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Voorwoord  

Daar begon ik dan, vijf maanden geleden, aan de laatste onderzoeksseminar van mijn 

bachelor, met de naam ‘Cultuurgeschiedenis van het lichaam in de 18e en 19e eeuw’. 

Ik had werkelijk geen idee wat dat in zou houden, maar ik vreesde voorbarig dat het 

niet mijn ‘cup of tea’ zou zijn. Ik had aardig wat moeite met de voor mij nieuwe theo-

rieën die op ons afgevuurd werden, en ik vreesde dat cultuurgeschiedenis wel erg 

weinig te maken had met het vakgebied conflictstudies, waarin ik me tijdens mijn 

bachelor vooral heb thuis gevoeld en waarmee ik ooit een bachelorscriptie wilde in-

vullen.  

Nu ligt hier toch een scriptie voor cultuurgeschiedenis van mijn hand openge-

slagen. Ik kan wel zeggen dat ik daar stiekem best trots op ben. Ik wil daarom Wil-

lemijn Ruberg hartelijk bedanken, voor het geven van nuttige tips en vooral de fijne 

motivatie. Ook mijn dank voor het schenken van vertrouwen in die vreemde eend in 

de bijt.  

Ondanks de triestheid van mijn gekozen onderwerp kan ik zeggen dat ik de 

afgelopen maanden constant geboeid en vaak met plezier heb gewerkt aan dit paper. 

Ik ben blij dat ik niet opgegeven heb, en lekker aan het lezen, onderzoeken en schrij-

ven ben geslagen, want dit onderwerp bleek wel degelijk mijn kopje thee te kunnen 

worden. 
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Inleiding 

Terwijl ik zo nu en dan het door mij gekozen onderwerp voor deze scriptie met 

vrienden en familie besprak, viel me op hoe weinig dit thema leeft onder mensen in 

mijn omgeving. Mensen weten het niet; de verkrachtingsdrama’s zijn door voor mij 

onbekende redenen veelal stilgezwegen in de internationale media. Dit terwijl vooral 

in de oostelijke provincies van de Democratische Republiek Congo (DRC) en in buur-

land Rwanda de situatie in het afgelopen decennium ernstig uit de hand is gelopen. 

De DRC is naar voren gekomen als één van de ergste plekken op aarde om te leven 

voor vrouwen.1  

Voor veel vrouwen en meisjes van alle leeftijden is het moeilijk te ontkomen 

aan verkrachtende rebellen en militairen. Zij zetten verkrachting in als oorlogsmid-

del; door vrouwen te verkrachten worden hele dorpsgemeenschappen uit elkaar ge-

dreven en families uit elkaar gerukt. Veel vrouwen sterven direct aan de gevolgen 

van verkrachting, of op een later moment aan infecties of AIDS. Tevens worden 

vrouwen vaak verbannen uit hun gemeenschap omdat ze hun eer hebben verloren. 

De oorlog en de verkrachtingen laten een gedemoraliseerde bevolking achter. Dor-

pen worden verlaten, waardoor grondstoffen ter beschikking van de rebellen komen 

te staan. Hierdoor blijven rebellenlegers bestaan. Tegelijkertijd groeit de armoede 

onder de bevolking, omdat vrouwen niet meer naar het land waar ze groenten ver-

bouwen durven te lopen, of naar een marktje om ze te verkopen.  

Voor dit paper zou het handig zijn gebruik te kunnen maken van cijfers, om 

de ernst van de situatie onder ogen te zien. Hoeveel vrouwen lijden nu onder seksue-

le terreur? Cijfers laten zien dat alleen al in de Congolese provincie Zuid-Kivu tussen 

2005 en halverwege 2007 zo’n 32.000 gevallen van verkrachting werden genoteerd.2 

Dit aantal zou veel hoger kunnen liggen aangezien veel vrouwen nog zwijgen over 

                                                      
1 Human Rights Watch Report, ‘Soldiers who rape, commanders who condone: sexual violence and military 

reform in the Democratic Republic of Congo’, (New York 2009) 14-15. 
2 Maria Eriksson Baaz en Maria Stern, ‘Why do soldiers rape? Masculinity, violence, and sexuality in the 

armed forces in the Congo (DRC)’, International studies quarterly 53 (2), (2009) 502. 



M.B. Buizert - 3238172 

 

5 

 

wat hen is aangedaan. Schattingen zijn helaas moeilijk te maken. Veel gebieden in de 

DRC zijn moeilijk te bereiken voor medisch personeel, hulptroepen en onderzoekers 

om de cijfers meer compleet te maken. Ook is het moeilijk een gegronde vergelijking 

te maken tussen de situatie in de DRC wat betreft verkrachtingen nu en de situatie 

van voor de oorlog.3 

 Uit de staat waarin de DRC zich nu verkeert, kunnen we opmaken dat de oor-

logen een vernietigend spoor hebben achtergelaten. In dit paper bestudeer ik welke 

rol verkrachtingen hebben gespeeld in het demoraliseren van de bevolking. Ik bestu-

deer verkrachtingen in de Democratische Republiek Congo in de afgelopen vijftien 

jaar. Mijn focus ligt voornamelijk op de oostelijke provincies van het land: Noord- en 

Zuid-Kivu. Het is mijn doel om meer informatie te vergaren over de praktijk van 

seksueel geweld in Congolese conflictsituaties. Zo wil ik meer te weten komen over 

de rol die verkrachting speelt in oorlogsstrategieën. Ik bestudeer de effectiviteit van 

verkrachting als oorlogsmiddel aan de hand van de volgende vraag: Waarom is het 

verkrachten van vrouwen van de tegenstander een effectief oorlogsmiddel gebleken 

in de Democratische Republiek Congo in de afgelopen vijftien jaar?  

Met deze vraag impliceer ik dat verkrachtingen een strategische functie kun-

nen hebben in een oorlog. Ik kon deze aanname doen aan de hand van alle in de af-

gelopen vijftien jaar gepubliceerde literatuur, waarin steeds meer de nadruk wordt 

gelegd op het genocidale karakter van verkrachtingen van de civiele populatie door 

militairen in de DRC.4  

Met dit paper zet ik deze trend van hedendaagse wetenschappers voort, door 

eveneens nadruk te leggen op de erkenning van verkrachting als middel van genoci-

de. Ik zet de ontwikkelingen uiteen op het gebied van definiëring van het fenomeen 

en de wetgeving betreffende verkrachting als oorlogsmisdaad en misdaad tegen de 

mensheid. Daarnaast bekijk ik aandachtig welke reacties dat opwekt bij feministen, 

                                                      
3 M. E. Baaz en M. Stern, ‘Why do soldiers rape?’, 502. 
4 Zie onder anderen Christopher W. Mullins, Mark Ellis, Erica Carlsen, Doris E. Buss, Claudia Card en Brid-

get Byrne.  
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als wetenschapsstroming met een specifieke mening, en welke weerslag dat heeft op 

rapporten van voor mensenrechten strijdende ‘Non Governmental Organizations’ 

(NGO’s), zoals Human Rights Watch en Amnesty International. 

In dit paper onderzoek ik voornamelijk de verhalen over verkrachting van na 

1995. Dit is een logisch gevolg van het type bronnen dat ik gebruik, namelijk weten-

schappelijke artikelen en rapporten van mensenrechtenorganisaties van het afgelo-

pen anderhalve decennium, omdat er pas sinds halverwege de jaren negentig van de 

vorige eeuw respectabel onderzoek is gedaan naar verkrachtingen in conflictsituaties 

en Midden-Afrika in het bijzonder. Daarnaast zijn vooral de afgelopen tien jaar mijns 

inziens ontzettend interessant, omdat het laat zien dat de Democratische Republiek 

Congo jaren na een officiële vredesverklaring in 2003 nog steeds verkeerd in vol-

strekte wetteloosheid, chaos en conflict: de internationale gemeenschap moet jaren-

lang oogkleppen hebben opgehad. 

Voor dit onderzoek maak ik gebruik van oral history: ik bekijk aandachtig de 

getuigenissen van slachtoffers en daders, zoals die naar voren komen in de documen-

taires van IF Productions, en zoals die worden opgetekend in interviews in weten-

schappelijke artikelen en rapporten. De documentaires helpen bij het vormen van een 

beeld van de cultuur en het gebied. Dit vind ik relevant, omdat ik me constant be-

wust wil zijn van de situatie en omgeving waar verkrachtingen plaatsvinden, en om-

dat cultuur en omgeving factoren zijn die effectiviteit kunnen beïnvloeden. Daar-

naast zal ik theorieën bespreken die worden aangehaald in wetenschappelijke artike-

len over verkrachting als oorlogsmiddel. Deze theorieën wil ik in mijn casus gebrui-

ken om een genderanalyse te kunnen geven van de Congolese oorlogscultuur.  

Naast gruwelijke verkrachtingen zijn er in de DRC nog meer problemen aan 

de orde. Deze onderwerpen, zoals de kindsoldaten, de wankele regering, grondstof-

fenexploitatie, en de af- of aanwezigheid van internationale hulpverleners laat ik bui-

ten beschouwing, om me volledig te kunnen richten op verkrachting. 

Zoals ik in mijn voorwoord al uit de doeken deed, ligt mijn studieachtergrond 

voornamelijk in conflictstudies en internationale betrekkingen. In dit paper ga ik de 
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uitdaging aan om mijn kennis over conflict en mensenrecht te combineren met visies 

op gender vanuit de feministische hoek. Ik hoop dat ik met dit paper een feministi-

sche lezer veel context kan bieden, en een conflictanalist kan helpen inzien hoe be-

langrijk het ook is om te kijken naar genderstructuren en geweld specifiek jegens 

vrouwen. Ruth Seiffert moedigt aan om oorlogsmisdaden grondiger te analyseren: 

‘war crimes against women have a symbolic meaning and must be analysed within 

the symbolic contexts of the nation and the gender system.’5 De combinatie van con-

flictstudies, gender en cultuur lijkt me dus een nuttige en verhelderende bijdrage aan 

onderzoek naar het onderwerp.  

In dit paper zal ik allereerst een historiografisch kader schetsen dat de ont-

wikkelingen op het gebied van onderzoek naar verkrachting weergeeft. Ook zal ik 

een hoofdstuk wijden aan de theorie achter verkrachting, de telkens bijgeschaafde 

definities, het gebruik van termen en de verhaalvorming die gepaard gaat met het 

beeld dat we vormen van de situatie. Vervolgens zal ik iets uitwijden over de con-

flictsituatie in Congo. Deze context is belangrijk om de complexiteit van het conflict 

te begrijpen, welke verklaart waarom de verkrachtingen een groot probleem (kun-

nen) blijven. Ik houd deze beschrijving kort, en zal niet een uitgebreide conflictanaly-

se geven.  

In het deel dat hierop volgt zal ik meer ingaan op de praktijk. Ik bekijk welke 

categorieën in verkrachting worden aangemerkt, wat ze inhouden en welke invloed 

ze hebben op het algemeen gedachtegoed. Vervolgens wil ik motivaties die soldaten 

aandragen om mee te doen aan verkrachtingen bekijken. Door te begrijpen wat het 

hen oplevert zal duidelijker worden hoe betekenis wordt gegeven aan deze eerder 

uitgelegde categorieën. Een logisch gevolg is het bestuderen van genderstructuren in 

oorlogssituaties. Ik bekijk hoe een oorlog hypermasculiniteit aanwakkert bij mannen 

en hoe vrouwen het onderspit delven in een cultuur die deze verandering toelaat.  

                                                      
5 Ruth Seiffert, ‘The second front: the logic of sexual violence in wars’, Women's studies international forum 19, 

(1996) 35. 



M.B. Buizert - 3238172 

 

8 

 

Tot slot wil ik weten welk effect verkrachting heeft op Congolese vrouwen. 

Hoe zit het met psychologische trauma’s, lichamelijke problemen, ziektes en onge-

wenste zwangerschappen? En nog belangrijker, welk cultureel aspect zorgt voor de 

verbanning van zo vele vrouwen? Het is belangrijk om consequenties van verkrach-

ting voor vrouwen te onderzoeken, om uiteindelijk een antwoord te kunnen geven 

op de vraag waarom verkrachting een effectief oorlogsmiddel is. Eén conclusie kan 

ik alvast meegeven, een antwoord op de vraag door een slachtoffer: ‘The rebels want 

to kill us, but it’s more painful to kill the spirit instead’.6   

 

                                                      
6 Jan Goodwin, ‘Silence = Rape’, Nation 278 (9), (2004) 18. 
 

Figuur 1. Vrouwen aan het werk in de DRC. 
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Veranderende visies op verkrachting 

Mass rape and sexual torture of women and girls by men in conflict areas is one of the 

most gruesome legacies of the 20th century. Nowhere has this been more evident than in 

the Democratic Republic of the Congo, where thousands have been gang raped with such 

violence as to cause vaginal fistulae.7  

Rachel Jewkes, die voornamelijk de spreiding van HIV-infecties in conflictgebieden 

onderzoekt, stelt dat oorlogsverkrachtingen op deze schaal een relatief nieuw pro-

bleem vormen. Hulpverleners stuntelen bijvoorbeeld nog met verouderde richtlijnen 

voor hulp aan slachtoffers van gender-based violence.8 Ze zijn meestal te slecht voorbe-

reid op de stroom van duizenden slachtoffers die ze moeten helpen bij ongewenste 

zwangerschappen, infecties, psychologische klachten, ernstige trauma’s en de nodige 

vaginale hersteloperaties. Jewkes geeft redenen genoeg voor verder onderzoek naar 

de impact die verkrachtingen hebben op vrouwen en de samenleving in het alge-

meen. Jewkes is natuurlijk niet de enige die het probleem onder ogen ziet. In dit 

hoofdstuk laat ik zien hoe de wereld qua geschiedschrijving over seksueel geweld 

meegroeit met de veranderende praktijk. 

