LIJF & LEVEN

VR IJ
gevoch en

“IK VOEL ME STERKER DAN OOIT”

Uit een gewelddadige relatie stappen is bepaald niet makkelijk.
Ondanks de angst en schaamte lukte het Brigitte, Jitske en Ilenka wél.
“Ik ben er trots op dat ik nu om hulp durf te vragen.”
Interviews DEBORAH LIGTENBERG Fotografie PETRONELLANITTA
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“Ik wil eigenlijk wel graag
met hem in gesprek”
Na de zoveelste mishandeling, waarbij hun vierjarige zoon tussenbeide
moest komen, besloot Brigitte de Ruijter (57) aangifte te doen tegen haar
man. Wat volgde, was een lang en uitputtend conflict.

“I k w i l e n
ka n n i e t
boos op
h e m b li jven .
Ik heb
h e m a lla n g
ve rg eve n ”
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Die eerste keer

“Toen ik René bijna dertig jaar geleden via vrienden
leerde kennen, kon ik niet vermoeden dat het zo zou
aflopen tussen ons. Hij was empathisch, lief. Ik was
28 en single, maar wilde dolgraag kinderen. Ik had
met mezelf afgesproken dat ik een gezin zou starten
met de eerste de beste man in wie ik wat zag en die
honderd procent voor mij wilde gaan – geen goede
basis voor een relatie, daar moet ik eerlijk in zijn.
Niet dat ik niet verliefd op hem was, dat was ik wel
degelijk. René was getrouwd en hij verliet zijn vrouw
voor mij – als dat geen commitment was!
Al snel merkte ik dat René onredelijk boos kon
worden. We waren denk ik een halfjaar samen toen

hij me voor het eerst fysiek pijn deed. Ik blokte die
avond voor een examen nog even flink door. Toen
ik ’s nachts naast hem kroop en hem een kus wilde
geven, vloog hij tierend overeind en duwde met zijn
volle gewicht een kussen op mijn gezicht. Snakkend
naar adem worstelde ik in doodsangst om los te
komen. Nadat dit eindelijk was gelukt, vluchtte ik
het huis uit. Ik moest en zou dat examen doen en
parkeerde mijn woede en verdriet. Midden in de
nacht reed ik alvast naar de examenlocatie en probeerde daar in de auto nog wat te slapen. Ik had geen
idee naar wie ik anders moest gaan. Ik durfde geen
hulp te vragen; René werkte bij de politie. En ik
schaamde me. Na dat examen ging ik weer naar huis,
waar René vol berouw zijn excuus aanbood. Hij was
zichzelf niet, zei hij. Voelde zich verwaarloosd, omdat
ik zo veel aandacht aan mijn studie had besteed. Hij
beloofde beterschap. Ik wilde hem heel graag geloven. Voor mij had hij zijn vrouw verlaten, onze relatie
moest wel slagen. Ik wilde een man die echt voor me
ging en die had ik nu. Het zou vast wel goed komen.”
Relatietherapie

“Dat kwam het niet, want het geweld bleef. De
ellende was dat René bij alles wat met het woord
‘psy’ begon, enorm in verzet kwam. Psychologen,
psychiaters, psychische hulp: hij wantrouwde het
allemaal. No way dat hij in therapie ging voor zijn
agressieprobleem. Hij zag het eigenlijk ook niet als
een probleem en vond dat het vaak door mij kwam.
Alleen ík maakte dit in hem los. Toen hij me tijdens
de zwangerschap van onze jongste tegen de grond

