RWA N DA’ S V ERG E T EN G EN O C I D E S L AC H TO FFERS

UIT
VERKRACHTING A
GEBOREN

Tijdens de genocide in Rwanda in 1994 werden tussen de 250.000 en 500.000
vrouwen verkracht. De kinderen die hieruit zijn voortgekomen groeiden op te
midden van trauma’s en taboes. Nog steeds worden ze bestempeld als ‘moordenaarskinderen’. Eva de Vries reist door het kleine centraal-Afrikaanse land
en spreekt met deze inmiddels volwassen kinderen en hun moeders. ‘Ik hield
niet van mijn dochter. Ze deed me denken aan alles wat ik heb meegemaakt.’
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Annonciata houdt de bruine papieren zak op z’n
kop en tientallen doosjes vallen op haar bed. ‘Dit
zijn mijn hiv-medicijnen. Als ik ze niet slik,
word ik heel ziek.’ Haar slaapvertrek grenst aan
de krappe woonkamer, waar ik de interviews
afneem. Achter gesloten deuren, want het is
niet de bedoeling dat buurtbewoners horen
waarover we praten. Annonciata’s 22-jarige
zoon Paulin geeft zijn moeder een kop dampende thee aan. ‘Mijn moeder en ik zijn heel close
nu, maar dat is niet altijd zo geweest.’
Hun kleine lemen huis met golfplaten dak staat
in de wijk Kiyovu in de hoofdstad Kigali. ‘Het
slechte deel,’ verduidelijkt Paulin. Hierboven, in
het rijke gedeelte, staan de hotels en villa’s,
omgeven door weelderige tuinen met prachtige
uitzichten over de heuvels. De wc, een hokje
met een gat in de grond, staat een paar meter
achter het huis en wordt gedeeld met buurtbewoners. Naast de deur ligt een berg houtskool.
‘Om wat geld te verdienen, verkoop ik het iedere
week op de markt,’ vertelt Annonciata.
Samuel Munderere van het Survivor Fund, een
hulporganisatie dat zich inzet voor slachtoffers
van verkrachting en hun families, noemt de
leefsituatie van Annonciata en haar zoon exemplarisch. ‘De vrouwen hebben tijdens de genocide een groot deel van hun familie verloren, zijn
vaak besmet met het hiv-virus en missen een
financiële basis omdat ze geen man hebben.
Hun kinderen groeien daarom op in armoede.’

Mama Lambert
Het is niet duidelijk hoeveel kinderen er precies
uit seksueel geweld zijn geboren. Verkrachting
is nog steeds een taboe. Veel vrouwen schamen
zich en hebben er nooit over gepraat. Een zwangerschap maakt dat alleen maar erger.
Kinderen als Annonciata’s zoon Paulin leiden
een leven in de schaduw. In Rwanda’s patriarchale samenleving zijn dit de kinderen van de
moordenaars. ‘Vergeten slachtoffers’, worden
ze genoemd. Velen van hen zijn geboren na 31
december 1994, en komen daarom niet in aanmerking voor het National Assistance Fund for
the Needy Survivors of Genocide. ‘De regering

zou ook deze groep moeten helpen. Hun verhaal
is direct gelinkt aan de genocide,’ zegt Munderere. Zijn organisatie heeft er jaren voor gelobbyd. Zonder succes. Daarom helpt het Survivor
Fund deze kwetsbare groep nu zelf.
De reden dat veel vrouwen uiteindelijk wél hun
mond opendeden, is te danken aan mensen als
maatschappelijk werkster Beata Mukurubuga.
‘Noem me liever Mama Lambert,’ corrigeert ze
me direct, haar getekende gezicht in een diepe
frons. Beata bestaat niet meer. Zo heette ze vóór
de genocide, voordat haar ouders, man, vijf van
haar acht jonge kinderen en talloze andere familieleden, werden vermoord. Met haar jongste
zoon op haar rug, de 1-jarige Lambert, overleefde ze. Sindsdien staat ze bekend als Mama Lambert. ‘Ik heb mijn verdriet ingezet om andere
vrouwen te helpen,’ vertelt ze. Al jaren leidt ze
praatgroepen en individuele counseling-

