes 
die verliefd worden op een moslimjongen – echt alleen op de wereld komen te staan. Door hun 
partnerkeuze doen ze namelijk ook afstand van hun vriendinnen. De ouders van die vriendin-
nen zeggen immers: Ik wil niet dat je met haar contact hebt.’

Vriendschap
Omdat de relatie van zijn zus zo lastig lag, sprak de jonge Abhimanyu een paar keer namens 
de familie met de vriend van zijn zus. ‘Vervolgens heb ik mijn moeder gezegd: “Priya gaat niet 
zo’n goede jongen vinden als deze jongen. Hij is echt heel intelligent, maar ook eerlijk en loy-
aal.” En ik meende dat ook. Dat heeft mijn moeder wel wat soelaas gegeven. Toch begint ze 
elke keer over zijn religie als ze over een onenigheid tussen mijn zus en haar vriend hoort. Ook 
dringt ze er telkens op aan dat ze snel moeten gaan trouwen. Dat ze elke keer moet zeggen 
dat haar dochter samenwoont maar niet getrouwd is, is heel moeilijk voor haar.’
‘Het valt mij ook wel een beetje tegen van mijn zus hoor. Als je weet dat je ouders iets niet 
goed vinden – en geen enkele Hindoestaanse ouder kan een relatie met een moslim 
ooit helemaal goedkeuren – dan stel je je toch niet open voor die liefde? Dan laat je het 
toch gewoon tot vriendschap komen en niet verder? Daarin heeft mijn zus me wel teleurge-
steld. Voor mijn gevoel heeft ze voor de familie-eer gefaald.’

Koe en varken
Abhimanyu vindt het gebod om als Hindoestaan geen relatie te beginnen met een moslim 
terecht. ‘Want hoe gaat de Hindoestaanse cultuur anders instandgehouden worden? Als wij 
jongeren die cultuur niet instandhouden, dan verwatert het. Het ergste met mijn zus vind 



ik dat het uitgerekend weer een meisje is dat met een moslimjongen in zee gaat. Andersom 
is ook niet goed, maar dan kan die Hindoestaanse jongen toch makkelijker zijn eigen cultuur 
hooghouden. En een Hindoestaanse met een Nederlander, dat geeft ook genoeg ruimte voor 
het Hindoestaanse. Je ziet het wel op Hindoestaanse bruiloften: Nederlandse jongens en meis-
jes doen gewoon gezellig mee. Hindoestaanse mannen en vrouwen die getrouwd zijn met een 
Nederlander kunnen thuis hun eigen ding doen en vrijuit hun geloof beleven. Maar met een 
moslim kan dat niet: dan moet je kiezen.’ 
‘Wij Hindoestanen eten bijvoorbeeld geen koe en moslims eten geen varken. Op gegeven mo-
ment moet je dan keuzes gaan maken. Bij mijn zus en haar vriend zie je dat hij wel gewoon 
rund blijft eten, terwijl zij geen varken meer eet. Ze zegt dat dit is omdat ze last van haar maag 
heeft. Maar of dit nu haar maagprobleem is, of omdat het van het geloof van haar vriend niet 
mag? Kip eet ze wel namelijk. Ik vind hem perfect hoor, de vriend van mijn zus, maar als ik zo-
iets dan merk…’ 

Macho
Bij doorvragen blijkt Abhimanyu zich in zekere zin verantwoordelijk te voelen voor de keuze 
van zijn zus. ‘Ik vind het onzin dat je minder kritisch zou zijn als je zoon of dochter met een 
Nederlandse jongen of meisje thuiskomt dan wanneer het een moslim is. Maar toch, ik zou 
erop aangesproken kunnen worden, en dat is wat het voor mij erg maakt. Als conservatieve 
Hindoestanen mij zouden confronteren met de keuze van mijn zus, heb ik geen weerwoord. 
Al weet ik niet of ik het had tegengehouden als ik het had gekund, dan nog is en blijft 
het een situatie die ik moet kunnen verklaren, omdat ik haar broer ben. Dat is wel iets 
macho-achtigs misschien, iets van jongens. Bij Nederlandse jongens zou dat misschien ook zo 
zijn, als hun zus met een Duitser getrouwd zou zijn.’ 

Zoektocht naar je roots
Zelf had Abhimanyu vanaf zijn puberteit verschillende vriendinnetjes, zowel Nederlands als 
Hindoestaans. Tot hij op zijn 23e een meisje leerde kennen van wie hij dacht: met jou wil ik wel 
trouwen. ‘Zij was lief en mooi, maar de belangrijkste reden dat ik zo verliefd op haar werd, was 
dat zij echt Hindoestaans was. Ik heb mij vanaf mijn 18e langzaam steeds meer in mijn Hindoe-
staanse roots verdiept, in de religie en in de cultuur. Dat zij mij alles wist te vertellen over de 
Hindoestaanse religie en hoe je dat moet praktiseren intrigeerde mij aan haar. En ik wist: als 
ik met haar zou trouwen, dan kon ik als het ware ook een echte Hindoestaan worden.’ 
Abhimanyu lacht hardop terwijl hij dit zegt. ‘Maar doordat zij zo heel conservatief Hindoe-
staans was opgevoed, waren die ouders natuurlijk ook heel conservatief. Haar vader was een 
echte Hindoestaanse vader, heel beschermend waar het ging om zijn dochters en de familie-
eer. En dat ging er bij mij niet in. Ik sprak hem een paar keer aan de telefoon en toen besefte ik: 
ik ben eigenlijk ook best wel een Nederlander. Want hij dwong een bepaald respect af. En dat 
respect wilde ik hem zo wel geven, maar wie het afdwingt is bij mij aan het verkeerde adres. 
Ik zou met haar heel gelukkig worden, maar ik zou háár heel ongelukkig maken omdat ik niet 
met haar familie kon opschieten. Het zou egoïstisch zijn om het zover te laten komen.’ 

Wegcijferen
Abhimanyu staat helemaal achter zijn besluit om de relatie om die reden te beëindigen, ook 
al was het wat hem betreft ware liefde. Hij heeft zichzelf als het ware weggecijferd voor haar 
geluk, zijn eigen verlangen opzij gezet. En dát is nou wat hij eigenlijk ook van zijn zus ver-
wacht zou hebben, dat zij haar eigen verlangen opzij zou hebben gezet voor de goede naam 
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van haar familie. Want eer betekent niet alleen dat je een plicht hebt naar de maatschappij, 
je woord moet nakomen en moet doneren aan arme mensen. ‘Je hebt ook een plicht naar je 
ouders, om hun eer omhoog te krijgen. Net zoals je de eer van je voorouders hoog te houden 
hebt, door altijd oprecht te zijn, eerlijk te zijn en het goede pad te volgen. En je moet je geloof 
voor je kinderen toegankelijk maken, zodat zij het kunnen praktiseren zoals jij dat hebt kun-
nen doen. Dat betekent dat je wel bij je cultuur moet blijven. Je bent vrij om met iemand uit 
een andere cultuur te trouwen, als je maar wel je eigen cultuur kunt behouden en aan 
je kinderen kunt doorgeven.’ 

Zelfmoord
Zo ‘harmonieus’ als de onenigheid over de partnerkeuze van Abhimanyu’s zus in zijn familie 
verder verliep, zo gaat het niet overal. Als vrijwilliger van een Hindoestaanse stichting wordt 
Abhimanyu regelmatig geconfronteerd met verhalen over zelfmoordpogingen onder Hindoe-
staanse jongens en meisjes. ‘Dat is echt een groot probleem. Recente cijfers laten zien dat bijna 
20 procent van de Hindoestaanse meisjes wel eens een zelfmoordpoging doet, bijna twee keer 
zoveel als bij Nederlandse meisjes. Omdat Hindoestaanse jongeren veel thuis zitten, kun-
nen ze zichzelf helemaal gek maken. Meestal gaat het dan over verboden liefdes en relaties 
die lastig liggen binnen de familie, of over het gebrek aan vrijheden. Die jongeren hebben 
te maken met Nederlandse vrienden die veel meer mogen, die met allemaal leuke verhalen 
komen over wat ze allemaal hebben gedaan. En zelf hebben ze geen speelmomenten, geen 
mogelijkheden om de aandacht te verleggen. Zo kunnen ze helemaal gefixeerd raken op alle 
belemmeringen en problemen.’ 
Vanuit zijn stichting wil Abhimanyu jongeren gaan voorlichten over de zelfmoordproblema-
tiek. ‘Het helpt als jongeren bij vrienden leren zien wanneer die het heel moeilijk hebben en 
hen kunnen ondersteunen waar nodig. Daarnaast is het natuurlijk zaak om jongeren te empo-
weren. Om ze de verschillende opties te laten zien om uit een beknellende situatie te komen.’

Dansen en drinken
Natuurlijk is het eveneens van belang om de ouders te bereiken. ‘Je zou kunnen zeggen dat 
Hindoestaanse ouders een bepaalde opvoeding hebben meegenomen uit het land van her-
komst die hier in het Westen niet goed past. De enorme kloof die daardoor ontstaat tussen 
de wereld buiten en de wereld thuis, kan bij jongeren voor veel verwarring en frictie zorgen. 
Ouders proberen kinderen volgens traditionele rolpatronen op te voeden. Ze zijn voortdurend 
bezig om hun kinderen aan banden te leggen en de “losbandigheid” van het westerse jonge-
renleven buiten de deur te houden. Maar ze zouden gewoon een keer mee moeten gaan 
kijken in die disco waar hun kinderen naartoe willen. Is die wel zo slecht? Op een hindoe-
feest of -bruiloft mogen hun kinderen toch ook gewoon dansen en drinken? Je kunt zeggen: 
“Ja maar dat is een vertrouwde plek.” Laten die ouders zich dan ook vertrouwd maken met de 
plekken waar hun kinderen graag naartoe willen!’ 
‘Het gaat me niet om de schuldvraag hoor. Want het is natuurlijk niet de bedoeling van ouders 
om hun kinderen zo ongelukkig te maken dat ze zelfmoord plegen, dat wil niemand. Maar het 
is wel mogelijk om bepaalde frustraties bij jongeren weg te nemen en het is een taak van de 
ouders om dat te doen. Verbied dingen niet zomaar, maar overleg met je kind en verdiep je 
in zijn of haar wensen. Vertel wat er precies is waar je bang voor bent. Kinderen kunnen veel 
beter leven met beperkingen als er een verklaring voor is die zij begrijpen.’

* Abhimanyu’s naam is op zijn verzoek gefingeerd



‘Al die roddel en achterklap, nee’

De 27-jarige Adem Baskaya migreerde samen met zijn familie op zijn vijfde van Tur-
kije naar het Nederlandse Soest, waar hij nog altijd woont en raadslid voor de PvdA 
is. De Turkse gemeenschap is er hecht, en de sociale controle groot. Dat meisjes meer 
dan jongens in hun vrijheid beknot worden, dat vindt Adem niet in de haak. Je moet 
meisjes wel beschermen, maar niet uit angst voor geroddel aan banden leggen. 

In de streek waar Adem en zijn familie vandaan komen, de Zwarte Zee-streek bij Trabzon, 
heerst een groot gemeenschapsgevoel. Hij en zijn drie oudere zussen, oudere broer en twee 
jongere broertjes kregen het van hun ouders dan ook met de paplepel ingegoten: kom voor 
elkaar op, bescherm elkaar. ‘Ik en mijn jongere broertje bijvoorbeeld haalden samen veel kat-
tenkwaad uit. Wij kwamen daardoor vaak in de problemen, hadden ruzietje hier ruzietje daar. 
Mijn vader en moeder hamerden er altijd op dat we voor elkaar in de bres moesten springen.’ 
Dat sterke gemeenschapsgevoel was en is er ook in de wijk in Soest, waar veel Turkse streekgeno-
ten wonen. ‘Men let er enorm op elkaar, er is veel sociale controle. Het goede daaraan is bijvoor-
beeld dat het in onze wijk niet gebeurt dat jongens van alles roepen naar langslopende meisjes. 
Ons kent ons, en de jongens komen voor de meiden in de buurt op. Maar het slechte is dat meisjes 
vaak een bepaalde druk voelen. Zo van: als ik daarheen ga, wie ziet mij dan? Dat gaat niet alleen 
over contacten met jongens. Ook over gewoon een leuk uitstapje wordt soms al heel moeilijk ge-
daan, naar een terrasje met vriendinnen of zo. Wat meiden die sterk onder controle staan vervol-
gens doen, is proberen uit het blikveld van de gemeenschap te blijven. Dus als ze in Soest wonen 
gaan ze vooral niet in Soest iets doen met vrienden of vriendinnen, maar spreken ze in Utrecht af. 
Omdat bekenden hen anders misschien zien en er verkeerde gedachtes bij kunnen hebben.’ 

Aandacht afleiden
Niet dat zijn ouders uit zichzelf nu zo streng waren voor zijn zussen. ‘Ze waren veel strenger 
voor mij en mijn broertje, ha! Eigenlijk lag er bij mij thuis vooral druk op mijn broers en 
mij. Om ons goed te gedragen, om goed te presteren op school. Dat kwam door dat kat-
tenkwaadgebeuren; ze zaten bovenop ons, sloten ons op in onze kamer en zo. Maar die sociale 
druk om ons heen, die speciaal op meisjes gericht was, die was er wel degelijk, en die had ook 
invloed op mijn ouders. Ze trokken zich het toch behoorlijk aan als er over mijn zussen gepraat 
werd. Daar gaat het vaak om hè, met eer. Hoe denkt de ander over mij en mijn kinderen? Boven-
dien is er bij ons in de familie iets behoorlijk ernstigs gebeurd met mijn oudste zus, waardoor 
bij mijn ouders het gevoel versterkt werd dat ze heel erg op mijn andere zussen moesten letten. 
Dat heeft niet lang geduurd hoor. Ze zagen dat mijn zussen toch wel verantwoordelijk zijn.’
Wel kreeg Adem regelmatig vragen van zijn ouders over zijn zussen. ‘“Hebben ze een vriend-
je?”, bijvoorbeeld, of “Roken ze?” Maar eigenlijk heb ik nooit geweten of mijn zussen nou 
vriendjes hadden of niet. Ik weet ook niet of ik dat aan mijn ouders verteld zou hebben. Toen 
ik zag dat mijn zussen rookten, heb ik dat wel aan mijn ouders verteld. Tja, wij als jon-
gens zaten altijd in de problemen thuis, met zo nu en dan een draai om de oren, dus dan wil je 
de aandacht weleens van jezelf afleiden.’ 

Zomerliefde
Pas toen hij wat ouder was ging Adem zich meer bemoeien met zijn zussen. Hij vond het vrij 
vanzelfsprekend om als broer een beschermende rol op zich te nemen. ‘Meisjes zijn namelijk 
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heel kwetsbaar binnen de Turkse gemeenschap. Die moet je gewoon beschermen tegen rod-
dels en dergelijke. Toen ik 19 was werkten we een zomer lang op de hazelnootvelden van mijn 
opa in Turkije, en elke avond was het reuze gezellig met alle jongeren. En mijn zussen zaten 
elke keer met twee jongens grapjes te maken en zo. Toen ze een keer heel laat thuiskwamen, 
heb ik hen ermee geconfronteerd. Ik heb gezegd: “Als jullie iets willen met die jongens, 
dan vind ik het prettig om het te weten, in plaats van dat jullie achter mijn rug om een 
vriendje hebben. Ik ben een jongen en ik weet hoe jongens denken en handelen. Ik wil niet 
dat jullie gekwetst raken en alles. Ik wil erbij zijn als jullie hen zien, en als jullie wat verder 
willen, dan wil ik het best ook met onze ouders bespreken.” Op die manier hebben ze een tijd 
contact met elkaar gehad, en toen het serieus werd zijn ze met onze ouders gaan praten.’ 
Uiteindelijk trouwde zijn ene zus met haar Turkse liefde, maar bij de andere zus staken hun ou-
ders daar een stokje voor. ‘Nadat ze informatie over die jongen hadden ingewonnen, waaruit 
bleek dat hij nogal een uitgaanstype was en niet goed met meisjes omging, hebben ze tegen 
haar gezegd: “Met hem zul je niet gelukkig worden.” Daar is nog veel ruzie over geweest. Mijn 
ouders hebben gezegd: “Als je toch gaat trouwen, dan kijken wij niet meer naar je om.” En 
uiteindelijk heeft mijn zus hun mening gerespecteerd.’

