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De beschikbare literatuur over huiselijk geweld biedt weinig aanknopingspunten over de situatie 
in het Caribisch gebied. Algemene geweldsindicatoren geven de indruk dat hoge prevalenties 
verwacht kunnen worden, maar in hoeverre deze worden beïnvloed door bijvoorbeeld man/vrouw 
verhoudingen en gezinsstructuren is onduidelijk. De prevalentie van huiselijk geweld in Curaçao 
is nog niet eerder onderzocht; betrouwbare statistische gegevens over de prevalentie, aard en 
de gevolgen van huiselijk geweld zijn niet beschikbaar.  De centrale vraag in dit proefschrift 
is: wat zijn de prevalenties, risicofactoren en gevolgen van huiselijk geweld tegen mannen en 
vrouwen op Curaçao?

Curaçao is een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, gelegen in het zuidwesten 
van het Caribisch gebied, en heeft een inwoneraantal van 140.000. De bevolking van het eiland 
heeft diverse etnische achtergronden. Het eiland heeft, de beperkte grootte in aanmerking 
genomen, een sterk gevariëerde economie die niet afhankelijk is van alleen toerisme, zoals 
vaak het geval is op andere Caribische eilanden: internationale financiële diensten, de haven 
en handel zijn ook belangrijke economische sectoren. In tegenstelling tot de relatief geïsoleerde 
westerse nucleaire familie, worden familie structuren in het Caribisch gebied vaak gekenmerkt 
door matrifocale, (groot)moeder gedomineerde huishoudens met verschillende generaties die 
in hetzelfde huis wonen of in dicht bij elkaar gebouwde huizen op een compound, waarbij 
bestaansmiddelen en zorgtaken gedeeld worden.

Huiselijk geweld is een patroon van gewelddadig gedrag door één of beide partners in een 
intieme relatie zoals in een huwelijk/samenwonen, verkering, familie of vriendschap. Huiselijk 
geweld tegen volwassenen kan worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: psychisch, 
fysiek en seksueel geweld. Andere relevante aspecten van huiselijk geweld zijn aanleiding, 
intentie en motivatie, waarbij ‘common couple violence’ wordt onderscheiden van ‘intimate 
terrorism’. Common couple violence is expressief, en wordt gekenmerkt door lichte uitingen van 
geweld. Intimate terrorism is bedoeld om te onderwerpen, te controleren en ondergeschiktheid 
te bewerkstelligen. Vergeleken met common couple violence is het zeldzamer en ernstiger, 
escaleert vaak na verloop van tijd, en bereikt een hoogtepunt wanneer de relatie verbroken 
wordt.

Bij het onderzoeken van gevoelige onderwerpen is onderrapportage een serieuze bedreiging  
van de validiteit van de gegevens. Huiselijk geweld is een schoolvoorbeeld van een gevoelig 
onderwerp, omdat het gaat om gedrag dat wordt afgekeurd, soms illegaal is, en betrekking heeft 
op de privé-sfeer. Speciaal voor dit onderzoek is een mixed mode onderzoeksopzet ontworpen, 
waarmee de prevalentie van huiselijk geweld op Curaçao en gevolgen voor de gezondheid zijn 
onderzocht. Er is daarbij in het bijzonder zorg gedragen voor het beperken van selectieve non-
respons en het stimuleren van open en eerlijke antwoorden over dit onderwerp. Deze studie 
toont duidelijk aan dat respondenten uit verschillende demografische segmenten verschillende 
voorkeuren hebben voor de wijze van gegevens verzameling. Van alle respondenten koos bijna 
een kwart voor een face-to-face interview, terwijl binnen het segment van laag opgeleide, oudere 
respondenten voor een interview werd gekozen door meer dan de helft van de respondenten. Dit 
ondersteunt de verwachting dat een mixed mode onderzoeksopzet respondenten binnenhaalt 
die zouden ontbreken als we ons beperkt hadden tot één manier van data verzamelen. De mixed 
mode strategie leidt tot een hoger aantal ingevulde vragenlijsten, en herstelt gedeeltelijk de non-
respons bias door meer lager opgeleiden en ouderen te laten participeren; groepen die in het 
algemeen ondervertegenwoordigd zijn in dit soort onderzoek.