Annonciata en haar
22-jarige zoon Paulin
voor hun kleine lemen
huis met golfplaten dak.
Foto boven: de hivmedicijnen die Annonciata slikt.
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VERKRACHTING
ALS OORLOGSWAPEN
Verkrachting is een
bewust gekozen
oorlogsstrategie,
gebruikt om de
samenleving te
ontwrichten en
slachtoffers hun
zelfrespect te ontnemen. Het is niet
alleen een aanval op
het vrouwelijk
lichaam, maar een
aanval op de hele
gemeenschap.
Naast een groot
psychisch trauma
en discriminatie in
de samenleving,
hebben vrouwen
vaak de rest van
hun leven last van
fysieke problemen.
Omdat hun
geslachtsdelen zijn
uitgescheurd of zijn
verminkt met messen, kunnen ze niet
meer normaal zitten of hun plas
ophouden. Soms
kunnen ze geen kinderen meer krijgen.

Genocideslachtoffer
Eugenie en haar
22-jarige zoon
Jean-Baptiste.
Foto uiterst links:
Annonciata en zoon
Paulin.

hebben ze zelfs tijdens de zwangerschap laten
weghalen, of ze in een later stadium om het
leven gebracht.

Opbollende buik
sessies. ‘Het is mijn roeping in het leven na de
genocide.’ Mama Lambert vergezelt me naar alle
interviews, zodat de vrouwen en hun kinderen
zich op hun gemak voelen en vrijuit kunnen
spreken over dit uiterst gevoelige onderwerp.

Eén grote roes
Een van de slachtoffers waarmee Mama Lambert
al jaren werkt, is Annonciata. Op die beruchte
dag in april sloegen zij en haar man op de vlucht
voor de Interahamwe; Hutu-milities op zoek
naar Tutsi’s. Diep in de bossen werd haar man
voor haar ogen met een machete vermoord. Zij
werd samen met twee andere vrouwen gevangen genomen. Vervolgens werd ze iedere dag
verkracht. Drie maanden lang. ‘Ik kon de dag
niet meer van de nacht onderscheiden. Het was
één grote roes. Vluchten was onmogelijk,’ vertelt ze met vochtige ogen.
Na de bevrijding door het Rwandees Patriottisch
Front, het Tutsi-rebellenleger, vertrok ze naar
Kigali, waar ze na een aantal medische testen in
een ziekenhuis te horen kreeg dat ze naast hivpositief ook zwanger was. ‘Toen ik mijn zoon

‘Toen ik mijn zoon zag na de bevalling, kon ik niet stoppen met huilen.
Waarom heeft dit kind het overleefd,
terwijl mijn hele familie dood is?’
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zag na de bevalling, kon ik niet stoppen met
huilen. Waarom heeft dit kind het overleefd,
terwijl mijn hele familie dood is?’
Vooral ’s nachts spoken de herinneringen door
Annonciata’s hoofd. Nog steeds. ‘Het is te pijnlijk. Als ik denk aan toen krijg ik zoveel hoofdpijn dat ik er misselijk van word.’
Zoon Paulin studeert nu computertechnologie
in het noorden en bezoekt zijn moeder om de
paar weken. ‘Ik doe mijn best op school zodat ik
later ons leven kan verbeteren.’
Paulin herinnert zich dat hij zijn moeder vroeg
waarom hij geen vader had. Ze ontweek het
onderwerp volledig, tot een paar jaar geleden.
‘Ik kon er niet eeuwig over zwijgen,’ vertelt
Annonciata. ‘Maar de waarheid maakte onze
band heel moeilijk.’
Ook Paulin praat er liever niet over. ‘Ik doe alsof
er niets is gebeurd en concentreer me op de toekomst,’ zegt hij. Zijn vrienden weten niets over
zijn achtergrond. ‘Ik ben bang dat ze me uitlachen, ik schaam me ervoor.’
Naast het feit dat jongeren zoals Paulin niet worden gezien als slachtoffers, en daardoor geen
aanspraak kunnen maken op financiële hulp
van de overheid, komen ze nog veel meer moeilijkheden tegen. Velen kampen met identiteitsproblemen. In een maatschappij waarin de
‘vader’ zo’n belangrijke rol vervult, is het extra
problematisch dat hún vader medeverantwoordelijk is voor de genocide. Daarbij is de relatie
met hun moeders vaak erg ingewikkeld. Deze
vrouwen wilden deze kinderen niet. Sommigen