▼

“Had ik het maar langer volgehouden en was ik
maar niet weggegaan. Dat heb ik zó vaak gedacht.
Tegelijkertijd weet ik ook dat blijven onmogelijk
was. Het geweld werd te heftig en vond plaats waar
de kinderen bij waren. Fysieke pijn is te doen, maar
de angst van mijn kinderen sneed door mijn ziel.
Had mijn vierjarige zoon door op zijn vader te
springen en ‘Stop papa!’ te roepen René niet bij zinnen gebracht, dan was het die laatste keer nóg erger
afgelopen. Het werd de laatste keer, omdat voor mij
de grens was bereikt. Je kinderen getuige laten zijn
van partnergeweld, wat voor een voorbeeld ben je
dan? Dat je ruzies vechtend oplost? Ik wilde ze dat
niet aandoen, dus ik vertrok en besloot aangifte te
doen. Ik had alleen geen idee dat de ellende daardoor nog erger zou worden. Van fysiek geweld sloeg
het om in psychisch geweld en machtsmisbruik.”
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“Hij vond dat het vaak
door mij kwam. Alleen ík
maakte dit in hem los”
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werkte en mij in mijn buik schopte, eiste ik dat hij
aan zichzelf ging werken, wat hij niet wilde. We vonden een compromis in relatietherapie, maar dat leverde weinig op. René kan ontzettend dreigend overkomen, maar liet dat in therapie natuurlijk niet zien
en de therapeute prikte er niet doorheen. Ik bleef
bij hem omdat ik zo graag wilde dat de kinderen
opgroeiden met een vader én een moeder. Ik stelde
wel de grens: geen geweld waar de kinderen bij zijn.
Toen dat dus toch gebeurde, stapte ik naar de
politie. Die vonden het verhaal zo ernstig dat me
werd gevraagd aangifte te doen. Er kwam een
onderzoek en René werd veroordeeld tot twee jaar
voorwaardelijk, een taakstraf en verplichte agressieregulatie-therapie. Ook kwam er een contactverbod.
De rust die ik kreeg, was van korte duur. Zijn werk
mocht hij gewoon blijven doen en als politieagent
had René overal ogen en oren. Als ik een avondje
in de kroeg had gezeten, wist hij dat op de een of

“I k had geen idee naar wie ik
moest gaan; René werkte bij
de politie”
andere manier ook en dan kreeg ik een bericht dat
ik een slechte moeder was die ‘zoop’ en de ‘sloerie
uithing’ in de stad. Als vrouw en moeder werd ik
openbaar gediskwalificeerd. René, zijn ouders en
zus vertelden aan iedereen die het wilde horen dat
ik een zware psychische stoornis had en hem had
bedrogen. Jarenlang werd ik op het sportveld van de
kinderen met de nek aangekeken. Later hoorde ik
dat ik op verjaardagen hele avonden onderwerp van

gesprek was. In het bijzijn van mijn kinderen, dat
had natuurlijk ook effect op hen. Ik ging zo goed
mogelijk door met mijn leven, wilde een goede
moeder zijn, maar was ondertussen wanhopig.
Ik wilde dit stoppen, maar wist niet hoe.”

kwaad, besloten ze bij hun vader te gaan wonen.
Eerst de oudste, daarna de jongste. René drukte
ze op het hart dat ze niet meer moesten reageren
op mij en niet meer met me hoefden te praten.
Enige vorm van ouderlijk overleg werd daardoor
definitief onmogelijk. De oudste zag ik nadat hij
bij zijn vader ging wonen tweeënhalf jaar niet.
Op een gegeven moment is hij bij zijn vader uit
huis gevlucht, omdat die hem had aangevallen
wegens een ‘te grote mond’. De ouders van zijn
toenmalige vriendinnetje namen hem liefdevol
op. Zij zorgden er ook voor dat ik langzaam weer
een band met hem kon opbouwen.”

Valse aangiftes

Goede ouders

“Door de aangifte kwam Jeugdzorg in beeld, die
besloot dat de kinderen vaker naar hun vader
moesten. Precies zoals René wilde. Ik vond het eng,
omdat René altijd zei dat hij de kinderen van me
ging afpakken. Maar het moest. Onze oudste zoon
had last van flinke driftbuien en na zo’n bui bij
mij thuis had hij aan zijn vader verteld hoe mijn
nieuwe vriend en ik hem tegen de grond hadden
gewerkt. Dat klopte gedeeltelijk. We konden niet
anders, omdat hij met zijn hoofd tegen de muur
sloeg en zichzelf dreigde te verwonden. Hij was nog
maar elf, het was zijn manier om zijn frustratie te
uiten. Sussend had ik op de grond tegen hem
gepraat terwijl mijn vriend hem vasthield, totdat
hij weer rustig werd. Twee psychiaters hadden
vastgesteld dat onze zoon hulp nodig had, maar
René weigerde hiervoor toestemming te geven. In
plaats van naar de oorzaak van de woedeaanvallen
van onze zoon te kijken, stapte hij naar de politie.
Ik werd aangehouden wegens kindermishandeling
en in een cel gezet, omdat René onze zoon had
gedwongen om dit verhaal aan de politie te vertellen. Het is niet normaal dat mijn kind werd gehoord
in het bijzijn van zijn vader, daar had een kinderrechercheur bij moeten zijn. Hij heeft kennelijk zijn
collega’s daartoe overgehaald. Na mijn verhoor,
waarin ik vertelde hoe het écht zat, mocht ik gaan.