Uit de resultaten van deze studie blijkt dat één op de drie mensen (25% van de mannen, 38% 
van de vrouwen) op Curaçao huiselijk geweld als volwassene heeft meegemaakt, en bijna 
de helft (39% van de mannen, 51% van de vrouwen) ooit in hun hele leven. De belangrijkste 
risicofactoren voor huiselijk geweld in Curaçao zijn de vrouwelijk sekse, een jonge leeftijd, een 
laag opleidingsniveau en slachtofferschap van huiselijk geweld in de kindertijd. Echtscheiding, 
alleenstaand ouderschap en werkloosheid verhogen het risico voor vrouwen, maar niet voor 
mannen. Mogelijke verklaringen voor de hoge prevalentie van slachtofferschap bij gescheiden 
vrouwen zijn het gegeven dat huiselijk geweld vaak zijn hoogtepunt bereikt tijdens een scheiding, 
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en hogere percentages ontkenning bij paren die nog steeds samen zijn: slachtoffers van huiselijk 
geweld die nog een relatie met hun agressor hebben, zijn minder geneigd om hun ervaringen in 
dit soort onderzoek te vermelden dan gescheiden slachtoffers. Huiselijk geweld tegen vrouwen 
op Curaçao is voor het grootste deel (ex-) partner geweld, tegen mannen is het vooral geweld 
van ouders, familie en vrienden. Ouders zijn de belangrijkste daders van huiselijk geweld 
tegen kinderen, met uitzondering van seksueel geweld, wat voornamelijk wordt gepleegd door 
familieleden en vrienden.
De meerderheid van de slachtoffers van fysiek huiselijk geweld op Curaçao heeft te maken 
gehad met relatief zware vormen van mishandeling, zoals geslagen worden met een voorwerp.

Mannen en vrouwen hebben ongeveer dezelfde prevalenties van het plegen van huiselijk 
geweld; dit is in overeenstemming met resultaten uit onderzoek in westerse landen. Uit de 
zelfrapportages blijkt dat 25-33% psychisch huiselijk geweld heeft gepleegd, 11% - 17% 
fysiek geweld en 1% - 6% seksueel geweld. De antecedenten van het plegen van huiselijk 
geweld plegen zijn ook ongeveer gelijk voor de beide seksen. Slachtofferschap van huiselijk 
geweld verhoogt de kans om een dader te worden voor zowel mannen als vrouwen, met name 
in geval van slachtofferschap van ernstig fysiek geweld. Andere risicofactoren zijn een hoog 
opleidingsniveau voor het plegen van psychisch geweld, en de aanwezigheid van kinderen in 
het huishouden voor het plegen van fysiek geweld. Curaçao is een collectivistisch land, wat 
geassocieerd wordt met hogere prevalenties van mannelijk daderschap, met een matrifocale 
oriëntatie en een hoge gender empowerment, waarbij doorgaans weinig sekse verschillen 
in de prevalentie van daderschap gevonden worden. Omdat we in dit onderzoek nauwelijks 
sekse verschillen in de prevalentie van daderschap gevonden hebben,  concluderen we dat 
de invloed van gender gender empowerment meer doorslaggevend is, dan of de samenleving 
eerder collectivististisch, dan wel individualistisch is. Wel is de nodige voorzichtigheid geboden 
bij het interpreteren van deze resultaten, omdat wij de prevalenties van huiselijk geweld hebben 
gemeten, en niet de prevalenties van partnergeweld. Het is heel goed mogelijk dat partnergeweld 
vaker gepleegd wordt door mannen, en dat vrouwen hun agressie op andere familieleden richten, 
zoals bijvoorbeeld kinderen.

In overeenstemming met de huidige internationale literatuur, vonden we een sterke 
associatie tussen verschillende vormen van slachtofferschap en een slechtere gezondheid. 
Slachtoffers van huiselijk geweld beoordelen de eigen gezondheid als slechter, hebben meer 
gezondheidsproblemen en gebruiken meer gezondheidszorg dan niet-slachtoffers. Alle vormen 
van geweld (psychisch, fysiek en seksueel) hebben specifieke effecten op de gezondheid van de 
slachtoffers en daardoor op het gebruik van medische zorg en de bijbehorende kosten.

Verder onderzoek naar de context, de aard en de ernst van de huiselijk geweld in het 
Caribisch gebied is noodzakelijk. Studies zouden bij voorkeur de sterke punten van nationale 
criminaliteitsenquêtes en familie conflict studies moeten combineren: nationaal representatieve 
samples (waarin zowel mannen en vrouwen vertegenwoordigd zijn), en vragenlijsten waarin alle 
mogelijke ervaringen van psychisch, fysiek en seksueel geweld door huidige en voormalige 
partners, familie en vrienden zijn opgenomen.
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