Huiselijk geweld kan dodelijk zijn
Ze was nog jong, in de bloei van haar leven. Een exotische bloem die op Bonaire haar wortels
had. Kleurrijke kleding, uitbundige kapsels en schitterende oorbellen. Ze had een verlegen lach,
was rustig en bedachtzaam. Tijdens de vergaderingen van de cliëntenraad was ze niet
nadrukkelijk aanwezig, maar verkondigde haar mening wel, met een zachte stem, sotto voce.
Ze werd uit dit prachtige leven bruut weggerukt, wild afgesneden. Vermoord. Een ‘crime
passionelle’ of huiselijk geweld. Wie zal het zeggen, maar wat maakt het ook uit. Het is een
dieptreurig verlies. Vooral voor de familie.
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt
gepleegd. In ruim 60 procent betreft het partnergeweld. Partnergeweld is iedere vorm van
herhaaldelijk geweld (fysiek, seksueel, psychisch of economisch) tussen volwassen partners die
samen een huishouden vormen of tussen ex-partners.
Het komt vaker voor dan we misschien in de gaten hebben. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld
twaalf procent van de Nederlandse bevolking ooit te maken heeft gehad met partnergeweld (zowel
fysiek als seksueel), meestal is dat de ex-partner, die de ‘vechtscheiding’ niet anders kan verwerken
dan door geweld. Meestal zijn vrouwen het slachtoffer van dit geweld. Hierbij zijn er nauwelijks
verschillen tussen allochtone en autochtone vrouwen.

De gevolgen van partnergeweld zijn omvangrijk. Veel voorkomende klachten zijn depressies,
angstklachten, posttraumatische stressklachten en middelenmisbruik. Daarnaast wordt vaak
persoonlijkheidsproblematiek gemeld. Daders van partnergeweld blijken vaak in hun verleden zelf
slachtoffer van huiselijk geweld te zijn geweest.
De overheid wil partnergeweld aanpakken en voorkomen. Bijvoorbeeld door voorlichting, een
huisverbod voor de geweldpleger en bescherming van de slachtoffers. De verantwoordelijkheid voor
de aanpak van partnergeweld ligt sinds 2015 bij de gemeenten. Zij zijn ook verantwoordelijk voor
Veilig Thuis1 (voorheen Steunpunten Huiselijk Geweld) en voor vrouwenopvang. Ons
cliëntenraadslid heeft daar helaas geen gebruik van gemaakt of kunnen maken. Niemand uit haar
omgeving heeft de problemen die er waarschijnlijk waren gesignaleerd of heeft gezien dat deze tot
huiselijk geweld van deze omvang zouden kunnen leiden.
Over huiselijk geweld is bekend dat eerder geweld één van de belangrijkste voorspellende factoren
is voor toekomstig geweld. Het is dus voor iedereen zaak om huiselijk geweld of vermoedens
daarvan snel te signaleren en deze signalen ook door te geven, aan bijvoorbeeld Veilig Thuis. Tijdig
ingrijpen op welke manier dan ook is van cruciaal belang, zodat geweld beëindigd kan worden en
adequate hulpverlening in gang kan worden gezet.
Ze was maar twee jaar lid van de cliëntenraad en moest deze verlaten vanwege haar partner die
haar enige welstand bood. Toch zullen we haar herinneren als een toegewijde jonge vrouw, die een
zwoele tropische wind over ons heen liet komen en ons daarmee verwarmde. Wat ons rest zijn de
herinneringen en het verdriet.
Vasalis schreef in het gedicht ‘Sotto Voce’:
Zoveel soorten van verdriet
Ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo’n pijn,
Maar het afgesneden zijn.
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Veilig Thuis is 24-7 bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-2000.

