
Mannen worden eerder mishan-
deld door een vreemde of een
kennis dan door iemand bin-

nen hun eigen kring. In tegenstelling
tot vrouwen die meestal mishandeld
worden door hun partner. Partnerge-
weld eist wereldwijd talloze slachtof-
fers. Moord is, zoals we lezen in het
bovenstaand artikel over femicide, niet
uitgesloten. Daarom hebben interna-
tionale organisaties, overheden en
ngo’s jaren geleden al de krachten
gebundeld om dit euvel aan te pakken.
Onder meer door middel van onder-
zoek proberen zij inzicht te krijgen in
de drijfveren van daders en plegers. De
verkregen informatie kan handvatten
bieden voor gedragsverandering en
uitbanning van deze vorm van geweld.
     Zo heb ik op verzoek van het minis-
terie van Binnenlandse Zaken (Biza)
een studie verricht naar de aard en oor-
zaak van gewelddadig gedrag onder
mannelijke daders/plegers van part-
nergeweld in het district Nickerie. Nan-
deni Dinai en Monica Bhaggoe hebben
mij daarbij geassisteerd. Deze studie
maakt deel uit van een pilotproject dat
momenteel in Nickerie wordt uitge-
voerd door het Bureau Gender Aange-
legenheden (BGA) van Biza. Nooit eer-
der is zo een onderzoek in Suriname
uitgevoerd. Ik waardeer het daarom
bijzonder dat deze mannen mee heb-
ben gewerkt aan dit onderzoek. Ik ben
dankbaar dat zij zich zo open hebben
gesteld. Zij zijn immers onze allerbe-
langrijkste bron en hebben ons inzicht
gegeven in dit ingewikkelde vraagstuk.
Het gaat namelijk om mensen die een
intieme relatie hebben  en wederzijds
afhankelijk zijn.
Aanleiding tot dit project was dat het

BGA al enige tijd merkte dat berichtge-
ving over huiselijk geweld in Nickerie
vanuit diverse bronnen aan de orde van
de dag was. Bovendien laten data van
het Korps Politie Suriname over 2013
zien dat - in verhouding tot overige dis-
tricten, waaronder Paramaribo en
Wanica ondanks met geringer aantal
inwoners - de meeste aangiftes in Nic-
kerie worden gedaan. Kennelijk weten
en durven de mensen de weg naar de
politie te vinden.

Geweld als kind
Uit de studie blijkt dat in het gezin
waar de respondenten zijn opgegroeid,
de vrouw verantwoordelijk was voor de
huishoudelijke taken en de zorg van de
kinderen. De man was kostwinner.
Bovendien leerden de respondenten
thuis dat meisjes en vrouwen onderge-
schikt zijn aan mannen. Vooral aan
hun echtgenoot. Enerzijds leerden zij
respect te hebben voor hun vrouw en
anderzijds dat zij gehoorzaam moet
zijn aan haar man. Door te kijken naar
de manier waarop hun verzorger/vader
omging met hun moeder en met hen,
leerden zij wat opvoeding en huwelijk
inhouden. 
     Zo zijn alle mannen als kind gesla-
gen door vader, moeder, stiefvader of
oma. Dit varieert van een tik tot het
regelmatig slaan met een tamarinde-
tak, riem of slang van de gasbom. Een
ondervraagde vertelt dat zijn vader
hem aan een touw vastbond en ophing.
Hij stootte hem regelmatig heen en
weer om hem vervolgens telkens bij
aankomst met een tamarindetak te
slaan. Een ander, en overigens ook zijn
broers en zusters, werd tot bloedens
toe geslagen. Een respondent die oud-
ste was in het gezin, moest het vergel-
den voor al zijn broertjes en zusjes. En

om te voorkomen dat hij een pak slaag
kreeg, sloeg hij hen zelf. Zij die zwaar
mishandeld zijn, hebben daar pijnlijke
herinneringen aan. Ze werden agres-
sief en boos; wilden wraak nemen want
ze voelden steeds de pijn en de verne-
dering. Dat uitte zich in machteloos-
heid en/of eenzaamheid.

Getuige geweld
De mannen hebben ook gezien hoe
hun vader geweld pleegde tegen hun
moeder. En ook zijn zij getuige geweest
van (pogingen tot) zelfmoord van
familieleden. Het ging dan voorname-
lijk om vrouwen. Een moeder van één
van de respondenten heeft zelfmoord
gepleegd vanwege het geweld van zijn
vader. Vaders gebruikten zowel fysiek
als psychisch geweld. Zo werden moe-
ders bedreigd, uitgescholden, geslagen
en soms met voorwerpen bewerkt. De
meeste vaders waren dronken op de
momenten dat zij geweld gebruikten
tegen moeder. Sommige vaders deden
alsof het normaal was om hun vrouw te
mishandelen. 
     De meeste geïnterviewden waren
bang voor hun vader. Een paar vonden
het achteraf erg dat zij hun vader niet
terug hebben kunnen slaan. Eén van
hen gaf zelfs aan dat hij zijn vader
wilde doodslaan. Het kwam regelmatig
voor dat zijn moeder geslagen werd.
Enkelen hebben hun vader, toen zij
eenmaal volwassen waren, bedreigd.
Ze lieten vader weten dat als hij moe-
der nog één keer zou aanraken, zij hem
zouden vermoorden. Het resultaat was
dat het geweld stopte, maar de relatie
tussen vader en zoon verslechterde.
Deze werd enige tijd verbroken.