We laten Kiyovu achter ons en rijden naar de
arme wijk Kimisagara aan de andere kant van
de stad, waar Eugenie en haar 22-jarige zoon
Jean-Baptiste wonen. Om er te komen lopen we
vanaf de weg 20 minuten steil omhoog over
een hobbelig zandpad. Na een korte rondleiding door haar huis nemen we plaats in de kleine woonkamer, waar Eugenie vervolgens bijna
2 uur aan het woord is. In detail vertelt ze wat
haar is overkomen.
Ze buigt haar hoofd en laat een groot litteken
zien, een diepe lijn dwars over haar schedel. De
poging om haar te doden met een machete mislukte. Liggend tussen de levenloze lichamen in
een massagraf, wenste ze dat ze alsnog dood zou
gaan. Maar haar hart bleef kloppen en toen het
donker werd, klom ze uit het gat en vluchtte.
Na een zware tocht door de bossen belandde ze
samen met andere vluchtelingen in een schoolgebouw. Veilig was het er niet. De Interahamwe
kwam, doodde eerst de jongens en de mannen.
Daarna richtten ze zich op de vrouwen. ‘Ik was
de eerste die ze meenamen. Ze bonden mijn
armen en benen vast en bedekten mijn ogen.
Ze verkrachtten me. Keer op keer. Toen ik na
een paar maanden niet ongesteld werd, wist ik
dat ik zwanger was.’ Ze schaamde zich. En om
ervoor te zorgen dat niemand haar opbollende
buik zag, droeg ze wijde kleren. ‘Ik was vooral
bang dat de baby op hém zou lijken.’
In het voorjaar van 1995 beviel Eugenie van
haar zoon Jean-Baptiste en de opluchting was
groot. ‘Hij leek op mij! Nu wist ik, hier kan ik
mee leven.’

Maar makkelijk was het niet voor moeder en
zoon. ‘Ik haatte het dat ik geen vader had en
was eigenlijk altijd boos op haar,’ vertelt JeanBaptiste, een sportman, te zien aan zijn gespierde armen. ‘Ja, ik train vaak,’ bevestigt hij met
een glimlach. ‘Als ik sport, vergeet ik even alles
om me heen.’
Een paar jaar geleden vertelde zijn moeder hem
de waarheid. ‘Ik begrijp nu pas hoe moeilijk het
voor haar was. Nu ik weet hoe het zit, wil ik
niets meer over hem horen.’ Via het Survivor
Fund is Jean-Baptiste bevriend geraakt met
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‘Ik geloof dat de wonden ooit zullen
helen. Stap voor stap. Dag voor dag.
Net zoals mijn moeder en ik samen
hebben leren leven’
DE GENOCIDE IN
RWANDA

Moeder Nadia, dochter
Asimine en kleindochter Noëlla.
Foto rechts: de Nyabarongo-rivier waarin de
lichamen van vermoorde Tutsi’s werden
gedumpt.
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andere jongeren in dezelfde situatie, en hij lijkt
zijn achtergrond te hebben geaccepteerd: ‘Het is
lang geleden, en ik kan mijn afkomst toch niet
veranderen.’

In tweeën gehakt
De volgende dag verlaat ik samen met Mama
Lambert de stad richting Runda, een regio in het
zuiden van Rwanda. Vlak voordat we de Nyabarongo-rivier, een aftakking van de Nijl die dwars
door het land slingert, oversteken, vraagt ze de
chauffeur om te stoppen. Precies op deze plek
was er toen een roadblock. Iedere Tutsi die hier
terechtkwam, werd genadeloos afgeslacht en in
de rivier gegooid. In de weken erna spoelden
tienduizenden lichamen aan op de oevers van
het Victoriameer, stroomafwaarts. ‘Mijn vader is
in tweeën gehakt en hier in het water gesmeten,’
vertelt Mama Lambert, terwijl we uitkijken over