Datingbureau
Dat zijn moeder informatie inwon over jongens die zijn zussen leuk vonden, vindt Adem heel 
handig en verstandig. ‘Dat is eigenlijk een variant op een datingbureau. Daar is niets mis mee, 
als de moeder tenminste goede intenties heeft met haar dochters. Uithuwelijken is wat anders, 
daar ben ik pertinent een grote tegenstander van. En het gebruik om de hand van een dochter 
te komen vragen zonder dat de jongen en het meisje elkaar kennen, dat keur ik af. Ik ergerde 
me ook altijd enorm als we in Turkije waren en er kwamen opeens allemaal mensen op bezoek, 
zo van die dochter is nog niet getrouwd, dan gaan we effe langs. Mijn vakantie ging soms hele-
maal naar de knoppen daardoor. Dan kom je op een bepaalde plek, en je bent heel losjes hè, je 
hebt alles achtergelaten in Nederland en je gedachten zijn helemaal leeg. Dan kom je daar en 
moet je je opeens weer macho gedragen, zo van kom niet in de buurt van mijn zus. Ook 
in Nederland gebeurde het trouwens regelmatig dat er mensen om de hand van een van mijn 
zussen kwamen vragen. Gelukkig zeiden mijn ouders altijd gewoon nee.’
Hoe vervelend dit gebruik voor de meisjes zelf is, weet hij van twee vriendinnen, zusjes van 
elkaar. ‘Dan vertellen ze: “Dit weekend zijn er mensen langsgekomen die we helemaal niet 
kennen. Ze kwamen om onze hand vragen.” Ik grap dan: “Voor wie kwam ’ie?” Ja, dat weten 
ze dan niet. Dan zeg ik: “Moet ’ie maar eventjes ienemienemutte doen.” Ik vind dat je er de lol 
maar van moet inzien, want die meiden zitten helemaal in de stress hoor, als zoiets gebeurt. 
Gelukkig zeggen ouders tegenwoordig meestal nee tegen dit soort verzoeken, en neemt het 
vragen om de hand van een vreemde ook echt af.’ 

Geen spelletjes spelen
Adems ouders proberen hem ook wel eens te ‘koppelen’. Dan zeggen ze: ‘Kijk, dat is een leuk 
meisje, wat vind je ervan?’ Maar Adem heeft altijd laten weten dat hij daar absoluut niet aan 
doet. ‘Dat ik wel vriendinnetjes heb gehad, dat weten mijn ouders helemaal niet. Ze zouden 
het niet oké vinden, en daar ben ik het eigenlijk ook mee eens. Ik bedoel: je moet niet een 
vriendin hebben om ermee te spelen. En dat gebeurt te vaak. Dat het meisje wordt gekwetst. 
Met mijn vriendinnen was ik serieus, maar het is gewoon op niets uitgelopen. En daarom ben 
ik blij dat ik het niet verteld heb. Want stel dat je naar jouw ouders en naar haar ouders gaat, 
en er komt een verloving van, en het loopt toch op niets uit. Kijk, dat is dan weer die eer hé: 
ik wil dat meisje niet kwetsen. Want als iedereen in haar omgeving het weet en opeens blijkt 



dat het toch niets was, dan gaat haar hele omgeving haar aankijken. Mij kan het mij niets 
schelen wat mensen van mij denken, maar ik wil dat een meisje niet aandoen. Vrouwen 
raakt zoiets echt in de ziel.’ 

Onderling wantrouwen
Het ingewikkelde voor Turkse jongens en meisjes in Nederland, stelt Adem, is dat er eigenlijk 
maar heel weinig mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten, naast school en werk en familie 
en dergelijke. En die ontmoeting wordt ook enigszins belemmerd door de grote sociale druk. 
‘Vandaar dat er ook vaak vanuit het land van herkomst getrouwd wordt. Want daar, tijdens de 
vakantie, is het veel makkelijker om in een ongedwongen sfeer met andere jongeren kennis te 
maken. Allereerst zijn de meiden en jongens in Turkije veel losser. Wij zijn opgevoed met de ge-
dachten en gewoonten zoals mijn ouders die in de jaren zeventig uit Turkije meenamen. Maar 
de Turkse maatschappij heeft zich inmiddels in een andere richting ontwikkeld. Het grappige 
is: ook mijn ouders waren tijdens die zomers in Turkije ook altijd veel losser dan hier in 
Nederland. Hier lieten ze zich door die sociale druk en controle leiden, en dan kwam je 
in Turkije en was het: doe maar wat je wilt. Daar wordt er helemaal niet moeilijk gedaan als 
je om twaalf uur of later thuiskomt. Ze vertrouwen de omgeving daar veel meer dan hier. Ze 
zien hier meer gevaren, terwijl dat natuurlijk onzin is.’
Daar komt dan nog bij dat de Turks-Nederlandse meiden de jongens in Turkije eerder vertrouwen 
dan de jongens hier, aldus Adem. En voor jongens geldt dat idem dito. ‘Jongens onderling en 
meiden onderling roddelen enorm veel over elkaar. Er is veel wederzijds wantrouwen. Deels is dat 
ook terecht. Een groot deel van de jongens spookt van alles uit dat God verboden heeft, en als 
ze daar klaar mee zijn willen ze een meisje dat geen alcohol drinkt, van onbesproken gedrag is, 
maagd is en niet uitgaat. Ik ben daar op tegen, eerst alles doen en vervolgens met een schone lei 
willen beginnen. Maar ook bij de meiden zijn er van die modelmeisjes die een hoofddoek-
je dragen, niet naar de disco gaan en geen alcohol drinken, maar ondertussen veel meer 
dingen uitspoken dan andere meiden, ook op seksueel gebied. Dat vind ik hypocriet.’ 

Uiterlijk vertoon
Adem zelf maakt het niets uit of zijn vriendin een hoofddoek draagt of niet. Gedrag en per-
soonlijke verantwoordelijkheid vindt hij een stuk belangrijker dan uiterlijk vertoon. Hij ziet 
dat ook als een bredere ontwikkeling. ‘In mijn generatie zie je dat steeds meer mensen 
denken: ik vind het gedrag van mijn partner, dat ze niet roddelt en ruziemaakt, en niet 
drinkt of gokt of arrogant is, belangrijker dan of hij of zij wel vijf keer bidt en Allah Al-
lah roept of wat dan ook. De basis is: een goede persoon zijn.’ 
En dat is een behoorlijke stap weg van de indringende sociale controle die in Adems gemeen-
schap zo lang gemeengoed was. ‘Dat is misschien wel het grootste verschil tussen mij en mijn 
ouders, dat het mij niet kan schelen wat de omgeving denkt. Zo zal ik mijn kinderen later ook 
opvoeden. Ik zal ze wel respect voor hun omgeving bijbrengen, maar die sociale controle van 
‘je dochter was in de stad, wat deed ze daar’, nee. Al die roddel en achterklap die dat oplevert. 
Of stel dat je zoon op plekken komt waar ook geblowd word, en je kent de scene niet, dan zijn 
ouders gauw geneigd om het eng te vinden en hun kind flink te gaan straffen. Terwijl dat mis-
schien nergens voor nodig is.’

Gelijke behandeling 
Aan de andere kant: Adem zou er als vader ook voor waken dat zijn kinderen een geheel 
losbandig leven zouden leiden. ‘Lijkt me logisch. Als ik ooit een dochter krijg, dan zal ik haar 
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willen beschermen. Als ze ergens heen wil met haar vriendinnen: prima. Laat ze maar naar een 
restaurant gaan, laat ze maar naar het theater gaan. Maar ik wil niet dat ze elk weekend een 
disco binnenstapt en lam thuiskomt. Dat past niet bij mij, past niet bij mijn geloof, past niet 
bij mijn cultuur. Ik weet hoe de sfeer in die disco’s is, en ik weet met welke motieven jongens 
daar naartoe gaan. Sorry, ik moet mijn eigen soort echt afvallen hier. Zo’n zeventig tot tachtig 
procent van de mannen gaat naar de disco om een leuke meid op te pikken, en de rest gaat om 
te zuipen en lol te hebben. Ik zou niet willen dat mijn dochter belaagd wordt door dat soort 
jongens. Ook voor mijn zoon zou ik discobezoek trouwens totaal afkeuren. Ik vind dat je 
geen scheidslijn moet hebben tussen de manier waarop je je zoon en je dochter behan-
delt. Je kan niet tegen je zoon zeggen: “Doe jij maar alles wat God verboden heeft”, en 
tegen je dochter: “Jij mag niks”.’ 
Stel dat zijn zoon of dochter op gegeven moment een vriendje of vriendinnetje zou hebben, 
dan zou Adem het ook niet verbieden. ‘Dat heeft niet zoveel zin, want dan gaan ze het stiekem 
doen. En dan gaan ze juist nog een stap verder, met seks en zo, want ze zijn toch al stiekem 
bezig dus het maakt toch niet meer uit. Dan heb ik liever dat mijn kinderen mij vertellen wie ze 
leuk vinden en met wie ze serieus verder zouden willen. Als ze 19, 20 zijn. Eerder niet.’ 

Willekeurige jongerenwerker
Wat Adem stoort is dat eerkwesties in het publieke debat groter gemaakt worden dan ze vaak 
zijn. ‘Er wordt vaak gedaan alsof het in de hele Turkse gemeenschap een enorm issue is, terwijl 
het vooral onder Turken uit het zuidoosten van Turkije speelt.’ Dat neemt niet weg dat pro-
fessionals die met jongeren werken waakzaam moeten zijn in die gevallen waar eerkwesties 
hoog oplopen. ‘Daar waar jongens geacht worden de naam van de familie te zuiveren, 
moet je investeren in hun sociaal-emotionele intelligentie. Ze moeten zich durven af-
zetten tegen ouders of omgeving. Je moet ze stimuleren om te gaan praten met hun zus, 
hun nicht, hun ouders. Behalve als iemand sociaal-emotioneel niet goed ontwikkeld is en ge-
wend is schreeuwend iets op te lossen. Dan moet je bemiddeling inschakelen. Niet bij de imam 
of zo, ik hou niet van mensen met lange baarden. Iemand die een vrouw geen hand geeft, daar 
ben ik tegen. Door gemeentes en instellingen en dergelijke worden de imam en de moskee 
als de oplossing voor allerlei maatschappelijke problemen gezien. Dat is niet zo. De imam is 
een geestelijke. Hij kan ook een maatschappelijke rol vervullen, maar niet de rol die hij nu in 
Nederland toebedeeld krijgt. Wat je zoekt zijn mensen uit de eigen gemeenschap die er ver-
stand van hebben. Geen willekeurige jongerenwerker en ook niet zomaar een Turk, maar een 
combinatie van beide.’
Ook pleit Adem voor het investeren in het opleiden en ontwikkelen van Turkse en andere al-
lochtone gemeenschappen. ‘Dat is de allerbelangrijkste stap in het weerbaar maken van de 
jongeren. Een grote publieke campagne die veel geld kost is, dat is niet de oplossing!’



‘Uitblinken op school of op het 
sportveld is ook eer’

Ben Ahmed Ben Yerrou (22 jaar) is de achtste telg uit een groot Marokkaans gezin. 
Hij woont sinds zijn vierde in Amsterdam. Naast zijn accountancystudie werkt hij 
bij een financieel adviesbureau en bij de Albert Heijn, én is hij vrijwilliger bij jon-
gerenorganisatie Asri. Daar krijgt hij regelmatig te maken met eergerelateerde 
problemen. Zijn inzet: eer een nieuwe, positieve wending geven. 

Hij groeide op in een ‘hele warme’ familie’. Zijn vader ging in de jaren zeventig als Marok-
kaanse gastarbeider in Nederland werken. In het kader van gezinshereniging voegden Ben 
Ahmed en zijn moeder, zijn drie oudere broers, zijn vier oudere zussen en zijn jongere broertje 
zich begin jaren negentig bij hem. Hoewel al zijn zussen en broers inmiddels het huis uit zijn, 
komen ze het weekend allemaal in het ouderlijk huis samen. ‘En er gaat eigenlijk geen dag 
voorbij dat we elkaar niet spreken. Daarbij is eer nooit echt een gespreksonderwerp. Ik denk 
dat het voor iedereen iets anders betekent. Goede naam, dat is eigenlijk waar ik bij eer aan 
moet denken. En het besef dat je bepaalde dingen binnenskamers houdt. Dat je wel met je zus-
sen over bepaalde dingen praat, maar dat niet met de omgeving bespreekt.’
‘Daarnaast denk ik ook aan eerwraak en dat soort dingen. Want eer is eigenlijk vooral een 
mediaonderwerp. Bij een incident in de familiesfeer waar mensen met een allochtoonse af-
komst bij betrokken zijn, wordt meteen het etiket eerwraak erop geplakt. Terwijl als er in een 
Nederlands gezin iets helemaal misgaat, het een familiedrama genoemd wordt. Het is gewoon 
spelen met termen. Mensen zien eer als religiegebonden, als iets dat met cultuur te maken 
heeft. Terwijl religies helemaal niets geks hierover zeggen, echt niet. In de Koran staat zelfs 
expliciet dat je nooit je dochter moet verstoten.’ 

Vrijheid
Ben Ahmed kreeg van zijn ouders een aantal ‘klassieke’ dingen mee: rond je opleiding af, 
zorg voor leuk werk, streef ernaar de zaken materieel goed op orde te hebben. ‘Gewoon, 
wat alle ouders aan hun kinderen meegeven denk ik. Mijn zussen kregen hetzelfde mee, die 
hebben ook allemaal een opleiding afgemaakt. Verder gaven ze ons de vrijheid om zelf te 
bepalen wat goed was en wat niet. Dat was een hele goede aanpak eigenlijk. Ze zeiden: “Als 
ik jou was zou ik dit doen, maar je mag zelf beslissen.” Dat is handig hoor, want dan ga je toch 
wel luisteren.’ 
Wat hijzelf belangrijk vindt, is dat hij dingen belooft en dan ook nakomt, zodat hij als persoon 
serieus genomen wordt. ‘Je kunt dat misschien eer noemen, maar bij mij komt het in andere 
termen. Het idee dat jij wordt aangesproken op iets wat iemand anders uit je familie doet, 
daar heb ik niets mee. Als mijn dochter als prostituee zou gaan werken, dan zou ik dat 
niet op mezelf betrekken. Dat is toch iets wat zij zelf doet, dat is haar probleem, die vrijheid 
moet je haar ook geven.’ 

Zorgen dat het niet lekt
‘Weet je, onze familie is een hele rustige familie. Iedereen bemoeit zich met z’n eigen dingen. 
Mijn vader is regelmatig weg naar Marokko, waar hij een eigen boerderij heeft, en hij heeft 
ook alle vertrouwen dat wij het hier allemaal goed doen.’ 
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‘Bij de familie in Marokko zullen er vast wel dingen spelen die met familie-eer te maken heb-
ben hoor. Maar ja, dan gaan ze het niet doorvertellen. Dat is ook de bedoeling, dat het niet 
lekt. Dat is waarom families hun zonen op pad sturen: om te zorgen dat het niet lekten 
dat de goede naam van de familie in stand blijft. Ja, en als het niet uitlekt, dan weten wij 
het hier in Nederland dus niet. Men probeert het tijdig te voorkomen. Gewoon vanaf het begin 
af aan dingen in de kiem smoren. En dingen dus voor jezelf houden. Dat werkt bij ons ook wel 
zo, dat je voorzichtig bent om met anderen erbij grapjes te maken over elkaar. Want voor het-
zelfde geld wordt dat weer op een andere manier doorverteld.’ 

Uren voor de spiegel
En er zijn specifieke dingen waar Ben Ahmed met zijn ouders niet over praat. ‘Ik heb toen ik 
puber was wel gerommeld met meisjes hoor, en mijn broers ook wel, maar dat vertelden we 
niet thuis. Maar onderling maakten we er wel altijd grapjes over. Als een meisje belde, dan 
kreeg je meteen opmerkingen van je broers of zussen. Soms dacht je bij een broer: die heeft 
vast een vriendinnetje, want hij staat elke dag een half uur voor de spiegel. Zoiets valt wel 
op. En als een van mijn zussen steeds maar aan de telefoon hing, dan werd daar wel veel over 
gegiecheld.’ 
‘Er was wel eens iets aan de hand bij een van mijn zussen, maar dat zochten ze volgens mij 
altijd onderling uit. Ik merkte wel eens dat ze elkaar opzochten om te praten, maar wat er dan 
precies speelde wist ik niet. Ik ben ook hun jongere broertje hè. Misschien dat mijn oudere 
broers wel hoorden wat er speelde en er misschien ook bij betrokken werden, maar dat weet 
ik niet zeker.’ 

Loverboys
Met problemen rond eergerelateerd geweld kwam Ben Ahmed eigenlijk pas voor het eerst in 
aanraking bij Asri, waarvan hij oprichter en bestuurslid is. ‘Asri is een club voor jongeren met 
ambitie. We zijn voornamelijk gefocust op talentontwikkeling. Of het nu is op het gebied van 
sport of muziek of dans of actief burgerschap: we ondersteunen jongeren bij het ontwikkelen 
van hun speciale talenten. Af en toe kloppen jongeren bij ons aan die met eerkwesties rond-
lopen. Meisjes die in handen van een loverboy zijn gevallen, of meiden die niet weten wat ze 
moeten doen nadat hun vriendje hen ontmaagd heeft, of meisjes die gesignaleerd zijn met 
een jongen en door hun ouders de deur uit zijn gezet.’ 
‘Hier verderop was een situatie, een jonge meid van 18, die had een vriend. Ze is uit huis ge-
stuurd, zo van je bent mijn dochter niet meer. En dan valt zo’n meid in de hand van een lover-
boy, en dan zie je toch dat die vader teruggaat om zijn dochter te redden. Dan denk ik: had 
haar nou maar niet de deur uit gestuurd, had maar geaccepteerd dat ze een vriendje 
heeft.’ 