Geweld tegen huidige partner
Mijn respondenten gaan ervan uit dat
hun partner rekening met hen moet
houden en geen eisen mag stellen. Dit
hebben zij immers thuis geleerd.
Gehoorzaamheid van de vrouw aan
haar man is voor velen een vanzelfspre-
kendheid. Bij overschrijding van die
norm bleef het geweld tegen hun
vrouw dan ook niet uit. De dominante
rol van de man, en de ondergeschikte
rol die de vrouw wordt toebedeeld,
blijkt een belangrijke factor te zijn voor
spanning en geweld binnen de relatie.

De man etaleert zijn dominante rol. De
vrouw blijkt echter niet voortdurend
de door de man verwachte onderge-
schikte rol, te vervullen. Dit tot ergernis
van de man die regelmatig woedeuit-
barstingen krijgt. Bij sommigen esca-
leerde het geweld wanneer hij alcohol
of drugs had gebruikt. Het is opmerke-
lijk dat zij dit gewelddadig gedrag
alleen jegens hun partner vertonen.
Want een respondent vertelde dat hij
vaak met vrienden dronk in een bar.
Wanneer hij thuis kwam en zijn vrouw
iets deed wat hem niet beviel, sloeg hij
haar. Op de vraag of hij dat ook met
zijn vrienden deed antwoordde hij;
“No mang, die man gaat me terug-
slaan”. Hij was er zeker van dat zijn
vrouw hem niet terug zou slaan. Hij
was wel bang voor zijn vrienden maar
niet voor zijn vrouw. 
     Volgens een psychiater en uit de lite-
ratuur blijkt dat mensen die drinken
ook bewuste keuzes kunnen maken. De
respondent uit dit onderzoek geeft
duidelijk aan dat hij in beschonken
toestand, zijn vriend niet zal slaan,
omdat hij verwacht dat zijn vriend hem
terug zal slaan. We kunnen conclude-
ren dat de respondent weet (hij heeft
thuis gezien dat zijn moeder bang was

voor zijn vader) dat zijn vrouw, als
ondergeschikte, hem niet mag en kan
terugslaan. Zodoende voelt hij zich
gesterkt om zijn machtspositie als
echtgenoot/partner te etaleren. En is de
respondent die als kind slachtoffer was
van huiselijk geweld nu zelf pleger van
partnergeweld.-.

Wij kunnen niet langer
passief toezien dat
vrouwen en meisjes

vermoord worden door hun
partner. Dat er mannen zijn die
hun vrouw als hun bezit
beschouwen en daardoor
menen het recht te hebben over
haar leven en dood te beslissen.
Je vrouw vermoorden omdat ze
niet naar jouw pijpen danst.
Omdat ze door jou niet ver-
kracht wenst te worden. Omdat
ze de relatie met jou heeft beë-
indigd. Hoe haal je het in je
hoofd? Als we die mannen nu
niet leren dat hun vrouw even
veel rechten heeft als zij, zal het
aantal vrouwen dat vermoord

wordt toenemen. Daarom moe-
ten we dit machogedrag met
wortel en tak uitroeien. En de
strafmaat voor ernstige schen-
dingen van vrouwenrechten
verhogen.
     In februari werd ik al opge-
schrikt door het bericht dat ons
land behoort tot één van de
zeven landen in Latijns Ameri-
ka en het Caribisch gebied met
de hoogste cijfers voor moord
op vrouwen. In WRC houden
wij ons al bijna twintig jaar
bezig met geweld tegen vrou-

wen, maar deze status kwam
toch als een mokerslag. Wij
kunnen de cijfers niet tegen-
spreken. Regelmatig lees ik in
de media berichten over deze
ultieme vorm van geweld tegen
vrouwen in ons land en de
regio. Alleen al de afgelopen
weken zijn wij geconfronteerd
met enkele afschuwelijke
moorden op vrouwen en meis-
jes. 
     De krantenkoppen zijn hui-
veringwekkend. Kunt u begrij-
pen welk leed slachtoffers heb-
ben doorstaan voordat zij hun
laatste adem uitbliezen. “Man
schiet ex-vriendin en nieuwe
liefde dood, “Man vermoordt
vrouw en begraaft haar op ach-
tererf”, “Man aangehouden
voor moord buitenvrouw”,
“Moeder en dochter dood aan-
getroffen in Commewijne”,
“Man (27) steekt zijn 17-jarige
vriendin dood te Livorno”.
Recente mediaberichten die
verslag doen van een reeks ern-
stige schendingen van vrou-
wenrechten. Niet in Mexico of
Honduras, maar hier tussen de
Marowijne en Corantijnrivier.
     Volgens officiële data, verza-
meld door de Gender Equality
Observatory for Latin America
and the Caribbean van ECLAC
komt deze misdaad in de