René heeft diverse keren valse aangifte tegen mij
gedaan. Bijvoorbeeld wegens huisvredebreuk. Bij
de overdracht van de kinderen rende mijn hond
eens zijn huis in en ik snelde erachteraan. Hij greep
me vast, belde 112 en zei tot drie keer toe dat hij mij
vorderde zijn huis uit te gaan. Wettelijk moet je drie
keer iemand vorderen, voordat de politie in actie
komt. Dat wist hij als agent natuurlijk. Hij behan-

“Z ijn familie vertelde iedereen
dat ik een stoornis had en
hem had bedrogen”
delde me niet als zijn ex, maar als een verdachte
en kwam daar steeds mee weg. De politie kwam
in actie, ik werd meegenomen naar het bureau en
belandde alweer kort in de cel, waarna ik werd
vrijgelaten, wederom met excuses.
Keer op keer vertelde René aan Jeugdzorg leugens
over mij. Kon ik wéér gaan uitleggen hoe het echt
zat. Nadat ik een keer boos was geworden op mijn
inmiddels puberzoons, vanwege puberaal katten-

“Mijn zoons zijn inmiddels 24 en 21 en zitten
nog steeds in een loyaliteitsconflict. René wil mij
niet zien en niets met mij te maken hebben. Ik
vind dat jammer, want het zou voor de kinderen
veel fijner zijn als ze hun verjaardagen en in de
toekomst hun bruiloft en de geboorte van hun
kinderen, al die hoogte- en dieptepunten, met
beide ouders kunnen vieren. René heeft mij ooit
dreigend verboden contact met hem te hebben.
De kinderen mogen zijn gegevens ook niet aan
mij doorgeven.
Ik wil eigenlijk wel heel graag met hem in gesprek.
De woede en verdriet om wat mij en de jongens
is aangedaan, heeft lang overheerst, maar door
therapie heb ik daar afstand van genomen. Ik heb
hard aan mezelf gewerkt en voel me goed. Ik ben
gelukkig en heb een fijn leven met een nieuwe
man. Ik heb René allang vergeven. Alle kwaad die
in iemand zit, komt uiteindelijk door de pijn die
hij zelf heeft gehad. Ik wil en kan daardoor niet
boos op hem blijven. Ik zoek naar een kans om
hem dit te vertellen. Mijn wens is om in elk geval
samen goede ouders te zijn op belangrijke
momenten in het leven van de jongens. Dat
verdienen ze. Ondanks de moeilijke dingen in
hun jeugd gaat het goed met ze. Ik ben zo trots
op hen.”
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“Ik dacht dat het aan mij lag”
Na een onveilige jeugd kreeg Ilenka (35) opnieuw te maken
met geweld: bijna tien jaar lang was ze samen met een man
bij wie geregeld alle stoppen doorsloegen.
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vuistslag op de douchecabine. De jongens: ik
moest ze beschermen, zij mochten geen getuige
zijn van de razernij van hun vader. Ik wist dat
hij me zou afranselen, maar alsjeblieft niet voor
het oog van de jongens. Ik probeerde Bernd
de badkamer uit te duwen, maar hij pakte me
bij mijn haar en sloeg me tegen de wastafel. Ik
viel op de grond, waar ik zijn doffe schoppen
op mijn lijf stil verdroeg. Toen Bernd bij zinnen
kwam, schrok hij van mijn bebloede gezicht
en onze huilende kinderen in de douche. Hij
deinsde achteruit en vertrok.”
Duizend kilo lichter