Spreekuur
‘In het begin waren dit soort verhalen voor mij nogal schrikken, want ik kende het niet uit mijn 
eigen omgeving. Dus je weet niet wat je moet doen. Maar op gegeven moment weet je: wij 
kunnen ze niet helpen. Wij hebben dat ook besloten: wij helpen deze jongeren niet. Wij kun-
nen niet het werk doen waar anderen voor betaald krijgen. Daar kunnen we niet aan begin-
nen.’ 
‘Wat mij een goed idee lijkt, is als de overheid hulpverleners bij organisaties als de onze langs 
laat komen, zeg een uur in de week, voor een spreekuur. Dan kun je zeggen: “Meid, kom 
woensdag terug, dan is er iemand die je kan helpen.” Je moet mensen inzetten die er verstand 



van hebben en die deze jongeren echt kunnen helpen. Zorg binnen een wijk of stadsdeel voor 
één centraal persoon die voor jongeren en iedereen die met jongeren werkt aanspreekpunt is 
bij eerkwesties.’ 
Jongens die met eerproblemen kampen heeft Ben Ahmed bij Asri nog niet langs gehad. ‘De 
jongens die hier komen, hebben andere problemen: schulden, criminaliteit, dat soort dingen. 
Het gebeurt hier in Amsterdam-Oost wel hoor, dat de ene jongen de andere even opzoekt 
omdat er iets met z’n zusje is. Dat hoor je wel via via, maar ik heb er nog nooit mee te maken 
gehad. Het enige dat ik merk is dat de jongens die hier bij Asri komen grappen maken over dat 
ze iemand gaan versieren en er dan opeens achterkomen dat het een zusje is van iemand die ze 
kennen, en het dan toch maar niet doen…’

Rappers
Wat volgens Ben Ahmed belangrijk is, zowel voor betrokken jongeren als voor betrokken pro-
fessionals, is om je met name in de positie van de ouders te verplaatsen. ‘Volgens mij kun je 
eerkwesties het beste van daaruit oplossen. Want die ouders hebben het ook niet gemakkelijk. 
Zij kijken ook alleen maar naar de families om hen heen. Ze denken: wat moet ik nou met mijn 
dochter, moet ik haar nu uithuwelijken? Ik zie die mensen steeds bij de moskee, op familiebe-
zoek, wat moet ik nou? Als je je in hun perspectief verplaatst, lukt het volgens mij het beste om 
de angel uit een conflict te halen.’ 
‘Volgens mij helpt het ook om de nadruk te leggen op de educatieve kant van eer. Als meiden 
het fantastisch doen op school en cum laude zijn afgestudeerd, dan is dat eer. Dat geldt 
ook voor uitblinken op het sportveld of bij karate of noem maar op. Daarmee wordt ook 
een bepaalde eer opgebouwd, die ouders vaak niet zien. Wij hebben hier een aantal rappers 
van Marokkaanse en Turkse komaf, en die ouders vinden dat rappen vaak zonde van de tijd. 
Ze vinden dat hun zonen gewoon de Koran moeten gaan lezen. Klopt, hebben ze gelijk in, dat 
moeten ze ook doen. Maar ik zeg dan tegen die ouders: Wat zou u ervan vinden als uw zoon 
met andere, vervelender dingen bezig zou zijn hierbuiten, met het vernielen van auto’s of 
noem maar op. Dat zou toch veel erger zijn? Ondersteun hem dus bij het rappenen laat merken 
dat u trots op hem bent als hij een optreden heeft. Dan zal hij geen nee zeggen als u dat an-
dere van hem eist, dat hij ook naar de moskee gaat.’ 
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‘Dat doen alsof  voor de 
buitenwereld is niets voor mij’ 

Halit Yüksel (24 jaar) groeide op in Utrecht. Zijn ouders migreerden bijna veertig 
jaar geleden van Turkije naar Nederland. Hij heeft één zus, die 2 jaar ouder is dan 
hij. Als ze samen uitgingen, werd hij geacht op haar te letten,en dat deed hij ook. 
Het kwam daarbij geregeld tot vechtpartijen. Inmiddels wil Halit, sales consul-
tant voor een ICT-bedrijf, zich niet meer zo laten provoceren als zijn eer of die van 
zijn familie wordt aangetast. Hij kiest liever voor een mildere aanpak. 

Halit komt naar eigen zeggen uit een liberaal Turks gezin, wel gelovig maar niet praktiserend. 
Zijn vader werkte in de fabriek en was daarnaast heel actief in de vakbond – hij was eigenlijk 
bijna nooit thuis. ‘En als hij thuis was, dan hadden wij vrijwel geen contact.’ Halit trok vooral 
op met zijn moeder. Zij werkte bij Jeugdzorg als hulpverleenster. Hijzelf vindt niet dat hij heel 
erg Turks is opgevoed. ‘Het was vooral op vakantie in Turkije, éénmaal in de twee jaar twee 
maanden, dat ik zag hoe het er traditioneel gezien aan toe ging. Als mensen nu vragen of ik 
moslim ben, zeg ik uit gewoonte ja. Maar verder? Ik doe bepaalde dingen niet, of eigenlijk 
maar één ding niet: varkensvlees eten. Maar roken, drinken, seks voor het huwelijk, tatoeages, 
dat soort dingen allemaal wel.’ 

Condooms
Op het gebied van seksualiteit kreeg hij van huis uit geen expliciete boodschappen mee. ‘Mijn 
moeder heeft bij mij altijd het gevoel gehad van: die weet wel wat goed is en wat slecht. Ik was 
tot mijn puberteit ook een hele lieve jongen. Daarna draaide alles in één keer om en heb ik 
heel veel problemen gehad. Maar goed, mijn moeder bleef bij mij denken: die weet wel wat hij 
moet doen. Ze wist dat ik vriendinnetjes had, ze vroeg me ook wel eens of ze condooms 
voor me mee moest nemen als ze naar de drogist ging. ‘Whoa’, zei ik dan, ‘die dingen 
koop ik zelf wel.’ Mijn vriendinnetjes sneakte ik altijd stiekem naar binnen, naar mijn slaapka-
mer. Maar ja, mijn ouders hoorden natuurlijk alles, het was hartstikke gehorig thuis. Één keer 
kwam mijn pa per ongeluk binnen. Toen heb ik gewoon gezegd: “Ga weg, ik heb bezoek.”’ 
‘Verder wordt er over seks bij Turken meestal niet echt openlijk gesproken. Wel over dat je 
achter de meiden aangaat, en natuurlijk weten ze wel dat seks er dan ook in zit. Dat wordt ook 
gedoogd bij de mannen, terwijl het bij de vrouwen absoluut verboden is.’ 

Slaag
Halit mocht als jongen een stuk meer dan zijn zus. ‘Mijn oudere zus mocht bijvoorbeeld niet 
uit toen ze net op de middelbare school zat. Daar kreeg ze pas toestemming voor toen ik dat 
op gegeven moment mocht, zodat ik op haar kon letten. Niet dat ze het daarvoor niet stiekem 
deed. Mijn zus was al seksueel actief toen zij dertien was. Ik weet dat omdat ze een grote ruzie 
had met mijn moeder, die in haar dagboek het een en ander had gelezen. Wat precies weet ik 
niet en wil ik ook niet weten. Maar het was iets met een vriendje. En ik ben er ook wel eens bij 
geweest dat we samen bij vrienden thuis waren en zij met een jongen naar boven verdween.’ 
‘Maar goed, toen ik rond m’n veertiende uit wilde, was het: “Ga maar, je zus gaat ook, en let 
op haar.” Nou, ik weet niet hoe vaak ik wel niet op haar moest letten, vanwege allerlei jongens 
die op haar afkwamen. Ik herinner me twee Turkse jongens in de disco, en een van die 



jongens vond mijn zus leuk, maar mijn zus wees ‘m af. En daarna werden ze boos op mij 
omdat ik toestond dat mijn zus daar was en dat ze daar aan het dansen was. Toen heb ik 
later buiten nog ruzie met ze gekregen, dat werd bijna slaag.’ 
Halit heeft regelmatig gevochten voor zijn zus. ‘Als zij werd uitgescholden of lastiggevallen 
door iemand, dan greep ik in. Maar ik was in die periode gewoon ook vrij agressief. En zij 
pronkte ermee, zo’n leuke broer die voor haar zorgde.’ Eigenlijk had Halit altijd wel een beetje 
de verantwoordelijke rol thuis. ‘Mijn vader en moeder hadden het moeilijk samen. Niet fysiek 
hoor, op één keer een duw van mijn vader tegen mijn moeder na. Het was meer verbaal. Psychi-
sche mishandeling, zal ik maar zeggen. Mijn vader haalde mijn moeder aldoor naar beneden. 
Hij was negatief en verbitterd. Ik denk wel eens dat mijn pa nooit heeft kunnen verdragen dat 
mijn moeder als maatschappelijk werkster veel meer geld verdiende dan hij als fabrieksarbei-
der. Ik heb mijn moeder vaak opgevangen, huilend. Toen ik ongeveer 20 was, zijn mijn ouders 
uiteindelijk gescheiden. Ik zie hem nog wel geregeld hoor, hij woont vlakbij.’ 

Doen alsof
Over eer heeft Halit andere opvattingen dan zijn ouders, met name zijn vader. ‘Dat mijn vader 
bijvoorbeeld niet wilde dat ik rookte waar hij bij was, was vooral voor de buitenwereld. Omdat 
zijn Turkse vrienden dat als respectloos zouden zien, niet omdat hij er persoonlijk iets op tegen 
had. Ook naar de moskee ging hij meer voor het uiterlijk vertoon en het gezelschap dan voor 
het bidden. Volgens mij weet hij geeneens hoe hij moet bidden, hij deed gewoon de rest na. Dat 
zei hij ook tegen mij als hij mij meenam: “Doe gewoon de rest maar na.” Hij was dus helemaal 
niet bezig met religie, maar met hoe mensen hem zagen, en ik vind dat huichelachtig. 
Dat “doen alsof” voor de buitenwereld is niks voor mij. Ik heb altijd gerebelleerd tegen autori-
tair gedrag, van docenten, van politie, maakt niet uit. Daarom ben ik ook niet gelovig. Ik vind al 
die regeltjes maar niks; ik ben er heilig van overtuigd dat God ons hersens gegeven heeft zodat 
we zelf kunnen bepalen wat goed is en wat slecht. Eer is voor mij dan ook vooral: trots en waar-
digheid, maar ook dingen overwinnen en voor mezelf en voor mijn dierbaren kunnen zorgen.’

Nationalisme
Een typisch Turkse trek noemt Halit zijn trots op zijn afkomst. ‘Dat nationalisme dat ik bij mijn ou-
ders en bij andere Turken zie, dat heb ik ook. Alleen vind ik het niks dat een Turk de voorkeur krijgt 
boven een ander als huwelijkspartner. Mijn moeder zou het helemaal geweldig vinden als ik met 
een Turkse vrouw zou trouwen, vooral nu mijn zus met een Indo getrouwd is. Ikzelf vind iemands 
nationaliteit maar een gek criterium. Ik heb ook nog nooit een Turks vriendinnetje gehad. Ik wil 
best een vrouw trouwen die in Turkije geboren is, zolang ze maar ongeveer dezelfde opvattingen 
heeft als ik. Daar komt bij dat het me niks lijkt om er eentje van daar naar hier te brengen. Dan zit 
ze hier in een totaal isolement als ze de taal niet spreekt en moet ik er ook alleen maar mee thuis 
zijn. Ik heb liever een vrouw die werkt, weet je, die haar eigen doelen heeft en die ook 
nastreeft. Ik heb ook mijn doelen en die wil ik ook niet voor iemand laten liggen…’

Littekens
Het belang van een goede naam is ook een Turks aspect van eer dat Halit met zich meedraagt. 
Wat de buitenwereld van hem en van zijn familie vindt, dat is voor hem best belangrijk. Maar 
anders dan toen hij een tiener was, dwingt hij respect tegenwoordig met andere dingen af dan 
met zijn vuisten. ‘Ik ben echt mild geworden. Het gaat mij goed af om niet meer te reageren 
als iemand mij probeert te prikkelen. Een klassiek voorbeeld is als iemand tegen me zegt: “Je 
moeder is een hoer.” Vroeger zou ik door het lint zijn gegaan. Nu kijk ik eerder op zo ie-
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mand neer dan dat ik me aangevallen voel. Natuurlijk brandt het wel op het moment dat 
het gebeurt, maar ik weet me erover heen te zetten. Laatst nog, ik stootte iemand per ongeluk 
aan in de disco en die werd meteen boos. Vroeger zou ik terug boos geworden zijn en was het 
wellicht op matten uitgedraaid. Maar nu heb ik hem een drankje aangeboden, fijne dag nog 
en weg. Die gozers zijn gefrustreerd door iets, terwijl ik inmiddels denk: ik kom hier voor een 
leuke avond en in vechten heb ik helemaal geen zin in. Ik heb mijn knokkels al eens gebroken, 
mijn vingers ook; ik heb genoeg littekens overgehouden aan al dat vechten.’ 

Beer van een vent
Halit ziet dit soort schermutselingen nu meer als een psychologisch spelletje dan als iets dat om 
eer en trots draait. ‘Inmiddels denk ik: het is dom om jezelf over te laten halen om nog 
dommere dingen te doen. Als iemand anders mij kan prikkelen, dan heeft hij de con-
trole. Ik heb dit mechanisme ook in werking gezien bij mijn ex, met wie ik drie jaar lang een 
knipperlichtrelatie had. We hebben een keer ruzie gehad waarbij zij mij uitdaagde om haar te 
slaan. Zij was echt uit op een reactie. Toen ze me beet heb ik haar op de grond gegooid, maar 
ik heb me ervan kunnen weerhouden om haar te slaan. Vervolgens heeft ze me aangeklaagd 
voor mishandeling. Door toch te reageren op haar provocaties, heb ik gedaan wat zij zocht en 
kon zij iedereen vertellen hoe slecht ik wel niet was. En je moet weten: zij is zo’n popje van 1 
meter 50 en ik een beer van een vent. Tja, wie geloven de mensen dan? Maar ik heb haar niet 
geslagen en dus zie ik deze gebeurtenis in mijn leven als een goede ervaring. Omdat ik mezelf 
heb kunnen tegenhouden, de controle heb kunnen behouden, voor een deel in ieder geval. En 
gelukkig geloofde de rechter dat het een incident was.’

Ja zeggen, nee bedoelen
Ook over seks zijn Halits opvattingen wel veranderd. ‘Veel mannen zien vrouwen als minderwaar-
dig, als louter seksobject. En dat heb ik ook wel gedaan. Niet dat ik meisjes niet vroeg of ze wel 
seks wilden hebben, dat deed ik wel. Maar dan nog kan je een meisje toch gebruiken. Toen ik 17 
was had ik een vriendinnetje van 15. Ik heb haar ontmaagd en een tijdlang seks met haar gehad. 
Maar met haar verlangens hield ik me niet bezig, het was gewoon wanneer ik wilde en waar ik 
wilde. Jaren later besefte ik mij: ik heb haar in feite misbruikt. Ik had haar wel eerlijk ge-
zegd dat ik alleen uit was op lol, maar dan nog kan een meisje ja zeggen omdat ze zich wil bewij-
zen, terwijl ze er tegelijkertijd niet echt voor kiest, eigenlijk nee voelt. Daarom ben ik jaren later 
naar haar toegegaan en heb gezegd: “Luister, het spijt me dat ik zo met je gespeeld heb. Als je 
wilt, mag je me een klap in mijn gezicht geven.” Nou, toen heb ik me toch een knal gekregen!’ 

Free spirit
Aan jongens die net als hij de opdracht krijgen om op hun zusje te passen, heeft Halit het volgen-
de advies: ‘Hou er rekening mee dat het ook mensen zijn, haha. Als mensen seks willen hebben, 
dan hebben ze het toch wel, desnoods achter je rug. Je kunt je zusje wel proberen te dwingen het 
te laten, maar het helpt niet. Ikzelf geloof er bovendien niet in dat een vrouw maagd moet zijn als 
je met haar trouwt. Ik ben zelf meer geneigd van: doe maar even wat, oefen maar een beetje. Ik 
heb liever iemand met een free spirit dan iemand die onderdrukt thuis is gebleven.’ 

Dochters en zonen
Overigens lijkt het Halit best lastig als hij zelf een dochter zou krijgen. ‘Ik ben bang dat ik er 
dan toch teveel bovenop ga zetten. Dat ik toch wat te zwartwit zal zijn, te weinig grijs. Laat ik 



het zo zeggen: het is idealistisch om te denken dat een vrouw niet beschermd hoeft te worden. 
Het zou geweldig zijn als vrouwen over straat konden lopen en er gebeurde niks, maar helaas 
is dat niet zo. En vrouwen zijn fysiek gewoon minder sterk.’ Waar een dochter bij Halit be-
zorgdheid zou oproepen, zou dat bij een zoon niet het geval zijn. ‘Of ik me zorgen zou maken 
over zijn gedrag richting meisjes? Nee hoor. Ik ben niet bang dat ik een player zou creëren. Een 
zoon zou ik vooral leren om voor zichzelf op te komen. Als hij ruzie krijgt, dan heb ik liever dat 
hij met een blauw oog thuiskomt omdat ’ie heeft gevochten, dan dat hij niks doet en huilend 
naar z’n pappie komt rennen. Ik heb, al doe ik het tegenwoordig zelf niet meer, meer respect 
voor iemand die terugvecht. In sommige gevallen moet dat gewoon ook.’ 
De suggestie dat je dat ook met een dochter zou kunnen doen, haar weerbaar maken, doet 
hem even stilvallen. ‘Ja, misschien is dat eigenlijk wel een goed idee. Een vrouw kan zichzelf 
natuurlijk ook goed beschermen, mits ze de technieken in huis heeft. Hoewel ik denk dat veel 
vrouwen toch van mannen verwachten dat zij hen beschermen.’ 