Verandering in de wereld, verandering in de discussie 
Discussies over georganiseerde vormen van massaverkrachtingen staken de kop op 

na de genocide in Rwanda in 1994 en na de oorlog in voormalig Joegoslavië, tevens 

jaren negentig.9 Tot die tijd zijn er massa’s historische bronnen en documenten die 

seksslavernij in oorlogen bewijzen: vrouwen als oorlogsbuit en plunderwaar of meis-

jes die troost boden.10 De eerste bronnen komen uit de Griekse oudheid, maar ook 

                                                      
7 Rachel Jewkes, ‘Comprehensive response to rape needed in conflict settings’, The Lancet 369 (9580), (2007) 

2140. 
8 In dit paper zal ik nog terugkomen op het gender-aspect van seksueel geweld in oorlog.  
9 Donatilla Mukamana en Petra Brysiewicz, ‘The lived Experience of genocide rape survivors in Rwanda’, 

Journal of nursing scholarship 40 (4), (2008) 379. 
10 Amnesty International report 2008, door Arriaga, A., ‘Rape as a weapon of war: sexual violence in armed 

conflict: testimony submitted to the Senate Judiciary Committee, subcommittee on human rights and the rule 

of law’, (USA 2008). 
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ridders maakten zich schuldig aan verkrachting tijdens kruistochten in de Middel-

eeuwen.11 De verklaring voor verkrachtingen in oorlogssituaties was voorheen nog 

dat het ging om een ‘natural occurrance to be attributed to a male anthropology or 

acts of hordes run wild’.12 Tot de 20e eeuw spreekt echter niemand nog van verkrach-

ting als oorlogstactiek. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat het fenomeen voor die tijd 

niet bestond. Ruth Seiffert denkt dat de oorlog in Joegoslavië een verhoogde aan-

dacht voor geweld jegens vrouwen in oorlog heeft doen ontstaan, omdat er tegen-

woordig meer vrouwen werkzaam zijn in de wetenschap, media en politiek.13 Ik 

denk niet dat alleen om deze reden de verkrachtingen een politieke kwestie zijn ge-

worden. Ik meen dat de rol van vrouwen snel overschat wordt. Ik vermoed juist dat 

een verandering in oorlogvoering in de afgelopen eeuw een verandering teweeg 

heeft gebracht in het kijken naar consequenties van conflicten en de schending van 

mensenrechten.  

Wat ik hiermee bedoel, is dat we voor de Koude Oorlog voornamelijk te maken 

hadden met interstate wars; oorlogen tussen twee of meer verschillende landen, waar-

in een staatsleger tegen het staatsleger van de vijand vecht. Na de Koude Oorlog 

daalde het aantal interstate wars en steeg het aantal intrastate wars explosief; (bur-

ger)oorlogen binnen één land, waarbij civiele groepen tegen elkaar of tegen de rege-

ring strijden.14 Regeringslegers bestaan uit betaalde beroepssoldaten in tegenstelling 

tot civiele rebellenlegers, die geen (vast) salaris genieten en dus op andere manieren 

moeten zien te overleven. Met zo’n enorme groei aan rebellenlegers over de hele we-

reld moest de oorlogsdynamiek en -praktijk wel veranderen, iets dat niet onopge-

merkt blijft bij wetenschappers.   

                                                      
11 H. Patricia Hynes, ‘On the battlefield of women’s bodies: An overview of the harm of war to women’, 

Women’s studies international forum 27, (2004) 437. 
12 R. Seiffert, ‘The second front: the logic of sexual violence in wars’, 35.  
13 Ibidem. 
14 Joseph S. Nye jr., Understanding international conflict: an introduction to theory and history, (New York 2009). 
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Bewustzijn, bezorgdheid en onvermogen 
De conflicten die de Democratische Republiek Congo vanaf 1996 geteisterd hebben, 

en waarover ik in een volgend hoofdstuk iets zal uitwijden, zijn veelal etnisch van 

aard. In dit paper zal ik uitleggen hoe etniciteit verweven is in de oorlogvoering en 

hoe seksueel geweld daarvoor gebruikt wordt.  

Over de bescherming van vrouwen en kinderen tegen seksueel geweld staat niets 

specifiek in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die in 1948 in de 

nasleep van de Tweede Wereldoorlog werd opgetekend. Dit wordt tegenwoordig, 

door voornamelijk feministen, gezien als één van de grote tekortkomingen van de 

verklaring. Toch kunnen we vaststellen dat het merendeel van de reeds vastgelegde 

mensenrechten worden geschonden in de Democratische Republiek Congo, wat re-

den genoeg is voor bezorgdheid en nader onderzoek van het gebied. Ik denk dat het 

bewustzijn van mensenrechten, dat is gegroeid in de afgelopen zes decennia en de 

kennis van de gang van zaken binnen hedendaagse rebellenlegers ervoor heeft ge-

zorgd dat we tegenwoordig met een scherpere blik kijken naar gruwelijkheden die 

voorkomen in hedendaagse conflictgebieden.  

Ik denk dat de ernst van de situatie lange tijd is onderschat. Ik denk ook dat 

de golf van verkrachtingen in de DRC hierdoor de tijd heeft gehad om zich te neste-

len in de oorlogscultuur en zich heeft kunnen verspreiden over steeds grotere gebie-

den in Centraal-Afrika, al valt niet te ontkennen dat we spreken van een probleem 

dat de hele wereld aantast. 

Als we kijken naar artikelen die geschreven worden over de DRC of over ver-

krachting als oorlogsmiddel, zelfs als instrument van genocide, zien we een groeiend 

bewustzijn, een sterke bezorgdheid, maar vooral een groot onvermogen tot het be-

denken van oplossingen voor deze nachtmerrie.  
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Verkrachting gedefinieerd 

In dit hoofdstuk sta ik even stil bij de beladenheid van de term verkrachting. Het is 

belangrijk om goed te weten waar je het over hebt. Ik leg uit hoe de definitie in de 

loop der tijd onderhevig is geweest aan verandering en hoe men aan de slag is ge-

gaan met deze nieuwe betekenisgeving. 

Verkrachting: een woord 
Erika Carlsen hernoemt de term rape in haar wetenschappelijke artikel over verkrach-

ting in de DRC. Voortaan zal ze het hebben over ‘ra/pe’, om de nadruk te leggen op 

de verschrikkingen die horen bij het woord. Ze wil dat gedurende haar hele artikel 

lezer en auteur zich hier bewust van zijn.15 Ook Eric Reitan, in zijn artikel over Rape 

as an essentially contested concept, schrijft: ‘Rape is a potent word, a word laden with 

emotive and evaluative significance.’16 Volgens hem is het van groot belang hoe een 

normatieve term als verkrachting, die zo’n machtige betekenis heeft, wordt gedefini-

eerd.17 

Taal is zeker geen neutraal en passief medium, het is geen reflectie van de 

werkelijkheid: ‘language is not a window on the world but a structure that determi-

nes our perception of the world’.18 Zoals postmodernisten zeggen: zodra iets opge-

schreven is, is het niet meer waar. Zoals structuralist Ferdinand de Saussure meent, 

heeft elke taal een woord voor een verschijnsel. Elk mens zal een interpretatie hebben 

van een woord; een signifié en een signifiant zijn twee verschillende dingen.19 Carlsen 

en Reitan willen met hun aanpak aangeven dat ze zich hier bewust van zijn. 

                                                      
15 Erika Carlsen, ‘Ra/pe and war in the Democratic Republic of the Congo’, Peace review: a journal of social 

justice 21 (4), (2009) 475. 
16 Eric Reitan, ‘Rape as an essentially contested concept’, Hypatia 16 (2), (2001) 43.  
17 E. Reitan, ‘Rape as an essentially contested concept’, 43. 
18 John Tosh en Seán Lang, The pursuit of history, (Harlow 2006) 194. 
19 Structuralistische filosofie van Ferdinand de Saussure dat de relatie tussen betekenaar (signifiant) en 

betekende (signifié) conventioneel en arbitrair is. Taal constitueert betekenissen. De klanken die bijvoorbeeld 

het woord ‘rape’ vormen, werken een semantische onbeslisbaarheid in de hand, betekenissen die aan 

klanken en taaltekencombinaties worden verbonden zijn verschuifbaar. In: Michiel Leezenberg en Gerard de 

Vries, Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen, (Amsterdam 2007) 168-169. 
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 Ik haal dit even aan, omdat ik de zienswijze deel dat een woord nooit de reali-

teit weergeeft, de volledige lading dekt of door iedereen hetzelfde begrepen wordt. 

Waar het Carlsen om gaat, is dat we er hoe dan ook bij stilstaan dat het woord rape 

niet alleen droge tekst is, maar een gruweldaad. Ik vind dat ook ik me bewust moet 

zijn van het drama waar ik over schrijf, maar naar mijn idee gaat Carlsen iets te ver 

en zou een oproep tot bewustzijn voldoende zijn geweest. Ik denk dat je er van uit 

mag gaan dat lezers en schrijvers van zulke academische stukken zich al wel bewust 

zijn van de zwaarte van het onderwerp en van de idee dat percepties van het woord 

verschillen over de hele wereld. 

 Hoe verkrachting wordt gedefinieerd in de wetenschappelijke en rechtspre-

kende wereld is natuurlijk van groot belang. Tegenwoordig wordt het gezien als 

misdaad tegen de mensheid en als instrument van genocide. Christopher W. Mullins 

en Doris E. Buss maken er een studie van om te zien hoe het Rwanda Tribunaal ver-

krachting ziet als instrument van genocide en gebruiken dit tribunaal als toonaange-

vende institutie om te zien hoe gedacht wordt over seksueel geweld in oorlogsgebie-

den.20 Mark Ellis haalt hiervoor het Joegoslavië-tribunaal aan.21  

Veranderende definities 
Mark Ellis merkt op dat verkrachting tot in de verre geschiedenis altijd verboden is 

geweest en dat ook zeer streng bestraft kon worden, maar dat de sensitiviteit rondom 

het onderwerp pas sinds de Tweede Wereldoorlog is gegroeid.22 Pas na de Tweede 

Wereldoorlog werd verkrachting genoemd onder misdaden tegen de mensheid. De 

omschrijving die men destijds tot aan een aantal jaar geleden hanteerde was de vol-

gende: ‘[Rape is a] physical invasion of a sexual nature, committed on a person under 

circumstances that are coersive’.23 Hierbij werd voornamelijk gedacht aan verkrach-

tingen als ‘oorlogsbuit’. Ellis schrijft dat het International Criminal Tribunal of the for-

mer Yugoslavia in processen stuitte op een gebrek aan een accurate definitie van ver-
                                                      
20 Doris E. Buss, ‘Rethinking rape as weapon of war’, Feminist legal studies 17 (2), (2009) 145. 
21 Mark Ellis, ’Breaking the silence: rape as an international crime’, Case Western Reserve journal of international 

law 38 (2), (2006). 
22 M. Ellis, ’Breaking the silence: rape as an international crime’, 227. 
23 Ibidem, 231. Zie ook: E. Reitan, ‘Rape as an essentially contested concept’, 44. 
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krachting en nam de volgende, tevens door Carlsen beschreven en meer flexibele 

definitie aan, opdat meer gevallen van geweld vallen onder de noemer verkrachting. 