“Een vriendin nam mijn kinderen mee en ik
ging naar de huisarts om mijn hoofdwond te
laten hechten. Hij wist van het huiselijk geweld,
had mijn eerdere verwondingen gezien, maar
was vanwege beroepsgeheim altijd blijven zwijgen tegen de politie. ‘Ilenka,’ zei hij, ‘dit kan zo
echt niet langer. Ik wil dat je nu de politie belt.’
Ik wist dat hij gelijk had. En ik was er klaar voor.
Ook al probeerde ik het voor ze te verbergen,
mijn kinderen wisten echt wel wat er aan de
hand was. Ze hadden onze ruzies gehoord, mijn
gegil als Bernd me pijn deed. Ze hadden het
alleen nooit gezien. Bernd was te ver gegaan.
Al heel vaak, maar nu echt. Ik had al zo vaak
gefantaseerd over weggegaan bij hem. Het kon
ook. Ik was financieel onafhankelijk, het huis
was van mij en stond op mijn naam. Zijn drei-

▼

“O m d a t hij me
n o o i t i n mij n
g ez i c h t ra a kte,
ko n i k de
b l a u we pl ekken
ver b ergen”

“De dag was moeilijk begonnen. Mijn dochter
was jarig, maar haar vader was er niet. Die ochtend had hij me verteld dat hij een vrouw had
leren kennen die hem in drie weken zogenaamd
meer had gegeven dan ik in de dertien jaar die
wij bij elkaar waren. In plaats van samen een
ontbijt te maken voor onze oudste, vertrok hij
naar die vrouw. Tegen de kinderen verzon ik de
smoes dat papa al vroeg was gaan werken. Ik
was een expert geworden in excuses bedenken
voor de ruzies die er waren, de blauwe plekken
op mijn lijf. Ik wilde dat het leven voor mijn kinderen zo normaal mogelijk doorging. Dus zei
ik dat we er met z’n viertjes een leuke dag van
zouden maken. Dat we gezellig naar een tante
zouden gaan, dat er taart was. Mijn ongerustheid, het nare gevoel dat Bernd was vertrokken,
parkeerde ik. Mijn dochter werd negen, ik zette
mijn vrolijkste gezicht op. Uiteindelijk werd
het een gezellige dag, met de jarige als stralend
middelpunt.
Thuisgekomen besloot ik de jongste twee onder de douche te zetten voordat ze naar bed
gingen. Ik spoelde de zeep uit hun haren, toen
ik voelde dat er iemand achter me stond. Bernd.
Hij keek me spottend aan. Ik weet niet waar ik
het opeens vandaan haalde, maar wierp hem
voor de voeten dat ons huis geen duiventil was
en dat hij niet zomaar in en uit kon vliegen.
Als hij bij die vrouw wilde blijven, dan kon hij
zijn sleutels inleveren. BAM! Ik schrok van zijn
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“Alsjeblieft,
niet voor
het oog van
de jongens,
dacht ik
nog”
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gement dat als ik vertrok, ik de kinderen nooit
meer zou zien, had ik te lang geloofd. Het was
klaar. Ik belde de politie.
Toen Bernd die avond opeens naast mijn bed
stond, schrok ik niet. Ik had hem wel verwacht.
Ik pakte mijn telefoon en belde het nummer
dat de politie me had gegeven. Ik hoefde alleen
maar over te laten gaan en dan zouden ze
meteen komen. Bernd lachte me uit toen ik zei
dat ik de politie waarschuwde. Ik had daar al
zo vaak mee gedreigd, maar het nooit gedaan.
Dit was anders. Ik wilde niet meer, echt niet. Dit
ging van kwaad tot erger. Zou hij de volgende
keer de kinderen slaan? Bernd was overdonderd
toen de agenten binnen tien minuten op de
stoep stonden. Wat was het een opluchting.
Alsof er duizend kilo van mijn schouders viel.
Als kind maakte ik het geweld mee tussen mijn
ouders. Mijn moeder mishandelde mij vanaf
mijn dertiende.
Geweld was onderdeel van mijn leven, een
soort van gewoon. Maar dat was het natuurlijk
niet. Door eindelijk hulp te vragen, kon ik het
geweld in mijn leven voorgoed stoppen. Voor
het eerst vertrouwde ik op mijn eigen kracht en
koos voor mezelf.”

plekken verbergen en net doen of er niets aan
de hand was. Een paar vriendinnen wisten wat
er speelde en moedigden me aan om te vertrekken, maar ik kon het niet. Ik durfde niet. Ik was
bang voor wat er dan op me af zou komen, of ik
het alleen zou redden. Kennelijk moest het nog
erger worden voordat ik de stap kon zetten.”