* Halits naam is op zijn verzoek gefingeerd
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‘Als jongen heb je net zo veel eer te 
verliezen als een meisje’

Pradeep (24 jaar) groeide op in Den Haag, als enige zoon van twee Surinaamse 
Hindoestanen en als ‘oudste broer’ van vele neven en nichten. Respect voor ie-
dereen om hem heen, dat is wat zijn ouders hem bijbrachten, en ook dat hij een 
goed voorbeeld voor anderen moest zijn. Dat hij tegen de zin van zijn ouders drie 
jaar lang een vriendin had, was dan ook een zware dobber, zowel voor hen als 
voor hemzelf. 

Een paar jaar geleden maakte Pradeep, student scheikunde, samen met enkele vrienden een 
reis door India. Een ervaring die een enorme impact had en hem meer inzicht gaf in de Hin-
doestaanse cultuur en de soms tegenstrijdige tradities. ‘Het idee dat meisjes kwetsbaar zijn, 
dat zag ik daar in een hele sterke vorm. Neem bijvoorbeeld de kinderhuwelijken in India. Hoe 
sneller ouders van hun dochter af zijn, hoe sneller ze hun zorgen over haar kunnen afleggen. 
Je ziet deze afstandelijkheid subtiel terug als je bekijkt hoe in Hindoestaanse gezinnen wordt 
omgegaan met een dochter. Mijn moeder bijvoorbeeld kreeg van haar vader de boodschap 
mee: “Op gegeven moment ben je getrouwd en dan behoor je tot de familie van je man. Zijn er 
problemen, dan is het jouw taak om die binnen die familie te houden en op te lossen. Breng ze 
niet meer terug naar je eigen familie; op hen moet je niet meer rekenen.”’
‘Door in India te zijn ging ik beter begrijpen waarom er zo veel zelfmoorden onder Hindoe-
staanse meisjes zijn. Want wie ben je als meisje als je zomaar kunt worden weggegeven 
aan een andere familie en het dan verder zelf maar uit moet zoeken? Wat is dan je iden-
titeit? Ik kan me goed voorstellen dat je dan als meisje denkt: ik sta er alleen voor. Ik denk 
dat dit ook heel subtiel blijft hangen bij Hindoestaanse meisjes hier in het Westen, die op 
zich veel meer zeggenschap hebben dan in India. Zo zijn er meisjes die zo onder druk wor-
den gezet door hun ouders dat ze toch gaan trouwen. Het wordt geen uithuwelijken meer 
genoemd, maar ja….’

Kookkunsten
Het is in de Hindoestaanse cultuur gebruikelijk dat de vrouw verantwoordelijk is het hooghou-
den van de eer van de familie, weet Pradeep. ‘Zij moet ervoor zorgen dat er niet geroddeld 
wordt, dat dingen binnenshuis blijven. Ikzelf vind: de eer hooghouden is iets voor de man en 
de vrouw samen. Mijn moeder heeft mij ook opgevoed met het besef dat de rechten en plich-
ten van een jongen en een meisje dezelfde zijn. Als ik een zus had gehad, zou ze voor haar de-
zelfde regels hebben gehanteerd als voor mij. Natuurlijk is een meisje anders dan een jongen, 
maar er zijn voor beide dingen waar je voorzichtig mee moet zijn. Als er iets gebeurt tussen 
een meisje en een jongen, dan is niet alleen het meisje fout of alleen die jongen. Als jongen 
ben je net zo verantwoordelijk, en je hebt net zo veel eer te verliezen en net zo veel eer hoog 
te houden als een meisje.’ 
‘Dat vind ik een mooie houding van mijn ouders, dat zie je niet in alle gezinnen. Daar gaat het 
meer van “het enige recht van meisjes is het aanrecht”, en van “met een meisje moet je voorzich-
tig zijn, want als ze eenmaal ontmaagd is, wie gaat er dan nog in hemelsnaam met haar willen 
trouwen”. En over jongens wordt dan verder niet gepraat. Gelukkig zie je nu wel vaker gezinnen 
waar jongens ook moeten gaan koken en zo. Dat vind ik ook een stukje eer, dat je kunt ko-
ken als man, en dat het niet altijd de vrouwen zijn die in de keuken moeten staan.’ 



Geheime ontmoetingen
De opvattingen van Pradeep en zijn ouders komen in veel opzichten sterk overeen. Toch was 
er ook een kwestie die de geesten jarenlang scheidde. Drie jaar lang had Pradeep een vrien-
dinnetje, een Hindoestaans meisje. Hij hield dit in eerste instantie geheim, maar na een half 
jaar ontdekten zijn ouders het toch. Zij waren er bepaald niet blij mee. Een lange periode van 
tweestrijd volgde.
‘Even in een notendop: ik zag haar een half jaar zonder dat onze ouders het wisten. Of ei-
genlijk spraken we elkaar vooral over de telefoon, want we woonden in verschillende steden. 
Eens in de zoveel tijd spraken we ergens af, maar we waren erg voorzichtig. Stel dat iemand 
ons zou zien?’ Pradeep hield zijn vriendinnetje geheim, omdat het verboden voelde. ‘In de 
Hindoestaanse cultuur is het gebruikelijk dat je je ouders in zoiets betrekt, en dat die 
dan verder het contact met de andere familie onderhouden over verloving en bruiloft 
en zo. Maar wij hadden het idee: wij gaan het liever nog even niet vertellen. Want wij 
waren zelf nog niet zo zeker hoe het verder zou gaan. En dat onze families elkaar kenden en er 
in het verleden onenigheid was geweest, maakte het extra ongemakkelijk.’ 
Ook de gemeenschappelijke vrienden via wie ze elkaar kenden wisten van niets. Maar toch 
kwam het op gegeven moment uit. ‘Het kwam wel eens voor dat we allebei een feestje be-
zochten waar ook bekenden van de familie waren. En je hebt van die vrouwen, die hebben 
zo’n zesde zintuig, die zien al aan je gezicht dat er iets is, ook al doe je samen nog zo je best 
niets te laten merken. Zo kwam mijn moeder er dus achter, via een bekende die ons had ge-
zien. Dat ging wel heel netjes hoor, het werd niet als een roddel gebracht, maar als een vraag 
of er misschien iets speelde tussen mij en mijn vriendin. ’ 

Verlangens
Op het moment dat hun relatie ontdekt werd, hadden Pradeep en zijn vriendin met een groep-
je vrienden een weekendje weg gepland. ‘Daar is toen wel even fors over gepraat tussen de 
wederzijdse ouders. Uiteindelijk kregen we allebei toestemming omdat het allemaal al afge-
sproken was, maar wel hebben we ieder ‘de preek’ gehad, om het zo maar te zeggen. We 
moesten beloven dat we ons zouden gedragen.’ Wat dit precies inhield, dat werd niet expliciet 
benoemd. ‘Dat is een onderwerp…. ik heb mijn moeder nog nooit het woord seks horen zeg-
gen. Gesprekken daarover zijn heel cryptisch, maar daar kan ik me in redden, haha! Dus je hebt 
het over iemand leuk vinden, verliefd zijn, trouwen en “die dingen komen later”, en verder ga 
je de grens niet over. Je hebt het niet over dat moment dat je samen in bed ligt.’ 
Desondanks weet Pradeep zeker: als hun ouders zouden hebben geweten hoe ver hij en zijn 
vriendin gingen in de jaren dat ze een relatie hadden, zouden ze dat niet hebben toegelaten. 
‘Als ze weten dat je tongzoent, denken ze volgens mij al: mmm, waar ben je nou mee bezig. Ik 
weet zeker, al hebben mijn ouders het er nooit specifiek over gehad, dat ze vinden dat seks na 
het huwelijk hoort. Zo dicht als we bij elkaar kwamen, al hebben we ‘het’ nooit gedaan, 
dat zou niet worden goedgekeurd. Achteraf voelt dat wel zwaar, dat draag ik wel met 
me mee eigenlijk. Al vind ik het goed dat ik het heb meegemaakt, wat je voelt als je een 
vriendin hebt, welke verlangens je hebt en hoe je daarmee omgaat, toch snap ik heel goed 
waarom het in onze cultuur not done is. Dat zit in de religie, dat zit in de cultuur, dat zit in het 
respect hebben voor je eigen lichaam en voor dat van een ander.’ 

Eerst afstuderen
De relatie zelf, die werd gedoogd maar niet echt geaccepteerd. ‘Mijn vader was iets toegeeflij-
ker dan mijn moeder, zo van laat ze maar eventjes. Maar mijn moeder vindt: er is een juiste tijd 
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voor verliefdheid. Je moet eerst je studie afmaken. Pas als je op je eigen benen kunt staan, kun 
je met iemand anders een relatie beginnen. Zelf heeft mijn moeder het ook zo gedaan. Nadat 
ze mijn vader had leren kennen, heeft ze tegen hem iets gezegd als: “Maak eerst je studie af, 
en dan gaan we trouwen.” En voor die opvatting heb ik veel respect. Het wás ook zo dat ik 
helemaal opging in die relatie en me niet goed concentreerde. En ik vind het ook wel iets heel 
moois, dat je wacht met verliefd zijn tot je zelfstandig genoeg bent. Maar ja, ik zat er al te ver 
in.’ 
Eerst was zijn moeder heel duidelijk: liever niet afspreken. ‘En “liever niet” betekent: ab-so-
luut niet. Dat zegt ze alleen niet zo. Want ze vindt: het blijft je eigen keuze. Maar toen ze 
merkte hoe graag ik mijn vriendin wilde spreken, gaf ze langzaam wat meer toe. Eerst mocht 
ik haar één keer in de week bellen, niet te lang. En dan na een tijdje was het: “Nou vooruit, één 
keer in de twee dagen.”’ Dus zo mocht er steeds meer.’ 
‘Toch bleef het een nare situatie, want je wilt eigenlijk niet hoeven kiezen tussen je vriendin 
en je moeder. Ik kreeg daar ook ruzie over met mijn vriendin. En dan gaat het een keertje uit 
en dan toch weer aan want je mist elkaar, en zo hebben we een hele tijd aangemodderd. Tot 
ik na drie jaar besloot om de opvattingen van mijn ouders te gaan volgen. Ik was be-
gonnen te voelen, diep van binnen, dat mijn moeder gelijk had. Ik kon het niet meteen 
waarmaken, omdat ik verliefd was, dus het heeft heel wat tweestrijd gekost, maar uiteindelijk 
werd dat gevoel het sterkst. En dat was notabene heel kort nadat mijn moeder mijn gevoel ac-
cepteerde en me toch haar toestemming had gegeven voor de relatie.’ 

Het goede voorbeeld geven 
Aan het begin van de relatie had Pradeep gezien hoe moeilijk zijn moeder het ermee had. ‘Op 
gegeven moment vroeg ze zich hardop af: “Heb ik iets fout gedaan in de opvoeding?” Dat 
vond ik een hele harde vraag voor haarzelf. En daarmee werd ik ook heel erg aan het denken 
gezet: is er iets wat ik pertinent fout heb gedaan? Heb ik dan iets niet goed begrepen, iets tus-
sen de regels door, iets wat ik me had moeten toe-eigenen maar niet heb gedaan?’ 
Wat hierbij ook meespeelde was dat Pradeep in zijn familie de oudste van de jongeren was, zo-
wel in zijn vaders als in zijn moeders familie, en daarmee een grote voorbeeldfunctie vervulde. 
‘Bij alle familiebijeenkomsten, en dat zijn er nogal wat, zeiden de ooms en tantes altijd tegen 
mij: “Jij bent ervoor verantwoordelijk dat er niets misgaat, dat er geen ruzie wordt gemaakt, 
dat er leuk gespeeld wordt samen, enzovoorts. Tijdens mijn puberteit heeft me dat heel 
erg dwarsgezeten, dat ik overal het voorbeeld moest zijn en erop werd aangesproken 
als er iets misging. Een voorbeeld stellen heeft iets moois hoor; verbeter de wereld, begin bij 
jezelf. Maar voor mij als kind was het toch wel een beetje zwaar. Ik werd daardoor heel streng 
voor mezelf. Maar goed, met die relatie gaf ik niet echt het goede voorbeeld aan mijn “broer-
tjes en zusjes” zoals wij Hindoestanen nichtjes en neefjes noemen, dat voelde mijn moeder 
denk ik heel sterk, en dat ging ik op gegeven moment ook voelen. Dat brengt dan ook een 
soort schuldgevoel met zich mee.’ 

Ingrijpende ervaringen
Daarnaast werkte het gewoon op bepaalde fronten ook niet met zijn vriendin, vertelt Pra-
deep. ‘Ik had toch een ander toekomstbeeld dan zij, en mijn prioriteiten lagen toch iets anders 
dan de hare. Zij dacht wat vaker aan trouwen en zo, en ik was meer met mijn studie bezig en 
met mijn ouders en hun bezwaren tegen onze relatie. Ik zie dat een beetje als mijn fout, dat ik 
haar niet altijd begreep zoals zij mij nodig had.’ 
Maar dé doorslaggevende factor was misschien wel Pradeeps reis naar India. ‘Die veranderde 
mijn gevoelswereld volledig. De dingen die ik daar zag en meemaakte – de armoede, de be-



roerde positie van vrouwen, de onderontwikkeldheid van sommige delen van het land en de 
grote verschillen met de westerse wereld - vond ik zo ingrijpend, ik heb er daardoor echt een 
nieuw gevoel van eer en plichtsbesef bij gekregen. Het gaat niet alleen om mijn eer, om 
die van mijn familie of kaste of wat dan ook, maar om de eer die ik heb als lid van 
deze maatschappij. Natuurlijk kun je niet al het onrecht voorkomen, en het kwaad is vaak al 
geschied, maar je hebt de plicht om met z’n allen deze wereld een beetje beter te maken. Ik 
besefte ook: de wereld is groter dan ikzelf, en ik heb waarschijnlijk een rol te vervullen in de 
wereld. Ik wilde niet meer uitsluiten dat ik na mijn studie naar het buitenland zou gaan. Maar 
mijn gevoel hierover en dat van mijn vriendin kwamen niet overeen. Het was gewoon niet haar 
weg. Dit was misschien voor mij wel het grootste punt waarom ik het heb uitgemaakt.’ 

Zelfonderzoek
Achteraf twijfelt Pradeep er niet over dat dit een goede beslissing was, maar nog wel over de 
manier waarop hij het heeft laten lopen. ‘Ik schaam me wel voor die drie jaar. Dat ik niet eer-
der de knoop heb doorgehakt. Ik ben heel open en accepterend naar anderen toe, maar heel 
streng voor mezelf. Dat heb ik denk ik ook van mijn ouders. Ik heb lang rondgelopen met een 
gevoel van spijt en schuld. Eigenlijk ben ik vooral bang dat ik mijn vriendin pijn en schade heb 
gedaan. Een keer toen het me helemaal overliep in het hoofd, heb ik twee A4-tjes vol gepend 
met alles wat ik anders had kunnen doen. Dat heeft mij toen geholpen om er overheen te ko-
men, maar ook om mezelf te leren kennen. Uiteindelijk is dit allemaal zelfonderzoek. Een 
mooi hindoeïstisch gebruik: ontdekken wie je bent, wat je emoties zijn, wat je karakter 
is, wie je bent in de maatschappij en of dat wel heel zinnig is. Maar dat gezegd hebbende 
over al die dingen waarin ik tekort ben geschoten: het is gebeurd en ik kan er nu niets meer 
aan doen.’ 
‘Wat mijn ouders betreft: ik had het ze graag minder moeilijk willen maken, maar uiteindelijk 
heeft het onze band sterker gemaakt. Het heeft me nog duidelijker geleerd hoe zij denken. Ik 
ben beter gaan begrijpen waarom zij dingen vinden en waarom ik sommige dingen zelf ook 
vind. En ik kan ook duidelijker zeggen waarom ik sommige meningen niet met ze deel.’ 

* Pradeeps naam is op zijn verzoek gefingeerd
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‘Dit soort dingen gaan in een 
doosje dat op slot zit’

Selçuk Akinci (31 jaar) is half Turks, half Nederlands. Hij groeide op in Breda, stu-
deerde journalistiek en geschiedenis in Tilburg en werkt tegenwoordig als com-
municatiemedewerker voor de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Daarnaast 
is hij fractievoorzitter van GroenLinks Breda. Selçuk is openlijk homo – in Neder-
landse kringen althans. Met zijn Turkse familie heeft hij het er gewoon niet over. 
Een dubbelstrategie? ‘Ja, nou je het zegt.’