Rape should be understood as the insertion, under conditions of force, coercion or duress 

of any object, including but not limited to the penis, into a victim’s vagina or anus; or the 

insertion under conditions of force, coercion, or duress, of a penis into the mouth of the 

victim.24 

Je ziet dat we tegenwoordig niet beperkt moeten blijven tot een penis in een vagina, 

maar dat andere objecten in andere lichaamsopeningen ook bij dezelfde definitie van 

verkrachting horen.25 In het geslacht of de leeftijd van het slachtoffer wordt ook geen 

onderscheid gemaakt. Onderzoekers naar verkrachtingen in de DRC geven aan dat 

de leeftijden van de slachtoffers liggen tussen de 3 en de 80 jaar.26  

Het Joegoslavië-tribunaal voegde toe dat een dreiging van geweld jegens het 

slachtoffer of een derde persoon ook onder de definitie valt.27 Ook wilden ze met de-

ze definitie de aandacht verschuiven van bewijs van geweld en geen vrije wil naar 

bewijs van welke vorm van penetratie dan ook. De dreiging van geweld en de angst 

die dit bij de slachtoffers opwekt, laat immers niet altijd zichtbaar bewijs achter. Ellis 

merkt grote verbeteringen op in het begin van de 21e eeuw wat betreft wetgeving 

rondom verkrachtingen bij het Rwanda- en het Joegoslavië-tribunaal. Het oprichten 

van het International Criminal Court in 2002 heeft daar veel aan bijgedragen. Volgens 

dit strafhof kan ook seksslavernij, seksueel geweld en vervolging op basis van gen-

der worden berecht.28  

                                                      
24 E. Carlsen, ‘Ra/pe and war in the Democratic Republic of the Congo’, 474. Zie ook: ‘Rape defined in inter-
national law’, UN Chronicle 35 (3), (1998) 7.  
25 International Criminal Court en Human Rights Watch hanteren tegenwoordig een definitie met dezelfde 

strekking: ‘Rape is a form of sexual violence during which the body of a person is invaded, resulting in pene-

tration, however slight, of any part of the body of the victim, with a sexual organ, or of the anal or genital 

opening of the victim with any object or other part of the body’. In: Human Rights Watch Report, ‘Soldiers 

who rape, commanders who condone’, 12. 
26 H.P. Hynes, ‘On the battlefield of women’s bodies’, 438. Zie ook: Denis Mukengere Mukwege, Olaa Mo-

hammed-Ahmed en Joseph R. Fitchett,’Rape as strategy of war in the Democratic Republic of the Congo’, 

International health 2, (2010) 163.  
27 M. Ellis, ’Breaking the silence: rape as an international crime’, 231. 
28 Ibidem, 246. 
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 De flexibelere definiëring van verkrachting, die ervoor zorgde dat meer geval-

len van ongewenst seksueel gedrag onder dezelfde noemer ‘verkrachting’ vielen, 

heeft volgens Norman Podhoretz gunstig uitgepakt voor feministen. Hij valt deze 

feministen echter aan, door te zeggen dat ze de definitie dusdanig hebben verbreed, 

dat inmiddels verbale en psychologische middelen om een vrouw over te halen tot 

seks ook als ‘verkrachting’ worden bestempeld, terwijl dit sinds mensheugenis ge-

woon ‘verleiding’ is. Als elke vorm van verleiding als verkrachting kan worden op-

gevat, zijn alle mannen potentiële verkrachters.29 Podhoretz waarschuwt dat dat te 

ver gaat en dat feministen ‘illegitimate persuasive definitions’ gebruiken, waarbij ze het 

emotionele aspect behouden, maar verder willen gaan dan gebruikelijk is.30 Podho-

retz vindt dat we niet te ver af moeten dwalen van wat hij vindt dat verkrachting is: 

(de dreiging om) met fysiek geweld of met wapens een vrouw tot seks te dwingen.31  

Verhaalvorming: verkrachting als misdaad tegen de mensheid en als 

oorlogswapen 
Zoals ik hiervoor heb beschreven, is de focus aan het verschuiven naar genocidale 

verkrachtingen. Tegenstanders van de hedendaagse nadruk op verkrachtingen als 

vorm van genocide en misdaad tegen de mensheid komen uit een ietwat onverwach-

te hoek. Feministen die voorheen streden voor meer erkenning voor de verschrikkin-

gen van verkrachtingen in oorlogssituaties vrezen nu dat de bestempeling van het 

fenomeen als genocide de aandacht wegtrekt van al die andere vormen van geweld 

jegens vrouwen. Nu oorlogsverkrachtingen zo’n grote noemer zijn, vallen die andere 

misdaden in het niet.32 Ik denk zelf dat dat een beetje overtrokken is en we trots kun-

nen zijn op de verandering van kijken naar deze misdaden: inzien dat het meer is 

dan een vuile bijkomstigheid van oorlog en wetten opstellen die zoveel mogelijk sek-

sueel misdadigers terechtstelt.  

                                                      
29 E. Reitan, ‘Rape as an essentially contested concept’, 44. Zie ook: IF Productions, documentaire 
‘Fighting the silence: sexual violence against women in Congo’ (2007). 
30 E. Reitan, ‘Rape as an essentially contested concept’, 44.  
31 Ibidem, 43. 
32 D.E. Buss, ‘Rethinking rape as weapon of war’, 149. 
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Doris Buss vreest dat het proces van getuigen en de verhaalvorming over ver-

krachten als oorlogswapen vrouwen zou bestempelen als een specifiek type slachtof-

fer, op wiens ellende een gezamenlijke geschiedenis wordt gebaseerd. In een later 

hoofdstuk zal ik ingaan op het gender-aspect van oorlog waar Buss op doelt. Buss 

twijfelt ook over de therapeutische waarde van deze processen.33 Margaret Owens 

valt bij door kritiek te uiten op de gang van zaken in oorlogstribunalen waar slacht-

offers worden verhoord. In Woman’s International Network News vertelt ze over de 

martelgang die vrouwen die hun verhaal willen vertellen moeten doorstaan, waarbij 

ze telkens vreselijke ervaringen moeten herbeleven. Ze worden niet bijgestaan door 

advocaten, en worden mishandeld in plaats van verzorgd door leden van het Rwan-

da-Tribunaal, een door de UN opgerichte instantie.34 Carlsen meent zelfs dat rechters 

bevooroordeeld zijn, ze leven naar hun eigen cultuur in plaats van naar de wet: 

waardoor volgens hen de slachtoffers zelf schuldig zouden zijn aan hun lot.35 

Buss stelt de verhaalvorming aan de kaak, omdat ze meent dat het verhaal dat 

nu de wereld overgaat, waarin wordt beweerd dat verkrachting een instrument van 

genocide is, niks onthult over het waarom van de gruweldaden en ook niet over hoe 

verkrachtingen gerelateerd zijn aan sociale relaties en structuren van voor de genoci-

de in Rwanda en omliggende landen in oorlog. Ook laat het onbesproken wat vrou-

wen deden om seksueel geweld tegen te gaan.36  

Ik merk inderdaad dat er weinig te lezen is over tegenacties van vrouwen. 

Vrouwen lijken geportretteerd te worden als schuwe thuisblijvers. Het risico om op-

nieuw overvallen te worden is voor velen te groot, waardoor een gang naar een zie-

kenhuis, een rechtbank, de politie, de waterput en het veld een te grote opgave 

wordt. Uit de documentaires van Ilse en Femke van Velzen blijkt ook dat vrouwen 

niet over hun vreselijke ervaringen praten met vrienden en familie uit schaamte en 

angst om verstoten te worden uit hun gemeenschap. Ik zal hier later nog meer op 

                                                      
33 Ibidem, 146. 
34 Margaret Owens, ‘Rwanda: war crime tribunals abuse women witnesses’, Woman’s international 
network news 24, (2002) 9.  
35 E. Carlsen, ‘Ra/pe and war in the Democratic Republic of the Congo’, 476. 
36 D.E. Buss, ‘Rethinking rape as weapon of war’, 148. 
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ingaan, maar ik denk dat Buss dit onderschat. Uit de literatuur die nu te vinden is, 

die dus het verhaal vertellen van verkrachting als oorlogsmiddel, kun je ook afleiden 

waarom deze verkrachtingen plaatsvinden, wat de motivaties zijn van soldaten. Ik 

geloof dat juist uit deze bekentenissen, waar ik tevens op terug zal komen, inzicht 

geven in samenlevingsstructuren van de Congo en Rwanda.  

Ook Erika Carlsen spreekt haar bezorgdheid uit over de wijze waarop onder-

zoek wordt gedaan naar verkrachtingen als oorlogswapen. Ze citeert feministe Caro-

lyn Nordstrom, die bang is dat praten over verkrachting een nieuwe vorm van ge-

weld kan doen ontwaken.37 Misschien is ze bang dat de probleemgebieden, waar 

verkrachting één van de grootste taboes is, nog niet klaar is voor een dusdanige 

openheid. Slapende honden moet je niet wakker maken. Carlsen gebruikt Nordstrom 

als motto om bewust te zijn van de echte vrouwen die geholpen en beschermd moe-

ten worden en de echte levens waar het om gaat.  

Ondanks deze waarschuwingen denk ik toch dat je ergens moet beginnen. Er 

is veel veranderd in korte tijd. De wereld is in het afgelopen decennium meer en 

meer gefocust geweest op verkrachtingen in oorlogsgebieden en er heeft een veran-

dering plaatsgevonden in het benoemen van verkrachtingen als bijzaak van een con-

flict naar de mogelijke hoofdzaak. Ik denk dat de prioriteit in de DRC ligt bij het cre-

eren van veiligheid en stabiliteit, hetgeen mensen het gevoel moet geven open te 

kunnen zijn over wat hen is overkomen. Deze doorbreking van de stilte rondom ver-

krachtingen lijkt me een belangrijke stap in de richting van het oplossen van het pro-

bleem: analyseren kan alleen met voldoende informatie. 

 

 

                                                      
37 E. Carlsen, ‘Ra/pe and war in the Democratic Republic of the Congo’, 474. 
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De Democratische Republiek Congo in conflict 

Alvorens uit te wijden over conflicten in de DRC is het handig een kaart van de Oos-

telijke provincies van de DRC te tonen:  

  Figuur 2. Landkaart met de provincies Noord- en Zuid-

Kivu van de DRC. 
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Op de bovenstaande kaart kun je goed de oostelijke provincies Noord en Zuid Kivu 

zien met de grote steden Goma, Kabare en Bukavu. Sinds 1990 is dit het grootste 

probleemgebied in de DRC.38 Je ziet dat het gebied grenst aan Uganda, Rwanda en 

Burundi, van waaruit rebellenlegers het land bestoken. Alleen al in Noord-Kivu za-

ten in 2008 nog 20.000 troepen van de FARDC en nog een aantal duizend rebellen 

van verschillende groeperingen.39 Alle partijen zouden zich schuldig maken aan ver-

krachting.40 

De conflicten die in de afgelopen vijftien jaar in de DRC hebben plaatsgevon-

den zijn bijzonder complex en moeilijk te bevatten. Het aantal betrokken partijen ligt 

rond de zestig, het aantal doden tegen de zes miljoen, het aantal verkrachtte vrou-

wen in de honderd duizenden. Gelet op de grondstoffen die Congo bezit, zou Congo 

een welvarend land kunnen zijn, maar in plaats daarvan vind je er slechts extreme 

armoede en een door oorlog gedemoraliseerde bevolking. Om de inhoud van het 

paper beter te kunnen plaatsen zal ik de oorlogssituatie in de DRC kort schetsen.41  

Misbruik van een grondstoffenparadijs 
De DRC kent een lange historie van conflicten. Sinds de onafhankelijkheid van België 

in 1960 wordt de DRC, destijds nog Zaïre, geregeerd door corrupte regeringen die de 

macht behouden door de natuurlijke bronnen waar de DRC zo rijk aan is te exploite-

                                                      
38 Amnesty International report 2008, ‘Democratic Republic of Congo: North Kivu: no end to the war 
against women and children’, (Londen 2008) 1. 
39 Amnesty International report 2008, ‘Democratic Republic of Congo: North Kivu’, 4. 
40 Nadine Puechguirbal, ‘Women and war in the Democratic Republic of the Congo’, Signs: Journal of women 

in culture and society 28 (4), (2003) 1274. 
41 Onder de rebellenlegers zijn onder anderen: RCD-GOMA (Former Congolese Rally for Democracy: Rwan-

dan supported armed group in control of East-Congo during war), Mai-Mai militia, Burundese en Rwandese 

Hutu legers, RCD-ML (Congolese Rally for Democracy), KLM (Kisangani Liberation Movement), MLC 

(Movement for Liberation of Congo), UPC (Union of Congolese People), FNI (Front for National Integra-

tion), FAC (Forces Armées Congolaises) en de FARDC (Forces Armées de la Republique Cemocratique du 

Congo). Veel mensen uit bovengenoemde groepen zijn door DDR (Disarmament, Demobilization and 

Reintegration) samengekomen in de FARDC. In dit paper zal ik niet specifiek ingaan op alle partijen. De 

literatuur is niet specifiek genoeg om seksueel geweld per leger te kunnen onderzoeken, alleen de FARDC, 

als grootste leger, en als leger dat verrijkt is met rebellen uit andere groepen wordt het nauwkeurigst 

beschreven. 
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ren.42 Een aantal van de in Congo aanwezige grondstoffen zijn goud, diamant, koper, 

tin, zink, tantalum en kobalt. Dit zijn stoffen die worden gebruikt voor het maken 

van moderne apparatuur zoals mobiele telefoons en televisies. Inkomsten die deze 

bronnen opleveren komen zelden bij de bevolking zelf terecht en worden niet ge-

bruikt voor de opbouw van het land. Als de inkomsten niet in handen komen van de 

regering, dan komen ze wel in handen van één van de minimaal zestig illegale rebel-

lenlegers die leven van de plundering van dorpen en de daar op te graven of opge-

slagen natuurlijke grondstoffen.43 

 

 

 

De nasleep van de genocide in Rwanda 
De DRC was al geen stabiel land, maar instabiele buurlanden, zoals Burundi, Ugan-

da en Rwanda hebben ook een negatieve invloed gehad op de DRC. Vooral de geno-

cide in Rwanda heeft een nare naslag gehad op de DRC, vandaar dat ik hier kort op 

in ga.  

                                                      
42 D.M. Mukwege, O. Mohammed-Ahmed en J.R. Fitchett,’Rape as strategy of war in the Democratic Repub-

lic of the Congo’, 163. 
43 IF Productions, documentaire 'Weapon of War: Confessions of Rape in Congo', (2009). 

Figuur 3. Kopermijn die voor spanningen zorgt in de provincie Katanga, zuid-oost DRC. 