wereld het meest voor in
Latijns-Amerika. Zo zijn in 2014
in veertien Latijns Amerikaan-
se- en drie Caraibische landen
minstens 1.678 vrouwen ver-
moord omdat zij niet voldoen
aan wat er van hen verwacht
wordt als vrouw. Aangezien het
aan betrouwbare data schort
neem ik aan dat het werkelijke
cijfer hoger ligt. Suriname
neemt in 2014 met acht8 moor-
den, naar verhouding tot het
aantal inwoners, de vierde
plaats in. Honduras spant de
kroon met 531. Gevolgd door El
Salvador met 183, de Domini-
caanse Republiek met 188 en
dan ons land. Volgens de
Dienst Criminele Informatie
Verzorging (DCIV) van het KPS
zijn er in de jaren 2010 t/m 2015
respectievelijk 4, 0, 9, 6, 8 en 13
vrouwen vermoord. Met een
stijging naar dertien om het
leven gebrachte vrouwen in
2015 zal onze plaats op de femi-
cide ranglijst er zeker niet beter
op zijn geworden.

Femicide
Het begrip femicide staat voor
moord op een vrouw of meisje
vanwege haar vrouw zijn. Er is
een aantoonbaar verband tus-
sen de misdaad en de gender
van het slachtoffer. De intentie

is daarbij stilzwijgend aanwe-
zig om haar het leven te ontne-
men. Deze meest fatale en
rampzalige vorm van geweld
tegen vrouwen, vanwege hun
vrouw zijn, schreeuwt om actie.
Hoe bestaat het dat een vrouw
wordt vermoord om het simpe-
le feit dat zij als vrouw is gebo-
ren? Dit is schokkend, onge-
hoord, on-kan, gruwelijk,
beestachtig. Ik kom woorden
tekort voor deze zware schen-
ding van vrouwenrechten. Nie-
mand maar dan ook niemand
heeft hier het recht toe. Toch is
het in vele landen aan de orde
van de dag. Vrouwenrechten,
genderongelijkheid, discrimi-
natie en machismo zijn sleutel-
woorden.
     Aan al die mannen en vrou-
wen die mij, na dit artikel te
hebben gelezen, er op zullen
wijzen dat er ook mannen zijn
die door hun partner zijn ver-
moord, dat vrouwen hier zelf
om vragen zeg ik nu al: “Leid de
aandacht niet af van deze harde
feiten over vrouwenmoorden.
Is het leven van deze vrouwen
minder waard dan dat van
mannen? Houd ermee op om
de schuld bij het slachtoffer te
zoeken en voorbij te gaan aan
de ernstige misdaad die de
dader heeft gepleegd. Er zijn
inderdaad ook vrouwen die
hun man hebben vermoord.
Die staan in geen verhouding
tot het aantal vrouwen dat door
hun partner is vermoord. Vaak
zijn zij jarenlang door hun
partner zwaar mishandeld. Als
u meent het te moeten opne-
men voor deze daders en femi-
cide niet serieus neemt,
beschouw ik u als medeplichtig
aan deze schending van vrou-
wenrechten. Want het zijn
mensen als u, die vinden dat

mannen superieur en vrouwen
ondergeschikt zijn, die in alle
stilte plegers van geweld tegen
vrouwen kweken.”
     Om deze misdaad tegen
vrouwen en meisjes te bestrij-
den moeten we eerst weten
waar het vandaan komt. Een
verklaring hiervoor is te vinden
in de ongelijke waardering en
behandeling van vrouwen en
meisjes. En dit heeft niet mis te
verstane consequenties. Staan
wij hier wel voldoende bij stil?
Kennelijk niet. Want niet alleen
de daders maar ook de samen-
leving beschouwt vrouwen
helaas als minder waard en niet
gelijk aan mannen. Het bewijs

wordt dagelijks geleverd. Kijk
maar naar de moord op een
vrouw door een man die haar
als ondergeschikt aan hem
beschouwd. Die meent het
recht te hebben haar van het
leven te beroven tegen alle wet
en regelgeving in van een
‘beschaafde’ samenleving.
Schokkend maar waar. Het is de
hoogste tijd dat wij onze straf-
wetgeving op dit stuk aan-
scherpen en de strafmaat ver-
hogen. Dat wij meer onderzoek
doen naar de hoofdoorzaak
van dit geweld en een continu
campagne voeren, gericht op
respect voor vrouwenrechten,
liefde en harmonie.-.
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Vermoord omdat zij vrouwen zijn!

Gisteren slachtoffer, vandaag dader
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Vertegenwoordigers van Stichting Moederhart en Bureau Gender Aangelegenheden tij-
dens de wandelloop tegen geweld tegen vrouwen op 21 mei in Nieuw-Nickerie.-.