Zijn opvoeding was niet heel ‘Turks’, vindt Selçuk zelf. Toen hij zes was scheidden zijn ouders, 
en daarna woonde hij met zijn 3,5 jaar oudere broer bij zijn Nederlandse moeder. Toch kreeg hij 
van zijn vader wel het een en ander mee over de Turkse cultuur en het idee van eer. ‘Wat mijn 
vader heel belangrijk vond was eerlijk zijn. Als een winkelier teveel geld teruggaf, dan hoorde 
je daar iets van te zeggen. Wat er bij hem ook erg in zat was een grote trots op het Turks zijn, 
een sterk nationalistisch gevoel. Religieus was hij niet. Mijn vader had er geen moeite mee om 
varkensvlees te eten, en een borrel lustte hij wel. Ook wat man-vrouwverhoudingen betreft 
was hij best wel soepel, maar als puntje bij paaltje kwam moest mijn moeder toch wel het huis-
houden bestieren. Wij hadden aangetrouwde familie op de vaart, en als ze in Nederland waren 
kwamen die natuurlijk langs. Mijn vader was op z’n Turks supergastvrij, dus ze bleven vaak wel 
vier dagen. En dat was dan veel eten en veel drank en het hele huis gezellig vol. Of mijn moe-
der dat logistiek maar even kon organiseren.’

Roken
Ondergedompeld in de Turkse cultuur werd Selçuk vooral in de vakanties, wanneer hij de fami-
lie van zijn vader in Turkije bezocht. Of als hij naar Noorwegen ging, waar de oudste broer van 
zijn vader woonde met zijn gezin. Allemaal tamelijk moderne, seculiere Turken, aldus Selçuk. 
‘Misschien wel het belangrijkste dat ik daar meekreeg over hoe je je als man behoorde 
te gedragen, is dat je niet rookt in het bijzijn van oudere familieleden. Een oudere broer 
of neef, dat zou nog kunnen. Maar is je vader of oom erbij, dan doe je het niet. De net wat 
soepeler variant is: eerst toestemming vragen. Het grappige was: mijn vader zelf vond dat 
roken helemaal niet zo’n punt. Toen ik ooit vertelde dat ik rookte, zei hij: “Steek er dan maar 
eentje op.” Vervolgens zei hij overal waar wij waren: “Je mag best roken hoor.” Het werd bijna 
een soort uithangbord voor hemzelf. Hij kon dan laten zien hoe modern hij was dat hij dat 
toestond.’ 
Modern of niet, toch konden de gemoederen in zijn familie hoog oplopen over deze respect-
kwestie. ‘Mijn halfbroer Safaz, die in Noorwegen woont, schond de code een keer. Hij zat met 
mijn vader en oom in het café en stak op gegeven moment zonder het te vragen een sigaret 
op. Mijn oom werd erg boos. Uit respect voor zijn twaalf jaar oudere broer moest mijn vader 
vervolgens ook boos worden. Mijn halfbroer vond dat zo belachelijk, die is opgestapt en heeft 
zich nooit meer laten zien. Ja, het zijn allemaal geen diplomaten bij ons in de familie.’

Valentijnsdag
Als het gaat om eer zoals dat tegenwoordig in het nieuws komt: daarover kreeg Selçuk van 
zijn vader niks mee. ‘Het idee van met gelijke munt terugbetalen, dat ik wel ken uit andere 



Turkse gezinnen, dat zat er bij ons helemaal niet in. En over seksuele eer heb ik mijn vader 
helemaal nooit gehoord. Behalve natuurlijk dat het de bedoeling was dat we zouden gaan 
trouwen en kinderen krijgen. En het liefst met een Turks meisje, dat zou hij wel heel leuk ge-
vonden hebben. Dat heeft ook wel met die trots te maken. Hij was bang dat het hele Turkse 
gaat verwateren. Terwijl ik denk: er zijn er nog vijfentachtig miljoen, dus aan eentje zal niet 
veel verloren gaan.’ 
Over seksualiteit had Selçuk het nooit met zijn vader. ‘Hij was er het type niet naar om eens te 
gaan zitten om het over de bloemetjes en de bijtjes te hebben, dat mocht die moderne moeder 
van mij oplossen. Ik heb ook nooit de behoefte gehad om tegen mijn vader nu eens te 
gaan vertellen dat ik homo ben. Dat heb ik ook nooit gedaan. Terwijl ik verder vrij open-
lijk ben over mijn homoseksualiteit. Op de middelbare school heb ik me in de tweede klas op 
Valentijnsdag met een beetje een show eromheen als homo bekendgemaakt, door een klas-
genoot heel theatraal de liefde te verklaren. Dat is wel een beetje mijn aanpak ook, dan is het 
meteen volstrekt duidelijk en klaar.’ 

In de kast
Maar waar Selçuks vrienden al op zijn veertiende wisten dat hij homo was, kwam zijn vader het 
pas drie jaar geleden te weten. ‘Hij las het in de verkiezingskrant die werd gemaakt door het 
lokale nieuwsblad. Daarin stond over mij, ik weet het nog letterlijk, “een vrolijke Frans die als 
homo en half-Turk alles mee heeft binnen GroenLinks”. Ik kon daar wel de humor van inzien. 
Maar waar ik geen rekening mee had gehouden, was dat het niet om een krantenbijlage ging, 
maar om een uitgave die huis aan huis werd verspreid. Dat het ook bij mijn vader op de deur-
mat zou vallen, dat had ik me niet beseft. 
Dus hij las dat, met het woordenboek erbij, zo van lees ik het goed, is het echt waar? Vervolgens 
belde hij in paniek mijn moeder op: is het echt zo? Ja, het was echt zo. Toen zei hij, en dat is ty-
pisch mijn vader: “Ik ben blij dat ik volgende week weer naar Turkije ga voor een paar maanden, 
want ik durf niet meer over straat nu.” Doorgaans heeft hij helemaal geen problemen met 
mensen die homo zijn, daar is hij dan wel weer modern genoeg voor, maar als het bin-
nen de eigen familie is, dan komt het ineens te dichtbij. Plus: mijn broer was al met een 
Nederlandse vrouw getrouwd, dus alle hoop was op mij gevestigd. En die viel nu in het water.’
Met zijn vader had Selçuk het ook daarna nooit over zijn homoseksualiteit. ‘Onze contacten 
zijn sowieso niet erg briljant de laatste jaren. Ik weet alleen dat hij het weet via mijn moeder. Ik 
heb hem na die tijd nog wel een paar keer gezien. En dan is het meteen wel omhelzen en dikke 
vader-en-zoon-bonding en zo, maar verder wordt nergens over gepraat. Dit soort dingen gaan 
in een doosje dat op slot zit. In de kast en... weg! Dat is iets wat wel meer Turken hebben. Maar 
mijn vader heeft het wel in erg sterke mate.’ 

Dubbelstrategie
Voor zichzelf definieert Selçuk eer als volgt: dat je een beetje open bent als persoon. Iedereen 
vrij en onbevangen tegemoet treden, verschillen prima vinden. ‘Dat betekent ook dat als je 
zelf de liberaalste bent, je van andere mensen duldt dat ze net iets minder liberaal en vrijzin-
nig zijn. Dat moet je dan accepteren. Je moet ook open omgaan met mensen die misschien 
wel jouw vrijheid willen afnemen.’ Hoe lastig dit laatste is, blijkt uit het verschil in commu-
nicatie met zijn Nederlandse en Turkse familie als het over zijn homoseksualiteit gaat.
Zijn Nederlandse familie vertelde Selçuk zonder aarzelingen dat hij op mannen valt. ‘Of al-
thans: één iemand hoeft het maar te weten en ze kleppen het wel door. Ik maak er zelf ook 
flauwe grappen over. Ik vind het leuk om vrij provocatief voor mijn homoseksualiteit uit te ko-
men. Neem die Valentijnsactie toen ik een jaar of veertien was. In Nederland ligt het ook niet 

respectEER  •  25



26  •  respectEER

zo enorm gevoelig. Ik weet wel dat de Turkse mores anders is. Dat je sores binnen de familie 
houdt, of binnen de eigen gemeenschap. En dat homoseksualiteit een taboe is. Maar dat zijn 
mijn normen niet, dus vind ik het ook niet lastig om ze te overtreden.’
Dat neemt niet weg dat hij het met Turkse familieleden nooit heeft over zijn seksuele voorkeur. 
‘Ik praat er gewoon niet over. Als ze vragen of ik al een vriendin heb en of het geen tijd is 
voor kinderen, dan zeg ik gewoon: “Ik wil nog helemaal geen relatie, ik vind het veel 
te leuk om erop los te leven.” Volgens mij weet alleen mijn nichtje dat ik homo ben. Ik vind 
het ook te veel moeite om al die negatieve dingen daarvoor in te gaan, terwijl mijn relatie met 
mijn vader en zijn familie toch heel dun is. Of ik een dubbelstrategie voer, door te provoceren 
in Nederland en mijn mond te houden in Turkije? Ja, nu je het zegt…’ 

Drie keuzes
Hoewel het bij hem niet zo was – mede dankzij zijn zeer vrijzinnige Nederlandse moeder – 
weet Selçuk hoe moeilijk Turkse jongens het kunnen hebben als ze ontdekken dat gevoelens 
voor seksegenoten hebben. ‘Let wel, een heleboel homojongeren vinden het tijdens hun pu-
berteit een worsteling. Maar waar Turkse jongens extra mee worstelen, is dat homseksualiteit 
binnen de cultuur lastig ligt én binnen de familie lastig kan liggen. Ze zijn misschien bang om 
verstoten te worden, en ze missen de aansluiting bij dingen die binnen Turkse gemeenschap 
belangrijk worden gevonden: gezonde mannelijkheid, vrouw, gezin, dat soort traditionele za-
ken. En tegelijkertijd hebben ze vanwege de extra bagage uit hun cultuur misschien ook een 
stuk minder met de gemiddelde homokroeg en het COC. En rolmodellen ontbreken. Ja, dan 
wordt het wel lastig.’ 
‘Als je familie homoseksualiteit afkeurt, dan heb je in feite twee keuzes. Of je zegt: de band met 
mijn familie stelt niet zo heel veel voor. Dat is een keuze die ook in Turkije gemaakt wordt door 
mensen. Helaas. De andere keuze is dat je het op gegeven moment toch vertelt. O ja, en de derde 
keuze is natuurlijk net doen of het niet waar is, maar dat kan ik iedereen afraden. Er zijn wel 
mensen die gaan trouwen en kinderen krijgen en doen of ze hetero zijn, maar dat lijkt 
me een heel treurig bestaan.’ Droog: ‘Niet dat het me een treurig bestaan om vrouw en kin-
deren te hebben hoor, maar het lijkt me meer weggelegd voor heteromannen en lesbiennes.’

Turks Fruit
Professionals die te maken krijgen met allochtone homojongeren die het moeilijk hebben, 
die moeten in de ogen van Selçuk vooral niet te hard pushen. ‘Niet zeggen dat ze het gewoon 
moeten vertellen. Geef iemand even de tijd om al pratende met wie dan ook even zijn hoofd 
op orde te krijgen. Je hebt verschillende groepen voor allochtone homojongeren waarnaar je 
kunt verwijzen. Youssef bijvoorbeeld, dat zich specifiek richt op jongeren met een religieuze 
achtergrond. En Turks Fruit, voor al dan niet religieuze Turkse jongeren. En zo zijn er nog wat 
goede initiatieven.’ 
Selçuks tip voor jongeren die knel komen te zitten tussen wat hun familie van hen wil en wat 
zijzelf willen: zorg dat je je eigen wereld hebt, waardoor het allemaal niet zo’n vat en grip op 
je heeft. ‘Of je nu uit de streng christelijke Bible Belt komt of uit een andere cultuur die 
homoseksualiteit afwijst, zorg voor een eigen plek waar je wel mag zijn wie je bent. 
Ga bijvoorbeeld uit of studeren of werken in een andere stad. Dan kun je altijd zeggen: “Dan 
ben ik daar nog maar even niet homo, maar dan kan ik het hier alvast wel zijn.” En vervolgens 
wordt het misschien ook makkelijker, als je je een beetje ontplooid hebt, om met dat verhaal 
terug te komen bij je familie.’ 



‘Ik probeer mijn vriendin over 
te halen om zo snel mogelijk te 
trouwen’

Hamza (25 jaar) groeide op in Gelderland, als enigst kind van twee Marokkaanse 
arbeidsmigranten. Nadat hij de sportacademie moest afbreken vanwege een ka-
potte knie, werkt hij in Nijmegen in een sportzaak. In diezelfde stad woont hij 
ook samen met zijn Pakistaanse vriendin. Zijn ouders vinden dat prima, maar 
voor haar ouders is het een geheim, want zij keuren hun relatie niet goed. En dat 
terwijl hij graag met zijn vriendin zou willen trouwen, helemaal sinds hij zich in 
de islam verdiepte. 

Zijn ouders streken in de late jaren zeventig als arbeidsmigranten neer in een dorpje in Gel-
derland. Ze werkten beide fulltime in de fabriek. Zijn vader bij een autofabrikant, zijn moeder 
in een textielfabriek. In het dorp woonde nog een andere Marokkaanse familie, in een dorp 
verderop ook. Ook was er goed contact met een Irakese familie uit de buurt. Dus er was wel 
een klein Arabisch gemeenschapje, maar verder groeide Hamza in een grotendeels Nederland-
se omgeving op. ‘Tot mijn zevende ben ik zelfs zo’n beetje opgevoed door een Nederlandse 
vrouw uit de buurt. Zij kwam mij ’s ochtends aankleden en naar school brengen en ook na 
school was ik bij haar. Dus zij heeft mij heel erg gevormd. Ze was best streng. Als ik vloekte 
moest ik mijn mond uitspoelen met zeep bijvoorbeeld. Mijn ouders waren veel losser. Te los, 
denk ik achteraf.’

‘Geen gekke dingen doen’
Het belangrijkste dat Hamza in zijn jeugd meekreeg over eer, was dat hij fatsoenlijk met men-
sen om moest gaan en zo veel mogelijk respect moest tonen. Alhoewel zijn vader hem ook 
van jongs af aan zei dat hij moest terugslaan als iemand hem sloeg. ‘Dat is zo’n idee van 
mannelijkheid hè – een echte kerel laat niet over zich heen lopen. Verder waren mijn 
ouders vooral bezig met hoe ik me zou gedragen op school en of ik goed presteerde.’ Wat de 
opvattingen van zijn ouders of andere Marokkanen in hun omgeving waren over seksuele eer, 
weet Hamza eigenlijk niet. ‘Want ik heb geen zus en geen nichtjes in Nederland en de Marok-
kaanse families waarmee we bevriend waren hebben geen dochters. De Irakese familie die 
achter ons woonde heeft wel dochters, maar dat zijn gewoon hele rustige brave meiden.’ Wat 
Hamza wel weet, is dat hijzelf als jongen redelijk vrij werd gelaten waar het ging om meisjes. 
‘Ik kon gewoon een meisje mee naar huis nemen. Het enige wat mijn ouders altijd tegen me 
zeiden, vooral mijn moeder, was: “Geen gekke dingen doen.” Wat ze daarmee bedoelden, 
dat hebben ze me nooit uitgelegd. Maar onbewust droeg ik het wel als motto mee, omdat ze 
het heel regelmatig zeiden.’ 
Voor de rest spookte Hamza tijdens zijn puberteit van alles uit dat niet door de beugel kon. 
‘Het was de gabbertijd en er was behoorlijk wat racisme, en ik raakte met mijn vrienden regel-
matig slaags met die gabbers. Uiteindelijk ging het zelfs zover dat ik in aanraking kwam met 
politie en justitie. Ook zat ik in een enorme blowcultuur. Mijn ouders probeerden me wel te 
waarschuwen en met me te praten, maar dat hielp niet erg. En ze zeiden wel vaak: je schaadt 
ons, maar met eer had dat niet zoveel te maken volgens mij. Tuurlijk schaamden ze zich voor 
mijn gedrag, maar dat hebben Nederlanders ook. Als in een Nederlands gezin de vader een 
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pedofiel blijkt te zijn, dan schaamt de vrouw zich ook ten opzichte van haar familie, collega’s 
en buren. Dat is dan niet iets specifieks voor Marokkanen of Arabieren in het algemeen.’ 

