
 



Recensie Prof. Nathan Deen 

 

 

  



Recensie Drs. Mart in Valenkamp 

Voor het boek dat voor u ligt schrijf ik graag een aanbeveling. De 
schrijfster schrijft op moedige en open manier over 10 gevallen van 
eerwraak, eer-verlies, zoals die in Nederland hebben 
plaatsgevonden. Ze bespreekt alle gevolgen van die eerwraak  voor 
slachtoffers en daders. Ze bespreekt allerlei manieren waarop daders 
hun slachtoffers klein krijgen en houden (bijv. ‘blaming-the-victim’, 
manipulatie, geweld, het ongeloof dat de familie van het slachtoffer 
merendeel laat zien, enz.). Van fundamenteel belang is de 
introductie van het agency-mechanisme. Dit mechanisme maakt 
duidelijk dat de dader niet alleen van invloed is op de manier waarop 
de eerwraak zich voltrekt, maar ook laat ze zien dat het slachtoffer 

macht heeft én de agency om het verloop van de eerwraak te beïnvloeden of zelf te 
voltrekken. Schrijfster meent dat hulpverleners, politie en justitie van het agency-
mechanisme op de hoogte behoort te zijn om op juiste manier met daders en slachtoffers 
om te kunnen gaan. 

Ook brengt schrijfster een eigen schema voor emotie-analyses in stelling die ze baseert op 
het ecologisch  denken van Bronfenbrenner en de emotietheorie van Mequita. Met behulp 
van dat  emotieschema geeft schrijfster een emotie-analyse voor eergerelateerd geweld. 
Het is dus een culturele emotie-analyse van eerverlies als gevolg van fysieke mishandeling 
en seksueel misbruik. 

Vermoedelijk zal er veel onbegrip voor dit boek zijn in de kringen waarin eerwraak, eer-
verlies en eer-handhaving de culturele leefgewoonten zijn. 

Als oud-docent opvoedkunde en docent cultuurvergelijking aan de Imam-opleiding van de 
Hogeschool INHolland kan ik alleen maar wensen dat studenten hulpverlening dit boek 
gaan bestuderen en dat politie en justitie ook hun voordeel gaan doen met dit boek. 

 

 

Drs. Martin Valenkamp, 

Oud-docent ethiek aan de Vrije Universiteit en oud-docent opvoedkunde, ethiek en 
cultuurvergelijking aan de Hogeschool inholland 



Recensie Dr. Sietske Dijkstra 

Als dragers van eer, leven veel islamitische en hindoemeisjes en vrouwen in een familiesysteem en 
een cultuur die eer gedoogt en eergeweld in stand houdt. Het schrijnende geweld dat zij 
ondergaan is vaak bijzonder ernstig: het leidt soms tot verminking, tot verkrachting en zelfs tot de 
dood. Het richt zich ook op de kinderen. In deze eerzaken zijn er dikwijls meerdere daders, 
meerdere slachtoffers en meerdere generaties betrokken. De auteur analyseert hoe de vrouwen 
en meisjes de beperkte handelingsruimte benutten om het geweld aan de kaak te stellen en te 
stoppen. Als stille slachtoffers laveren zij in de spanning tussen de traditie en de behoefte om 
eigen inrichting geven aan hun leven. Hoe is er een hefboom voor verandering te scheppen 
waardoor de invulling van eer kan veranderen?  
De missie en vakkundigheid van deze auteur spat van alle 500 bladzijden. Zij kroop jarenlang in 
huid van de hulpverlening en als senior onderzoeker spreekt zij op dit gebied glashelder 

en onverbloemd over het geweld. “Hoe je beschaafdheid krijgt en je 
eer verliest, is meestal afhankelijk van je omgeving” is zo’n scherpe 

observatie, evenals hoe eer en eerverlies werken: “Wat anderen 
denken wordt even belangrijk als wat plaatsvond”. Lees dit 
boek! 
 
Sietske Dijkstra, lector huiselijk geweld en hulpverlening  

in de keten,  Avans. 
  



Recensie Jan van Arkel  

Geachte mevrouw Lalmahomed/beste Bea, 

 

Ik heb het manuscript van Leven met eergedrag en eerverlies gelezen. 