Hetzelfde riedeltje

“Bernd heeft een paar dagen in de cel gezeten
en kreeg een voorwaardelijke celstraf van een
jaar. Ik was dolblij met het contactverbod dat
hij van de rechter kreeg, waardoor er rust kwam.
Dat was hard nodig. Ik moest werken aan het
herstel van mezelf en van mijn kinderen. Ik
heb me erg schuldig gevoeld naar hen toe. Mijn
ouders hadden een gewelddadige relatie, wat
mij tot een onzeker en eenzaam kind maakte. Ik
had me zó voorgenomen om dit mijn kinderen
te besparen en nu was dat niet gelukt. Ik ben in
therapie gegaan om mijn jeugd en mijn relatie
met Bernd te verwerken. En ook om naar mezelf
te kijken. Waarom had ik toch in godsnaam niet
eerder een punt achter onze relatie gezet?
Ik was vijftien toen ik Bernd leerde kennen.
Door de heftige ruzies tussen mijn ouders,
waarbij ze soms met messen tegenover elkaar
stonden, had ik een enorme muur om me heen
gebouwd. Bernd was mijn ontsnapping uit die
gevangenis; een knappe jongen uit een goed

“Waarom had ik er in
godsnaam niet eerder
een punt achter gezet?”
milieu, heel anders dan ik. Ik keek tegen hem
op, hij was lief en gaf me aandacht, iets wat ik
nauwelijks kende. Op mijn zeventiende liep ik
weg van huis om bij hem te gaan wonen. Zijn
gewelddadige kant zag ik voor het eerst op mijn
negentiende, zes maanden zwanger van onze
oudste. Ik had op zijn telefoon het berichtje ‘Ik
vraag me ook af hoe het zou zijn geweest tussen ons’ zag binnenkomen. Het was van een
vrouw. Wat was dit? Had hij een verhouding?”
Het perfecte plaatje

“Toen ik hem ermee confronteerde, werd hij
ontzettend nijdig. Hij liep rood aan en gaf me
een duw. Ik schoot in de reflex van vroeger en
vluchtte naar de wc, waar ik op de grond als een

Co-ouderschap

bolletje in elkaar kroop, wachtend totdat dit
overging. Toen hij de deur opendeed en ik in
zijn ogen keek, zag ik hem genieten van mijn
angst. Van dat hij mij in zijn macht had. Ik weet
het, dit was hét signaal dat ik in een heel foute
relatie zat. Dat ik moest gaan. Maar ik ging
niet, omdat ik dacht dat het aan mij lag. Na het
geweld in mijn jeugd en nu ook in mijn relatie,
moest er wel iets mis met míj zijn dat mensen
me pijn wilden doen. Ik bleef ook omdat hij na
zo’n bui altijd sorry zei en heel charmant en lief
deed. En omdat ik mijn kinderen met twee ouders in één gezin wilde opvoeden. Ik wilde het
anders doen dan mijn ouders, die waren gescheiden. Dus creëerde ik een wereld die er aan
de buitenkant perfect uitzag. Ik had een goede
baan, een mooi huis en reed de kinderen naar
alle hobby’s en sporten die ze wilden doen. Dat
de leegte die ik vanbinnen voelde steeds groter
werd, negeerde ik. Bernds agressie verdroeg ik.
Na zo’n bui krabbelde ik weer op. Omdat hij me
nooit in mijn gezicht raakte, kon ik de blauwe

“Ik ben nu zeven jaar weg bij Bernd en het gaat
goed met me. Heel goed. Dankzij de therapie is
de emotie geluwd. Ik kan erover praten, maar
het overspoelt me niet meer. Ik voel me sterker
dan ooit eigenlijk. Ik heb een leuke baan, lieve
vriendinnen en een nieuwe vriend. Iemand
bij wie ik mezelf kan zijn, bij wie ik veilig ben.
Met Bernd heb ik nog steeds contact. Hij heeft
co-ouderschap gekregen. Dat is heel dubbel. Ik
vind dat de kinderen hun vader moeten zien,
maar ik vertrouw hem niet. Terecht, want laatst
heeft hij zich agressief gedragen tegen onze zestienjarige dochter. Afschuwelijk, dat had ik haar
zo graag willen besparen. Aan de andere kant
was ik ook trots. Ze heeft namelijk meteen van
zich afgebeten en gezegd dat ze niet meer bij
hem wil logeren. Ondanks dat zij net als ik twee
ouders had die vochten, lukt het haar om voor