Sterk nationalisme
Sinds vier jaar heeft Hamza een vriendin, van Pakistaanse komaf. Vanaf het begin af aan komt 
zij bij zijn ouders thuis, die dat prima vinden. Maar háár ouders waren lang niet op de hoogte 
van de relatie. ‘Die was geheim, en is dat eigenlijk nog steeds. Sinds kort wonen we samen, 
maar onze relatie wordt door haar ouders niet aanvaard. Eén keer heb ik een kort gesprek 
gehad met haar vader. Die had twee bezwaren. Dat ik nog geen opleiding heb afgemaakt en 
dat ik niet Pakistaans ben. Vooral dat laatste trouwens. Eerst dacht ik dat het niets uitmaakte, 
dat zij Pakistaans was en ik Marokkaans. Ik dacht dat we toch wel een soort islamitische cultuur 
deelden. Maar hoe vrijgezind haar ouders ook zijn, dat hele sterke Pakistaanse nationalisme is 
toch wel echt anders. Dus keurde hij me niet goed als aanstaande schoonzoon. Mijn vriendin 
heeft wel contact met haar ouders, ze gaat elk weekend naar ze toe. En dan hebben ze het er 
gewoon niet over. Volgens mij denken ze: we doen maar net of het niet bestaat.’ 
Het lastige is: Hamza zou graag trouwen. Helemaal sinds hij zich in de islam verdiepte en het 
belangrijk is gaan vinden om als een zo goed mogelijke moslim te leven. ‘Ik heb een aantal 
Nederlandse jongens ontmoet die bekeerd zijn, en die hebben mij kennis laten maken met de 
ware islam. Dus ik ga niet meer op stap naar de disco en ben gestopt met drinken. En ik ben er 
eigenlijk ongelukkig mee dat ik ongehuwd samenwoon. Ik probeer mijn vriendin nu over te 
halen om zo snel mogelijk te trouwen. Dat is in feite de enige oplossing om uit deze nare situ-
atie te komen. Maar ja, je hebt het probleem van de ouders. Mijn vriendin wil alleen trouwen 
als zij hun toestemming geven.’ 
Achteraf vindt Hamza dat zijn ouders hem beter in banen hadden kunnen leiden en hem meer 
mee hadden moeten geven. ‘Mijn ouders zijn van die moslims die Nederland graag “gema-
tigd” noemt: ze bidden, ze drinken niet, eten geen varkensvlees en ze vasten, en dat is het 
dan. Maar naar mijn mening is de islam veel meer dan dat. Als mijn ouders niet zulke losse 
opvattingen hadden gehad, dan zat ik nu niet in de situatie waarin ik zit. Niet dat ik me 
schaam omdat ik een vriendin heb en niet kuis ben gebleven, dat is nu eenmaal gebeurd. Maar 
in mijn band met God weet ik dat het niet de juiste weg is.’ 

Een man van je woord
In Hamza’s ogen ben je een goede en eervolle man als je kijkt naar hoe de profeet heeft ge-
leefd en daar een voorbeeld aan neemt. En als je ervoor zorgt dat je gerespecteerd wordt. ‘Dus 
niet het ene zeggen en het tegenovergestelde doen. Je moet een man van je woord zijn. Het 
is ook niet voor niets “man” en niet “vrouw van je woord” hè. Een goed man draagt uit waar 
hij voor staat en is daar redelijk in. Je moet proberen mensen niet voor de schenen te schop-
pen, maar je wel uitspreken als je het ergens niet mee eens bent.’ 
‘Neem het voorbeeld van een groepje Marokkaanse jongens dat een blonde meid over straat 
ziet lopen in een minirokje. Ze fluiten naar d’r of doen psst en zij reageert niet, en vervolgens 
schelden ze haar uit voor hoer. Dan zitten ze er naar mijn mening helemaal naast. Ik zou dat 
anders doen. Ik zou haar geen hoer noemen, maar haar aanspreken over de manier waarop 
ze zich kleedt. Hoewel, dat zou waarschijnlijk ook niet gepast zijn. Nee, dat zou ik alleen 
doen met een meisje dat ik ken, als ze bijvoorbeeld bij mij in de klas zit en ik het met haar 
kan vinden.’
Geweld, daar is Hamza stelselmatig tegen. En dat is voor hem gewoon een geloofskwestie. 
‘Ontelbaar veel Nederlanders, waaronder moslims, denken dat uithuwelijking bij de 
islam hoort, terwijl de profeet zelf expliciet heeft gezegd dat het verboden is. En dat ze 



in Somalië vrouwen besnijden, dat heeft ook niks met de islam te maken. Bovendien: zoiets als 
eerwraak is bij ons niet toegestaan. Vanuit het geloof geldt dat je het recht niet in eigen hand 
mag nemen. Want wie één iemand vermoordt, is alsof hij heel de mensheid heeft vermoord. 
Het is belangrijk om duidelijk te zijn ten opzichte van de mensen die dat doen, dat het niet bij 
de islam hoort!’ 

Stappen
Hamza geeft als vrijwilliger voorlichting aan jongeren over seksualiteit en het stellen van gren-
zen daarbij. Als het gaat om kuisheid en goed leven, dan vindt Hamza dat aan meisjes en jon-
gens dezelfde eisen gesteld moeten worden. Dat zou hij ook doen als hij later zelf kinderen 
zou hebben. ‘Stel dat ik een zoon en een dochter zou hebben. Dan zou het niet zo zijn dat als 
mijn zoon wilde gaan stappen, ik zou reageren met “Succes hè, scoor ze!”. En dat mijn dochter 
“Binnenblijven!” te horen zou krijgen. Zo werkt het niet. Ik zou mijn zoon en dochter op-
voeden met gelijke normen en waarden, zo weinig mogelijk onderscheid maken. Wel 
zou ik mijn zoon meegeven dat hij zijn zusje moet beschermen en in de gaten moet houden. 
Maar andersom net zo goed.’
‘Ik zou het graag horen als ze zien dat de ander zich verkeerd gedraagt. Maar ze hoeven niets 
te doen. Ik vind dat je als ouder verantwoordelijk bent voor al je kinderen en niet je zoons ver-
antwoordelijk moet maken voor hun zussen. Dat vind ik hypocriet, dat geeft vooral aan dat jij 
als ouder blijkbaar niet zo goed zicht hebt op wat je kinderen aan het doen zijn. Dat is het be-
kende fenomeen van die Noord-Afrikaanse ouders die geen idee hebben van de wereld waarin 
die kinderen leven en waar ze mee bezig zijn.’ 
Voor jongens die onder druk staan om hun zusje bijvoorbeeld in de gaten te houden, heeft 
Hamza de volgende tip: praat met je ouders. ‘Zeg hun dat het inconsequent is dat jij dingen 
mag en je zusje niet. Zeg dat je op z’n minst gelijke behandeling wil. In dialoog gaan is 
het belangrijkst. Dat ouders, zoons en dochters iets meer van elkaar te weten komen, waarom 
ze bepaalde dingen willen. Ik denk niet dat ouders dan zeggen: nou ga je gang dan maar, maar 
het zou ze wel dichter bij elkaar kunnen brengen en de druk op hem in elk geval verlagen.’ 

Goeie argumenten
Wat nou als Hamza’s dochter een vriend zou hebben die hij niet zou zien zitten, zoals bij zijn 
eigen vriendin en haar ouders het geval is? ‘Uhm, in principe mag ik daar geen invloed op heb-
ben. Ik moet met heel goeie argumenten kunnen komen om te zeggen: luister meisje, dit is 
gewoon echt niks voor jou. Als hij nou de grootste drugsbaron van Nijmegen zou zijn en erom 
bekend zou staan dat hij totaal geen respect heeft voor mensen en voor vrouwen, dan zou ik 
mogen ingrijpen. Maar anders mag ik haar niet belemmeren. Daar maak je je kinderen alleen 
maar ongelukkig mee, en dat is niet de bedoeling. Mijn eer is een stuk minder belangrijk 
dan het geluk van mijn kinderen.’ 
‘Anders dan mijn schoonvader zou ik bovendien met die jongen gaan praten, zo van kijk, dit is 
de situatie en ik wil dat jij je wel gaat verbeteren. Ga je niet meer naar school, ga dan eens kij-
ken wat je zou willen en misschien kan ik jou wel ergens mee helpen. In plaats van alleen maar 
nee te zeggen en je daarna om te draaien en weg te lopen.’ 

* Hamza’s naam is op zijn verzoek gefingeerd
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Ahmed Marcouch over jongens, 
seks en eer

Ahmed Marcouch is stadsdeelvoorzitter in het Amsterdamse Slotervaart. Hij 
zoekt actief het debat op over jongeren die overlast veroorzaken, de rol van op-
voeding en het wel en wee van de integratie. Als oud-politieman bemiddelde 
hij regelmatig bij relatie- en familieconflicten, als oud-leraar maatschappijleer 
kent hij de denkwereld van jongeren van nabij. Zelf van Marokkaanse afkomst 
weet hij bovendien goed in welke spagaat jongeren met wortels in eerculturen 
kunnen verkeren. We vroegen hem om zijn visie te geven op de verhalen van de 
jongens in dit boekje. 

Wat is je eerste reactie na lezing van de interviews, wat viel je het meeste op? 
‘Dat er zo’n kloof bestaat tussen de taboes die in veel allochtone gezinnen heersen en de wer-
kelijkheid waarin jongeren leven. Dat maakt dat de kinderen uit die gezinnen een zeer com-
plexe identiteit en complexe opvattingen ontwikkelen. Dat hun migrantenouders die taboes 
nog altijd aanhangen is niet zo vreemd, omdat je als migrant heel snel behoudend bent, vanuit 
de angst om iets kwijt te raken. Maar voor hun kinderen is het wel lastig. 
Je moet je voorstellen dat je als jongere je puberteit doorloopt zonder over je seksualiteit te 
kunnen praten, over je eerste natte droom, je hunkering naar seksueel verkeer of verkering. Je 
bent als het ware een lab waar het continu aan het borrelen is, maar je moet doen alsof er niks 
aan de hand is. En ook de mensen in je omgeving doen alsof ze dit soort dingen nooit ervaren 
hebben. Sommige jongeren zullen stiekem wel toegeven aan hun driften, maar veel jongeren 
hebben de ruimte of de privacy daarvoor niet eens. En dan zie je dat deze jongens hun eigen 
worsteling wegzetten als iets wat niet mag. Ik vind het goed hoor, dat jongeren streng zijn 
voor zichzelf als het gaat om seksuele moraal, maar wat ik niet goed vind is dat mensen een 
dubbelleven leiden. Ze ontnemen zichzelf het recht om voor zichzelf te beslissen.’ 

Herken je je eigen geschiedenis in de verhalen in dit boek? 
‘Wat ik herken is het taboe op seksualiteit. Ik ben heel vroeg getrouwd, rond m’n achttiende. 
Seksualiteit was echt iets dat ik zelf moest ontdekken. En ik was niet opgevoed met de gedach-
te dat het iets moois is. Dat was heel frustrerend en naar. Ik heb zelf ook kinderen, van 8, 16 en 
20 inmiddels, en ik praat met hen wel over seks. Niet dat zij nou een heel precies inzicht heb-
ben in mijn seksleven en andersom. Maar ik vind het belangrijk dat we niet de schijn ophouden 
dat we er eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn. En dat is wat je bij deze jongens vaak ziet. Dat 
ze de schijn ophouden dat het helemaal niet speelt. En degenen die de schijn niet ophouden, 
die zijn dan meteen heel losbandig. 
Wat ik niet herken is de verantwoordelijkheid die sommige geïnterviewden meekregen of voe-
len voor hun zussen. Ik kom uit een redelijk conservatief gezin. Bij ons in de puberteit deden 
de meisjes niets, maar ook de jongens niet. Het was ook niet zo dat de jongens van alles moch-
ten en de meisjes niet. Als ik mijn eigen jeugd herleef, dat was het heel erg gelijkwaardig. De 
jongens moesten thuis net zo veel in de huishouding doen als de meisjes. Seksualiteit was not 
done voor iedereen. Wel mochten meisjes nog wat extra dingen niet, zoals springen, want dan 
zouden ze hun maagdelijkheid verliezen.’ 

Soms komen de opvattingen van de jongens heel tegenstrijdig over. Bijvoorbeeld: 
zelf niet kuis blijven, maar wel van je zusje of je toekomstige zoon of dochter ver-



wachten dat die dat doet. Hoe zie jij dit? 
‘Ik zie het om me heen ook, dat jongeren last hebben van een soort verwarring. Aan de ene 
kant hebben ze zelf al die gevoelens van verliefdheid, al die seksuele verlangens. En aan de an-
dere kant eisen ze van hun zusjes en broertjes dat die aan die norm van ‘geen seks, als maagd 
het huwelijk in en trouwen binnen de groep’ voldoen.
Dat is volgens mij een rechtstreeks gevolg van het feit dat veel ouders in de eerculturen waar 
we het over hebben seksualiteit en relaties tussen de seksen demoniseren. Achter elke onschul-
dige omgang wordt ik weet niet wat gezocht. Wat ik denk is: je kunt wel de norm hooghouden 
dat je als maagd het huwelijk in moet, maar weet je wat je vraagt? Dat is behoorlijk afzien. Het 
minste wat je dan kunt doen als ouder is laten zien dat je weet dat het niet simpel is. Maar zelfs 
die erkenning is er niet. Het hele onderwerp wordt in feite doodgezwegen. Seks bestaat niet. 
En dus bestaat ook seksualiteit als iets moois niet. 
Die ontkenning van seks, van gevoelens, dat leidt tot problemen voor jongeren. En op latere 
leeftijd hebben ze daar dan nog steeds last van. Want op het moment dat het cultureel wel 
legitiem is om een relatie aan te gaan, hebben ze niet geleerd om van seks en intimiteit te 
genieten, erover te spreken of er eisen aan te stellen. Als je geluk hebt, weet je je eigenheid 
hierin te ontdekken. Maar bij veel mensen hapert hun ontwikkeling. 
En die jongeren, die zitten nog helemaal middenin al die taboes. Het nare van taboes is dat je 
geen vocabulaire hebt. Dus hoe bepaal je nou wat goed is en wat slecht?’ 

Hoe kunnen jongeren die verwarring in jouw ogen te lijf gaan?
‘Veel van de jongens die voor dit boekje werden geïnterviewd zijn nog niet ontworsteld aan de 
druk van thuis. Meisjes zitten al veel sterker in een emancipatieproces, die gaan steeds vaker 
de confrontatie aan. Dat is heel belangrijk, dat je de discussie aangaat. Zodra ze je iets ontne-
men moet je je teweerstellen, ook al doet dat pijn. Het gaat niet om het leven van je ouders, 
maar om dat van jou. Jij moet er gelukkig mee zijn. 
Weet je, de verhalen doen me denken aan homo’s en lesbiennes die een dubbelleven leiden. 
Dat is een nare oplossing, dat je doodzwijgt wat belangrijk voor je is. Het gaat erom dat je dat 
doorbreekt door erover te praten. Door erover te praten creëer je ook een werkelijkheid. 
En dat is moeilijk hoor, om ineens over je seksuele gevoelens of andere verlangens te denken 
en te praten als je bepaalde woorden nooit in de mond hebt genomen. Als je je vader nooit 
tegen je moeder hebt horen zeggen dat hij van haar houdt, haar waardeert of lief vindt. Als 
je ouders elkaar niet bij de naam noemen maar ‘vrouw’ of ‘man’ of ‘hé’ tegen elkaar zeggen. 
Maar het is wel nodig. Het is nodig dat deze jongeren als het ware een verlichting doormaken, 
tot nadenken komen en leren hun gevoelens te “lezen” en de ruimte geven. 
Uiteindelijk gaat het om de durf confrontaties aan te gaan, naar je eigen gedrag te kijken en 
te bedenken wat jij zelf belangrijk vindt. Dus: wat is precies jouw probleem met samenwonen, 
waarom zou jij je daarover zondig of schuldig voelen? Is dat een religieus gebod, is het iets van 
je ouders of is het van jezelf?’ 

Wat kunnen ouders doen om hun kinderen te helpen? 
‘In mijn ogen moeten ze seksualiteit en relaties bespreekbaar maken. Niet zozeer in de zin van 
de mogelijkheid creëren om het te doen, maar er op z’n minst gewoon over praten. Je moet 
een klimaat moet creëren waarin de puberteit, de eerste ongesteldheid, de natte droom, de 
eerste liefdesbriefjes besproken kunnen worden. Dat je je als kind uitgenodigd voelt om het er 
over te hebben.
Dat iets haram is in de Koran, betekent niet dat het er niet is. Ouders moeten leren omgaan 
met dingen die er zijn, met de werkelijkheid. Het is van belang erover te praten. Een voor-
beeld: halverwege de jaren negentig sprak ik in een moskee over het verschijnsel loverboys. Ik 
gebruikte toen het woord pooier in het Arabisch. Ik kreeg boze mensen van de moskee over 
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me heen: hoe had ik het kunnen zeggen. Maar achteraf kwamen er allemaal vaders op me af, 
vol ervaringsverhalen over hun dochters en loverboys.’ 

Je verwacht dus veel van ouders. Maar de houding van ouders is nu vaak juist het 
struikelblok voor jongeren. Staat jouw ideaal niet erg ver af van de praktijk? 
‘Ik heb heel vaak bemiddeld bij families waar problemen waren, bijvoorbeeld omdat een doch-
ter thuiskwam met een Hollandse jongen. Wat ik daarvan geleerd heb, is dat daar waar wij 
denken dat we onze ouders kwetsen, dat vaak niet aan de orde is. Dan hebben die jongens 
en meisjes het zichzelf enorm zwaar gemaakt omdat ze denken dat hun ouders op hun relatie 
tegen zijn, en dan blijkt het helemaal geen probleem. Vaak moeten de ouders wel eventjes een 
soort pijn of een soort onzekerheid incasseren, maar uiteindelijk zijn het groeipijnen… 
Je moet het niet vragen hoor, dat niet. Als je iets als vraag voorlegt, dan kan ik me voorstellen 
dat ouders zeggen: “Nou, liever niet.” Ik zeg altijd: “Je moet nooit vragen, want dan geef je 
vrijheid weg.” Je moet gewoon zeggen: “Dit is het.” 
Wat ik ook zie, is dat dingen soms gewoon gebeuren. Dat ouders en kinderen er misschien niet 
expliciet over praten, maar het wel doen. Je ziet bijvoorbeeld dat meisjes vaker met die ene 
jongen thuiskomen, niet als vriendje, maar wel als potentiële aanstaande. En dat wordt geac-
cepteerd. Dat is een positieve ontwikkeling.’ 

