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WAAROM BLIJVEN VROUWEN BIJ MAN DIE HEN MISHANDELT?

Waarom blijven vrouwen bij een man 
die hen uitscheldt, vernedert of zelfs in
 elkaar slaat? Het Vlaamse model Anthonia 
Rochus (21), die op sociale media foto’s
postte van haar gezicht vol builen en blauwe
plekken, is lang niet het enige slachtoffer
van langdurig partnergeweld. Twee andere
vrouwen doen hun verhaal: «Onder zijn
 terreurbewind viel ik 14 kilo af. Een klacht
indienen? Daar had ik de fut niet meer
voor.» • ESTHER DE LEEBEECK •

«Voor klacht
had ik de fut
niet meer»

Coronalert-app
al 657.000 keer
gedownload 
De app Coronalert, die  bedoeld
is om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan, is
sinds zijn lancering  vorige
woensdag al meer dan 
657.000 keer gedownload. 

Coronalert maakt via Bluetooth
voortdurend verbinding met
de mensen bij jou in de buurt.
Elke persoon die langer dan 
een kwartier op minder dan
 anderhalve meter in de buurt is
 geweest, wordt in de app
 geregistreerd. Raakt een van
die personen besmet en gaat hij
of zij daarvoor bij de huisarts
langs, dan krijgt elk toestel
waarop hij of zij is geregistreerd
een rood scherm. Hoeveel
 gebruikers de afgelopen dagen
al een rood scherm kregen, is
voorlopig nog niet bekend. 
Feit is wel dat al 657.000 men-
sen de app op hun smartphone
hebben gedownload.  «Een
 cijfer of een minimumaantal
om de app echt goed te doen
werken,  hebben we niet
 vooropgesteld. 657.000 is al
heel mooi, maar hoe meer volk
de applicatie gaat gebruiken,
hoe efficiënter het systeem
werkt, natuurlijk», zegt Carmen
De Rudder, woordvoerster 
van het Inter federaal Comité
Testing en  Tracing. 
Of het vooral jongeren of net
ouderen zijn die Coronalert al
hebben geïnstalleerd, weet het
Interfederaal Comité niet. «De
privacy is heel erg strikt, dat
staat ook zo in het koninklijk
besluit beschreven. We kunnen
dus niet nagaan in welke
 groepen de meeste rode scher-
men al zaten of bij welke groep
er een broeihaard aan het
 oprukken is. We hebben wel de
scholen en lokale besturen
aangeschreven om het systeem
zo wijdverspreid mogelijk te
krijgen.»
De problemen die de applicatie
afgelopen weekend noteerde 
— toen heel wat gebruikers een
foutmelding kregen — zijn
 ondertussen van de baan. (BCL)

650 CONTACT
TRACERS VOLGEN
1.000 PATIËNTEN
PER DAG OP
Nu het aantal coronabesmet-
tingen in ons land de kaap van
de 2.000 per dag heeft over-
schreden, wordt de druk op 
de contactopsporing opnieuw
groter. «Onze 650 contact
 tracers volgen momenteel
1.000 mogelijke patiënten per
dag op, goed voor 4.000 tele-
foonoproepen», zegt Joris
 Moonens van het Agentschap
Zorg & Gezondheid. Een
 gemiddeld gesprek duurt 15 à
20 minuten.  «Dat aantal kan
nog opgeschaald worden tot
1.200  patiënten. We hebben
ook 150 ‘field agents’ aan het
werk om mogelijke uitbraken
ter plaatse op te volgen als dat
telefonisch niet lukt.» 
Het Agentschap Zorg &
 Gezondheid controleert ook of
mogelijk besmette personen
hun thuisquarantaine correct
uitvoeren. Zij kunnen indien
nodig een bevelschrift uit-
schrijven dat quarantaine ver-
plicht maakt. Op basis daarvan
kan de politie een pv opmaken.
Wie dan nog weigert, riskeert
een boete tot 4.000 euro of een
celstraf tot zes maanden. «Maar
hoeveel bevelschriften en pv’s
er zijn uitgeschreven, wordt
niet geregistreerd», zegt
 Moonens.

FANNY (30) 

«Hij was mijn derde vriend. Derde keer,
goede keer, zou je denken», vertelt
 Fanny. Haar vriend en zij waren meer
dan vijf jaar samen. «We waren altijd in
voor een feestje. Maar als hij gedronken
had, ontaardde dat in meer dan roepen
en tieren. Zeker die ene keer.»

«We kregen op café ruzie over een trui
die hij was kwijtgespeeld», vertelt
 Fanny. «Ik moest en zou die gaan zoeken
voor hem, maar dat deed ik niet. Hij
werd ambetant. Ik ben dan in een colère
naar huis gereden en sliep al toen hij
thuiskwam. Hij maakte me brutaal
wakker en begon me te slaan, te stampen
en aan mijn haren te trekken. Het was
zo erg dat ik veertien dagen niet op mijn
achterwerk kon  zitten, omdat hij mijn
staartbeen zwaar had geraakt.»
Fanny confronteerde hem de dag
 nadien met de feiten. «Hij deed alsof het
niet gebeurd was. Mijn papa had me
 gewaarschuwd, maar ik wilde niet
 luisteren en gaf hem nog een kans. Eén
keer slaan is genoeg, zeggen velen.
Maar ik kende ook zijn andere kant. 
Die lieve, charmante en behulpzame

muzikant op wie ik verliefd was gewor-
den. Ik ben begripvol en wist dat hij een
moeilijke jeugd had gehad. Ik wilde nog
vechten voor onze relatie.» 
Maar het partnergeweld stopte niet.
«Hij begon persoonlijke spullen kapot
te slaan, zoals mijn bril, en dreigde
meermaals: ‘Als je terugslaat, vermoord