“K ennelijk moest het nog
erger worden voordat ik
de stap kon zetten”
zichzelf op te komen. Om ‘Stop, tot hier en geen
centimeter verder’ te roepen. Wat mij nooit
lukte, heb ik haar gelukkig wel geleerd. Ik ben
meteen naar de politie gegaan en Bernd heeft
een officiële waarschuwing gekregen, waardoor
hij weet dat hij zoiets nooit meer moet flikken. Mijn zoons gaan nog wel, ik probeer erop
te vertrouwen dat het goed gaat. En als er iets
gebeurt, dan weet ik dat ze sterk genoeg zijn
om hun grenzen aan te geven. En ik ben sterk
genoeg om ze op te vangen.”
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Jitske Wierda (39) had zes jaar lang een relatie met een man die haar en
hun zoon mishandelde, zonder dat iemand in haar omgeving dat wist.

“Een heel bijzondere man. Enthousiast, empathisch én de nieuwe werkgever van mijn vader.
Moederziel alleen was hij vanuit de Randstad
naar Friesland verhuisd. Mijn vader nam hem
op sleeptouw voor een kennismaking met de
omgeving en hun gezamenlijke hobby: zeilen.
Ik werd nieuwsgierig naar hem. Iedereen vond
hem zó bijzonder dat ik hem wilde leren kennen.
Meteen was er een bepaalde chemie, een prettige
spanning. Mijn broer was in de periode daarvoor
overleden en ik zat niet lekker in mijn vel. Robert
wierp zich op als een soort ridder die mij wilde
helpen. Hij is een machtige en succesvolle man,
die opereert in Raden van Toezicht en besturen.
Het was eigenlijk best fijn dat zo’n krachtige man
zich om mij bekommerde. Binnen de kortste
keren was ik smoorverliefd op hem.”
Ware gezicht

“Binnen een jaar waren we getrouwd en zo’n
honderd kilometer van mijn familie verhuisd.
Zonder dat ik er erg in had, isoleerde Robert mij.
Hij kreeg ruzie met mijn ouders, die hij beschuldigde van manipulatie en liever niet meer op bezoek wilde hebben. Mijn vrienden deugden niet.
Het sloop er heel langzaam is, waardoor ik uiteindelijk zo’n beetje iedereen kwijt was. Mijn vader
is nog weleens op bezoek geweest, maar hij werd
zo geschoffeerd dat hij niet meer terugkwam.
Als je man de hele tijd zegt en voorbeelden geeft
dat je familie en vrienden uit stugge, autistische
Friezen bestaan, ga je daar vanzelf in geloven.
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In elk geval ging ik er niet tegen in. Robert was
zo dominant dat hij mij in zijn macht had. Hij
wist hoe de wereld in elkaar zat, wat het beste
voor mij en ons was; als ik maar goed naar hem
luisterde, kwam het goed. En ik geloofde dat.
Het ging allemaal razendsnel. We waren nog
maar acht maanden bij elkaar toen ik zwanger
raakte. Ik ging steeds meer zijn ware gezicht zien.
Hij kon soms zomaar ineens heel hard en fel van
zich afbijten. Bij een klein meningsverschilletje
zei hij minachtend: ‘Is dit wat je wilt? Laat je
onze relatie zo eindigen?’ Het was zo intimiderend dat ik alles op mezelf betrok. Ja, ik had een
stomme opmerking gemaakt of te lang met een
vriend van hem staan praten. Ja, natuurlijk had
hij alle recht om daar boos om te worden. En nee,
ik wilde niet bij hem weg. Ik wilde heel graag
geloven dat wij een goed stel waren. Met allebei
een prima baan, een prachtig huis, een kind op
komst. Alles was toch goed?”
Huilende baby

