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Honor and partner violence among 
Hindustani in the Netherlands
An explorative study on the role of honor and forced 
marriages in partner violence among Hindustani and the 
possibility of prevention.

Dr. Anita C. Nanhoe
Dr. Katinka Lünnemann
Prof. dr. Trees Pels.

This report is an exploratory study on how honor-based 
mechanisms and forced marriages relate to partner 
violence. The report starts with a description of the role 
honor-based beliefs and marriage play in the upbringing within Hindustani 
families. The study also explores honor-based dynamics related to divorce. It 
further describes the inter-ventions that contributed to stopping the partner 
violence, and to the prevention of the intergenerational transmission of this kind 
of violence. This also involves the transfer of standards related to honor-based 
beliefs, and forced marriages of youngsters who witnessed violence between 
their parents. The report ends with conclusions and policy recommen-dations. 
Important passages from interviews with the respondents have been added as 
appendices.
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Een vreemde thuis, thuis in den vreemde
Zoektocht naar verandering en houvast.

Auteurs:   Sietske Dijkstra, Rene Gabriels, Halleh
   Ghorashi, Walter Gulick, Bea Lalmahomed, 
   Katie Lee Weille, Mick Matthys, Anita Nanhoe, 
   Froukje Santing en Jeanine Suurmond.
Redactie: Sietske Dijkstra en Lia van Doorn

In deze bundel nemen tien auteurs uit diverse disciplines 
ons mee in een essay over hun afkomst en aankomst, 
terwijl zij tegelijkertijd hun vakoog slijpen in hun 
beschouwingen over vreemd en thuis zijn, hun professie en persoonlijke leven 
en hoe deze op elkaar inwerken. Daarnaast tonen drie portretten hoe de wereld 
een speelveld is geworden waar wordt gewonnen en verloren. Gezamenlijk 
laten deze bijdragen de meerwaarde zien van migreren, loslaten en thuisraken. 
Het is cruciaal om in de snel veranderende eenentwintigste eeuw verhalen te 
(blijven) scheppen van thuis in metafysiche zin, waardoor er ruimte blijft om in 
te leven. Deze essays, gelardeerd met persoonlijke ervaringen, bieden inzicht in 
identity work dat van iedereen vraagt om thuis en vreemd steeds weer opnieuw 
betekenis te geven.

Between loving embrace and resolute casting out
Dr. A.C. Nanhoe   Available in 
Dr. J.J. Omlo    English and 
     Dutch

This study deals with the self-acceptance and social 
acceptance of homosexuality among Surinamese 
Hindustani in the Netherlands. The authors study the 
processes related to acceptance on different levels. At the 
level of the cultural script they include focus on the place 
of homosexuality in the religions and scriptures and in the 

upbringing in Hindustani families. On individual level, the authors describe the 
experiences of 10 gay men and 8 lesbian women (including some bisexuals) 
with their self-acceptance, social acceptance, their sexual development and their 
partnerships. The description extensively reflects the interplay between social 
acceptance, self-acceptance and the individual outcomes in everyday life. Finally, 
the authors elaborate on the perceived and desired help and support from 
different parties, varying from the private circles of the respondents, various 
social organizations and (psychological) health care organizations.



Mijn leven in drijfzand, Radjesh 
Voor- en nawoord: Dr. Anita C. Nanhoe

Radjesh kreeg na een lange weg hulp van de prostitutie 
maatschappelijk werksters. ‘Je hebt een huis en een tijdelijke 
uitkering. Maar nu komen de echte problemen’ kreeg hij 
mee als waarschuwing. Radjesh dacht toen alles veel beter te 
weten dan anderen. Hij was stoer, had levenservaring, was op 
plekken geweest waar niemand kwam. Hij had alles gerookt, 
gedronken, gesnoven. Wat kon een ander hem nou uitleggen? 
Maar haar woorden klopten als een bus. Toen begon de 
ellende pas. Hij wist toen nog niet, dat een mens ook kapot kan gaan aan een 
verleden dat je achtervolgt. Hij was in drijfzand opgegroeid, in ellende waarin 
hij zichzelf als kind staande moest houden. In een verzorgingsstaat die hem niet 
verzorgde, maar nog dieper in drijfzand trok. En toen hij dacht dat hij eruit was 
geklommen, bleken zijn herinneringen zijn nieuwe drijfzand. 

