
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

21 mei 2007 bij ons college ingekomen vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw 

M.J.M. Keesstra-Tiggelman het door het college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

Van:  CDA fractie Haarlem 

  Ria Keesstra/Cees-Jan Pen 

 

Aan:  College van B&W  

T.a.v. portefeuillehouder Sociale Zaken en Welzijn en Openbare 

Orde en Veiligheid  

  

Betreft:  Zorgen om eerwraak in Haarlem  

 

 

Geacht college, 

 

Maandag 23 juli jl. heeft het Humanistisch Verbond een schokkende 

documentaire/film uitgezonden over eerwraak, die gedeeltelijk helaas speelde in 

Haarlem (te zien via 

http://www.nederland2.nl/uitzendinggemist/programma/human-doc/2239). 

Schokkend is vooral het feit dat de jongens (inwoners van Haarlem!) in de film het 

allemaal eens blijken te zijn over het feit dat hun eer in feite bestaat uit de kuisheid 

van hun vrouwelijke familieleden. De jongens en mannen konden niet uitleggen 

waarom de traditie zo goed is. Het betreft in de woorden van het Humanistisch 

Verbond in wezen uit: “een diepgewortelde obsessie met de vrouwelijke 

seksualiteit, uitlopend in een ziekelijke bezitsdrang. Het gevolg van deze breed 

gedragen en cultureel verankerde traditie is dat de vrijheid van meisjes en vrouwen 

in allerlei opzichten sterk wordt beperkt. Zij mogen niet alleen niet onkuis of 

ontrouw zijn, maar mogen zich ook nooit in situaties begeven waar, in de levendige 

fantasie van de mannelijke familieleden, het risico bestaat van ongewenst gedrag. 

Dit leidt in veel gevallen tot een situatie van vrijheidsbeperking die eenvoudig in 

strijd is met de rechten van de mens”. En dat in Haarlem.  

 

De reacties van de mannelijke Haarlemse deelnemers zijn zorgelijk. Een tiener 

vindt het vermoorden van zijn zusje misschien bij nader inzien wat te ver gaan, 

maar zou haar zeker in de kelder smijten. De enige vorm van reflectie is dat zij gaan 
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nadenken over de vraag of moord en doodslag niet te ver gaat. Ook de groepsdruk 

is groot. Als men zelf niet tot harde maatregelen overgaat bij oneervol gedrag, dan 

dwingt de groep de man er wel toe. In koffiehuizen word je bespot als een 

vrouwelijk familielid het niet zo nauw neemt met de kuisheidsregels. De risico's 

voor de meisjes en vrouwen die in het westen – lees HAARLEM - wonen zijn 

groot. Hier zien ze zoveel vrijheid om zich heen dat het maken van eigen keuzes en 

daarmee verzet zal toenemen en waarschijnlijk de verkrampte reactie van de 

mannen ook. 

 

Het CDA wenst naar aanleiding van bovenstaande schriftelijke vragen te stellen ex 

artikel 38. 

 

1. Heeft het college de film gezien en vonden zij het net zo schokkend als wij? 

2. Is de in de film beschreven ellende bij u bekend en wordt dit gevolgd? 

3. Wat wordt er in Haarlem aan gedaan en zijn er rapporten over deze 

misstanden? 

4. Worden deze geluiden aan u ook gemeld door allochtone organisaties of 

kaart u zelf deze eerwraakproblemen bij de betreffende organisaties aan? 

Wij zouden ons kunnen voorstellen dat er gegevens zijn over de 

behandeling van dit onderwerp in de Moedercentra en juist en vooral in 

jeugdcentra waar met name veel Marokkaanse en Turkse jongens bij elkaar 

komen. En we zijn benieuwd naar wat deze organisaties bereid zijn ertegen 

te doen in woord en daad. 

5. Welke acties denkt het college te ondernemen tegen eerwraak? Welke rol 

heeft onderwijs en jeugdwerk hierbij? 