“Voordat Tom werd geboren, kon ik nog wel om
Roberts slechte buien heen laveren. Ik was zo
flexibel als wat. Maar toen onze zoon er eenmaal
was, belandde ik in een hel op aarde. Robert
vond mij een slechte moeder en hij zei dat al zijn
vrienden dat konden bevestigen. ‘Doe het maar
weg, naar een internaat. Of geef het aan een
familie die wél blij met hem is’, dat soort dingen
zei hij. Over Tom sprak hij als een ‘rotding dat hij
niet wilde’. Als Tom huilde, mocht ik hem niet

▼

“D at ik on ze
zo on nie t ko n
b es c h e r m e n ,
v ind ik he e l
e rg”

“Ik schaamde me dat ik het
liet gebeuren”
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“Hij brandde me steeds
volledig af, om zich daarna als
mijn redder op te werpen”
oppakken. Als ik dat wel deed, pakte Robert me
bij mijn keel en sleurde me weg. Hij eiste dat hij
zijn leven kon houden zoals het was. Niet met
een baby die alles verstoorde en geld kostte. Ik
werd er enorm nerveus van. Ik hield geld achter
om luiers te kunnen kopen en waste plasbroeken
van Tom voordat Robert ze zou ontdekken. Als
ik wist dat hij thuiskwam, checkte ik of alles in
orde was. Het huis netjes, alles opgeruimd, Tom
rustig en tevreden, ik de kleding aan die hij mooi
vond, zodat er maar niets was wat hem kon laten
ontploffen. Dat hielp natuurlijk niet, Robert werd
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“Toen we bij mijn ouders
aankwamen, zei Tom:
‘Hier zijn we veilig, mama’”
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toch wel woedend. Voortdurend. Als ik hem
probeerde te sussen, vond hij me niet meer de
lieve, zachtaardige vrouw met wie hij was
getrouwd, ik was veel te mondig geworden. Als ik
hem vroeg hoe ik iets moest aanpakken, vond hij
dat ik me onzeker gedroeg. Als ik initiatief nam,
had ik het eerst moeten vragen. Het was gewoon
nóóit goed. Ik raakte gevoelloos, een schim van
de zelfstandige vrouw die ik ooit was, verdoofd.
Ik wilde vrij zijn, maar wist niet hoe ik dat moest
aanpakken. Ik durfde ook niet. Het ergste was
dat de verbale en lichamelijke agressie zich niet
alleen tegen mij richtte, maar ook tegen Tom. Hij
werd veel te ruw vastgepakt, waardoor hij blauwe
plekken had. Heen en weer geschud, geslagen. Hij
werd lange tijd met zijn neusje boven zijn luier
gehouden als Robert zich eraan ergerde dat hij
een poepbroek had. Ik wilde hulp vragen, maar
wist niet aan wie. Het lijntje met mijn vrienden en
familie was flinterdun geworden. Niemand wist
wat er bij ons thuis gebeurde. Ik schaamde me dat

Sterke zoon

ik het niet voor elkaar kreeg om een goede vrouw
en moeder te zijn, dat ik het geweld liet gebeuren. Het ergste was nog wel dat Robert dreigde
dat als ik zou vertrekken, ik Tom nooit meer
zou mogen zien. Hij is een machtige man, die
mensen op hoge posities kent. Ik durfde het er
niet op te wagen. Als ik bij hem bleef, kon ik Tom
in elk geval nog enigszins beschermen.”
Schoppen en schreeuwen

“Op mijn werk werd ik enorm gewaardeerd, terwijl Robert me steeds volledig afbrandde en zich
daarna als mijn redder opwierp – dan klopte er
toch iets niet? Ik zocht contact met vijf exen van
hem. Vijf vrouwen die stuk voor stuk door hem
waren geïndoctrineerd, geïsoleerd en mishandeld. Toen wist ik dat het niet aan mij lag en zag
ik in dat Robert me gevangenhield. Niet ik, maar
hij was het probleem. Zijn exen stimuleerden me
om weg te gaan. Dit had geen toekomst, het zou
alleen maar erger worden. En dat werd het.
Op een koude winterdag in 2016 belde Robert
me op mijn werk. Hij was furieus omdat ‘dat
kind’ op ‘zijn bank’ had gespuugd. Hij was er
klaar mee en hij had Tom buitengezet. Tom was
vier, een weerloos jochie. Welke vader deed nou
zoiets? Ik liet alles uit mijn handen vallen en
scheurde met een noodgang naar huis. Daar trof
ik Tom in elkaar gedoken buitenshuis aan. In zijn
bespuugde pyjamaatje, blauw van de kou. Ik ging
binnen met hem bij de kachel zitten om hem op
te warmen. Een teiltje binnen handbereik, maar
toen Tom een nieuwe golf van misselijkheid
kreeg, was ik niet snel genoeg. Robert was woest.
Hij sleepte me aan mijn haren over de grond. Hij
schopte, schreeuwde en probeerde me te wurgen.
Voor het eerst verweerde ik me, ik heb alles bij
elkaar gegild en me los gewurmd. Ik sloot mezelf
samen met Tom op in een kamer en de volgende