Wat heeft er bij jou voor gezorgd dat je andere opvattingen ontwikkelde dan je ou-
ders, dat jij je eigen keuzes bent gaan maken? 
‘Wat mij persoonlijk heel erg geholpen heeft, is de ontdekking dat dingen waarvan ik dacht 
dat mijn religie ze verwierp, wel degelijk mochten. Zo mag je wel degelijk van seks genie-
ten. In de overleveringen las ik over een schoonvader die na de huwelijksnacht aan zijn 
schoondochter vraagt: ‘En, was het fijn?’ En dan zegt die schoondochter ‘Ja, je hebt een 
fijne zoon.’ Wow, dacht ik toen, dit is zo ontspannen. De islam is in feite heel erg open over 
seksualiteit, veel positiever in haar benadering dan het christendom. Je zou bijna zeggen 
dat hedendaagse moslims in het Westen het christelijke denken over seksualiteit hebben 
overgenomen, haha. 
En wat ik als bestuurslid van een koepel van moskeeën wel eens tegen een groep jongeren heb 
gezegd en wat consternatie teweeg bracht: samenwonen mag in de islam. Kijk, trouwen is in 
de islam simpelweg dit: een relatie aangaan waarbij er wederzijdse acceptatie en liefde is en 
deze ook naar elkaar wordt uitgesproken. Dat is het, meer is er niet nodig. Dus je kunt heel 
goed verkering aangaan, mits er een serieuze basis van liefde en binding en verantwoorde-
lijkheid voor elkaar bestaat. Dit soort ontdekkingen zijn voor mij kapstokken geweest om de 
ketens te doorbreken, om mijn eigen opvattingen te ontwikkelen. 
Dat zou ik interessante exercities vinden met jongens als Hamza, die heel erg naar religieuze 
geboden en verboden gaan leven: passages uit de Koran en interpretaties daarvan bespreken. 
Dat er niets staat over de veroordeling van homoseksualiteit. Dat er niet staat dat seks niet 
mag. Het probleem in Nederland is dat de islamitische gemeenschap leidt aan intellectuele ar-
moede. Je ziet hier vooral veel volgers. In de Arabisch-islamitische wereld is veel meer ontwik-
keling en discussie. En die is belangrijk.’ 

Alle geïnterviewden zeggen dat ze helemaal voor de gelijkheid van jongens en meis-
jes zijn. Vervolgens pleiten de meesten niet voor meer vrijheden voor meisjes, maar 
voor onderwerping van jongens aan dezelfde regels als die voor meisjes al golden: 
kuis blijven, niet drinken, niet uitgaan. 
‘Het is natuurlijk de vraag of dat de oplossing is. Want het is juist niet de bedoeling dat je je 
menselijkheid en dus ook je lustgevoelens elimineert of ontkent. Dat leidt alleen maar tot al-
lerlei andere soorten frustraties. 



Dat je dezelfde norm hanteert voor zowel jongens als meisjes, zoals veel geïnterviewden be-
pleiten, dat lijkt me prima. Je mag ook wel de overseksualisering van de samenleving aan de 
kaak stellen. Maar vaak doen Marokkanen of Turken alsof er in Nederland geen normen gel-
den. Terwijl die er natuurlijk wel degelijk zijn. Het is geen losgeslagen geheel waarbij het niet 
meer uitmaakt wat jij tegen een meisje zegt. Waarbij elk meisje met een kort rokje seksueel 
promiscue is en voor hoer uitgescholden mag worden. Waarbij ouders het toejuichen als hun 
dochter elke week met een ander vriendje thuiskomt. 
Ik moet ook denken aan een hadith, een overlevering die ik heel mooi vind. Een jongen komt 
bij de profeet en zegt: “Ik heb zo’n behoefte aan seks, het zit me heel erg hoog.” Die jongen 
wordt verketterd door de omstanders, maar de profeet doet dat niet. Die zegt alleen: “Denk 
na. Doe een meisje niet aan wat je je eigen zus niet wilt aandoen.” Dat is ook mijn boodschap 
voor jongeren. Het is onacceptabel om wel je zus te beschermen, maar andere meisjes te mis-
bruiken. En je kunt er beter van uitgaan dat je zus wel zelf uitzoekt hoe en wat en haar vertrou-
wen. Je moet haar bovendien toestaan om fouten te maken die je zelf ook hebt gemaakt.’ 

Ik vond het zo opvallend dat een meerderheid van de geïnterviewde jongens zei: 
‘Het is Sodom en Gomorra daarbuiten. Jongens zijn beesten, en meisjes moeten te-
gen hen beschermd worden.’ Terwijl zij zichzelf niet als nare jongens zien. 
‘Die gescheiden werelden die je in veel migrantengemeenschappen ziet, leidt ertoe dat kinde-
ren van jongs af aan niet goed om leren gaan met de andere sekse. Je ziet van die gestoorde 
omgangsvormen, dat jongens niet in staat zijn om meisjes met normaal respect te benaderen 
of een normaal gesprek met een meisje te voeren. Ik denk dat het belangrijk is om een ont-
spannenheid te krijgen in de omgang tussen de seksen. Want anders krijg je al die kromme 
ideeën over seks. Het dominante beeld is dat er bij het bedrijven van seks maar eentje is die 
geniet. De jongen doet het, het meisje ondergaat het. Dat beeld, dat seks iets is van mannen 
alleen, maakt natuurlijk dat de man de jager is en de vrouw de prooi. En dat betekent meteen 
dat je de prooi wilt beschermen, als zij je moeder of je zus of je dochter of je echtgenote is. 
Ook het hele idee over wat eer is, komt voor een deel voort uit dergelijke opvattingen over 
seksualiteit en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Zo waren veel mensen helemaal 
verbaasd toen ik in een voorlichtingsprogramma op de radio vertelde dat verkrachting in het 
huwelijk verboden was. Men zei: “In een huwelijk kun je toch niet verkrachten? Want dan mag 
seks toch altijd?” 
Voor mij gaat eer over gelijkwaardigheid in je mens zijn. Hoezo moet het meisje de eer hoog-
houden en niet de jongen? Eer is iets moois, maar het verwordt tot een karikatuur wanneer je 
het ophangt aan het ontnemen van menselijkheid aan vrouwelijke familieleden. Wanneer je 
die het recht ontzegt om zich te ontplooien, zich als waardig mens te ontwikkelen. Om na te 
denken en keuzes te maken, en daar ook verantwoordelijkheid voor te dragen.’ 

Wat kan de Nederlandse samenleving doen om jongens meer ruimte te geven voor 
het ontwikkelen van hun eigen opvattingen over respect en eer? 
‘Weet je waar ik voor ben? Voor een MVSH. Zoals er eerder een NVSH was, een Nederlandse 
Vereniging voor Seksuele Hervorming, zo zou er nu een Moslim Vereniging voor Seksuele Her-
vorming moeten komen. Nu kunnen moslimsmeisjes en -jongens op school bij de lessen sek-
suele voorlichting zeggen: “Leuk juf, maar wij zijn daar helemaal niet mee bezig.” Voordoen 
hoe je een condoom over een penis doet, dat vinden deze jongeren belachelijk. Ze verbinden 
dergelijke voorlichting met decadentie. En ze denken: wij zijn van de superieure cultuur, wij 
doen het niet met jan en alleman, wij wachten tot we getrouwd zijn, dus wij hebben dit soort 
voorlichting niet nodig. Totdat er in de hitte van de strijd toch wat gebeurt, er een moment 
komt dat het verlangen te groot wordt, en er hup een ongewenste zwangerschap ontstaat. Ik 
ben voor hele gerichte voorlichting en een aparte vraagbaak voor deze jongeren.
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Daarnaast moeten professionals die merken dat er bij jongeren iets speelt rondom eer en sek-
sualiteit, leerkrachten bijvoorbeeld, hun een podium geven om het erover te hebben. Als je 
zelf gaat zitten wachten tot ze ermee komen kun je lang wachten. Je moet ze begeleiden door 
voorbeelden te schetsen. Zo van: “Is dit het misschien waar je mee worstelt?” Verder moeten 
professionals zich durven uitspreken. Als jongens de opvatting aanhangen dat je vooral met 
Hollandse meisjes moet flikflooien, omdat Marokkaanse of Turkse meisjes maagd moeten blij-
ven, dan moet je dat hardop typeren als onacceptabel en immoreel.’ 



Nawoord

Dit is mijn ziel, mijn leven en mijn hart,
en op me eigen manier bewandel ik nu mijn pad. 
Yes- r 

De verhalen die Abhimanyu, Adem, Ben Ahmed, Halit, Hamza, Pradeep en Selçuk in dit boekje 
met ons delen zijn stuk voor stuk uniek. Elk van hen vertelt hoe hij persoonlijk omgaat met de 
waarden van zijn familie én de waarden die de Nederlandse samenleving hoog in het vaandel 
heeft. Hoe hij aankijkt tegen de thema’s respect en eer en tegen de verhouding tussen vrou-
wen en mannen. Duidelijk wordt dat elk zijn eigen pad kiest. Maar er zijn natuurlijk ook ge-
mene delers aan te wijzen, zoals Ahmed Marcouch in het voorgaande interview al schetst. 

Emancipatie 
De jonge mannen zijn veelal zelf niet gemigreerd, maar dragen wel de migratiegeschiedenis 
van de vorige generatie met zich mee. Migratie is een gecompliceerd proces, dat voor veel 
onzekerheid en spanningen zorgt. Als je terechtkomt in een samenleving die je niet kent en 
begrijpt, is het logisch dat je je het liefst oriënteert op de mensen uit je eigen gemeenschap, af-
komstig uit dezelfde cultuur als jijzelf. Het gevolg is dat veel kinderen van migranten opgroei-
en in een culturele en etnische gemeenschap die op vele punten afwijkt van de Nederlandse 
samenleving en er in sommige gevallen zelfs met de rug naartoe staat, omdat ze deze niet 
begrijpt of zelfs als vijandig ervaart. Tegelijkertijd worden migrantenkinderen ook danig beïn-
vloed door de Nederlandse cultuur, waarmee ze alleen al op school en via de televisie dagelijks 
mee in aanraking komen. Zij staan daarmee automatisch voor een uitdaging: hoe verenig je de 
waarden en normen uit beide culturen voor jezelf? 

Voor jongens is dit een ander proces dan voor meisjes. Zoals bekend doen meisjes uit familiecul-
turen het steeds beter in het onderwijs en verwerven zij ook steeds betere posities op de arbeids-
markt. Verschillende bekende vrouwen uit dergelijke ‘wij-culturen’ schrijven pittige columns of 
aangrijpende boeken en nemen deel aan de politiek. Kortom: de emancipatie van meisjes en 
vrouwen uit familieculturen is in volle gang, zoals ook Marcouch in zijn interview signaleert. Meis-
jes en vrouwen hebben ook een duidelijke winst te behalen. Hun bewegingsvrijheid kan vanwege 
de bescherming van de familie-eer ernstig zijn ingeperkt, maar valt door hun maatschappelijke 
betrokkenheid stapje voor stapje te ‘veroveren’. Natuurlijk nemen ook jongens en jonge mannen 
in grote getallen actief deel aan de Nederlandse samenleving en tonen ook zij maatschappelijke 
betrokkenheid. Voor hen is de winst echter minder duidelijk, omdat zij van huis uit juist al veel 
bewegingsvrijheid kennen. Hun emancipatieproces is daardoor diffuser, maar niet minder van 
belang. De verhalen in dit boekje werpen licht op dat proces. Het geeft inzicht in de dilemma’s die 
zij kunnen tegenkomen en de verschillende manieren waarop zij hiermee omgaan. 

Onze bevindingen
Het allereerste wat ons duidelijk werd toen wij de jonge mannen vroegen naar hun opvattingen 
over respect en eer, is dat ‘eer’ geen onderwerp is waarover zij dagelijks nadenken. Vaak is het 
ook geen term die zijzelf in de mond zouden nemen. ‘Eercultuur’, ‘eerkwesties’; het zijn begrip-
pen die hun ervaringen misschien wel duiden, maar door henzelf niet gebruikt worden. De 
ervaringen waarover we met hen te spreken kwamen – zoals kuisheid, partnerkeuze, discussies 
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met ouders, het goed- of afkeuren van geweld – bleken ook ervaringen waarover ze normaliter 
niet vrijuit of uitvoerig praten. De meesten moesten tijdens de interviews ter plekke bedenken 
wat ze daar eigenlijk wel of niet over wilden zeggen. Maar ook ontstonden er, door er nu wel 
eens openlijk over te praten, al pratend nieuwe inzichten of verhelderende perspectieven. 
Dit maakt ons duidelijk dat deze jonge mannen ideeën over respect en eer bepaald niet klakke-
loos van hun eigen familie of van de Nederlandse samenleving overnemen. Zij zijn zoekende naar 
hun eigen invulling hiervan. Ook werd duidelijk dat het omarmen van opvattingen uit de Neder-
landse samenleving niet automatisch het loslaten van Turkse, Hindoestanen of Marokkaanse nor-
men en gebruiken betekent, of andersom. Bijna elke jongen maakte zijn eigen persoonlijke mix. 

O ja, de schande van het ‘moetje’
Wat ons ook helder werd is dat ‘eer’ wel vaak als louter een ‘allochtonenkwestie’ wordt neer-
gezet, maar dat dit in zekere zin te kort door de bocht is. Want veel van de dingen waar de 
jonge mannen over spraken spelen ook onder autochtone Nederlanders – of hebben daar 
ruimschoots gespeeld. De Nederlandse mores dat je vooral aan jezelf rekenschap moet afleg-
gen bijvoorbeeld, is eigenlijk relatief recent. In de jaren zestig was de goede naam van de fa-
milie in Nederlandse gezinnen ook heel belangrijk. Het was nog een ‘schande’ als er vanwege 
een ‘moetje’ getrouwd werd. Ook werd er volop geroddeld over ‘gevallen meisjes’ en wie 
ongetrouwd een baby baarde moest daar afstand van doen. In streng christelijke kerkgemeen-
schappen is eenzelfde besef van schande nog altijd actueel. 
Ook de voorkeur voor trouwen binnen de eigen groep is minder ‘uitheems’ dan vaak wordt ge-
suggereerd. Recent werd een onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat 25 % van de Marokka-
nen en 32% van de Turken in Nederland er grote moeite mee zou hebben als hun zoon of doch-
ter zou trouwen met iemand uit een andere cultuur. Het verschil met autochtone Nederlanders 
is echter maar gering: daarvan zou 22 % grote bezwaren hebben tegen een interetnisch huwe-
lijk van hun kind. [Volkskrant, 16 september 2009: ‘Geschoolde allochtoon niet toleranter]

Respect voor ouders
Nog iets wat ons opviel, was de grote mate van respect waarop de meeste geïnterviewden over 
hun ouders spraken. Vanzelfsprekend hadden de jongens uiteenlopende familieachtergron-
den. De ene familie is veel traditioneler en meer op het handhaven van de familie-eer gericht 
dan de andere. Sommigen jongens kregen zeer expliciete boodschappen mee over hoe zij zich 
als man dienden te gedragen en respect konden verwerven, anderen hebben maar een beetje 
moeten gissen welke verwachtingen hun ouders van hen hadden. Verschillen zagen we ook 
in de houding van de jongens ten opzichte van hun familie. Soms zijn de familiebanden nauw 
en warm, soms wat afstandelijker. De een is net als zijn ouders diep religieus, de ander heeft 
niets meer met het geloof van zijn jeugd. Ook andersom komt trouwens voor: de liberaal op-
gevoede Hamza is onlangs juist sterk religieus geworden. 
Maar hoe verschillend de familieverhoudingen ook zijn, bij de meeste jongens staat respect 
voor de opvattingen en beslissingen van hun ouders voorop. Ze zijn ervan overtuigd dat hun 
ouders het beste met hen voorhebben, al zijn ze het zelf niet helemaal of helemaal niet met 
hun ouders eens. Ze zien tegenspreken als respectloos en willen geen ruzie met hun ouders. 
Dat is begrijpelijk. Het is altijd naar om de aansluiting met je familie te verliezen, maar hele-
maal als je in een familiecultuur opgroeit. Dan is een leven zonder familie bijna ondenkbaar, in 
ieder geval vaak erg zwaar. 

Nieuwe denkbeelden
De gesprekken met de jongens brachten ook een aantal duidelijke verschillen in opvattingen 
tussen hen en hun ouders aan het licht. Hieronder laten wij deze kort de revue passeren. 