M.B. Buizert - 3238172 

 

21 

 

Alhoewel de etnische meerderheid van Rwanda in 1994 bestond uit Tutsi’s, 

had het land een Hutu-gedomineerde regering.44 Na de vermeende moord door Tut-

si’s op de Rwandese president Habyarimana, wiens vliegtuig werd neergehaald op 6 

april 1994, begonnen de honderd dagen waarin Tutsi’s systematisch werden afge-

slacht door Hutu’s en Twa, tevens een Tutsi hatende etnische groep. Volgens Chris-

topher Mullins handelden de wraaklustige Hutu’s vanuit een vooropgesteld plan, ze 

hadden lijsten met Tutsi’s en Hutu’s die met Tutsi’s sympathiseerden die uit de weg 

geruimd moesten worden.45 De dood van hun president was slechts een juiste trig-

ger. Vanuit de ideologie dat Hutu’s superieur zijn aan de Tutsi’s hitsten ze de Hutu-

bevolking op.  

Inmiddels herorganiseerde de Tutsi rebellengroep, de Rwandan Patriotic 

Front (RPF) zich, om vanuit het noorden ook naar Kigali te trekken, waar de massa-

moorden waren begonnen. Vanaf 12 april 1994 kon er al gesproken worden van een 

volledige burgeroorlog en zelfs genocide.46 In de daaropvolgende drie maanden 

kwamen zo’n 800.000 tot 1.000.000 mensen om; een kwart van de volledige popula-

tie.47 Daarnaast zijn ook velen slachtoffer geworden van plunderingen, geweld en 

verkrachting. Schattingen van het daadwerkelijke aantal slachtoffers is onbekend, het 

is simpelweg niet te tellen.48 Veel auteurs uitten zich hier gefrustreerd over. Het liefst 

zouden ze in harde cijfers het aantal verkrachtingen of moorden hebben.  

Gevecht op Congolees grondgebied 
Na deze maanden van verschrikkingen vluchtten miljoenen Hutu’s, waaronder hen 

die verantwoordelijk waren voor deze massamoorden over de grens naar Congo, uit 

                                                      
44 D.M. Mukwege, O. Mohammed-Ahmed en J.R. Fitchett,’Rape as strategy of war in the Democratic Repub-

lic of the Congo’, 163. 
45 Christopher W. Mullins, ‘We are going to rape you and taste Tutsi women: Rape during the 1994 Rwandan 

genocide’, British journal of criminology 49, (2009) 723. 
46 C.W. Mullins, ‘We are going to rape you and taste Tutsi women’, 723. 
47 D.M. Mukwege, O. Mohammed-Ahmed en J.R. Fitchett,’Rape as strategy of war in the Democratic Repub-

lic of the Congo’, 163. Zie ook: D. Mukamana en P. Brysiewicz, ‘The lived Experience of genocide rape survi-

vors in Rwanda’,379.  
48 Hetzelfde geldt voor het aantal Congolese slachtoffers van moord, plundering, mishandeling en specifiek 

het aantal slachtoffers van verkrachting, dat relevant zou zijn voor dit onderzoek naar verkrachting in de 

DRC. Hier moet ook ik rekening houden met het feit dat het praktisch ontelbaar is. 
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angst voor de nieuwe Tutsi-gedomineerde Rwandese regering.49 Het vechten ging 

door tussen 1996 en 1997 op Congolees grondgebied, waar Ugandese Tutsi’s de ge-

vluchte Hutu’s wilden traceren. De sinds 1965 regerende Congolese president Mo-

butu Sese Seko werd hierbij verdreven. De Rwandese Tutsi-regering stelde in 1997 

Laurent-Desiré Kabila aan als nieuwe president van de hernoemde staat DRC, en 

dwong hem om de overgebleven militaire Hutu’s in voornamelijk de oostelijke pro-

vincies van de DRC te ontmantelen.50 Uganda, Zimbabwe en Angola vochten mee in 

dit conflict. Toen Kabila in 1998 zijn verbond met Uganda en Rwanda verbrak, brak 

er een nieuwe oorlog uit. Uganda en Rwanda vielen de oostelijke provincies van de 

DRC binnen. In deze vernietigende oorlogen kwamen zo’n 5,5 miljoen mensen om en 

sloegen 1,5 miljoen mensen op de vlucht.51  

Na het ‘officiële’ einde van de oorlog 
In 2003 werd een officiële verklaring van het einde van de oorlog getekend, deson-

danks is geen enkele verandering zichtbaar in de DRC. Gevechten, verkrachtingen en 

plunderingen om illegale rebellenlegers te kunnen financieren behoren tot op de dag 

van vandaag nog tot de praktijk; er is geen spoor te bekennen van een officiële vre-

de.52 Ik vind het fascinerend dat een gesloten vrede zelfs na zeven jaar zo weinig 

heeft betekend voor de eigen bevolking, dat miljoenen mensen nog steeds elke dag 

vrezen voor hun leven of verkrachting.53 Een verklaring is te vinden in het feit dat de 

nationale verkiezingen in 2006, de eerste sinds 1965, voor veel strubbelingen zorg-

den, waarbij oude rebellengroepen weer massaal de wapens oppakten en nieuwe 

                                                      
49 D.M. Mukwege, O. Mohammed-Ahmed en J.R. Fitchett, ’Rape as strategy of war in the Democratic Repub-

lic of the Congo’, 163. 
50 N. Puechguirbal, ‘Women and war in the Democratic Republic of the Congo’, 1272. 
51 Human Rights Watch Report, ‘Soldiers who rape, commanders who condone’, 15. Zie ook: D.M. Mukwe-

ge, O. Mohammed-Ahmed en J.R. Fitchett,’Rape as strategy of war in the Democratic Republic of the Congo’, 

163. 
52 D.M Mukwege, O. Mohammed-Ahmed en J.R. Fitchett,’Rape as strategy of war in the Democratic 
Republic of the Congo’, 163. Zie ook: Amnesty International report 2008, ‘Democratic Republic of 
Congo: North Kivu’, 1 en IF Productions, documentaire ‘Fighting the silence’. 
53 Captain Basima van het Congolese Nationale leger vertelt in de documentaire Weapon of War van Ilse en 

Femke van Velzen, dat de schattingen waren dat er 50.000 rebellen actief zijn, en 30.000 soldaten van het 

nationale leger, samen verantwoordelijk voor zo’n 150.000 verkrachtingen. 
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rebellenlegers gevormd werden.54 Je zou kunnen zeggen dat de oorlog in die periode 

weer schaamteloos hervat werd, zo moet het in ieder geval voelen voor de bewoners 

van het land. 

 Door menigeen wordt gesteld dat verkrachtingen ten tijde van de genocide in 

Rwanda deel uit maakten van het vooropgezette plan om Tutsi’s uit te roeien.55 Je 

zou kunnen vermoeden dat de Interahamwe, de voor deze gruweldaden verant-

woordelijke Hutu’s, dit fenomeen of deze oorlogstactiek hebben meegenomen naar 

hun buurland, waarop ook in de Congo verkrachting op grote schaal werd geprakti-

seerd.56 In hoeverre we in de DRC kunnen spreken van dit genocidale gebruik van 

verkrachting wil ik in dit paper onderzoeken. Het zou de vraag over de motivatie 

van soldaten kunnen beantwoorden en de daarbij gepaard gaande consequenties 

voor vrouwen in de Congo kunnen beïnvloeden. 

                                                      
54 Human Rights Watch Report, ‘Soldiers who rape, commanders who condone’, 15. 
55 C.W. Mullins, ‘We are going to rape you and taste Tutsi women’, 723. 
56 IF Productions, documentaire ‘Fighting the silence’, (2007). 
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Opportunisme, seksslaven en genocide 

Nu meer en meer informatie aan de oppervlakte komt over de praktijk van verkrach-

tingen in de DRC en elders, zijn analisten in staat categorieën aan te brengen in hun 

bevindingen. Dit is relevant omdat het ook samen kan hangen met de effectiviteit 

van de verkrachtingen. Met elke variant van verkrachting zullen soldaten een ander 

doel nastreven. Door de categorieën voor ogen te houden, kun je je beter bewust zijn 

van een doel, of een doel bereikt wordt en of soldaten daadwerkelijk iets hebben aan 

de gevolgen van deze al dan niet geplande verkrachtingen. 

Erika Carlsen deelt motivaties voor verkrachtingen in in opportunistische, 

strategische en patriarchaal militaire motivaties.57 Christopher Mullins heeft het over 

opportunistische verkrachtingen, seksslavernij en verkrachtingen als instrument van 

genocide.58 Maria Baaz en Maria Stern, die interviews met Congolese rebellen hebben 

verwerkt in hun artikelen, spreken over ‘lust rapes’ oftewel ‘normale verkrachtingen’ 

en over ‘cruel rapes’ oftewel ‘slechte verkrachtingen’.59  

Meerdere auteurs delen de verkrachtingen in in categorieën. De meesten han-

teren in ieder geval de termen opportunisme en genocide, en beschrijven tevens een 

verandering in focus: opportunisme is al een aantal jaren niet meer het enige dat telt. 

In dit hoofdstuk laat ik aan de hand van een aantal artikelen zien wat deze categorie-

en inhouden en wordt duidelijk dat opportunistische verkrachtingen zeker niet ver-

dwenen zijn, maar dat verkrachtingen met strategische inzet flink onder de loep 

worden genomen.  

Dit hoofdstuk zal worden aangevuld met een hoofdstuk over motivaties van 

soldaten zelf. Het zal duidelijk maken wat zij vinden vallen onder ‘normale’ ver-

krachtingen en wat het onderscheid is met genocidale verkrachtingen en hoe zij zelf 

de effectiviteit van hun daden ervaren. 

                                                      
57 E. Carlsen, ‘Ra/pe and war in the Democratic Republic of the Congo’, 474. 
58 C.W. Mullins, ‘We are going to rape you and taste Tutsi women’, 726. 
59 M.E. Baaz en M. Stern, ‘Why do soldiers rape’, 508. 
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Opportunistische aanvallen 
In conflict settings, sexual violence often occurs amid a general breakdown in the rule of 

law, social systems, and discipline within combatant groups. Violence may be more or 

less opportunistic and indiscriminate, as combatants experience a sense of impunity for 

their actions.60 

 

 

In de chaos van een conflict zijn mensen in staat tot gedrag dat anders is dan hun 

gebruikelijke gedrag. Gevoelens van lust of de behoefte aan een uitlaatklep kunnen 

ontaarden in een brute verkrachting. Daders leven in de wetenschap dat ze zeer 

waarschijnlijk niet vervolgd of bestraft zullen worden; niets of niemand ontmoedigd 

ze.  

                                                      
60 Alexis Arieff, ‘Sexual violence in african conflicts’, Report Congressional Research Service, (2009) 7. 

Figuur 4. Vrouw en kind op een doorgaande weg in Congo.  
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One evening some soldiers came to attack us. This was in February or March 2008. They 

said they would kill our father. The soldiers were angry with my dad because he had 

stopped them from cutting down an avocado tree [as firewood].... We stayed in the living 

room. Two soldiers raped my bigger sister. When he had finished, he injured her with a 

knife at the eye, and he did the same with my brother.... Then they left. My mother brews 

beer and they took the money she had earned from that.— 13-year-old girl, Kabare, South 

Kivu, April 2009.61 

Zulke opportunistische verkrachtingen zijn in principe geen onderdeel van een gro-

ter plan, maar individuele aanvallen.62 Veel vrouwen beschreven in getuigenissen 

dat ze werden aangevallen terwijl ze in de bossen naar brandhout zochten, naar de 

velden liepen om te werken, of onderweg waren naar marktjes in buurdorpen. Rebel-

len houden de vrouwen wel in hun greep door de onzekerheid die vrouwen ervaren, 

ze leven in de angst dat ze elk moment lukraak aangevallen kunnen worden. Deze 

onrust verstoort al de gewone gang van zaken in een dorp of gemeenschap.  

Slavernij 
Voordat er betaalde professionele legers waren, waren soldaten aangewezen op 

plunderen om te overleven en om gemotiveerd te worden tot geweldsgebruik. Rebel-

lenlegers, als ongesubsidieerde legers, zijn ook op deze manier min of meer gedwon-

gen om dorpen te plunderen wanneer ze niet de vrijwillige (financiële) steun van de 

bevolking krijgen.63 Bij dit soort aangelegenheden zijn vrouwen een doelwit: ‘In con-

flict-rife eastern DRC, women are targeted in massively greater numbers than men 

due to their access to resources in the formal and informal economy.’64 

Mullins voegt toe dat als vrouwen een bezit zijn, ze ook plunderbaar zijn.65 Bij 

plunderen hoort dus ook het ontvoeren en in huis nemen van vrouwen voor huiselij-

ke en seksuele diensten. Vrouwen die worden ontvoerd door rebellen blijven in hun 

kampen of huizen gemiddeld een aantal dagen, maar soms jaren. De meisjes worden 

                                                      
61 Human Rights Watch Report, ‘Soldiers who rape, commanders who condone’, 4. 
62 C.W. Mullins, ‘We are going to rape you and taste Tutsi women’, 726. 
63 IF Productions, documentaire 'Weapon of war’. 
64 E. Carlsen, ‘Ra/pe and war in the Democratic Republic of the Congo’, 478. 
65 C.W. Mullins, ‘We are going to rape you and taste Tutsi women’, 720. 
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meestal meerdere keren per dag op brute wijze verkracht en vaak ook gedwongen 

tot huishoudelijk werk.66 Met dit langere verblijf verdwijnt het opportunistische ka-

rakter van de verkrachting, maar hoeft het nog geen genocidale insteek te hebben. In 

meerdere rapporten en artikelen worden vrouwen aan het woord gelaten om over 

hun ervaringen te spreken, zo ook de 23-jarige Kabare uit South-Kivu in april 2009: 

We were three young women and we were on our way to Cirunga.... They [the soldiers] 

raped us and dragged us to their camp which was not far away. I stayed there for one 

month, under constant supervision.... There was no conversation between us, he had sex 

with me at any moment, when he felt like it, and with a lot of violence. I spent my days 

crying. I begged God to free me from this hell.67 

Soldaten die meisjes ontvoeren en constant bedreigen zetten de meisjes volledig naar 

hun hand, ze hebben de absolute controle. Meisjes hebben de keuze tussen gehoor-

zamen of vermoord worden. Het werkt bevredigend voor soldaten met een honger 

naar macht en dominantie.  

