
Veerle ging net als
Delphine uit ‘De twaalf’
gebukt onder psychisch
partnergeweld: “Zo een
charmante man, dacht
iedereen. Ook ik”
Vandaag om 03:13 door Kim Clemens

De ene dag een bezitterige tiran die zijn vrouw vernedert, de volgende
dag een lieverd die zorgt voor ontbijt op bed. De relatie van jurylid
Delphine en haar man Mike is misschien wel de pijnlijkste van de hele
VRT-reeks ‘De twaalf’. Maar voor veel mensen is ze ook pijnlijk
herkenbaar. Vorig jaar registreerde de federale politie maar liefst 15.912
gevallen van psychisch partnergeweld, en dat is slechts een fractie van
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het aantal mensen dat zich emotioneel misbruikt weet. Ook Veerle (56)
maakte het mee. “Marc (*) was mijn prins op het witte paard. Tot we
trouwden.”
“Ik durf de afleveringen niet week na week te bekijken. Liever allemaal in één keer, de korte pijn. Ik
heb schrik dat het anders weer maandenlang mijn leven beheerst. Wat ik er al over heb gehoord,
doet me heel erg denken aan mijn eigen verhaal.” Het zit allemaal nog vers, voor Veerle. De
beledigingen die ze te slikken kreeg. Hoe hij haar zwartmaakte bij haar omgeving en zijn kinderen.
Het ongeloof als ze erover probeerde te praten met mensen die hem kennen. Tot in de rechtbank toe.
“Ik ben blij dat ik bij hem weg ben. Maar de angst blijft. Ik ben er zeker van dat hij nog gaat proberen
wraak te nemen. Ik durf niet eens alleen buiten te komen als het donker is.”

Niet dat Veerle vroeger zo’n schichtig vogeltje was. Toen ze Marc een kleine tien jaar geleden leerde
kennen, was ze al vijftien jaar gelukkig alleen. “Mijn eerste huwelijk was gewoon niet voorbestemd.
We hadden twee kinderen, en na mijn scheiding wilde ik geen andere vent meer. Maar toen kwam
Marc. De perfecte man. Hij kuste de grond onder mijn voeten. Ik noemde hem mijn droomprins en hij
mij zijn lieve fee. Het leek een droom, in de drie, vier jaar voor we trouwden.” Niet dat Veerle
aanvankelijk veel voelde voor een huwelijk. “Ik vond het goed zoals het was. Maar ik had al twee keer
neen gezegd, en ik had schrik dat hij bij een derde weigering zou vertrekken.”

Ruzie over een wasmand

Maar na de trouw begon Marc stilletjes te keren. “Ik betrapte me erop dat ik begon te letten op wat ik
zei, op welke manier of wanneer. Hij kon rap kwaad worden. Soms sprak hij twee dagen niet tegen
mij. Maar ik probeerde dat te negeren. Het zal de stress op zijn werk zijn, dacht ik. Of de
verbouwingen aan ons huis. Ik zocht uitvluchten voor zijn gedrag. Onnozel, eigenlijk.” Tot het een
eerste keer escaleerde. Met een ruzie over wasmanden, dan nog. “Zijn kinderen kwamen week om
week bij ons, en kregen hun kledij mee in een wasmand. Maar Marc had al een paar keer de
verkeerde wasmand mee teruggegeven. Ik sprak hem daarop aan, en hij is ontploft. Tot drie uur ’s
nachts bleef hij doorrazen. Hij betichtte me zelfs van overspel. Absurd. De dag nadien nam hij verlof
en heeft hij mij van halfacht tot ’s avonds uitgemaakt voor het vuil van de straat. Een dag later ben ik
een eerste keer weggegaan. We waren toen acht maanden getrouwd.”

Vijf weken bleef Veerle weg. Marc liet haar niet los. Hij beloofde beterschap tijdens een paar sessies
relatietherapie. “Ik ben erin getrapt. Maar het was ook al mijn tweede huwelijk, dus wilde ik mijn best
doen. Ik zag hem nog graag. Ik hoopte dat het iets eenmaligs was geweest. Ik wilde niet geloven dat
dit in zijn karakter lag.” De relatie ging van kwaad naar erger. Veerle mocht amper nog omgaan met
zijn kinderen, zijn ouders, zijn vrienden. “Hij isoleerde me helemaal. Ik ben heel veel vrienden
kwijtgeraakt, in die periode. Het ene moment beledigde hij me, het andere was hij poeslief. Nooit had
ik gedacht dat mij zoiets zou overkomen. Ik had een goeie job, werkte fulltime en studeerde nog bij
als werkstudent. En toch zat ik plots in een huwelijk waarin ik niets meer mocht zeggen. Het heeft
lang geduurd eer ik besefte dat ik zelf eigenlijk niks misdeed.”