ik je’. Ik heb vaak gedacht: als ik nu een
mes in mijn handen had, dan ontploft
de boel.» 
Toch bleef weggaan ook voor Fanny
moeilijk. «We hadden een huis gekocht
en ik werkte maar parttime. Financieel
zou dat zwaar worden.» Toch raapte ze
in december vorig jaar al haar  moed bij
 elkaar om weg te gaan — op sinterklaas-
avond, zo herinnert ze zich. «Ik ben
 vertrokken en heb enkel mijn handtas
meegenomen.» Sindsdien hadden
 Fanny en haar ex enkel nog het hoogst-
nodige contact om de verkoop van het
huis af te handelen. «Mijn vader belde
nadien ook om te zeggen dat hij me
 financieel wilde ondersteunen. Dat
kwam als een geschenk uit de hemel. Ik
vraag me nog altijd af hoe het zover is
kunnen komen. Wat heb ik misdaan?» 

Zij: mama van twee kinderen. Hij:
 vader van twee kinderen. In 2015
trouwde de Vlaamse Monica, een
veertiger, voor de tweede keer en
startte ze een nieuw samengesteld
 gezin. Ze had al vijf jaar een relatie
met de man in kwestie en er leek geen
vuiltje aan de lucht. Tot de huwelijks-
gelofte — nadien liep het helemaal mis. 

«Mijn echtgenoot was lid van de fede-
rale politie en die machtstechnieken
nam hij mee naar huis. Om het minste
werd hij kwaad. Wanneer we ruzie
hadden, bestookte hij me met vragen
alsof hij een verhoor aan het uitvoeren
was. Hij besliste wat mocht en wat niet.
Telkens als ik iets ‘fout’ zei, hing daar
een soort straf aan vast. Dat begon met
me twee dagen negeren en het eindigde

met zwaar verbaal geweld en doods-
bedreigingen», vertelt Monica. 
Naast haar fulltime job studeerde ze op
dat moment nog rechten. «Dat leek hij
niet te kunnen verkroppen. Hij deed er
alles aan om mijn examens te boy -
cotten. Zo ging hij ’s nachts in de auto
zitten en knipperde hij met zijn
 autolichten — die op onze slaapkamer
op het gelijkvloers gericht waren — tot
ik wakker werd, sloeg hij expres met
deuren of ging hij om middernacht
douchen. Alles om me wakker te
 houden.»

Lelijk foorwijf
Het psychische geweld ging van kwaad
naar erger. «Toen ik de diagnose huid-
kanker kreeg, lachte hij me gewoon uit,
want nu was hij zeker de machtigste.
Ik was een ‘lelijk foorwijf’ en zijn
 straffen werden hoe langer hoe erger.
Ik mocht op de duur de kamers van de

kinderen niet meer binnen, want dan
schond ik zogezegd hun privacy. Ik
werd een vreemde in mijn eigen huis.
Het contact met zijn ouders en vroegere
buren verziekte hij. Tegen mijn vrien-
dinnen ging hij leugens verkondigen
om ze tegen mij op te zetten. Hij zei dat
ik een alcoholprobleem had, terwijl hij
degene was met dat probleem. Soms
stond hij achter mij en maakte hij een
schietbeweging met zijn hand, om mij
te doen schrikken. Mijn zoon heeft hij
brutaal op de grond geduwd. En op een
bepaald moment greep hij mij bij de
keel. Tot mijn zoon begon te filmen,
toen stopte hij. Me effectief slaan kon
hij zich niet permitteren: dan was hij
zijn job kwijt.»

14 kilo afgevallen
Scheiden, laat staan een klacht indienen,
bleef lange tijd moeilijk voor Monica.
«Ik had de fut niet. Je moet weten dat
ik 14 kilogram ben afgevallen in 
14 weken tijd. Ik had ook het gevoel dat
ik er alleen voor stond. En de combi -
natie van mijn kanker, de mentale
 agressie, mijn laatste studiejaar en het
feit dat hij bij de politie werkte, heeft
ervoor gezorgd dat ik dit op de lange
baan schoof. Vandaag zitten we in een
vechtscheiding, maar het is nog steeds
niet gestopt. Ik had hem geblokkeerd
op alle kanalen, maar toch raakt hij 
via via op mijn Facebookprofiel. Plots
was mijn iPhone ook gehackt. Ik krijg
anonieme telefoontjes op de meest
 onlogische uren en hij rijdt hier
 meerdere keren per week voorbij. Soms
met verschillende auto’s.» Inmiddels is
Monica wel naar de politie gestapt,
maar wat het gevolg van haar klachten
zal zijn, is nog niet duidelijk. 

Aan mijn vriendinnen
vertelde hij dat ik een
drankprobleem had, 
het contact met mijn
ouders verziekte hij

MONICA

Ik zag ook die charmante
muzikant op wie ik
verliefd geworden was,
en gaf hem nog een kans

FANNY

1 op 5
vrouwen 

en 

1 op 10
mannen

krijgen te maken 
met partnergeweld

Elk jaar

25.000
feiten gemeld bij politie

8%
fysiek geweld 92%

psychisch geweld
zoals vernederingen,
getreiter en extreem

controlegedrag

SLACHTOFFERS
DOEN HUN 
VERHAAL

MONICA (48) 
«Zijn machtstechnieken 
van bij de politie 
nam hij mee naar huis»

«We hadden een huis gekocht.
Financieel zou het zwaar
worden als ik wegging»

Elke dag worden 70 vrouwen 
en mannen het slachtoffer 

van partnergeweld. Twee 
slachtoffers (niet op foto)  

getuigen. Foto Shutterstock