dag, toen Robert naar zijn werk was, zijn we vertrokken. Onderweg belde ik mijn ouders of ik bij
ze terechtkon. Dat kon. Natuurlijk kon dat. We
werden met open armen ontvangen. Toen we bij
mijn ouders aankwamen, draaide Tom de deur
op slot en zei: ‘Hier zijn we veilig, mama.’
De foto’s van de blauwe plekken en verwondingen op Toms lijfje, de verklaringen van Roberts

“I k voelde me ijzersterk. Deze
man ging mij niet meer raken”
exen, al mijn verslagen en meldingen van wat er
was gebeurd, zorgden ervoor dat ik het eenhoofdig gezag kreeg. Roberts praatjes dat hij zichzelf
niet was, dat hij het allemaal zo niet had bedoeld, dat hij ziek was geweest, dat hij zich had
laten checken door een psycholoog en er niets
met hem aan de hand was, ik trapte er niet meer
in. Ik voelde me ijzersterk. Deze man ging mij en
mijn zoon niet meer raken. In het begin waren er
nog wel bezoekjes op neutraal terrein, maar op
een gegeven moment verloor Robert zijn interesse in Tom volledig. Voor Tom was dat oké. Zoals
hij bij een van die bezoekjes eens tegen Robert
zei: ‘Jij bent mijn papa niet, jij bent mijn vader.’”

“Tom en ik zijn allebei in therapie, apart en
ook samen. Onze band is enorm hecht, maar
we moeten elkaar ook een beetje loslaten. Tom
mag kind zijn, onbezorgd. Dat is voor hem heel
lastig. Dat Roberts gedrag zulke diepe sporen bij
Tom achterliet en dat ik hem daar niet tegen kon
beschermen, vind ik heel erg. Inmiddels weet ik
ook dat het niet aan mij lag. Als een vliegje in een
spinnenweb zat ik volkomen vast, niet in staat
te ontsnappen. Totdat het gelukkig lukte om alle
draden door te knippen.
Ik ben trots op ons. Op mijn lieve vriend en zijn
twee meiden, met wie Tom en ik heel gelukkig
zijn. Op mijn dappere en sterke zoon en op mezelf. Niet eens zozeer op mijn kracht; ik was al
een sterke vrouw, te sterk misschien wel, waardoor ik het maar bleef volhouden in dat web van
manipulatie en geweld. Ik ben er trots op dat ik
mijn kwetsbaarheid weer durf te laten zien. Om
hulp durf te vragen. Mezelf durf te zijn. Ik hoop
dat ik met dit verhaal iedereen die in eenzelfde
situatie zit, de steun en het vertrouwen kan geven om ook te vertrouwen op hun gevoel en de
kracht en hulp te vinden om eruit te stappen.” ■

Ps

Ruim 60% van het huiselijk geweld
betreft (ex-)partnergeweld. Vrouwen
(60%) worden vaker slachtoffer van
(ex-)partnergeweld dan mannen (40%).
Eén op de vijf vrouwen is ooit fysiek mishandeld door een partner of ex-partner.
Daarnaast maakte 11% van de vrouwen
seksueel geweld in een relatie mee.
Neem voor hulp of advies vrijblijvend en
anoniem contact op met Veilig Thuis, via
het gratis telefoonnummer 0800-2000.
Dit artikel kwam tot stand met de hulp
van Ester Wijnen. Zij geeft een stem aan
de verborgen verhalen over partnergeweld en schreef haar eigen ervaringen
op in het boek Jij bent het probleem.
esterwijnenspreekt.nl
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