Sociale controle versus eigen verantwoordelijkheid 
Een van de duidelijkste verschillen is dat de jonge mannen veel waarde hechten aan ‘doen 
wat zij zelf denken dat goed is’. Voor de generatie voor hen is het vooral van belang dat vrou-
wen en mannen voldoen aan de eisen van de gemeenschap. Dat betekent: zorgen dat je goed 
overkomt op anderen en dat je geen aanleiding geeft voor roddel. De jonge mannen die wij 
interviewden vinden de ideeën van de buitenwereld er minder toe doen, zij willen vooral leven 
op een manier die overeen komt met hun eigen waarden. Zo vertelt Ben Ahmed dat hij het 
belangrijk vindt om dingen die hij belooft ook na te komen, zodat hij zelf als persoon serieus 
wordt genomen. Met de sociale controle zoals kenmerkend is voor traditionele familiecultu-
ren, hebben de meesten dan ook een stuk minder op dan hun ouders. 

Gelijke spelregels voor jongens en meisjes
Een tweede duidelijk verschil valt te zien in de opvattingen over man-vrouwverhoudingen. De 
ouders van de geïnterviewde jonge mannen maken over het algemeen een duidelijk onder-
scheid tussen meisjes en jongens als het gaat om relaties, seksualiteit en bewegingsvrijheid. 
De mannen zelf zijn van mening dat op deze gebieden in principe dezelfde eisen aan meisjes 
en jongens moeten worden gesteld. Mag een zoon uit? Dan een dochter ook. Of: mag een 
dochter niet uit, dan een zoon ook niet. Maar tegelijkertijd vinden de meeste van hen dat 
meisjes wel extra bescherming nodig hebben, meer dan jongens. Daarvoor voeren ze verschil-
lende redenen aan. Adem bijvoorbeeld vertelt dat een meisje diep gekwetst kan raken wan-
neer mannen met haar spelen; een meisjeshart is sneller gebroken dan dat van een jongen. 
Halit redeneert weer anders: volgens hem hebben meisjes meer bescherming nodig omdat ze 
fysiek minder sterk zijn. Het idee van de man als beschermer van de vrouw is onder de meeste 
van hen dus nog intact, al krijgt deze wel een iets andere invulling. Mannen voelen zich minder 
de beschermer van de familie-eer, maar eerder de beschermer van de individuele vrouw. Hierin 
wijken deze jonge mannen wellicht weinig af van jonge mannen met een louter Nederlandse 
achtergrond. Ook veel autochtone jongeren geven de voorkeur aan jongens die ‘stoer’ over-
komen en een vriendin zo nodig kunnen beschermen, zo blijkt bijvoorbeeld ook uit recent 
onderzoek van Felten, Brants & Janssens. 

Partnerkeuze
Ten derde geldt dat de jonge mannen graag zelf hun eigen keuzes willen maken op het ter-
rein van liefde en seksualiteit. Traditioneel is het huwelijk in ‘wij-culturen’ een familiekwestie. 
Maar voor deze jonge mannen zijn ook hun eigen gevoelens en wensen van belang. Uithuwe-
lijking is iets wat ze allemaal verwerpen, hoewel sommige jongens een zekere bemoeienis van 
ouders met hun partnerkeuze of die van hun zusjes wel vanzelfsprekend vinden.
 
Geweld
Heel uitgesproken waren de geïnterviewde jonge mannen tot slot in hun veroordeling van ge-
weld. Ook wanneer het gaat om het beschermen of zuiveren van de familie-eer, wijzen ze geweld 
af. Zoals Hamza zegt: ‘Mijn eer is een stuk minder belangrijk dan het geluk van mijn kinderen.’ 
In traditionele familieculturen ligt dit vaak anders. Daarin hebben families veel belang bij het 
beschermen of herstellen van de familie-eer. Want wanneer de eer geschonden is, wordt de 
gehele familie met de nek aangekeken zolang zij geen actie onderneemt. Alle familieleden 
worden als het ware ‘sociaal dood verklaard’. Zij worden niet meer uitgenodigd op feesten en 
kunnen geen goede huwelijken meer sluiten. Er worden geen zaken meer met hen gedaan en 
er wordt niet meer in hun winkels gekocht. Pas wanneer de familie-eer is hersteld, wordt de 
familie weer opgenomen in de gemeenschap. 
Om de familie-eer te herstellen, maken families gebruik van verschillende vormen van dwang 
en geweld ten opzichte van de ‘eerschender’. Als een meisje zich bijvoorbeeld uitdagend blijft 
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kleden en weigert naar haar broers te luisteren, kan de familie haar opsluiten, slaan of terug-
sturen naar het land van herkomst voor een ‘heropvoeding’. Mocht een meisje ontmaagd zijn 
en/of mochten hierover roddels de ronde doen, dan komt het veel voor dat de familie haar uit-
huwelijkt of verstoot. In sommige culturen kan de familie in het uiterste geval een ‘eermoord’ 
op haar en/of haar geliefde plegen, dit heet ook wel eerwraak. (Gedwongen) zelfmoord door 
het meisje komt ook voor. Eergerelateerd geweld is de koepelterm voor al die vormen van 
dwang en fysiek geweld.  
De jonge mannen in dit boekje veroordelen geweld. Conflicten los je op met woorden; niet met 
je vuisten. De verschillende vormen van eergeweld, zoals eerwraak en uithuwelijking, worden 
dan hen dan ook veelal afgekeurd. Zo spreekt Abhimanyu zijn zorgen uit over het hoge aantal 
zelfmoorden onder meisjes van Hindoestaans-Surinaamse afkomst. En Adem geeft aan dat het 
belangrijk is om bemiddeling in te schakelen wanneer conflicten dreigen te escaleren. 

Maatschappelijke verschuiving
Onze bevindingen met dit zeer selecte gezelschap van jonge mannen staan niet op zich. Ze 
worden voor een groot deel onderschreven door het recente VU-onderzoek Eergerelateerd Ge-
weld in Nederland: Onderzoek naar de beleving en aanpak van eergerelateerd geweld. De on-
derzoekers spraken met mensen van Turkse, Turks-Koerdische, Marokkaanse en Hindoestaanse 
afkomst. Ze constateren veel verschillen in de manieren waarop eer wordt opgevat. Niet alleen 
tussen verschillende etnische groepen, maar zeker ook tussen generaties. De opvattingen over 
eer en daarmee gepaard gaande regels zijn er nog steeds, concluderen de onderzoekers, maar 
de huidige jongeren met roots in familieculturen ‘claimen meer ruimte en proberen de regels 
waar mogelijk ook te verpersoonlijken’. 

Tot slot 
Als MOVISIE hebben wij dit boekje gemaakt om dergelijke verschuivingen ook tastbaar en 
voelbaar te maken. De jonge mannen die voor dit boekje werden geïnterviewd staan soms 
voor moeilijke dilemma’s. Sommigen worstelen met de omgang met respect en eer en met het 
aangaan van relaties – of hebben dat in het verleden gedaan. De meesten lijken echter prima 
hun weg te vinden. Sterker nog, door hun uitgesproken visie, doorzettingsvermogen en maat-
schappelijke betrokkenheid zijn ze wellicht een voorbeeld voor andere jongens uit migranten-
gezinnen. Niet als rolmodellen, maar wel als inspiratie om een eigen koers te bepalen. Want 
dat er geen uitgeschreven route is, dat mag duidelijk zijn. 



Handvatten voor professionals 
 
Professionals in jongerenwerk, hulpverlening en onderwijs kunnen te maken 
krijgen met verschillende vragen over eer, respect en mogelijk eergeweld van 
jongens en jonge mannen afkomstig uit migrantengezinnen. In kort bestek ge-
ven we hier een aantal handvatten voor de begeleiding van deze jongens. Deze 
zijn zowel gebaseerd op onze ervaring in verschillende projecten in het veld, als 
op de gesprekken met de jonge mannen die in dit boekje aan het woord komen. 

Vertrouwen opbouwen
Welke vragen jongens ook hebben, het is allereerst van belang dat professionals investeren in 
het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Veel jongens hebben ervaringen met discriminatie 
en stigmatisering, wat hun vertrouwen in de Nederlandse samenleving kan hebben aangetast. 
Professionals, vooral ‘autochtonen’, moeten hier rekening mee houden. 

Vertrouwen kan alleen ontstaan wanneer de culturele achtergrond van de jongen serieus 
wordt genomen. Houd dus serieus rekening met de positie van een jongen als ‘man’ en daar-
mee meestal als beschermer van de familie-eer. Zoals in een aantal interviews duidelijk werd, 
kan deze niet zomaar opzij worden geschoven. Het is een positie die soms als zeer vanzelf-
sprekend wordt ervaren en die daardoor ook moeilijk is om te benoemen. Er wordt niet veel 
gesproken over eer, maar er wordt wel vaak vanuit eer gehandeld. Het kan daarom voor een 
jongen lastig zijn om aan te geven waarom het gedrag van zijn zus zijn weerslag heeft op hem; 
hij weet alleen dat het zo is. 

Positieve ervaringen de ruimte geven
Belangrijk is om als professional in de gaten te houden dat opgroeien in een familiecultuur 
ook allerlei positieve ervaringen en waardevolle tradities met zich meebrengt. Denk bijvoor-
beeld aan warme familiebanden, de verantwoordelijkheid die men voor elkaar voelt en als 
vanzelfsprekend neemt, zorg en bescherming die men elkaar biedt. Veel jonge mannen uit 
familieculturen koesteren dergelijke tradities en nemen deze mee in hun verdere leven. 

Oog hebben voor verscheidenheid 
Het belangrijkste advies aan professionals: heb kennis van de culturele achtergronden van de 
jongen die je voor je hebt, maar houd tegelijkertijd zijn specificiteit voor ogen. Een jongen is 
geen vertegenwoordiger van een culturele groep, hij is altijd een individu. Houd daarom altijd 
oog voor de vele facetten in iedere jongen zelf, maar ook voor de onderlinge verscheidenheid 
van jonge mannen. Want zoals dit boekje aantoont is geen jonge man uit een ‘wij-cultuur’ 
hetzelfde, omdat iedere jonge man op basis van zijn eigen persoonlijkheid en mogelijkheden 
zijn eigen keuzes maakt. 

Problemen en mogelijkheden rustig analyseren
Jongens vragen in de regel niet zo gauw steun of advies. Doet iemand appel op een profes-
sional vanwege een ‘familiekwestie’, dan is het zaak dit uiterst serieus te nemen en de tijd 
te nemen om erachter te komen wat er precies speelt. In het contact met een jongen is het 
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belangrijk om niet iedere keer zijn positie als man ter discussie te stellen. Het is beter om uit te 
gaan van de mogelijkheden die er vanuit deze positie zijn voor de jongen in kwestie. Maak zijn 
mogelijkheden inzichtelijk door samen met hem nauwkeurig te analyseren hoe zijn situatie in 
elkaar zit en hoe hij hier zelf in staat. Hoe ziet zijn familie eruit en hoe zijn daar de verhoudin-
gen? Hoe is de band met de verschillende familieleden? Wie heeft het voor het zeggen? Wie 
is de ‘baas’ naar wie iedereen luistert? Hoe ziet de eventuele gemeenschap eruit waarvan zijn 
familie deel uitmaakt? Wat verwacht de familie van hem als jongen? Moet hij de familie-eer 
beschermen? Moet hij zijn zusje controleren? Wil hij dat wel, of niet? Wat gebeurt er als hij 
weigert? Zijn er mensen uit zijn familie of gemeenschap die hem (mogelijk) steunen? En welke 
kennis, houding en vaardigheden heeft de jongen zelf om ruimte voor zijn eigen opvattingen 
te maken binnen zijn familie? 

Deskundigen inschakelen
Uit deze analyse kan misschien blijken dat de familie of zijn vriendenkring van een jongen 
verlangt dat hij de familie-eer actiever beschermt of zelfs herstelt. Het is dan van belang om 
te beseffen dat hij mogelijk wordt gedwongen tot het plegen van ‘eergeweld’ tegen bijvoor-
beeld zijn zusje. Of dat, als hij weigert om dit uit te voeren, zijn vader of oudere broer ‘eerge-
weld’ tegen hemzelf gaan plegen. In dergelijke dreigende situaties dient de politie te worden 
ingeschakeld. Onderneem geen verdere stappen zonder medeweten van de jongen en van de 
politie. Laat eventuele stappen naar de familie aan een deskundige over. In iedere politiere-
gio kan hierover bij een expert advies worden ingewonnen; ook kan het regionale Advies- en 
Meldpunt Huiselijk Geweld worden ingeschakeld. Met hulp van deze experts kan er gestart 
worden met een integrale aanpak waarbij de veiligheid van alle betrokkenen voorop staat; 
zowel van de jongen als van zijn familieleden. Zorgvuldig handelen en vertrouwelijkheid zijn 
hierbij belangrijke aandachtspunten: het gaat erom te voorkomen dat de roddels toenemen 
en de jongen nog meer onder druk komt te staan om de familie-eer te herstellen.

Als ‘mannelijkheid’ het probleem is
Als professional kun je ook te maken krijgen met jongens die zelf de familie-eer schenden door 
zich bijvoorbeeld niet ‘mannelijk’ genoeg te gedragen in de ogen van de omgeving. Dat kan 
zijn omdat een jongen te weinig voor zichzelf opkomt of zichzelf laat beledigen. Ook kan het 
zijn dat er over hem wordt gezegd dat hij homo-, bi- of transseksueel is. In al deze gevallen is 
het van belang om als professional te beseffen dat het hier niet alleen gaat om persoonlijke 
identiteitsvragen van één jongen, maar dat er grote druk kan zijn van de gehele familie en 
de gemeenschap. Het is in deze gevallen zaak om met de jongen strategieën te bespreken 
die deze druk verminderen en die hem meer vrijheid geven. Belangrijk is dat het strategieën 
betreft die passen bij de behoeften van de jongen. Zoals de verhalen in dit boekje duidelijk 
maken, zal een verminderd contact met de familie voor de ene jongen een te overwegen optie 
zijn, terwijl dit voor een ander ondenkbaar is. Tast als professional daarom af waar de behoef-
ten liggen van de jongen die je voor je hebt. 
Daarnaast is het belang dat de veiligheid van de jongen voorop staat. Dat betekent ook hier 
weer: een expert inschakelen waarmee een integrale aanpak wordt ontwikkeld. 
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Websites

www.watiseer.nl 
voor jongeren, over eer en respect 

www.youxme.nl 
voor jongeren, over partnerkeuze, relaties en seksualiteit 

www.huiselijkgeweld.nl 
voor professionals, over huiselijk én eergerelateerd geweld 

www.movisie.nl/eergerelateerdgeweld 
voor professionals, over eergerelateerd geweld 

www.movisie.nl/huwelijksdwang 
voor professionals, over huwelijksdwang 



Hulp nodig? 

Steunpunt huiselijk geweld 
Als je thuis problemen hebt, kun je bellen voor advies: 0900-1262626. Ook kun je een af-
spraak maken met een van de medewerkers in de eigen regio. Zij luisteren naar je verhaal 
en helpen je zoeken naar een oplossing. Als het nodig is zoeken ze een veilige plek voor je.  
www.shginfo.nl

De Kindertelefoon 
Jongeren en kinderen kunnen anoniem hun verhaal kwijt en advies vragen via de telefoon.  
Van 14.00 tot 20.00 uur: 0800-0432 (gratis); voor mobiele bellers op 0900-0132. 
www.kindertelefoon.nl 

Hulpmix.nl 
Jongeren en kinderen kunnen anoniem hun verhaal kwijt en advies vragen via chat. 
www.hulpmix.nl 

Hallokezban.nl 
Vragen stellen over eer en relaties via e-mail. 
www.hallokezban.nl 

Veilige Haven
Inloop en opvang voor meisjes en jongens uit multicultureel Amsterdam en omstreken met 
homoseksuele, lesbische, biseksuele of transgender gevoelens. 
www.veilige-haven.nl 

Politie 
In het geval van acute dreiging: 112. 
In andere gevallen: 0900-8844.
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respectEER
7 jonge mannen over respect, 

eer en seksualiteit
Marije Wilmink, Hanneke Felten & Hilde Bakker

respectEER 
7 jonge mannen over respect, eer en seksualiteit
In dit boekje komen zeven maatschappelijk betrokken jonge mannen aan het woord. Ze 
zijn opgegroeid in ‘eerculturen’ en vertellen over hun hoogstpersoonlijke invulling van 
respect – voor vrouwen, voor de eigen familie en voor de samenleving. Wat kregen zij 
van huis uit mee over eer en over mannelijkheid? Hoe zien zij dat tegenwoordig zelf? 
Wat zijn hun ideeën over de rol van mannen en vrouwen? En wat zouden ze hun kinde-
ren later meegeven?
 
Ook komt Ahmed Marcouch aan het woord, de stadsdeelvoorzitter uit het Amsterdam-
se Slotervaart die bekendstaat om zijn uitgesproken opvattingen. Niet alleen weet hij 
waar de andere geïnterviewden over praten omdat hij als Marokkaanse Nederlander 
zelf deels in een ‘eercultuur’ opgroeide. Ook als oud-politieagent en oud-docent kent 
hij de leefwereld van jonge ‘allochtone’ mannen van nabij. Hij vertelt over zijn eigen 
ervaringen reageert op de ervaringen en overtuigingen van de generatie na hem.
 
Deze verhalen zijn een inspiratiebron voor jongeren, leerkrachten en ouders, en ande-
ren die veel met jongeren te maken hebben.


