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Voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld: ik zie je. 
  
Dieren en mensenrechtenactivist Dick Gregory zei ooit: Dieren en mensen lijden en sterven 
gelijk. Geweld veroorzaakt dezelfde pijn, hetzelfde bloedvergieten, dezelfde stank van de dood, 
dezelfde arrogante, wrede en gemene beroving van het leven. 
 
Als je mij 10 jaar geleden had gezegd dat ik hier vandaag zou staan, vechtend voor 
dierenrechten, dan zou ik je waarschijnlijk niet hebben geloofd. Ik was toen namelijk bezig met 
mijn eigen gevecht, met mijn eigen problemen; bezig met overleven. Ik snap dan ook dat 
slachtoffers van huiselijk geweld zich mogelijk niet erkend voelen als ik hier begin over geweld 
tegen dieren. Maar inmiddels zie ik in dat het allemaal met elkaar verbonden is. Geweld in een 
huishouden maakt geen onderscheid. Geweld richt zich op de kwetsbaarsten: mens én dier.  

Vaker dan goed voor ons is, leggen we als mensen vooral de focus op mensen. Want het 
erkennen van de balans met moeder aarde en ál haar bewoners, kan ons allemaal helpen. We 
zien telkens weer dat een voornamelijk mensgerichte kijk op de wereld ons schaadt. Dit zien we 
nu ook met de cirkel van geweld, die toont dat huiselijk geweld tegen dieren gepaard gaat met 
een hogere kans op huiselijk geweld tegen mensen. Én omgekeerd, want vanwege de hechte 
band tussen mens en dier, kunnen huisdieren een mogelijk doelwit worden van huiselijk 
geweld. Deze band is zo sterk dat slachtoffers van huiselijk geweld hun vlucht soms wel een jaar 
uitstellen, omdat ze niet weten waar hun metgezel heen kan.  

Daarom dien ik vandaag mijn eerste motie in, waarin ik vraag om aandacht te besteden aan 
deze Cirkel van Geweld. Want zelfs al geef je niets om dieren, als je weet dat huiselijk geweld 
niet discrimineert, dan helpen we met deze motie de kwetsbaarsten in héél het gezin. 

Als ik terugkijk op mijn ontwikkeling tot nu toe, is een belangrijke stap richting mijn huidige kijk 
op het leven, mijn reis naar Afrika geweest. In Senegal en Ghana bezocht ik de grootste en 
oudste buitenpost voor slavenhandel. Als nazaat van tot slaafgemaakten, was deze reis naar 
Goree island en fort Medina een bucket list ervaring. Ik ben niet onbekend met onrecht, maar 
hoe tekenend dit was, brak mij echt en heeft mij vervolgens weer aangesterkt om tegen 
dergelijk onrecht te vechten.  

Mede door deze reis werden mijn ogen geopend voor een overtuiging van mijn naamgenoot 
Malcom Ferdinand. Hij zegt hierover in zijn boek colonial ecology: (…) we moeten af van de visie 
dat we moeder aarde, mensen en niet-mensen alsmaar kunnen onderwerpen aan onze 
verlangens. Hij noemt dit ‘koloniale bewoning’ en deze visie zie je terug in: 

• Het misbruiken van onze planeet zonder ernstige consequenties. Denk aan de talloze 
leiders, die jaar na jaar niet eens de verantwoordelijkheid hoeven af te leggen voor de 
klimaatcrisis. 

• Het misbruiken van andere mensen zonder ernstige consequenties. Morgen is het de 
Internationale Dag van de Afschaffing van de Slavernij, waarbij we stilstaan bij de 



moderne vormen van slavernij. Sta dan stil bij de ironie van Qatar, waar velen van ons 
nog steeds moderne slavernij gedogen, door hieraan mee te doen. 

• En het misbruiken van de dieren zonder ernstige consequenties, want in hoeverre is 
huiselijk geweld tegen een dier meegenomen in dit relevant kader of ander beleid? Hoe  
erkennen wij hun nu?  

In deze samenleving is het helaas niet zo, dat we de planeet en al haar bewoners genoeg in acht 
nemen. Zij worden niet voldoende gezien of erkend. Hierdoor maken we hen tot de kwetsbaren 
in onze maatschappij. Voor hen, is deze strijd om gezien te worden voor een normaal leven   
vaak geen keus. Ik vecht tegen dit onrecht, daarom ben ik raadslid bij de PvdD en daarom sta ik 
vanavond hier met dit besluit dat aandacht heeft voor iedereen in het huis. Het gaat hier om 
een en dezelfde strijd en dat is de strijd tegen huiselijk geweld.  
 
Deze motie gaat erom dat wij als raad, als college, alles doen om huiselijk geweld tegen te gaan. 
Door deze motie zetten we meer in op vroegsignalering en kunnen we erger in de toekomst 
voorkomen. Met de motie creëren we concreet meer bewustwording over de Cirkel van geweld 
in communicatie en in ons beleid. 
  
Zodat wij als raad kunnen zeggen: Mensen en andere dieren in Leiden die te maken hebben 
met huiselijk geweld, wij vergeten jullie niet, wij zien jullie en we blijven voor jullie vechten.  
 
Dank, voorzitter 