Nog altijd woest

Eigenlijk barstte de bom pas nadat Veerle gezondheidsproblemen kreeg en Marc haar begon te
bedriegen. “Hij was zogezegd bang dat hij alleen zou komen te staan”, zegt Veerle. “Onzin, maar
voor mij was de maat vol. Ik zei dat ik wilde scheiden, en in de weken die volgden, heeft hij mij
onophoudelijk gepest, vernederd, bedreigd. Hij startte een echte lastercampagne. Tot op mijn werk
toe trachtte hij mijn reputatie te bezoedelen. Uiteindelijk ben ik kunnen vertrekken. Ik liet een
verhuiswagen komen toen hij naar zijn werk was. Mijn kinderen hebben me geholpen om mijn spullen
razendsnel in te pakken.” Dat is nu goed een jaar geleden. Sindsdien heeft Marc al verschillende
keren een klacht tegen haar ingediend bij de politie. Hij hangt soms rond haar nieuwe huis en de
verdeling van de eigendommen verloopt stroef. “Hij wil het huis overkopen voor 0 euro. Soms denk ik
dat het beter zou zijn als ik toegeef. Dan ben ik er misschien van af. Hij is nog altijd woest omdat ik
hem heb gedumpt en niet omgekeerd. Een echte narcist.” Ook het ongeloof van anderen weegt. “Zo
een verlegen, charmante, galante man, zeggen kennissen dan. Ze moesten eens weten.”

*Veerle en Marc zijn schuilnamen

43 meldingen per dag



De politie kreeg vorig jaar liefst 15.912 meldingen van psychisch geweld tussen partners. De eerste
drie maanden van dit jaar gaat het al om ruim 3.600 aangiftes, blijkt uit statistieken van de federale
politie. Dat komt neer op 43 meldingen per dag. Bij psychisch geweld gaat het om vernederingen,
bedreigingen, chantage of de ander obsessief controleren.

De cijfers liggen al jaren zo hoog en het werkelijke aantal gevallen ligt waarschijnlijk nog veel hoger,
zegt Mieke De Schepper van de Beweging tegen Geweld – vzw Zijn. “Onderzoek toont aan dat
slechts 3,3 procent ooit een klacht indient, en dan pas na twee jaar vastgezeten te hebben in zo’n
manipulatieve relatie.”

Vandaag is het de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. In de
aanloop daarnaar is afgelopen weekend over de hele wereld geprotesteerd. In Brussel kwamen
ruim tienduizend mensen op straat.

Even schadelijk als fysiek
partnergeweld
Er is de schrik om niet geloofd te worden. De angst voor hoe het verder moet, nadien. De liefde die
nog steeds sluimert. Elke dag komen bij de politie 43 meldingen binnen over psychologisch
partnergeweld, maar uit eerder onderzoek blijkt dat 96 procent van de slachtoffers die stap nooit
zet. “Nochtans is het even schadelijk als fysiek geweld”, zegt expert Mieke De Schepper van de
Beweging tegen Geweld - vzw Zijn. “Het is alleen een pak moeilijker te bewijzen.”

Horen jullie wel vaker verhalen zoals dat van Veerle, of van jurylid Delphine?

“Heel vaak, zelfs. Mensen onderschatten psychisch geweld en de ingrijpende gevolgen ervan.
Emotioneel misbruik ondergraaft geleidelijk aan het normale functioneren en het zelfvertrouwen van
de slachtoffers. Ze leven onder een voortdurende dreiging. Het komt trouwens zowel bij mannen als
vrouwen voor, in alle leeftijden, culturen en lagen van de bevolking. Maar toch is het nog een groot
taboe. De stap om ermee naar buiten te komen, is enorm groot. Onderzoek van het Instituut voor
Gelijkheid van Vrouwen en Mannen toont aan dat slechts 3,3 procent ooit een klacht indient, en dan
pas na twee jaar vast te hebben gezeten in zo’n manipulatieve relatie.”

Hoe komt het dat een slachtoffer niet sneller vertrekt?

“Weggaan is niet eenvoudig. Sommige mensen zijn bang voor wat hun partner hen zal aandoen, of
hebben schrik voor wat er met de kinderen zal gebeuren. Er zijn ook nog altijd heel liefdevolle
periodes, wat maakt dat de slachtoffers hun partner dikwijls nog graag zien. Ze hopen dat alles ooit
wel zal veranderen. Anderen hebben schrik voor hoe vrienden en familie zullen reageren en dat die
hen niet zullen geloven. Hun zelfbeeld brokkelt af, ze nemen de schuld op zich en ze hebben niet
meer de kracht om iets aan de situatie te veranderen.”

Hoe ontstaat dat soort gedrag? Ik vermoed dat het niet van bij het begin van de relatie
gebeurt?

“Het valt vooral niet altijd meteen op. Het sluipt erin, met eerst af en toe een kwetsende opmerking
of jaloerse uithaal. Voor je het goed en wel beseft, kom je terecht in een geweldspiraal: je partner
onderdrukt je op steeds meer manieren. De spanning bouwt op, het ontploft, en dan volgt er weer
een rustige periode. Dat patroon blijft zich herhalen. Sommige mensen herkennen niet eens dat ze
in zo’n situatie zitten. Of ze denken dat misbruik alleen misbruik is als er fysiek geweld bij komt
kijken. Maar het is niet omdat de gevolgen minder zichtbaar zijn, dat de diepe wonden of trauma’s
er niet zijn. Alleen maakt het gebrek aan fysiek bewijs het voor een slachtoffer extra moeilijk om
hulp in te roepen.”

Heeft het ook een impact op de kinderen van zo’n koppel?

“Ieder kind, hoe klein ook, merkt de snijdende spanning tussen zijn ouders op. Ook als het in bed
ligt te slapen. Maar ieder kind is anders en reageert verschillend. Er zijn kinderen die zich afzijdig
houden, wantrouwig worden of zelfs agressief. Sommige kinderen slapen moeilijker of krijgen
leerproblemen. De gevolgen zijn groter bij jongere kinderen. Maar wanneer er hulp voorhanden is,
herstellen kinderen na verloop van tijd meestal goed.”