Genocidale verkrachtingen 
Een pas sinds de jaren negentig erkend fenomeen is de verkrachting als instrument 

van genocide. Het gaat hier om strategisch geplande verkrachtingen met het doel 

individuele personen, maar ook volledige gemeenschappen te vernederen of te do-

den. Mark Ellis schrijft hierover: ‘Raping women in a community can be seen as rap-

ing the body of the community, in doing so, undermining the entire fabric of that 

community’.68 Ruth Seiffert en Elshtain, aangehaald door Doris Buss, bevestigen dat 

in veel culturen de vrouw symbool staat voor de gehele natie en haar cultuur.69 Brid-

get Byrne waarschuwt welke gevaren hiermee gepaard gaan: 

                                                      
66 E. Carlsen, ‘Ra/pe and war in the Democratic Republic of the Congo’, 478. 
67 Human Rights Watch Report, ‘Soldiers who rape, commanders who condone’, 4. 
68 M. Ellis, ’Breaking the silence: rape as an international crime’, 232. Zie ook: Amnesty International report 

2004, ‘Lives blown apart, crimes against women in times of conflict: stop violence against women’, (Londen 

2004) en Arriaga, A., ‘Rape as a Weapon of War: Sexual Violence in Armed Conflict’, Report Amnesty Inter-

national USA, (2008). 
69 R. Seiffert, ‘The second front: the logic of sexual violence in wars’, 39. Zie ook: D.E. Buss, ‘Rethinking rape 

as weapon of war’, 148, en D. Mukamana en P. Brysiewicz, ‘The lived Experience of genocide rape survivors 

in Rwanda’, 379.  
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The holding up of women as symbolic bearers of caste, ethnic or national identity can ex-

pose them to the risk of attack. The wide-spread occurrence of rape in times of conflict 

has attracted particular attention and has been seen as directly related to the position of 

women in communities as bearers of cultural identity in communities. The rape of wom-

en in conflict situations is intended not only as violence against women, but as an act of 

aggression against a nation or community.70 

Dus door de vrouwen te vernietigen door middel van seksueel geweld, vernietig je 

de nationale cultuur en hun vermogen om juist in tijden van oorlog de gemeenschap 

bij elkaar te houden, hetgeen gunstig is voor de vijand.71 Ellis vat samen: 

Rape and other forms of gender violence constitute genocide when committed with the 

requisite intent, this could include destroying a woman’s ability to maintain the family 

unit by damaging a woman’s fertility and rendering her undesirable in the eyes of her so-

cial community.72  

Het Joegoslavië-tribunaal is van mening dat als een slachtoffer tegelijkertijd mentaal 

en lichamelijk beschadigd wordt, dit de ergste schade is. Als deze schade met opzet 

is aangebracht met het doel om een specifieke groep te vernietigen is verkrachting 

een instrument van genocide.73 Amnesty International, in het rapport over gender in 

oorlog, voegt toe: ‘It [gender-based violence] is the universal weapon employed to 

strip women of their dignity and destroy their sense of self’.74  

Een ander aspect van de verkrachtingen, waaruit blijkt dat ze een genocidaal 

karakter hebben, is het expres bevruchten van vrouwen van een andere etnische 

groep: de potentiële dragers van de volgende generatie.75 Ruth Seiffert noemt het 

vergiftiging van een gemeenschap.76 Daders vernietigen op brute wijze het vermogen 

                                                      
70 Bridget Byrne, ‘Gender, conflict and development’, Briefings on development & gender, Minsterie van Buiten-

landse Zaken, (1996) 16. 
71 R. Seiffert, ‘The second front: the logic of sexual violence in wars’, 39.  
72 M. Ellis, ’Breaking the silence: rape as an international crime’, 232. 
73 Ibidem, 233. 
74 Amnesty International report 2004, ‘Lives blown apart’, 20. 
75 Ibidem. 
76 R. Seiffert, ‘The second front: the logic of sexual violence in wars’, 40. Zie ook: H.P. Hynes, ‘On the battle-

field of women’s bodies’, 438 en Patricia A. Weitsman, ‘The politics of identity and sexual violence: a review 

of Bosnia and Rwanda’, Human rights quarterly 30 (3), (2008) 578. 
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van de vrouwen om kinderen te krijgen, of maken ze zwanger. ‘The victim, whose 

own social and personal existence has been destroyed, is made to generate the future 

of that other community by extinguishing the present of their own community.’77  

In patriarchale samenlevingen wordt je identiteit namelijk bepaald door je va-

der. Als verkrachte vrouwen zwanger worden, worden ze dus moeder van kinderen 

die niet tot hun eigen groep behoren.78 Claudia Card noemt dit fenomeen ‘a tool of 

genetic imperialism.’79 Een kindje dat is ontstaan uit een verkrachting ondermijnt 

familiaire solidariteit: ‘changing the next generation’s identity, [means] confusing the 

loyalties of all victimized survivors.’80  

Dus òf vrouwen onvruchtbaar maken, òf vrouwen zwanger maken is voor 

soldaten een middel om de etniciteit van de vijand te bezoedelen, en onrust en onge-

lijkheid te verspreiden binnen gemeenschappen. Ook bereiken ze het doel om te 

voorkomen dat de etnische groep die het doelwit is zich kan voortplanten en kan 

doorgroeien. 

 

                                                      
77 R. Seiffert, ‘The second front: the logic of sexual violence in wars’, 40. Zie ook: Valerie Oosterveld, ‘When 

women are the spoils of war’, UNESCO Courier 51 (7/8), (1998) 64. 
78 M. Ellis, ’Breaking the silence: rape as an international crime’, 234. 
79 Claudia Card, ‘Rape as weapon of war’, Hypathia 11 (4), (1996) 7. 
80 C. Card, ‘Rape as weapon of war’, 8. 
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Waarom soldaten verkrachten 

In onderzoek en literatuur wordt voornamelijk ingegaan op vrouwen als slachtoffers 

van oorlog en seksueel geweld, over de impact die oorlog en verkrachtingen hebben 

op mannen wordt een stuk minder geschreven. In feministische literatuur wordt naar 

mijn idee vrij kortzichtig gereageerd op de impact die dezelfde gebeurtenissen op 

mannen hebben. Ook speelt de motivatie van soldaten om vrouwen te verkrachten 

een kleine rol. Dit is echter belangrijke informatie, omdat de achterliggende gedachte 

van verkrachtingen relevant is, om hun idee van effectiviteit te kunnen achterhalen. 

Maria Eriksson Baaz en Maria Stern denken hier gelukkig anders over en 

brengen beweegredenen van mannen aan het licht in hun artikel Why do soldiers rape? 

Masculinity, Violence, and Sexuality in the Armed Forces in the Congo (DRC). Ook docu-

mentairemaaksters Ilse en Femke van Velzen hechten waarde aan het verhaal van 

verkrachters. In hun tweede documentaire over de DRC, Weapon of War, laten ze ver-

krachters aan het woord en zien we hoe het ex-soldaten en rebellen vergaat. 

 In dit hoofdstuk zal ik alleen kijken naar de motivaties die soldaten zelf aan-

dragen in interviews. Deze verklaringen leg ik naast wetenschappelijke ideeën en 

aanbevelingen van Human Rights Watch. Een deel van verklaringen waarom mannen 

vrouwen aanvallen en verkrachten zal verklaard worden in het hoofdstuk dat hierop 

volgt, dat specifiek gaat over gender in oorlog, hypermasculiniteit en de culturele rol 

van de Congolese vrouw. 

Solidariteit 
Christopher Mullins beschrijft hoe verkrachtingsrituelen min of meer horen bij de 

opleiding van militairen:  

Witnessing atrocities committed by one’s fellow soldiers is a powerful tool of socializa-

tion that normalizes deviance and facilitates the learning processes of new troops as they 

begin to learn how warfare and combat are defined and what actions are and are not ac-

ceptable.81  

                                                      
81 C.W. Mullins, ‘We are going to rape you and taste Tutsi women’, 731. 
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Ook Claudia Card beschrijft hoe het verkrachten van vrouwen een sociale band 

schept tussen de mannelijke soldaten, terwijl het tegelijkertijd de bedoeling is dat 

door hun daden families, vrienden en buren van elkaar vervreemden.82 Ook is het 

voor de rebellenlegers van belang dat eventueel nog bestaande vriendschappen tus-

sen twee legers kapotgemaakt worden door middel van verkrachting van de echtge-

notes.83  

Deze solidariteit bevorderende strategie wekt natuurlijk ook valse solidariteit 

op. Jongens die bang zijn voor de gevolgen van niet participeren vertonen meeloper-

gedrag. 84 Ze zien dat vrienden of medesoldaten die wel gehoorzamen en goed ge-

drag vertonen beloond worden met vrouwen of huizen en machtig gevonden wor-

den en dat weigeraars ernstig gestraft worden of weer van hun bezittingen beroofd 

worden.85 Het is gemakkelijker om dan maar gewoon mee te doen met de groep. Hoe 

je het ook wendt of keert, de rituelen mobiliseren soldaten en houden ze vast in een 

eenheid. 

Aansporen tot geweld 
Verkrachtingen zijn niet alleen bedoeld om de tegenstander te vernederen en kapot 

te maken, maar ook als brainwashmiddel om een groep aan te zetten tot meer ge-

welddadigheid. Christopher Mullins vertelt hoe een leider van de Interahamwe zijn 

soldaten laat zien wat je met een vrouw moet doen. Na één van de gevangen geno-

men vrouwen te hebben verkracht en vermoord, geeft hij het startsein aan zijn solda-

ten om zijn voorbeeld te volgen op de andere vrouwen. Mannen die niet gehoor-

zaamden aan het bevel werden doodgeschoten.86 Claudia Card merkt ook op dat 

sommige soldaten toegeven bang te zijn om zelf vermoord of verkracht te worden als 

ze niet participeren in ernstige geweldsplegingen.87 Dit is blijkbaar een reële angst, 

maar dus ook een gevaarlijk effect van verkrachtingen. Het maakt een rebellengroep 

                                                      
82 C. Card, ‘Rape as weapon of war’, 10. Zie ook: Amnesty International report 2004, ‘Lives blown apart’, 15. 
83 C.W. Mullins, ‘We are going to rape you and taste Tutsi women’, 723. 
84 IF Productions, documentaire 'Weapon of war’. 
85 C. Card, ‘Rape as weapon of war’, 10. 
86 C. W. Mullins, ‘We are going to rape you and taste Tutsi women’, 728. 
87 C. Card, ‘Rape as weapon of war’, 10. 
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roekeloos en gehoorzaam aan hun meerdere en aan elkaar, precies zoals rebellenlei-

ders het willen zien.  

Soldaten worden aangezet tot het opeisen van hun dominante positie in de 

samenleving. Omdat vrouwen als oorlogsbuit een eeuwenoud begrip is, is verkrach-

ting een symbolische boodschap van dominantie aan mannen en vrouwen van de 

verliezende groep.88  

 

 

 

 Mensen worden ook meer vatbaar voor het gebruik van geweld als ze zich 

door de vijand beledigd, slecht behandeld of in het nauw gedreven voelen. Mensen 

kunnen gedrag gaan imiteren, zoals wordt beweerd in de documentaire Fighting the 

Silence. Je zou kunnen spreken van een geweldsspiraal, omdat de aangevallen tegen-

                                                      
88 M.E. Baaz en M. Stern, ‘Why do soldiers rape?’, 498. 

Figuur 5. Soldaten van de FARDC, herkenbaar aan rode epauletten.  
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stander dezelfde gevoelens ontwikkelt. Dus in elkaar verweven geweldsspiralen, 

wegvagende orde van een civilisatie, agressie, gevoel van dominantie, toegang tot 

kwetsbare vrouwen en seksuele lust, zijn elementen die volgens Baaz en Stern ver-

krachtingen veroorzaken in conflictsituaties.  

Magie 
Erika Carlsen erkent de rol die het geloof in magie speelt in de samenleving. Ze zegt 

dat sommige soldaten geloven dat seks met jonge meisjes of met vrouwen na de 

overgang hen extra kracht geeft in gevecht en dat het ze beschermt tegen verwon-

ding en dood. In sommige gebieden in de DRC zou het verkrachten van zwangere 

vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven juist zorgen voor onoverwinnelijkheid. 

