
# K I J K  N I E T  W E G

DOORBREEK HET TABOE, 
PRAAT OVER PARTNERGEWELD,

VOOR HET TE LAAT IS!

EEN JAAR GELEDEN WAREN DIT VOOR
DE MEESTE ONDER ONS LEGE
WOORDEN WAARMEE WE GEEN
VERBINDING HADDEN.   NU WEL.

Wie reeds met eender welke vorm van intrafamiliaal
geweld te maken kreeg, kent deze woorden maar al te
goed. Ze zijn verbonden met herinneringen, pijn,
verdriet. Een tijd waar je niet terug naartoe wil.

Door corona hebben we het laatste halfjaar allemaal
de dreiging van een onbekende “vijand” kunnen
voelen. Die “vijand” was overal, liet je niet los, was
aanwezig in elk aspect van je leven.

Stel je dan eens voor dat deze vijand geen onbekende
is. Maar iemand met wie je samenleeft. Iemand die je
elke dag ziet. Iemand die je misschien wel graag ziet.

Iemand van wie je niet kan ontsnappen.

Een vijand waartegen geen mondmasker noch
ontmettingsgel helpt.

AFZONDERING

QUARANTAINE

GEEN CONTACT

ISOLATIE



GETUIGEN ZIJN HELDEN

Je schreeuwt vanbinnen maar niemand hoort je. 
Je weent vanbinnen maar niemand ziet je tranen.
Je hunkert naar erkenning maar niemand ziet je. 
Je wil een knuffel, en krijgt een slag.

Je stopt jezelf weg. Je cijfert jezelf weg.
Voor de ander. 
Voor de veiligheid van jezelf en je kinderen.

Opdat de rust zou bewaard blijven. 
Je kan niet weg, want je ziet gewoon geen uitweg.

De vicieuze cirkel blijft maar rondjes draaien, en
komt steeds weer op hetzelfde punt voorbij…
geweld… sorry, het spijt me… het zal beter
worden… ik ga veranderen… maar… het wordt niet
beter… 

Dus probeer jij je aan te passen, nog maar eens.

Als de ander boos werd omdat het eten niet
perfect was, maak je de volgende keer iets anders
klaar. 
Als de ander boos werd omdat je met iemand
stond te praten en plezier had, praat je de volgende
keer niet.

En zo.. verlies je jezelf uit
het oog, verlies je jezelf.
Verlies je je waarde.
En leef je enkel nog ‘in
functie van’.
Je doet wat moet. 
Je mag wat mag. Daar ligt
je partner’s grens. 
Je houdt veel langer vol
dan je kan. 
Waar is jouw grens?

Een tik, een slag, een
verwijt, vernederen, een
schreeuw, gebrul.
Dreigen, wurgen, slaan,
kloppen, folteren. 
Mes, hamer, stok.

Omdat een eenzame mens
je dicht bij zich wil
houden.
Omdat die eenzame mens
de wereld niet aankan
zonder jou.
Omdat iemand volledige
controle wil over jou.



# K I J K  N I E T  W E G

DOORBREEK HET TABOE, 
PRAAT OVER PARTNERGEWELD,

VOOR HET TE LAAT IS!

Er komt een dag waarop je binnenin of vanbuiten uit geconfronteerd wordt.  
Een woord, een beeld, een scène, een zin kan een trigger zijn, die toont dat dezemanier van
leven niet kan, niet mag, niet juist is. 

Grijp dan die kans. Breek uit je isolatie. Je quarantaine is voorbij. 
Ga op zoek naar mensen die je helpen,  en vind een veilige weg terug naar jezelf. Naar je
sterkte. 

Want iedereen verdient geluk. Iedereen heeft het recht om gelukkig te zijn.

Daarom staan wij hier. 

We zijn bewust van onze littekens. Die zullen er altijd zijn. Ze zijn deel van ons geworden.

We zijn er trots op want we hebben het overleefd. We zijn er sterker door geworden.  

Kunnen nu met onze woorden hopelijk in enkelen een lichtje aansteken om dan toch die
uitweg uit die onmogelijk lijkende situatie te vinden.

Kunnen met onze woorden de ogen openen van de omstaanders, die het zien, weten, voelen
gebeuren bij hun vrienden, naasten, buren. 

Kunnen misschien zelfs bij de plegers het besef aanwakkeren dat zij degene zijn die hulp
nodig hebben, dat enkel zo de vicieuze cirkel van het geweld stopt.



# K I J K  N I E T  W E G

WAAROM DUURT HET ZO LANG
VOOR IEMAND HULP ZOEKT BIJ
PARTNERGEWELD?

Ten eerste is er de angst voor wat de geweldpleger zal doen als hij/zij de partner verlaat.
Men vreest zijn of haar reactie en heeft schrik voor wat hij of zij het slachtoffer en de
kinderen kan aandoen.
De geweldpleger is allicht niet altijd gewelddadig en vaak houdt het slachtoffer nog van
zijn of haar partner.
Men hoopt en denkt dat alles nog zal veranderen.
Men heeft schrik voor wat er met de kinderen zal gebeuren indien men weggaat.
Men heeft schrik voor de reacties van vrienden en familie.
Men weet simpelweg niet waarnaartoe.
Men zit met veel vragen en onzekerheden, kan ik het wel alleen aan?...

Mensen die niet in een gewelddadige relatie zitten verbazen zich vaak over het feit dat het
slachtoffer bij hun gewelddadige partner blijft of steeds blijft terugkeren (zelfs na
doodsbedreigingen).

In een gewelddadige relatie geraakt men gaandeweg steeds meer geïsoleerd en afhankelijk
van de partner die het geweld pleegt. Het zelfbeeld brokkelt af. Men denkt dat alles zijn of
haar schuld is en men heeft als slachtoffer niet meer de kracht om iets aan de situatie te
veranderen.

Dit vraagt kracht en doorzettingsvermogen.
Kracht die slachtoffers van geweld doorgaans niet meer hebben.

#KijkNietWeg

Bij vragen rond geweld: bel 1712
Bij escalerend geweld bel de politie 101