Het is een boek dat ik graag zal uitgeven. Niet alleen vind ik het zelf 

de moeite waard, ik heb ook kennis genomen van de aanbeveling van 

prof Bovenkerk (zie onder) en het voorwoord van prof Deen (die ik 

ook over het boek gesproken heb). Zij bevestigen wat ik zelf ook al 

vind. 

Het boek lijkt me van belang voor diverse doelgroepen en het is zeker 

erg geschikt voor het onderwijs en wel om diverse redenen. Het vult 

een overduidelijke lacune in de vorm van 'zwarte' hulpverlening, het bevat een schat aan 

casemateriaal dat door de grote diversiteit het hele spectrum goed afdekt (een leerling zal later in de 

praktijk altijd wel terug kunnen grijpen naar een case die terzake is) en de behandeling is 

pedagogisch zeer verantwoord. Dat het ook nog een nieuwe invalshoek voor de hulpverlening geeft, 

die hier node gemist werd, maakt het boek waarschijnlijk een 'must' voor diverse vormen van 

onderwijs op diverse nivo's (hbo, universitair, bijscholing, politiescholen, noem maar op). 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan van Arkel  



Recensie Prof. Dr. Frank Bovenkerk 

Geachte redacteuren van Uitgeverij Jan van Arkel, 

Mw. B. Lalmahomed heeft mij het manuscript laten lezen over eergedrag en eerverlies bij 

mishandelde islamitische- en hindoevrouwen en meisjes. Ik vind het een belangwekkend geschrift 

omdat het een onderwerp aan de orde stelt dat in hoge mate relevant is, maar waarop nog steeds een 

taboe rust. De autrice heeft een indrukwekkende praktijkervaring opgedaan onder andere als 

getuige-deskundige bij strafzaken die over dit onderwerp gaan. Ze heeft bij die ervaring enkele 

originele gezichtspunten ontwikkeld die betrekking hebben op het 

aandeel van de slachtoffers in het tot stand komen van delicten, die 

zeker de aandacht zullen trekken. Ik volg haar graag in de 

aanbeveling dat we de ingewikkelde cultuur-gerelateerde zaken niet 

in volle omvang kunnen beoordelen zonder het gedrag van de 

slachtoffers te begrijpen. Haar kennis betreft niet alleen de 

islamitische cultuur (vgl. van Turkse en Marokkaanse origine) maar 

ook de Surinaamse. Ook dat is nieuw. 

Alles lezende durf ik gerust te stellen dat weinig personen in 

Nederland zo’n diepgaande en uitgebreide kennis van dit onderwerp heeft als mw. Lalmahomed. In 

de praktijk van de hulpverlening, het jongerenwerk, bij politie en justitie en ook in het onderwijs is 

grote behoefte aan een overzicht als dit. Ze weet de stof bovendien heel levendig en helder op te 

schrijven en ook dat is een reden waarom mag worden verwacht dat de tekst flinke aftrek zal 

vinden. 

Het is op basis van mijn uitgesproken gunstige indruk dat ik U van harte kan aanbevelen dit 

manuscript uit te geven.  

Met vriendelijke groet,  

Frank Bovenkerk 

Emeritus hoogleraar criminologie 

Universiteit Utrecht (thans hoogleraar radicaliseringsstudies UvA)



Recensie Dr. Bim Mungra 

Leven met eergedrag en eerverlies 

Exploratief onderzoek naar de invloed van eergedrag en eerverlies in het 

leven van seksueel, lichamelijk en geestelijk mishandelde hindoe- en 

islamitische meisjes en vrouwen in Nederland 

 
Dit boek is een Topper voor alle HBO – en Universitaire 
opleidingen 
Voor wie inzicht wil krijgen in de marginale positie  waarin 

sommige Hindoestaanse – en Islamitische vrouwen vanwege hun gender  kunnen komen 
te verkeren is dit boek een must.  
 
Mevr. Lalmahomed is een van de weinige auteurs die in staat is om je op meeslepende 
wijze mee te nemen in de door de dader geschonden wereld van de vrouw.  
Haar weergave van het verdriet en de verscheurde identiteit van het slachtoffer geeft zij in 
haar verzamelde verhalen op een nuchtere en realistische manier weer. 
 