Ook zouden velen geloven dat seks met jonge meisjes hen beschermt tegen HIV-

infectie of hen ervan geneest.89 Het verkrachten van oudere vrouwen zou hun ver-

meende magische kracht neutraliseren. Ook zou het helpen om de macht en de van 

magie uitgaande krachten van de Mai-Mai-soldaten te temperen.90  

Ook Ilse en Femke van Velzen laten een soldaat aan het woord die uitlegt wat 

het bijgeloof inhoudt. Het geloof in magie is diepgeworteld in de Congolese cultuur. 

De soldaat vertelt dat ze vrouwen verkrachtten of vermoordden van wie ze vervol-

gens de borsten en genitaliën afsneden en lieten drogen of verbrandden. De as die zo 

gecreëerd werd, werd verwerkt in inkt om mee te tatoeëren. Tatoeages met de as van 

de vijand op de borst vormde een schild tegen kogels van de vijand, want hun eigen 

kogels zouden ‘zichzelf’ niet kunnen raken.91 Ruth Seiffert meent dat wanneer er 

zulk geweld wordt gebruikt, waarbij borsten worden afgesneden en vagina’s worden 

kapot gescheurd, er sprake moet zijn van ernstige vrouwenhaat.92 

Het feit dat dit geloof in magie zo verweven is in de cultuur, maakt dat een 

bijgeloof zulke misdaden rechtvaardigt. Het is vrijwel onmogelijk om mensen een 

geloof af te leren, wat deze motivatie tot een gevaarlijke maakt.  

                                                      
89 E. Carlsen, ‘Ra/pe and war in the Democratic Republic of the Congo’, 481.  
90 Ibidem. 
91 IF Productions, documentaire 'Weapon of war’. 
92 R. Seiffert, ‘The second front: the logic of sexual violence in wars’, 38. 
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Biologische bepaald?  
Baaz en Stern horen van de meeste soldaten dat mannen diepgewortelde seksuele 

behoeftes hebben, aan welke moet worden voldaan om weer gefocust te kunnen zijn 

op het vechten.93 Alle mannen zouden dus potentiële verkrachters zijn, vanwege hun 

biologische drang naar seks. Normaal gesproken houdt druk vanuit de gemeen-

schap, beschaafdheid en een degelijk gevoel voor goed en kwaad een ontaarding in 

seksueel geweld tegen, maar in de chaos van een oorlog wordt deze maatschappelij-

ke barrière grotendeels opgeheven.94  

 Ruth Seiffert oppert dat onderzoek uit verkrachtingsstudies een dergelijk bio-

logisch argument zou tegenspreken: verkrachting is geen seksuele daad, maar een 

agressieve daad. In de hersenen van de dader worden niet de seksuele behoeftes be-

vredigd door middel van verkrachting, maar de behoefte aan dominantie over en 

vernedering van vrouwen.95 Ze voegt toe dat ‘biology does not prompt any men to 

rape’: er moet meer achter zitten dan een natuurlijke behoefte aan seks.96 We zien dus 

dat tegenwoordig veel wetenschappers die over militaire verkrachting schrijven de 

verkrachting loskoppelen van biologische lust en benaderen verkrachting als een 

vorm van geweld en agressie. Volgens Mullins is door tal van wetenschappers al 

lang erkend dat verkrachting ‘is as much about power as it is about sex.’97 

Baaz en Stern concludeerden uit gesprekken met FARDC-soldaten dat hun 

frustraties en motivatie tot verkrachten voortkomt uit gebrek aan verlof, geen of wei-

nig salaris en het verwijderd zijn van eigen familie.98 Verkrachting om deze redenen 

wordt dan door henzelf gerechtvaardigd.99 Human Rights Watch raadt het Congolese 

                                                      
93 M.E. Baaz en M. Stern, ‘Why do soldiers rape?’, 508. 
94 Ibidem, 498. 
95 R. Seiffert, ‘The second front: the logic of sexual violence in wars’, 36. 
96 Ibidem. 
97 C.W. Mullins, ‘We are going to rape you and taste Tutsi women’, 732. 
98 M.E. Baaz en M. Stern, ‘Why do soldiers rape?’ , 513. 
99 A. Arieff, ‘Sexual violence in african conflicts’, 7. 
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leger aan om soldaten een vast salaris te geven en barakken te bouwen waar familie 

in kan verblijven om deze banale motivaties een halt te roepen.100  

Straffeloosheid  

Buss merkt op dat het vrij paradoxaal is dat verkrachtingen meer en meer serieus 

genomen worden als oorlogstactiek, terwijl het nog steeds amper bestraft wordt.101 

Een vaak genoemde motivatie voor soldaten om te blijven verkrachten is dan ook de 

wetteloosheid in het land, soldaten worden inderdaad zeer zelden vervolgd en be-

straft. Een van de oorzaken is ook wel dat vrouwen bang zijn of geen geld hebben 

om naar een gerechtshof te stappen.102 Human Rights Watch wil meer aandacht voor 

deze straffeloosheid. Er moet een goed werkend militair rechtssysteem op gang wor-

den gezet. De DRC is verbonden aan het International Criminal Court en behoort zich 

aan hun wetten te houden. Sinds 2006 is ook de Congolese wet hier op aangepast. 

Verkrachting, seksslavernij, gedwongen prostitutie, gedwongen zwangerschap en 

elke andere vorm van seksueel geweld moet hierdoor als een misdaad tegen de 

mensheid worden bestraft.103   

                                                      
100 Human Rights Watch Report, ‘Soldiers who rape, commanders who condone’, 8. 
101 D.E. Buss, ‘Rethinking rape as weapon of war’, 147. 
102 V. Oosterveld, ‘When women are the spoils of war’, 65. 
103 Human Rights Watch Report, ‘Soldiers who rape, commanders who condone’, 18. 
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Gender in oorlog 

De zwakke plek van de mannen 
Traditioneel gezien worden vrouwen geassocieerd met de behoefte aan bescherming, 

met vredelievendheid, met het geven van leven. Mannelijkheid zou als tegenhanger 

gepaard gaan met beschermend, oorlogvoerend en moordend gedrag: ‘Real soldiers 

are men and real men are violent.’104 In het leger zou bij jongens en mannen het laat-

ste beetje vrouwelijkheid eruit geramd worden, opdat ze voldoen aan de eisen van 

harde moordende mannen.105 Vrouwen worden door deze verharding en versterking 

van genderverschillen alleen maar kwetsbaarder. Ze worden als ‘anders’ gezien 

vanwege hun geslacht en een bijbehorende niet vechtende status.106  

Mannen gaan vrouwen als onbetrouwbaar en ongehoorzaam zien.107 Vrouwen 

voelen zich soms genoodzaakt om bij andere mannen aan te kloppen voor hulp, 

wanneer hun eigen echtgenoot niet meer kan voorzien in de levensbehoeften van het 

gezin. Voor mannen is dit een harde klap, hun gezin onderhouden is hus eerste 

mannelijke taak. 

Met verkrachten van vrouwen van de vijand laat je aan de mannen uit die 

gemeenschap zien dat ze inadequate beschermers van vrouwen zijn. Je ‘feminized’ 

mannen door ze te laten zien dat zij zelf bescherming nodig hebben.108 Het is een 

schande voor mannen, omdat zij normaal gesproken trots kunnen zijn dat zij de 

vrouwen in hun gemeenschap kunnen beschermen, het onvermogen wordt pijnlijk 

zichtbaar als ze deze controle verliezen.109 Ook al is het gebruikelijker dat mannen 

vermoord worden in conflict, in de DRC worden zeker ook mannen en jongens ver-

                                                      
104 C.W. Mullins, ‘We are going to rape you and taste Tutsi women’, 731. 
105 Amnesty International report 2004, ‘Lives blown apart’, 16. Zie ook: M.E. Baaz en M. Stern, ‘Why do sol-

diers rape?’, 499.  
106 C.W. Mullins, ‘We are going to rape you and taste Tutsi women’, 731. 
107 M.E. Baaz en M. Stern, ‘Why do soldiers rape?’, 508. 
108 Ibidem, 500. Zie ook: Amnesty International report 2004, ‘Lives blown apart’, 20. 
109 C. Card, ‘Rape as weapon of war’, 11. 
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kracht als represaille tegen individuen, families of gemeenschappen.110 Ze zullen met 

eenzelfde stigma moeten leven.111  

Traditionele discriminatie 
Amnesty International stelt dat geweld jegens vrouwen in oorlogssituatie ontstaat 

door de al bestaande discriminatie van vrouwen in vredestijd. Ook in vredestijd heb-

ben veel vrouwen over de hele wereld, ook in de DRC, minder politieke inspraak, 

minder zeggenschap en controle over hun omgeving dan mannen.112 Deze discrimi-

natie komt alleen maar meer aan de oppervlakte in tijden van conflict en militarisatie 

van de samenleving.113 ‘Situations of armed conflict typically exacerbate women’s 

unequal status in society, fuelling the conditions for even greater discrimination and 

violence against them.’114 Volgens Erika Carlsen is ra/pe:  

(…) an extension of everyday misogyny, a violent enforcement of the patriarchal hierar-

chy between men and women. This relationship between ra/pe, misogyny, and patriar-

chy is manifested in the military and its exercise of power.115 

Captain Basima vertelt in Weapon of War dat het gebrek aan respect voor vrouwen, of 

zelfs vrouwenhaat, inderdaad een groot probleem vormt, waardoor soldaten hun 

functie als beschermer van vrouwen niet uit willen voeren.116 Ook Human Rights 

Watch adviseert om eens grondig te werken aan een heropvoeding van soldaten, op-

dat de bescherming van en respect voor vrouwen een prioriteit wordt in plaats van 

een vergeten taak van een leger.117 

Ngwarsungu Chiwengo zegt dat ‘The connection between men and women is 

unfortunately usually one of sexualized power.’118 Seksualiteit is verweven met 

                                                      
110 V. Oosterveld, ‘When women are the spoils of war’, 66 en Amnesty International report 2004, ‘Lives 

blown apart’, 16. 
111 Amnesty International report 2004, ‘Lives blown apart’, 16. 
112 N. Puechguirbal, ‘Women and war in the Democratic Republic of the Congo’, 1273. 
113 Amnesty International report 2008, door Arriaga, A., ‘Rape as a weapon of war’, 10. 
114 Amnesty International report 2004, ‘Lives blown apart’, 14. 
115 E. Carlsen, ‘Ra/pe and war in the Democratic Republic of the Congo’, 480. 
116 IF Productions, documentaire 'Weapon of war’. 
117 Human Rights Watch Report, ‘Soldiers who rape, commanders who condone’, 8. 
118 Ngwarsungu Chiwengo, ‘When wounds and corpses fail to speak: narratives of violence and rape in 

Congo (DRC)’, Comparative studies of South Asia, Africa and the Middle East 28 (1), (2008) 90. 



M.B. Buizert - 3238172 

 

38 

 

macht en gemilitariseerde mannelijkheid. Vrouwen aan de andere kant hebben een 

ondergeschikte rol in de Congolese samenleving. Chiwengo meent dat deze gegen-

derde structuur de oorzaak is van verkrachtingen als cultureel fenomeen.119 Ook Eri-

ka Carlsen ziet hoe de perceptie van gender in de DRC en de positie van mannen en 

vrouwen in de samenleving het grootste probleem vormen.120 Claudia Card, die in 

haar artikel wel meer onrealistische fantasieën uit de doeken doet, zou het liefst de 

hele Congolese cultuur veranderen, opdat iedereen gelijk is of vrouwen zelfs belang-

rijker.121  

Card oppert dat een groot probleem in het leger het gebrek aan vrouwen is. 

De vaste rolpatronen van man en vrouw die versterkt worden in de oorlog, zouden 

opgeheven kunnen worden als vrouwen in het leger een grotere rol gingen spelen, 

gelijken of meerderen werden van mannelijke soldaten en op den duur onafhankelijk 

zouden zijn van mannelijke beschermers.122 Human Rights Watch speelt hier op in 

door aan te raden meer vrouwen toe te laten tot het leger, maar vooral door meer 

vrouwen aan te stellen in rechtsprekende macht.123  

                                                      
119 N. Chiwengo, ‘When wounds and corpses fail to speak’, 90. 
120 E. Carlsen, ‘Ra/pe and war in the Democratic Republic of the Congo’, 477. 
121 C. Card, ‘Rape as weapon of war’, 13. 
122 Ibidem, 12. 
123 Human Rights Watch Report, ‘Soldiers who rape, commanders who condone’, 10. 
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Consequenties voor vrouwen 

Rebellen willen vrouwen vernederen en hun toekomst ontnemen, gemeenschappen 

en families uit elkaar drijven, en angst inboezemen door dominantie op te eisen. Het 

is relevant om nu te kijken naar de impact die een verkrachting heeft op een vrouw 

en haar gemeenschap. Het bepaalt de effectiviteit van de strategie van rebellenlegers. 