het bruine kolkende water. ‘Het is pijnlijk om
hier te zijn.’
Niet ver van de mooie rivier die eigenlijk de
omschrijving ‘mooi’ niet meer kan dragen,
wonen Nadia en haar dochter Asimine bovenop
een heuvel, uitkijkend over mais- en bananenplantages. Ook Nadia vertelt haar verhaal tot in
de gruwelijkste details. Mama Lambert herinnert me eraan dat dit komt door de jarenlange
praatsessies. ‘Toen ik met dit werk begon, kwam
er echt niets uit. Alleen maar tranen.’
Tijdens die vreselijke maanden in 1994 werd
Nadia meerdere malen verkracht. Ze voelt de
pijn opnieuw als ze eraan denkt. Haar gezicht
betrekt, tranen wellen op. ‘Toen ik samen met
mijn ouders schuilde in een kerk, ging ik op een
dag zoete aardappels zoeken om te verkopen.
Een groep gewapende mannen hield me tegen
en nam me mee naar een huis. Daar verkrachtten ze me een voor een.’
De weken erna gebeurde het opnieuw in de
ruimte waar ze met haar ouders verbleef. ‘Ik
durfde hen niet meer in de ogen te kijken.’
9 maanden later werd Asimine geboren in een
ziekenhuis van Artsen Zonder Grenzen. ‘Het
deed zoveel pijn om haar te zien,’ vertelt Nadia.
‘Jarenlang heb ik haar geslagen. Ze deed me denken aan alles wat ik had meegemaakt.’
Na de genocide verbraken haar ouders het contact.
‘Ze zien Asimine als buitenechtelijk kind, ook al

hebben ze zelf gezien dat ik verkracht werd.’
Ongeloof en verdriet is in haar stem te horen.
Het duurde lang voordat Asimine over deze tragedie hoorde. Haar moeder begon met delen van
het verhaal, maar Asimine geloofde het niet. ‘Ik
kon me gewoon niet voorstellen dat ik echt geen
vader had. Op school werd ik ermee gepest.’
Uiteindelijk gaf Asimine haar zoektocht op en
accepteerde ze dat ze nooit de antwoorden zou
krijgen waar ze zo naar verlangde. De relatie
tussen moeder en dochter is inmiddels hersteld.
Mama Lambert leerde Nadia om van haar dochter te houden.
Samen zitten ze op de bank, Nadia, Asimine en
op schoot haar 6 maanden oude dochtertje Noëlla, die ondeugend de kamer rondkijkt. Asimine
volgende een opleiding, totdat ze erachter
kwam dat ze in verwachting was. Nadia maakt
zich grote zorgen. ‘De vader neemt geen verantwoordelijkheid en Asimine heeft geen baan, dus
alles komt op mij neer.’

Voor en na
Glooiende groene heuvels, grillige vulkanen,
oneindige theeplantages en ondoordringbaar
regenwoud. Al reizend door Rwanda, leidt de

schoonheid van het land af van haar pijnlijke
geschiedenis en de gruwelijke individuele verhalen. Maar achter die schitterende landschappen liggen grote trauma’s verborgen. De hele
bevolking praat in ‘voor’ en ‘na’. Het is dan ook
een verdrietig besef dat deze mensen allemaal
een goed leven hadden, voordat de genocide
hen dat ontnam.
Zo groeide Annonciata op samen met zeven
broers en zussen op een kleine boerderij in het
zuiden van Rwanda. Ze trouwde met haar jeugdliefde, kreeg een kind en was opnieuw zwanger
toen het geweld losbarstte. Haar hele familie,
inclusief haar kinderen, vonden de dood. Eugenie maakte het basisonderwijs af in een dorp net
buiten Kigali en trouwde toen ze 19 was. Ze
kreeg twee kinderen, waarvan er één het heeft
overleefd. Nadia omschrijft haar man als ‘liefdevol’ en een ‘harde werker’. Hij kwam aan het
begin van de genocide om het leven. Hun kind,
toen nog een baby, overleefde het geweld.
Ondanks de problemen is Annonciata’s zoon
Paulin optimistisch over de toekomst van zijn
land: ‘Ik geloof dat de wonden ooit zullen helen.
Stap voor stap. Dag voor dag. Net zoals mijn
moeder en ik samen hebben leren leven.’ ✖

De vliegtuigcrash
en moordaanslag
op president Juvénal Habyarimana
op 6 april 1994
betekende het
startschot van de
genocide in Rwanda. In de 100 dagen
daarna werden
ruim 800.000 Tutsi’s en gematigde
Hutu’s op primitieve wijze, voornamelijk met machetes, om het leven
gebracht. Door
buren, collega’s,
vrienden en zelfs
familieleden. Volgens schattingen
werden tussen de
250.000 en
500.000 vrouwen
verkracht. De volkerenmoord gaat
de geschiedenisboeken in als een
van de bloederigste
conflicten ooit.
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