In het Hindoeïsme wordt aangenomen dat een vrouw zeven keer sterker is dan een man 
(spiritueel gezien)  Zonder deze shakti (kracht) hadden deze seksueel misbruikte vrouwen 
het niet kunnen overleven. Dat heeft alles te maken met  wat de auteur benoemd als 
agency. 
Welke ruimte heeft het slachtoffer nog binnen de setting waarin zij door de dader wordt 
gedwongen tot bepaalde seksuele handelingen en welke hulp is er nog mogelijk? 
Zij weet op voortreffelijke wijze een theoretisch kader aan te geven die zowel 
psychologische (emotionaliteit) ; pedagogische en sociologische en culturele elementen 
bevatten en naadloos zijn toe te passen bij de verhalen van de vrouwen 
Dit is een boek dat je niet in een keer moet lezen maar step by step. Je moet het langzaam 
tot je laten doordringen en proberen in te voelen wat deze slachtoffers hebben 
meegemaakt.  
 
Het is onthutsend hoe deze auteur in staat is op een niet dramatische manier de 
geschonden wereld van deze vrouwen te leren kennen. 
 
 
Mijn compliment 

  



Recensie St ichting Nisa 

 
 

 
Eindelijk een boek dat naadloos aansluit bij de harde werkelijkheid. Een schat aan rijkdom om 
eergerelateerd geweld (egg) te doorgronden en aan te pakken. Mijn complimenten aan de auteur 
die niet alleen een leesbaar boek schreef voor het wetenschappelijk veld maar ook voor andere 
denkbare doelgroepen: slachtoffers en hulp en dienstverleners, ouders, de verschillende 
islamitische gemeenschappen en ook de Hindoes.  
 
Als voorzitter van een zelfhulporganisatie werd ik ondanks de trieste inhoud van dit boek, om 
verschillende redenen heel blij.  
Lalmahomed’s conclusie is fenomenaal, eergerelateerd geweld beschrijft zij als een gevoelselement 
en de islamitische en hindoecultuur als een levenswijze dat ons gedrag in goede banen moet leiden. 
Eindelijk een deskundige die de betichting en veroordeling van egg niet meer toeschrijft aan de 
Islamitische cultuur. 
  
In mijn werk word ik dagelijks ik geconfronteerd met allerlei vormen van egg geen onvertogen 
woord over de hulp en dienstverleners die keihard hun best doen, maar ik aanschouw steeds weer 
dat de hulpverlening mislukt. Door boven op het probleem te gaan zitten en het probleem zelf te 
willen oplossen is hun hulp gedoemd te mislukken. Dit is de duidelijke boodschap van de 
slachtoffers in de verhalen van Lalmahomeds boek. Het slachtoffer bepaalt nog altijd welke soort of 
welke vorm van hulpverlening zij nodig heeft. Want zij brengt uiteindelijk op haar manier de 
verandering aan. 
Knap vind ik haar eerste verhaal dat diepte geeft aan de veelheid van problemen. 
Dit boek zou ik alle hulpverleners aanbevelen. Je krijgt een veelheid aan informatie in het bijzonder 
de achtergrond waartegen alles zich afspeelt. Waar ik heel blij mee bent is de lering die wij moeten 
trekken uit dit boek voor het coachen van de zelfhulp van slachtoffers. Ik heb soms de indruk dat 
organisaties onder zelfhulp verstaan het zelf willen oplossen van egg in de eigen islamitische 
gemeenschap. Zoals preken in de moskee dat je  je vrouw niet moet slaan. Welke dader vertelt in de 
moskee dat hij zijn vrouw met regelmaat aftuigt. Als dit het geval was, zouden vrouwen niet 
dagelijks heimelijk om hulp vragen bij de stichting. Deze studie haalt ons uit de droom.     
Bij het lezen van dit boek ontdekte ik dat er nog te weinig kennis is om egg aan te pakken. Waar ik 
van overtuigd ben, is dat wij nog een lange weg te gaan hebben. Een boek dat gelezen moet worden. 
 
Nisa for Nisa bedankt en feliciteert de auteur Bea Lalmahomed 
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