Onbeschrijfelijke vernedering 
Eén van de kenmerken van genocidale verkrachtingen was de ultieme vernedering 

die het slachtoffer moet doorstaan. Het verlies van waardigheid en integriteit maakt 

een vrouw ongelofelijk kwetsbaar. In het artikel van Mukumana en Brysiewicz, over 

het onderzoek naar de ervaringen van verkrachtingsslachtoffers, wordt gezegd door 

één van de geïnterviewde vrouwen dat er geen woord bestond dat kon beschrijven 

hoe groot de vernedering was die ze moest doorstaan: ‘The experience is so sha-

meful. I was humiliated. It is indescribable how rape humiliated me.’124 Ze werd ge-

dwongen seks te hebben met kindsoldaten, wat ze weigerde. Daarop hield een sol-

daat haar vast om de jongetjes haar te laten verkrachten in het bijzijn van haar eigen 

man en kinderen. ‘(…) I lost my value, my dignity as a mother and a woman… It is 

terrible to be raped. It is worse to be raped by the kids who were supposed to respect 

you.’125  

Maagdelijkheid en identiteit 
Een ander beoogd doel van verkrachtende soldaten is het verstoren van sociale struc-

turen, zodat een gemeenschap minder in staat is sterke familiebanden te behouden 

en te creëren. Uit het volgende blijkt dat een verkrachting ervoor kan zorgen dat een 

meisje haar identiteit en kansen in de toekomst volledig kwijtraakt. We kunnen spre-

ken van een culturele verklaring voor de effectiviteit van een verkrachting. 

In Rwanda, en waarschijnlijk ook in buurland Congo met haar vergelijkbare 

cultuur, hangt de identiteit samen met of je een meisje of een vrouw bent; of je nog 

                                                      
124 D. Mukamana en P. Brysiewicz, ‘The lived Experience of genocide rape survivors in Rwanda’, 381. 
125 Ibidem. 
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maagd bent of niet meer.126 In deze cultuur wordt met een huwelijk de ontmaagding 

gevierd als een stap van een meisje naar het worden van een vrouw. Het behouden 

van de maagdelijkheid vormt dus een groot deel van de identiteit van de nog onge-

huwde meisjes. Meisjes die voor dat ze getrouwd zijn door een verkrachter worden 

ontmaagd behoren niet meer tot de groep van (huwbare) meisjes, maar kunnen ook 

niet meer behoren tot de groep van (getrouwde) vrouwen.  

Er wordt veel waarde gehecht aan deze scheiding tussen meisjes en vrou-

wen.127 Meisjes merken dit in sociale omstandigheden, zoals feestjes, waarbij ze niet 

weten met welke mensen ze mogen praten: de meisjes of de vrouwen, ze voelen zich 

geen van beiden. Het verlies van hun maagdelijkheid heeft een grote invloed op hun 

toekomst.128 ‘I have no husband and I know no one will agree to marry a girl who is 

not a virgin’, laat één van de slachtoffers weten. In de documentaire Fighting the Si-

lence vertelt een vader over zijn verkrachte kleine dochtertje, dat hij naast prostitutie 

geen toekomst voor zijn kind ziet.129 

Vrouwen die al getrouwd waren, worden vaak in de steek gelaten door hun 

man. Vrouwen verzwijgen vaak verkracht te zijn uit angst voor deze verbanning.130 

In hun cultuur kan een man niet leven met een vrouw die hij heeft moeten delen met 

de vijand, een vrouw die misschien wel besmet is met HIV, een vrouw die door an-

deren wordt gezien als hoer, omdat ze heeft ‘geaccepteerd’ te slapen met meerdere 

mannen.131 

 Door deze in de cultureel ingebedde opvatting over verkrachte vrouwen en 

het stigma dat ze moeten dragen, verliezen veel meisjes de hoop op een goede toe-

komst: ‘How could life have meaning without kids, without a husband?’ In de Congo 

                                                      
126 P.A. Weitsman, ‘The politics of identity and sexual violence’, 577. Zie ook: D. Mukamana en P.Brysiewicz, 

‘The lived Experience of genocide rape survivors in Rwanda’, 381. 
127 D. Mukamana en P. Brysiewicz, ‘The lived Experience of genocide rape survivors in Rwanda’, 381. 
128 Human Rights Watch Report, ‘Soldiers who rape, commanders who condone’, 16. 
129 IF Productions, documentaire ‘Fighting the silence’. Zie ook: Kathleen Kern, ‘Corporate complicity 
in Congo's war’, Tikkun 21 (2), (2006), 39. 
130 D. Mukamana en P. Brysiewicz, ‘The lived Experience of genocide rape survivors in Rwanda’, 382. 
131 IF Productions, documentaire ‘Fighting the silence’. 
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is een meisje erg afhankelijk van iemand die voor haar zorgt.132 In de documentaire 

Fighting the Silence zegt een vrouw: ‘De waarheid is dat we in een moeilijke cultuur 

leven.’133 

Trauma en collectieve herinnering 
Vrouwen die verkracht zijn lijden vaak aan ernstige trauma’s, emotionele schade, 

lichamelijke klachten en ziekte of worden verbannen uit hun familie of gemeenschap; 

gevolgen die hun leven kapotmaken. Een leven buiten hun eigen gemeenschap 

maakt hen nog kwetsbaarder. ‘Victims are not only traumatized by sexual violence, 

but also by the negative attitude of their communities towards them.’134 

 Na het conflict in Rwanda in 1994 bleek tachtig procent van de verkrachte 

overlevenden zwaar getraumatiseerd te zijn.135 Vaak zullen slachtoffers niet vrijwillig 

praten over wat hen is aangedaan, bang om belachelijk gemaakt of vernederd te 

worden of uit angst voor verbanning uit familie of gemeenschap. Het is dan ook niet 

voor niets dat documentairemaaksters Ilse en Femke van Velzen hun eerste docu-

mentaire over verkrachting in de Congo ‘Fighting the Silence’ noemden, en collega 

documentairemaakster Lisa F. Jackson haar documentaire ‘The Greatest Silence’ 

noemde.  

Verkrachtingen vinden vaak plaats onder het toeziend oog van familieleden. 

Ouders worden gedwongen toe te kijken hoe hun kinderen worden verkracht, va-

ders worden gedwongen seks te hebben met hun dochters, of zonen met hun moe-

ders.136 Het trauma dat mensen oplopen nadat ze getuige geweest zijn van de ver-

krachting - en misschien de dood - van hun geliefde mag niet onderschat worden. 

Het incident is een krachtige boodschap voor de nabestaanden, waarmee een hoop 

angst wordt ingeboezemd bij nabestaanden en naasten. De waardigheid, reputatie en 

herinnering aan een volk of de nabestaanden is bezoedeld. Het beeld dat achterblijft, 

                                                      
132 Human Rights Watch Report, ‘Soldiers who rape, commanders who condone’, 16. 
133 IF Productions, documentaire ‘Fighting the silence’. 
134 Human Rights Watch Report, ‘Soldiers who rape, commanders who condone’, 16. 
135 Amnesty International report 2004, ‘Lives blown apart’, 23. 
136 Christopher W. Mullins, ‘We are going to rape you and taste Tutsi women’, 722. 
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bijvoorbeeld dat van een naakte vrouw met haar benen wijd, een tak in haar vagina 

en een dode baby naast haar, is het beeld dat blijft hangen en het verhaal vertelt van 

een vernederd volk.137  

Kinderen van de vijand 

 

 

Zoals eerder vermeld, is een doel van de soldaten het verpesten van de identiteit van 

nageslacht door vrouwen moedwillig zwanger te maken. Veel vrouwen zijn ook 

daadwerkelijk zwanger geraakt na een verkrachting. Card vermeldt dat veel vrou-

wen na de genocide in Rwanda hun pasgeborenen hebben achtergelaten of zelf zelf-

moord hebben gepleegd.138 Vaak zijn ze niet in staat te houden van of te zorgen voor 

hun kindje, van wie de vader de gewelddadige vijand is.139 Daarnaast zijn ze vaak 

zelf nog een kind.140 

                                                      
137 Ibidem, 732. 
138 C. Card, ‘Rape as weapon of war’, 11.  
139 J. Matloff, ‘Rwanda copes with babies of mass rape’, 1. 
140 Human Rights Watch Report, ‘Soldiers who rape, commanders who condone’, 14. 

Figuur 6. Congolese vrouwen met baby’s  



M.B. Buizert - 3238172 

 

43 

 

Gezondheidsrisico’s: Fistels en genitale verwondingen 

Gang-rape is often exacerbated by other forms of extraordinary sexual savagery, includ-

ing the forcing of crude objects such as tree branches and bottles into the vagina. Some-

times the women are tortured, their genitalia mutilated with knives or bayonets or 

burned by naked flame. Or they are shot through a gun barrel thrust into the vagina.141 

Door de chaos en conflicten is er als bijverschijnsel een groot inhumaan gezond-

heidsprobleem ontstaan. Door de vele gevallen van brute verkrachting is er een groot 

aantal gevallen van gynaecologische fistels en traumatische genitale verwondingen 

ontstaan.142 Een fistel is een abnormale verbinding tussen twee holtes, bijvoorbeeld 

door scheuringen in het afscheidingsweefsel. Veelvoorkomende fistels na brute ver-

krachting, groepsverkrachting of na penetratie door geweren, stokken of andere 

voorwerpen zijn vesicovaginale en rectovaginale fistels, waarbij een onnatuurlijke 

doorgang is ontstaan tussen respectievelijk blaas en vagina en rectum en vagina.143 

Deze fistels hebben tot gevolg dat urine, ontlasting en bloed oncontroleerbaar naar 

buiten komen door de vagina. De meest voorkomende oorzaak van deze fistels zijn 

moeizaam verlopen bevallingen, voornamelijk in ontwikkelingslanden, maar een 

sterk groeiende meerderheid van de gevallen is veroorzaakt door brute verkrach-

ting.144  

Een veelvoorkomende oplossing voor fistels is het plaatsen van een stoma. Dit 

is echter een oplossing waar in de Afrikaanse cultuur met schuine ogen naar gekeken 

wordt; het wordt niet geaccepteerd.145 Ook als gevolg hiervan worden vrouwen vaak 

verbannen uit hun gemeenschap, niet opgevangen door familie en vrienden en vaak 

zelfs door hun eigen echtgenoot op straat gezet.  

                                                      
141 Ahuka Ona Longombe, Kasereka Masumbuko Claude en Joseph Ruminjo, ‘Fistula and traumatic genital 

injury from sexual violence in a conflict setting in Eastern Congo: case studies’, Reproductive health matters 16 

(31), (2008) 133. Zie ook: H.P. Hynes, ‘On the battlefield of women’s bodies’, 438. 
142 K.Kern, ‘Corporate complicity in Congo's war’, 38. 
143 A.O. Longombe, K.M. Claude en J. Ruminjo, ‘Fistula and traumatic genital injury from sexual violence in 

a conflict setting in Eastern Congo’, 133. 
144 Ibidem. 
145 Ibidem. 
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Een bijkomstigheid van de gewelddadige verkrachtingen, is dat puur lichame-

lijk gezien het hebben van een gezonde seksuele relatie ernstig bemoeilijkt wordt en 

ook kinderen krijgen een zware uitdaging of onmogelijk wordt.146 Een verkrachting 

verandert voorgoed je intieme leven. Verkrachting symboliseert wie dominant is 

door het verlies van controle over iets waarvan je zou denken dat dat iets is waar je 

de meeste grip op hebt: je keuzes op het gebied van intieme contacten met mensen.147 

HIV/AIDS 

Hynes beweert dat vrouwen soms opzettelijk werden geïnfecteerd door soldaten.148 

Wanneer mannen die weten dat ze HIV-positief zijn er op uit gestuurd worden om 

vrouwen te verkrachten, dan hoort deze strategie tot genocidaal verkrachten, omdat 

het het elimineren van een bevolkingsgroep tot gevolg kan hebben. In een aantal ar-

tikelen en rapporten wordt gesproken over de gevaren van HIV/AIDS bij verkrach-

                                                      
146 Ibidem. 
147 C. Card, ‘Rape as weapon of war’, 11. 
148 H. P. Hynes, ‘On the battlefield of women’s bodies, 438. 

Figuur 7. Vrouw in het ziekenhuis van Goma, waar veel vrouwen worden behandeld voor de li-

chamelijke gevolgen van een verkrachting. 
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tingen in oorlog.149 In het Amnesty International rapport van Alexandra Arriaga ver-

telt een vrouw: 

The rape ordeal has left me devastated. My body system is totally destroyed as [a] result 

of the ordeal… I conceived as a result of the rape and worse, on medical examination 

about four months later, I tested HIV positive … As a result my marriage is in a lot of dif-

ficulty. My husband does not understand my situation and constantly blames me for the 

incident.150 

Wanneer vrouwen alleen komen te staan, omdat ze verkracht zijn, zwanger zijn en 

ook nog eens besmet zijn met HIV, verandert hun leven in een ware hel. Ze zullen 

zelf op een gegeven moment sterven, en dan is er niemand die voor hun kindje, dat 

vaak ook besmet is, kan zorgen. Zoals Mukamana en Brysiewicz zeggen: ‘the pro-

spect of death for mothers infected with HIV/AIDS was terrible when they thought 

about the life awaiting their children.’151 

 HIV/AIDS is een veel voorkomend probleem in Afrika, en je zou vermoeden 

dat de verkrachtingen zoals die voorkomen in de DRC zouden zorgen voor een flin-

ke groei in het aantal seropositieven. Aranka Anema en anderen betrekken Burundi, 

Sierra Leone, Rwanda, de DRC, Liberië, Sudan en Uganda in hun onderzoek. De 

DRC telt zo’n 1.000.000 HIV-positieve vrouwen, dat is 1,6 procent van de bevolking. 