6. Is het college bereid een bijeenkomst - inclusief presentaties wat er nu al 

gebeurt - met betrokken organisaties en welzijnsmensen te plannen zodat 

zij ons bij kunnen praten en raadsleden vragen kunnen stellen? 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ria Keesstra 

Cees-Jan Pen 
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Aan de heer C.J. Pen  mevrouw M.J.M.. Keesstra-Tiggelman 

lid van de gemeenteraad  lid van de gemeenteraad   

Kleverparkweg 54 rood  Zijlweg 288 

2023 CG  Haarlem  2015 CN  Haarlem 

 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 9 augustus 2007 

Zorgen om eerwraak in Haarlem 

 

 

Geachte heer Pen en mevrouw Keesstra, 

 

Hierbij reageren wij op uw brief d.d. 9-8-2007 met als onderwerp ‘Zorgen om 

eerwraak in Haarlem’.  

 

1. Heeft het college de film gezien en vonden zij het net zo schokkend als wij? 

 

Antwoord 

Ja wij hebben kennis genomen van de betreffende documentaire. 

Wij delen uw zorgen over eerwraak. Het gaat hierbij overigens niet om een 

specifiek Haarlems maar om een landelijk probleem.  

 

2. Is de in de film beschreven ellende bij u bekend en wordt dit gevolgd? 

 

Antwoord 

Ja. Zie verder het antwoord bij vraag 3.  

 

3. Wat wordt er in Haarlem aan gedaan en zijn er rapporten over deze 

misstanden? 

 

Antwoord 

In Haarlem worden gegevens bijgehouden van het aantal meldingen van huiselijk 

geweld in het algemeen door politie en Advies en Steunpunt. Daarnaast hebben de 

politie Kennemerland en Slachtofferhulp specifiek ervaring met meldingen en 

aangiftes van eergerelateerd geweld in Haarlem.  

Een beleidsvisie regionale aanpak huiselijk geweld in Zuid- en Midden 

Kennemerland is in voorbereiding. Hierin heeft het bereiken van allochtone 

gezinnen (inclusief de problematiek van eerwraak) de aandacht.  

 

4. Worden deze geluiden aan u ook gemeld door allochtone organisaties of kaart u 

zelf deze eerwraakproblemen bij de betreffende organisaties aan? Wij zouden 

ons kunnen voorstellen dat er gegevens zijn over de behandeling van dit 

onderwerp in de Moedercentra en juist en vooral in jeugdcentra waar met name 

veel Marokkaanse en Turkse jongens bij elkaar komen. En we zijn benieuwd 

naar wat deze organisaties bereid zijn ertegen te doen in woord en daad. 

 

Antwoord 

Ja.  
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In het beleid allochtone zelforganisaties is vastgelegd dat bij subsidiëring van 

allochtone zelforganisaties gekeken wordt naar de bijdrage die zelforganisaties 

leveren aan de participatie en emancipatie van hun achterban en aan de 

uitgangspunten van het integratiebeleid Allemaal Haarlemmers. Eén van de criteria 

om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen is “Het bespreekbaar maken 

binnen de achterban van taboes”. Op grond van dit criterium heeft Stichting 

Verdwaalde Gezichten voor 2007 een subsidie van ons ontvangen. Stichting 

Verdwaalde Gezichten voert met verschillende Haarlemse groepen gesprekken over 

het onderwerp eergerelateerd geweld waarbij samengewerkt wordt met andere 

allochtone zelforganisaties, het Bureau Jeugdzorg en Moedercentrum de 

Mallemolen.  

 

5. Welke acties denkt het college te ondernemen tegen eerwraak? Welke rol heeft 

onderwijs en jeugdwerk hierbij? 

 

Antwoord 

Zie onze antwoorden op voorgaande vragen.  

 

6. Is het college bereid een bijeenkomst - inclusief presentaties wat er nu al 

gebeurt - met betrokken organisaties en welzijnsmensen te plannen zodat zij ons 

bij kunnen praten en raadsleden vragen kunnen stellen? 

 

Antwoord 

Nee. 

Naar ons oordeel is er op dit moment geen reden om een dergelijke bijeenkomst te 

houden.   

 

Hoogachtend,.  

  

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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