    ‘‘De openheid van Radjesh is een belangrijke bijdrage voor het vergroten 
      van het begrip over de spanning die er kan zijn tussen religieuze, culturele 
      en seksuele diversiteit.’’  Anna Tijsseling, directeur Centrum voor Seksuele en 
         Gender Diversiteit

Verbroken contact tussen ouder en kind, Anita Drost 
Voorwoord: Lia van Doorn

Volwassenen die het contact met hun ouder(s) verbreken,
ouders die hun kinderen niet meer willen zien en spreken.
Hoe kan zoiets gebeuren? Wat gaat eraan vooraf? En wat
zijn de gevolgen van zo’n contactbreuk? Hoe vaak komt 
het voor dat kinderen en ouders met elkaar breken? Komt 
het weer goed? In Verbroken contact tussen ouder en
kind beschrijft Anita Drost wat er speelt in de aanloop 
naar, tijdens en na een breuk in een familierelatie. Zij
interviewde kinderen én ouders die in deze situaties 
terechtkwamen.
Bij een (naderende) breuk spelen thema’s als schuld, conflict, de rol van derden, 
rouw, opkrabbelen en herstel van het contact vaak een grote rol. Ook beschrijft 
het boek lastige situaties: familiefeesten, omgang met de kleinkinderen, 
familieleden die tussen twee vuren staan, ziekte, mantelzorg, overlijden en 
verdeling van een erfenis. Het boek sluit af met elf verhalen van kinderen en 
ouders en met tips voor lotgenoten en professionals.

www.stilinovi.nl
www.stilinovi.com



Bebogeen, Robert Dusarduijn

Op 13-jarige leeftijd wordt Robert in 1953 door zijn moeder 
naar een jongenskostschool gestuurd, het convict St. Marie te 
Roosendaal. Tijdens de weekenden bij zijn ouders in Sluis ziet 
hij hoe z’n ouders de winkel en het hotel opbouwen en zoekt 
hij ontspanning in het mondaine vlakbij gelegen Knokke, met 
toen nog de allure van de jaren dertig.
Robert Dusarduijn schetst in dit boek het beeld van de 
gang van zaken op een kostschool in de jaren vijftig en van 
een land in wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. 

JEF, Robert Dusarduijn

JEF beschrijft de eerste homosexuele liefde van Robert die 
hij ontmoet kort nadat hij in Brussel, na de kunstacademie in 
Breda, in het atelier van de Muntschouwburg gaat werken. In 
een weekend in februari 1964 maakt Robert het uit met zijn 
Zeeuws-Vlaamse vriendin. Om dat te durven heeft hij in de 
Belgische hoofdstad, honderd kilometer van haar vandaan, 
heel laf een brief geschreven vol spijt en smoesjes. Hij had 
zijn moeder, zoals ze al vreesde, een boze rol toebedeeld. 
(Alsof hij ooit naar zijn moeders oordeel zou luisteren als hij 
echt verliefd was geweest.) Dat hij haar zeventienjarige astmatische broertje (de 
donkere schoonheid) meer liefheeft, schrijft hij natuurlijk niet. En ook niet dat hij 
nadat hij afscheid van haar heeft genomen met zoenen op het perron in Knokke, 
naar Brussel is gereisd, ogenblikkelijk de nichtententen in is gedoken om te 
dansen met Jacky Lucien… en eigenlijk helemaal niet meer aan haar heeft gedacht, 
de hele week niet, geen seconde. Na dat moeilijke weekend waarin hij twintig keer 
de afscheidsbrief opnieuw heeft geschreven tot die definitief genoeg was naar z’n 
zin en hij hem uiteindelijk heeft durven posten, ontmoet Robert, drie dagen later 
om precies te zijn, Jef.

Het internaat staat onder leiding van broeders. Vijf lange jaren zit Robert 
op deze jongenskostschool. Jaren waarin hij zijn seksuele gevoelens en 
kunstzinnigheid ontdekt en ontwikkelt. Op allerlei manieren probeert hij aan de 
‘onveilige’ dictatuur te ontkomen van de broeders, die voor het merendeel niet 
pedagogisch toegerust zijn.

‘...de echte geschiedenis van hoe het in de vijftiger 
   jaren toeging in een Rooms katholiek internaat.’ 
      Sonja Barend
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