Als het waar is dat 15 procent van de vrouwen verkracht is, dan lopen ongeveer 

3.500.000 vrouwen het risico HIV opgelopen te hebben.152 Toch concludeert Anema 

dat het HIV-risico niet noemenswaardig is verhoogd door conflicten.153 Deze conclu-

sie kan desinteresse bij mensen opwekken, maar gelukkig onderstreept ze dat HIV-

risico en gevolgen van verkrachting niet vergeten mogen worden. 

                                                      
149 Arriaga, A., ‘Rape as a Weapon of War: Sexual Violence in Armed Conflict’, 6. 
150 Ibidem. 
151 D. Mukamana en P. Brysiewicz, ‘The lived Experience of genocide rape survivors in Rwanda’, 282.  
152 Aranka Anema, Michel R. Joffres, Edward Mills, en Paul B. Spiegel, ‘Widespread rape does not directly 

appear to increase the overall HIV prevalence in conflict-affected countries: so now what?’, Emerging themes 

epidemiology 5, (2008) 3. 
153 A. Anema, M.R. Joffres, E. Mills, en P.B. Spiegel, ‘Widespread rape does not directly appear to increase 

the overall HIV prevalence in conflict-affected countries: so now what?’, 4. 
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Conclusie 

Nadat ik de praktijk van verkrachtingen heb bekeken, getuigenissen heb gelezen en 

beelden heb gezien, kan ik concluderen dat er talloze redenen zijn die soldaten aan-

voeren om vrouwen van de tegenstander te verkrachten. Dit brengt eveneens talloze 

gevolgen voor de vrouwen teweeg.  

 In de afgelopen twee decennia is het probleem van verkrachtingen ernstig uit 

de hand gelopen, voornamelijk in Afrikaanse landen beneden de Sahara, zoals de 

DRC is het uitgelopen tot een humanitaire ramp. Men is gaan inzien dat verkrachtin-

gen niet meer gezien kunnen worden als nare bijzaak van oorlog. Ik heb opgemerkt 

dat mensenrechtenorganisaties hun rapporten opstellen rondom dit thema: aanbeve-

lingen aan regeringen en hulpverleners zijn gebaseerd op de tragiek van verkrach-

tingen. Wetenschappelijke artikelen en stukken door feministen zijn gespekt met een 

heftige roep om meer informatie, zodat we motieven kunnen doorgronden en de cul-

tuur waarin dit alles gebeurt beter kunnen begrijpen. Feministe Claudia Card merkt 

verbeten op dat ‘Man’s discovery that his genitalia could serve as a weapon to gener-

ate fear must rank as one of the most important discoveries.’154     

 Wetenschappers merken op dat verkrachtingen tegenwoordig ingedeeld kun-

nen worden in categorieën. Ook soldaten geven aan verschil te kennen tussen ver-

krachtingen door lustgevoelens en strategisch geplande aanvallen. Vrouwen in de 

documentaire van Ilse en Femke van Velzen geven aan dat ze zich er bewust van zijn 

dat de soldaten komen om hun eer aan te tasten en hen te vernietigen. Ik denk echter, 

dat het voor individuele vrouwen niet veel uitmaakt wat de motivatie of het idee was 

achter hun verkrachting: of het het lustgevoel van een soldaat was of een strategisch 

geplande aanval. De gevolgen, zoals geestelijk en lichamelijk letsel, verstoting uit een 

gemeenschap, het verbreken van een huwelijk of het niet meer huwbaar of on-

vruchtbaar zijn blijven gelijk. Het stigma blijft gelijk. Misschien dat daarom verkrach-

                                                      
154 D.E. Buss, ‘Rethinking rape as weapon of war’, 148. 
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tingen wel zo’n diepe impact hebben; ze zoveel effect hebben. Wat de motivatie van 

de soldaten ook mag zijn, de vrouwen gaan er hoe dan ook aan kapot. 

 Wat ik helaas kan stellen, is dat alles wat de soldaten menen na te streven, 

wordt bereikt door het verkrachten van vrouwen. Als mannen hun frustraties kwijt-

moeten, worden hun lustgevoelens bevredigd door een vrouw te grazen te nemen. 

Hebben ze goederen, voedsel of grondstoffen nodig, dan plunderen ze en maken 

vrouwen tot slaven door verkrachting en geweld. Solidariteit en broederschap wordt 

geschapen door samen gewelddadige dingen mee te maken. Elkaar ophitsen tot het 

verkrachten en vermoorden van vrouwen maakt dat soldaten een drempel over-

schrijden, waarna ze tot alles in staat zijn. De magische werking van het verkrachten 

van een vrouw zal niet letterlijk werken, maar het maakt de mannen door hun geloof 

erin toegewijd en het geeft ze een gevoel van macht. Dit kan hen helpen in de oorlog, 

waarin het vooral belangrijk is dat soldaten blijven geloven in de idee dat ze de strijd 

kunnen winnen. 

Rebellenlegers spelen veel met angst. Angst is een troef om te spelen als je de 

macht wilt hebben en vasthouden, een constante onzekerheid of vrees onder een be-

volking maakt mensen afhankelijk. Deze tactiek vormt eigenlijk het hoofdbeleid van 

de Lord’s Resistance Army (LRA) in Uganda, dat sinds de afgelopen jaren regelmatig 

de grens oversteekt naar de oostelijke provincies van de DRC. Strategisch geplande 

overvallen op dorpen, waarbij vrouwen worden verkracht of buitgemaakt zijn onge-

lofelijk beangstigend, en laten het dorp gedemoraliseerd achter. Bovendien blijven 

vrouwen vooral kampen met een constante onrustige angst, omdat ze weten gevaar 

te lopen in het veld en in de bossen waar ze hun dagelijkse bezigheden uitvoeren. Ik 

geloof hierdoor dat rebellenlegers baat hebben bij af en toe, al dan niet gepland, hun 

brute kracht te gebruiken bij het aanvallen van vrouwen voor het behoud van een 

dominante positie. De soldaten kunnen hierbij nog een ander argument opwerpen, 
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waarom ze kiezen voor systematisch verkrachten om vrouwen kapot te maken. Zoals 

Mukwege het formuleert: ‘rape is cheaper than bullets.’155  

Een andere reden die ik wil aandragen voor de effectiviteit, of misschien het 

bijzondere aan verkrachting als oorlogsmiddel, is het persoonlijke karakter ervan. De 

oorlogen die worden gevoerd sinds de 20e en in 21e eeuw worden gekenmerkt door 

wapens die schade aanrichten op lange afstand.156 Het moordende effect van ra-

ketten, bommen, moderne geweren en mijnen kan niet worden gezien door de dader. 

Dus tegenwoordig zijn militairen zich waarschijnlijk minder bewust van doden die 

zij veroorzaken. In de Democratische Republiek Congo worden de meeste moorden 

gepleegd van man tot man, en uiteraard zijn ook verkrachtingen face-to-face. De sol-

daten schrikken hier dus blijkbaar niet van af, ze zijn zich tot het uiterste bewust van 

de vrouwen die ze verkrachten, de mensen die ze doden. Dit verschaft hen een extra 

machtspositie. Die macht kunnen ze gebruiken om de constante angst die heerst on-

der de bevolking vast te houden.  

 Soldaten die aangeven dat het hun doel is om vrouwen tot op het bot te ver-

nederen, zullen verkrachting ook als een succesvol middel ervaren. Vrouwen geven 

aan psychisch zwaar beschadigd te zijn na zo’n onvoorstelbare vernedering. De zin 

tot leven kan hen zelfs ontglippen. Vrouwen verliezen hun kansen op een gezin en 

kinderen als ze verkracht zijn. Echtgenotes, verloofden of potentiële minnaars laten 

de meisjes in de steek als ze erachter zijn gekomen dat het meisje haar eer heeft ver-

loren. Het idee leeft nog dat de vrouw daar dan zelf om gevraagd heeft, of dat ze ge-

accepteerd heeft dat ze werd genomen door de rebellen. Vaak zien ze het niet als iets 

vreselijks dat haar tegen haar wil is overkomen. In de documentaire Fighting the Si-

lence vertelt de vrouw die educatie op het gebied van verkrachting biedt: ‘De waar-

heid is dat we in een moeilijke cultuur leven.’157 

                                                      
155 D.M. Mukwege, O. Mohammed-Ahmed en J. R. Fitchett, ’Rape as strategy of war in the Democratic Re-

public of the Congo’, 163. 
156 H.P. Hynes, ‘On the battlefield of women’s bodies: An overview of the harm of war to women’, 439. 
157 IF Productions, documentaire ‘Fighting the silence’. 
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Het is waar dat juist de Congolese cultuur, waarin verschillen tussen mannen 

en vrouwen zo duidelijk bestaan en waarin maagdelijkheid van een meisje allesbepa-

lend is voor haar toekomst, een lastige cultuur is. In de Congolese cultuur staan 

vrouwen symbool voor de hele natie, maar in de DRC zijn vrouwen juist kwetsbaar 

in deze positie, omdat soldaten niet begrepen lijken te hebben dat het hun taak is de-

ze vrouwen te beschermen. Wanneer mannen niet meer in staat zijn hun eigen vrou-

wen te beschermen, krenkt dit ze diep en verliezen ze hun trots, die erg belangrijk 

voor ze is. 

In de DRC maken de vele psychische en lichamelijke gevolgen van een ver-

krachting een vrouw ‘weinig waard’ voor de gemeenschap: ze wordt verbannen en is 

gedoemd een leven in armoede of in de prostitutie te leiden. Vrouwen die zwanger 

raken en een kindje van de vijand op de wereld zetten worden veracht. De manier 

waarop er vanuit de Congolese cultuur gekeken wordt naar verkrachtingsslachtof-

fers, maakt dat gezinnen en gemeenschappen uit elkaar vallen, waardoor het doel 

van de rebellen bereikt wordt. 

Het genocidale effect vind je hierin terug. Vrouwen maken door verbanning 

geen kans meer op een gezond gezin om hun eigen etniciteit in stand te houden. Ook 

kan het zo zijn dat door verruïnering van hun genitaliën voortplanting helemaal niet 

meer mogelijk is, of dat ziektes en infecties dit vermogen hebben aangetast. Vrouwen 

kunnen vaak niet meer werken, wat de economie onderuit haalt. Je kunt je voorstel-

len dat er naast de immense trauma’s die de meisjes oplopen nog zoveel meer is dat 

hun leven kapot maakt, dit alles in het voordeel van de rebellen.  

Terugkijkend op de literatuur denk ik dat er een op te merken verschil is in 

benadering, definitievorming en aanpak tussen feministische wetenschappers en 

deskundigen op het gebied van conflict en mensenrechten. Je ziet bijvoorbeeld dat 

feministen zoals Seiffert, Carlsen, Card, Reitan en Buss graag zien dat zoveel moge-

lijk gevallen van seksuele onaangenaamheden vallen onder de noemer verkrachting, 

opdat zoveel mogelijk mannen op die grond worden bestraft. Buss en Carlsen stellen 

bijvoorbeeld de gevoelswereld van de vrouwelijke slachtoffers bovenaan. Card gaat 
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een stapje verder door te stellen dat mannelijke daders gedwongen operaties moeten 

ondergaan, welke transgenders van ze maakt. Mensenrechtenrapporten geven aan 

bezorgd te zijn om de vrouwen, en specifieke aandacht te willen vestigen op het 

genderaspect, maar zullen minder snel ook de impact die een oorlog heeft op man-

nen verwaarlozen. Uiteindelijk gaat het voor hen, ongeacht het geslacht van een 

slachtoffer, over de schending van universele mensenrechten en de vorm en uitvoe-

ring van een conflict in het algemeen.  

Ik denk dat ik door te kiezen voor bronnen zoals Amnesty International, Human 

Rights Watch en stukken van auteurs uit de regio, of ervaringsdeskundigen wel een 

hokje heb opengetrokken met al aardig genuanceerde meningen, al dan niet ook los-

jes gebaseerd op feministisch onderzoek. Stukken van conflictdeskundigen, zoals ik 

in mijn studie ben tegengekomen, zeggen weinig meer over verkrachting dan de er-

kenning dat verkrachting genocidaal van karakter kan zijn, in plaats van louter bij-

zaak. Ze vermelden het nodige om deze erkenning te onderbouwen, maar laten de 

discussie over aan historici.  

Mijn wens dat conflictanalisten het verkrachtingsfenomeen erkennen en mee-

nemen in hun analyse lijkt in de praktijk waarheid te worden. Toch denk ik wel dat 

het goed is dat zij zich blijven focussen op conflictstructuren die kunnen verklaren 

wat mannen mobiliseert en welke economische, historische of militaire aspecten 

mannen beweegt tot gruwelijk gedrag. Feministen zouden aan de hand van deze ca-

susverslagen hun punten van discussie kunnen aanscherpen, ik verwacht een betere 

onderbouwing wanneer de feiten over conflict en oorlog aan hen duidelijker zijn.  

Dit paper heeft me overtuigd van mijn mening dat een genderdiscussie en een 

goede conflictanalyse niet zonder elkaar kunnen als men op zoek is naar een gegrond 

verhaal over verkrachting. Zo een goed verhaal over verkrachting lijkt me van le-

vensbelang nu we toch kunnen spreken van oorlogsverkrachtingen als een groot 

humanitair drama. 
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